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L’EDITORIAL

El respecte
La constitució del Consell Comarcal de l’Anoia va 

ser molt moguda i la protesta va superar qual-
sevol registre anterior. Sembla que tornin les 
confrontacions, on el tarannà intransigent d’uns 

i altres, va enverinant la convivència. Malauradament la 
crispació va agafant volada. I l’entorn no ajuda a asserenar 
els ànims, perquè la política utilitza cada vegada més un 
llenguatge agressiu i feri-
dor. Les paraules no s’utilit-
zen per enraonar, sinó com 
arma llancívola per des-
quali�car l’adversari, per 
avergonyir-lo i anorrear-lo 
si es pot. No es cerquen 
pactes per enquibir-hi la 
diversitat social, sinó que 
es cerca imposar les pròpi-
es idees, convençuts que, per arreglar el seu món, no hi 
caben les propostes dels que no pensen el mateix. Lluny 
queda la frase de Evely Breatrice Hall, que escrivia sota el 
pseudònim S.G.Tallentyre a �e friends of Voltaire, “no 
estic d’acord amb el que diu, però defensaré amb la vida 
el seu dret a dir-ho” Cada vegada hi ha menys autocrítica, 
pocs volen convèncer els altres de la validesa dels seus 
postulats i ja són legió els qui creuen que l’enfrontament 
és el més e�cient model d’actuació. 
Els que manen s’agafen a qualsevol excusa per utilitzar la 

imposició autoritària de les obligacions als ciutadans. Els 
jutjats cada dia són menys el lloc on s’imparteix justícia, 
tornant-se un espai on s’apliquen els articles de la llei, que 
interpreta els preceptes de la manera que interessa a l’es-
tat. La resistència pací�ca, com a via per defensar-se dels 
abusos, pateix quan es barregen conceptes de desobedi-
ència i rebel·lió. Així es fa difícil parlar de projectes o de 

generar activitats cons-
tructives. Tot es contesta 
i s’aixequen veus contrà-
ries que s’ampli�quen a 
través de les xarxes so-
cials. 
Cal respectar les idees 
dels altres, reforçar els 
drets de les minories, 
cercant la concòrdia i la 

feina ben feta com a eines per assolir millors quotes de 
benestar i d’harmonia. I en això ens hi hem de trobar tots, 
perquè aquest és el fonament de la cultura democràtica. 
El poder del poble passa ineludiblement pel dret a la dis-
crepància. I la defensa pací�ca dels nostres drets s’ha de 
poder endegar sense malmetre el dels que ens envolten. 
El camí no hauria de passar ni per l’insult,  ni per la cris-
pació. I els dirigents polítics han de recordar que són els 
representants del poble i no uns propietaris que defensen 
els seus interessos particulars.  

Les paraules no s’utilitzen 
per enraonar, sinó com 

arma llancívola

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 26 de juliol de 2019

Carmen Launa, �scal d’Anticor-
rupció en el cas de la sortida a Bolsa 
de Bankia, ha ampliat les acusacions 
al considerar que “va haver-hi delic-
te de falsedat comptable, i per tant 
sol·licita una pena de cinc anys de 
presó per l’expresident de la Gene-
ralitat Valenciana, José Luis Olivas, 
i vuit anys per l’expresident del banc, 
Rodrigo Rato.”

Octavio Granado, secretari d’Estat 
de Seguretat Social en funcions, ha 
manifestat aquest que “és necessari 
augmentar l’edat de jubilació en al-
guns sectors per la tardana incor-
poració al món laboral dels joves. 
Si algú comença a treballar als 28 o 
29 anys no pot pretendre jubilar-se 
com el seu avi, que començaria als 

14” però ha matisat que “cal garan-
tir que els que van començar a tre-
ballar molt aviat puguin retirar-se 
en una edat digna, perquè no té 
sentit amargar la vida la gent.”

Angela Merkel, cancellera alema-
nya, ha homenatjat aquest dissabte 
els membres de la conjura militar 
que el 20 de juliol de 1944 va in-
tentar assassinar Adolf Hitler com 
“uns patriotes, moguts per l’obliga-
ció de desobeir la dictadura nazi. 
Hi ha moments en què la desobe-
diència és obligatòria”.

Teodoro García Egea,  secretari 
general del PP, ha explicat que han 
presentat un recurs davant el TC 
“davant la possibilitat de que els 
polítics independentistes utilitzes-
sin fórmules que pogueren buidar  
del contingut  original l’acatament 
a la Constitució en la seva pressa de 
possessió com diputats i senadors”. 
No només van comprometre la 
seva lleialtat a la Carta Magna, sinó 
també al referèndum del 1 d’octu-
bre, al procés independentista o a 
la declaració unilateral d’indepen-
dència”.

Carles Riera, diputat de la CUP al 
Parlament,  lamenta que “les sen-
tències del Tribunal Suprem arribin 
sense una proposta ferma de resolu-
ció democràtica al con�icte polític a 
Catalunya, per la qual cosa la situació 
requereix una agudització, una esca-
lada del con�icte”. Per seguir “Hi ha 
d’haver mobilització social, institu-
cional, desobediència civil i, també 
òbviament, parar el país. El que hem 
d’aconseguir és crear les condicions 
per més tard o més d’hora parar-lo 
de forma continuada, sota la forma 
que sigui això. Si és de vaga general, 
per a nosaltres és un recurs molt va-
luós i positiu, però que no ens toca a 
nosaltres protagonitzar-lo, sinó que 
correspon als sindicats.”

La investidura de Pedro Sánchez, 
sembla abocada al fracàs a les portes 
de la votació al Congrés de Diputats, 
després dels durs estira-i-arronsa i 
retrets entre el PSOE i Unidas Pode-
mos, que s’han dedicat a ventilar els 
draps bruts de cara enfora. Ni un ni 
l’altre volen donar el braç a tòrcer i 
sembla que s’anirà a noves eleccions 
el mes de novembre.

Full en blanc

Em comenten alguns lectors que fa 
dies que no escric res. Certament tinc 
de fa dies, potser massa, la por al full 
en blanc. Els contes no s’escriuen i 
cauen en l’oblit, les paraules i frases 
queden a les llibretes pendents de ser 
alguna cosa més que una idea caçada 
al vol. La veritat és que l’estiu és per 
a mi com un gran llibre d’aventures i 
aleshores no em calen papers ni lle-
tres, ni cabòries, ni �loso�es. Suposo 
que, com el vent lleuger, perdut pels 
viaranys de la vida, ebri d’aquesta 
llum i  evitant de caure en la nostàlgia 
de temps millors, prefereixo viure el 
moment i assaborir l’instant, habitar 
en la fecunditat de l’aquí i l’ara. 
Cada any s‘escriuen noves històries 
durant l’estiu. Les nits esdevenen mà-
giques, com una font in�nita de pos-
sibilitats. Per exemple, els concerts de 
música o els sopars màgics al porxo 
o la terrassa, pels qui en tenen la sort 
de tenir-ne i tenir-la en condicions. 
La tendresa dels infants que comp-
ten estrelles i innocentment demanen 
un desig.  I aquelles tempestes d’estiu 
tan terriblement boniques. Produeix 
un plaer temerari veure com esclaten 
els llamps i l’aigua baixa furiosa per 
la terra. Les tempestes són com una 
benedicció davant les onades de calor, 
sempre i quan no t’espatllin cap bon 
pla o causin algun incendi. També són 
un plaer els viatges a terres llunyanes 
o al poble dels avantpassats. 
Va ser un bon amic qui em va dir fa 
temps que m’havia fet professor per 
continuar sent un perpetu estudi-
ant que té aquells dos mesos màgics 
de vacances. Suposo que després de 
perdre tants estius treballant, sovint a 
les carreteres sota un sol abrusador o 
repartint pizzes, jugant-me la vida en 
la meva època d’estudiant, el meu és 
un cas de justícia poètica. Potser, com 
el comte de Monte Cristo, vaig tor-
nar del captiveri per buscar venjança 
i vaig aprendre la bellesa del perdó. I 
vaig comprendre que l’únic que podia 
fer era tractar de donar el millor de 
mi. Per tots aquells nois que com jo 
ens vam perdre en els llibres, el co-
neixement va ser sempre la presó i la 
llibertat. 
Com un mariner que ha perdut el 
nord i guiat per les estrelles busca un 
port on refugiar-se, una taverna on hi 
hagi una bona guitarra, una veu que 
canti guiada per les muses, jo ara sen-
to que la mar està enfurismada i que 
potser el déu Neptú ens envia aquesta 
mar brava per tal que aprenguem la 
dura lliçó de la mar: o sures o t’enfon-
ses. Prega perquè el camí sigui llarg. 

BERNAT ROCA
@crossroads1815
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Els boscos catalans no donen rendi-
ment econòmic i, en canvi, mai hi 
havia hagut tanta gent vivint-ne. 
Aquest aparent contrasentit es deu 

a l’existència d’una legislació molt restric-
tiva que obliga a l’administració pública a 
mantenir uns organismes de control molt 
dimensionats i amb molts tècnics que es mi-
ren la llei i no veuen el bosc.
Una legislació tan restrictiva ha acabat per a 
fer totalment inviable l’explotació dels bos-
cos i els propietaris no els abandonen, però 
hi treballen poc. (No sé si vosaltres treballa-
ríeu gaire si abans de moure una peça heu 
d’omplir formularis i formularis... i esperar 
que us responguin).
El resultat de tot això és que cada dia hi ha 
més àrea boscosa, està més bruta, té més ma-
terial in�amable i, en de�nitiva és un perill. 
Un perill en forma d’incendis i de desapari-
ció d’hectàrees conreables.
Potser pensareu que soc un oportunista fent 
aquesta columna mentre hi ha un incendi als 
boscos anoiencs, però ho escric precisament 
ara que el problema forestal de Catalunya es 
fa més evident, precisament pel foc.  
Els informes mediambientals diuen que els 
éssers humans perdem uns 57 dies de vida 
a causa de la pol·lució ambiental. La política 
energètica de tot el mon ens està portant al 
canvi climàtic i, amb ell, als gran cataclismes 
naturals.
Què fem doncs desapro�tant la font d’ener-
gia que tenim als nostres boscos?
Abans, no fa tants anys, del bosc en trèiem 
llenya per escalfar, fusta per  fer mobles, her-
bes remeieres, espai per gaudir amb la famí-
lia... �ns i tot hi havia artesans que amb el 

sotabosc i les branques seques en feien carbó 
vegetal. 
Avui gairebé el cent per cent de tota l’energia 
la fem cremant petroli (les energies alterna-
tives avancen a poc a poc) i això ha fet que 
econòmicament treure energia dels boscos 
sigui poc rendible.... econòmicament. 
Potser seria el moment de pensar una po-
lítica forestal coherent i dinàmica. Una po-
lítica forestal que permeti fer rendibles els 
treballs de manteniment i gestió dels boscos. 
A l’Anoia de tant en tant tenim incendis fo-
restals terribles, que ens omplen de ràbia i 

pena pel paisatge malmès. El darrer �ns ara 
va ser el d’Òdena fa just 4 anys. Des d’ales-
hores que ni a l’Anoia ni a Catalunya no hem 
avançat en la gestió dels boscos i ara mateix 
ho hem de deixar tot a la mestria i el risc que 
hi posin els bombers. 
Per cert, un col·lectiu –els bombers- que és 
dels més maltractats per l’administració.
A veure si un cop apagat l’incendi comen-
cem a plani�car un futur digne per als bos-
cos catalans. El futur que tenen ara per ara, 
es ser abrasats pel foc per la nostra desídia.  
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Incendis

Ha complert les teves expectatives el Festival 
Anòlia?

 Sí 47,8%  No 52,2%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Més de 40 anys 
al servei de la construcció

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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TONI BOU

Novament hem de felicitar el gran campió pierenc que aquest pas-
sat cap de setmana es va emportar el seu 26è títol mundial, comp-
tant els indoors i els exteriors. Enhorabona!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

GRÀCIES PER LA COM-
PANYIA!
Sergi Vallès, Director Festival de 
Llegendes de Catalunya 2009-
2019

M’agradaria escriure unes paraules 
que per genèriques que siguin vol-
dria que sentissis que te les dedico 
personalment si has estat implicat al 
Festival de Llegendes de Catalunya 
perquè parlo des de la sinceritat més 
gran. Són per donar-te les gràcies per 
haver-me facilitat la feina amb el Fes-

LleCat i que hagi arribat �ns aquests 
deu anys.
Engegar un projecte sempre és en-
grescador i �ns i tot fàcil perquè hi ha 
una energia que ho fa possible, conti-
nuar-lo i millorar-lo ja comença a ser 
més complicat perquè és quan projec-
tes què pot o hauria de ser. Treballar i 
tirar endavant el FesLleCat ha neces-
sitat esforços per part de molta gent i 
empreses implicades. És per això que 
et vull dir: GRÀCIES PER ACOMPA-
NYAR-ME!
Consolidar el projecte ha estat una 
altra batalla: els primers cinc anys 

van ser molt difícils, però amb l’ajuda 
del meu equip, del voluntariat, de les 
aportacions i col·laboracions externes, 
d’un ajuntament compromès i de les 
subvencions públiques s’ha permès 
donar solidesa al FesLleCat i per això 
torno a dir: GRÀCIES
Ara que ja em miro el Festival amb un 
peu a fora et vull explicar perquè dei-
xo la direcció. Personalment ha estat 
un projecte apassionant on hem picat 
molta pedra i n’estem satisfets. Ara és 
el moment que el festival creixi amb 
noves mirades, noves mans i noves 
energies! Al festival és el millor que li 

pot passar, traspassar el projecte a La 
Casa del Teatre Nu assegura la conti-
nuïtat amb un equip potent, del poble 
i que estima i treballa des del territori. 
Jo he estat al capdavant com a cap pen-
sant i executant i he sentit que m’havia 
de retirar. I sento que marxo amb un 
cicle de 10 anys ben complerts.
Gràcies Nídia Tusal per haver-me por-
tat a Tous, Gràcies Tous per haver-me 
deixat ser un de vosaltres!
Ajuda a fer respirar sempre que pu-
guis el Festival de Llegendes de Ca-
talunya i que li puguem desitjar Per 
Molts Anys!
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JOSEP M. CARRERAS

Espais de llibertat

Quan més angoixats ens tro-
bem per les cabòries que 
no ens deixen de petja, més 

necessitem trobar moments de re-
laxament i re�exió serena. L’estiu és 
una ocasió propícia per trobar-nos 
a nosaltres mateixos i no perdre de 

vista ni les il·lusions ni el sentit dels nostres actes. Per 
això, deixeu que avui us proposi un d’aquests “espais 
de llibertat”, entre la natura i la música.
Ja fa vuit anys que els promotors de les Nits Musi-
cals a Sant Magí de la Brufaganya no deixen de sor-
prendre’ns. Lluny de decaure, compleixen �delment 
la �nalitat inicial de crear espais de comunicació a 
través de concerts de música clàssica en un indret 
únic, desconegut per a molts. Hi han actuat prime-
res �gures com Ignasi Terraza, Marta Mathéu, el Cor 
Vivaldi, l’Escolania de Montserrat...
Enguany va inaugurar elm Cicle el Cor de Cambra 
del Palau de la Música, acompanyat de l’orquestra La 
Caravaggia; ens va oferir un  conjunt d’ensalades i 
madrigals del Renaixement català interpretats amb 
instruments de l’època. Aquest juliol ha estat el Cor 
Jove de l’Orfeó Català acompanyat de l’Orquestra 
Barroca Ars Musicae qui ens ha fet gaudir amb la 

interpretació de Dido & Aeneas de Henry Purcell, 
considerada la primera òpera moderna. No va ser 
una execució estàtica, sinó que els cantaires –amb 
detalls de vestuari adients als personatges que repre-
sentaven- es movien com si es tractés d’un escenari 
real. Les 60 veus i els 20 instruments de l’orquestra, 
dirigits pel mestre Esteve Nabona, omplien la nau 
del santuari, però no més que els aplaudiments �nals 
que retrunyiren llarga estona per mans dels més de 
250 assistents que omplien l’església. A la sortida no 
hi faltà la clàssica xocolata desfeta al pati. Cantaires 
i públic pogueren intercanviar impressions i comen-
taris en un ambient distès. La lluna, que s’aixecava 
pel damunt del santuari, va donar peu a cantar La 
Sardana de les Monges; després, ja amb la majoria 
dels assistents, el Cant de la Senyera.
Per al 10 d’agost hi ha prevista l’actuació del grup Gi-
li-Romaní Hot Jazz Cats, que ens oferiran peces de 
jazz clàssic sota el títol de “Blues, swing, espirituals 
i estàndards dels anys 20, 30 i 40 a Nova Orleáns, 
Chicago i Nova York”. Ricard Gili (trompeta) va ser 
fundador del mític conjunt La Locomotora Negra i 
Oriol Romaní (clarinet) de la Jove Orquestra Naci-
onal d’Espanya. Els acompanyaran Queralt Camps 
(contrabaix), Xavi Hinojosa (bateria) i Federico Ma-
zzanti (piano)

Per al mateix mes d’agost (concretament el dia 21) 
actuarà fora de programa la Cobla Jove de Reus que 
ens oferirà música popular catalana, a més de sarda-
nes balladores a la mateixa plaça del santuari en una 
nit que es preveu màgica.
Per al mes de setembre hi ha prevista l’actuació del 
quartet Hirundo Maris, format per Ariadna Savall 
(veu i arpes), Petter U. Johanssen (veu, hardingfele 
i císter), M. A. Cordero (colascione i contrabaix) i 
Michal Nagy (guitarres). Interpretaran bàsicament 
peces del Barroc i cançons tradicionals d’Europa.
Podem gaudir doncs d’un  cicle de concerts de pri-
mera qualitat i a la vegada contribuir a la restaura-
ció del santuari. Tots els diners van destinats a fer de 
Sant Magí de la Brufaganya un centre cultural de co-
neixement del territori i de la natura, donada la gran 
varietat de fauna i �ora que es troba en aquest indret. 
Vol ser també un centre d’acollida per a vianants i 
excursionistes i un punt de referència per activitats 
culturals diverses, entre les quals esperem mantenir 
viva la �ama de les Nits Musicals.
Si no hi heu estat mai, veniu a conèixer l’indret. I si 
ja el coneixeu, veniu a gaudir altra vegada d’aquest 
entorn únic que sempre ens té sorpreses reservades. 
Allunyareu fantasmes i  cabòries i podreu fruir d’un 
espai de pau i llibertat.
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A CaixaBank treballem per contribuir de manera responsable al progrés de la societat. Per aquest 
motiu, hem invertit més de 645 milions d’euros en projectes d’energia renovable, hem formalitzat 
més de 100.000 microcrèdits i hem col·laborat en accions socials amb els nostres més de 14.000 empleats 
voluntaris, durant l’últim any.*
  
*Dades: total 2018.

GENERAR UN
EFECTE POSITIU
 EN LES PERSONES
ENS FA DIFERENTS

Escoltar Parlar Fer

master__A3_generica_OK_(210x297)_CAT_Universo_Mujer.indd   1 21/7/19   10:17



En societats no demo-
cràtiques, que són les 
que imperen en una 
bona part del món, 

la delació generalitzada for-
ma part del paisatge habitual. 
Els motius per delatar poden 

ser religiosos, polítics o d’una altra mena. És 
irrellevant que els governs autoritaris siguin 
de dretes o d’esquerres; l’acció reprovable de 
delatar és un fet que tots comparteixen. I, tot 
sovint, constitueix una obligació que l’autoritat 
imposa al ciutadà. Així, si saps d’alguna ma-
lifeta d’altri i no la poses en coneixement de 
l’autoritat, te les pots carregar tu. Malifeta a ulls 
del règim, és clar, que no vol dir que sigui una 
cosa dolenta, ni de bon tros. 
Els ciutadans obligats a viure en dictadura, 
que són la majoria, vigilen contínuament què 
passa al seu voltant, i són perfectament cons-
cients que, en reciprocitat de tracte, ells també 
estan permanentment controlats. Ningú ignora 
aquest joc pervers, i el resultat és una societat 
malalta que sempre viu amb la por a ser delata-
da, amb totes les conseqüències negatives que 
d’aquest fet se’n poden derivar. Un bon exem-
ple d’aquestes pràctiques són els CDR cubans 
(Comitès de Defensa de la Revolució), una ins-
titució tan efectiva per a la dictadura caribenya 
que va ser copiada per altres dictadures. 

A l’Iran, per exemple, es vigila molt que les 
dónes portin el vel ben col·locat, i que quedi 
ben tapada la part posterior del cap. Només 
està tolerat mostrar els cabells de la part del da-
vant, i encara que el mocador sembli que està 
caient per la part del darrere, tenen l’habilitat 
de posar-se’l de manera que no acaba de caure 
mai. I si acaba caient, allà on no arriba la dela-
ció ciutadana arriba la “policia de la moral”, un 
altre invent típic de les dictadures. Són funci-
onaris que practiquen detencions arbitràries i 
imposen multes i penes de presó als infractors 
de la moral; normalment actuen de paisà per 
agafar als ciutadans desprevinguts.
I l’Iran encara és un règim relativament suau. 
Altres països de la zona tenen normes molt 
més severes, i s’obliga les dones a tapar-se to-
talment amb roba negra, amb unes petites 
obertures pels ulls i la boca. El súmmum és el 
burca que s’utilitza a l’Afganistan. Són llocs on 
la infracció de la norma es castiga molt més se-
verament, fins a arribar a la mort per lapidació. 
Normatives tan estrictes, que només poden ser 
impulsades per governants malalts, fan que les 
dones, ja prou castigades a gairebé tot arreu, 
se sentin empresonades en la seva pròpia ves-
timenta. I el delator sempre està a l’aguait per 
corregir conductes inadequades. 

Els ciutadans obligats a viure en 
dictadura, que són la majoria, vigilen 

contínuament què passa al seu 
voltant, i són perfectament conscients 

que, en reciprocitat de tracte, 
ells també estan permanentment 

controlats.

JAUME FERRER I PIÑOL
Periodista

Societat de delators Del nostre teatre

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Un amic, ploma brillant, 
enamorat de la ciu-
tat en grau superlatiu,  
m’animava aquests dar-

rers anys a que escrivís la història 
del teatre a Igualada. “Si tu no ho 
fas, no ho farà ningú”, afegia amb 

la intenció de convèncer-me. Li ho agraeixo, però 
no voldria que se m’adjudiqués aquesta responsa-
bilitat. Primer, perquè hi ha altres persones que ho 
podrien fer amb prou autoritat. També perquè la 
història del teatre a Igualada queda massa lluny per 
abordar-la des dels inicis. Trobaríem coses escrites, 
però sense haver-les viscudes serien de difícil en-
caix, i sóc dels que pretenen ésser �ables. I, a més, 
no es podrien cobrir els buits que sens dubte sorgi-
rien. L’escrit, escrit està. Potser seria prudent dei-
xar-ho així.
Això no vol dir que no pugui escriure –sense pre-
tensió d’abast històric-  sobre el teatre de la segona 
part del segle XX. Cal afanyar-se perquè estem ja 
perdent el darrer tren. En els últims mesos vaig re-
bre estímuls públics per repassar records i cercar 
papers, relacionats amb el meu pas pel teatre, la rà-
dio, la poesia o la premsa. Pel que fa al teatre, es 
poden trobar programes, recuperar cròniques i pa-
pers que són consultables en biblioteques i arxius, 
i encara es pot parlar amb les últimes persones que 
ho visqueren en directe. Existeix, a més, un extens 
document de Xavier Pedraza Jordana, que mereix 
elogi i consulta: “El teatre d’a�cionats a la Igualada 
de la postguerra (1939-1970)”.
El més recent treball, ampli i força �able, és el lli-
bre Comença la funció!, sobre el teatre d’a�cionats 
a Igualada 1939-1975, editat el 2016 pel Consell 
Comarcal-Arxiu Comarcal de l’Anoia, amb l’orga-
nització del mateix Arxiu i de la Biblioteca Central 
d’Igualada. És un text escrit per Maria Teresa Miret 
Solé, amb gestió i coordinació de Montserrat Lo-
bato Just i Marta Vives Sabaté. Dels primers anys 
d’aquell període (sobretot entre el 1939 i el 1945) 
hi apareixen activitats d’uns set grups, un d’ells 
(és el cas de l’EDI) amb el mateix nom d’abans del 
con�icte; els altres són grups nous on –en la majo-

ria– hi reapareixen noms de l’avantguerra, amb la 
incorporació cada vegada més sovintejada de ros-
tres joves de nova generació. Llei de vida. Transició 
que es completa del tot quan s’arriba al total dels 25 
elencs radiogra�ats en el llibre. Hi ha llistes d’obres 
i d’intèrprets, amén de fotos de molts dels qui en 
foren protagonistes, i mini-biogra�es d’autors igua-
ladins. Un resum que es complementa amb el de 
Pedraza, i que seria bo confrontar.
El trauma de la guerra havia interromput o trans-
format les coses, amb el fet irreparable de vides ta-
llades d’arrel. Exemples �agrants: el cas de l’assas-
sinat d’Eduard Tubella i la situació d’altres famílies 
del món teatral escapçades. Tot afectà a la recu-
peració. No va ser �ns prop de la  dècada dels 50  
quan l’esperança renaixia. Cal potser afegir, si pot 
servir d’orientació, que en els meus llibres Catòlic, 
Elenc... i Rodolí (1989), i els tres d’Arrels igualadines 
(1990/1992/1995) s’hi recullen cites de persones, 
fets i anècdotes de grups teatrals de la postguerra. 
Cal fer notar també que des de la darreria del segle 
XX, i en els  dinou anys d’aquest XXI, el nostre te-
atre ha agafat una empenta inusitada, digna de ser 
estudiada. En molts dels casos, des d’una vessant 
netament professional. 
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VEHICLES
D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA 
ANY: 2018  PREU: 6.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 112€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA 
OPORTUNITAT ANY: 2018    PREU: 9.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES 

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID 
OPORTUNITAT ANY: 2018   PREU: 11.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 193€/MES

TOYOTA CHR 125H ADVANCE HYBRID 
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA 
OPORTUNITAT ANY: 2018  PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES 

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA 
OPORTUNITAT ANY: 2018   PREU: 11.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES  

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID 
OPORTUNITAT ANY: 2018   PREU: 12.400€  
FINANÇAMENT: DES DE 202€/MES

TOYOTA VERSO 130 ADVANCE BENZINA 
ANY: 2018    PREU: 13.900€  
FINANÇAMENT: 226€/MES 

TOYOTA YARIS 70 CITY BENZINA  
ANY: 2018    PREU: 7.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA 
OPORTUNITAT ANY: 2018    PREU: 11.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES 

TOYOTA AURIS 120T ACTIVE BENZINA 
ANY: 2018    PREU: 12.900€  
FINANÇAMENT: DES DE 210€/MES

TOYOTA PROACE VERSO SHUTTLE DIESEL 
ANY: 2018  
PREU: 19.900€ 
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Igualada

ACN / LA VEU 

Un centenar de perso-
nes es van concen-
trar a les portes del 

Consell Comarcal de l’Anoia 
per protestar contra el pac-
te entre JxCat i el PSC, que 
ha donat la presidència de 
l’ens a Xavier Boquete durant 
els pròxims tres anys i San-
ti Boch, del PdeCat, durant 
l’últim any. 
Amb xiulets i pancartes en 
contra del pacte, els concen-
trats han protestat contra 
qualsevol tipus d’acord “amb 
les forces del 155” ja sigui 
des de JxCat com des d’ERC. 
“Protestem per l’acord del 
Consell Comarcal perquè és 
el que tenim aquí, però es-

tem en contra de qualsevol 
pacte amb ells”, assegurava 
la portaveu de l’ANC a la co-
marca, Rosa Poch. 
Uns quants concentrats van 
ocupar el ple durant uns 
minuts i la policia va haver 
d’actuar per desallotjar-los 
sota l’avís de cometre un de-
licte de desordre públic si 
no abandonaven l’espai. Fi-
nalment, van ser reubicats 
a la part final de la sala i els 
agents els van avisat que no 
podien entorpir el funciona-
ment del ple. Malgrat això, 
quan va arribar el moment 
de les votacions, els concen-
trats van tornat a ocupar el 
ple i s’hi han estat fins a la 
proclamació de Xavier Bo-
quete com a president. 

Els concentrats van qualifi-
car els consellers de JxCat de 
“traïdors, botiflers i xoriços”, 
i els van demanar, en diver-
ses ocasions, que se suspen-
gués el ple i es reconsiderés 
el pacte. Decebuts, van la-
mentar l’acord i van demanat 
unitat a les forces indepen-
dentistes. 
Des de JxCat han justificat 
l’acord amb el PSC perquè, 
malgrat “les clares deficièn-
cies ideològiques, ens uneix 
un mateix model de comar-
ca”, i han subratllat que el 
pacte es fa en clau local i co-
marcal. En canvi, des d’ERC, 
han assegurat que el pacte 
de JxCat i el PSC només res-
pon a la voluntat “de man-
tenir la cadira” i han afegit 

Xavier Boquete, reelegit president del Consell Comarcal enmig 
dels crits de manifestants de l’ANC

que l’acord no representa la 
comarca, ja que ERC i JxCat 
són els qui han obtingut més 

Amb el crit de “�lls de puta”, 
“zorra” i “guarros” una tren-
tena de persones convocades 
per l’ANC, el Casal Popular 
el Foment i Súmate, van rebre 
diferents consellers i conse-
lleres que assistien al ple de 
votació del Consell Comarcal 
de l’Anoia aquest divendres. 
Es tracta d’una escena mai 
vista a la nostra comarca en 
els 40 anys que portem de de-
mocràcia municipal. I és una 
escena que no hem vist quan 
ERC i la CUP han intentat fer 
pactes amb el PSC mateix en 
alguns municipis o quan ERC 
ha obtingut una alcaldia de 
la comarca amb el suport de 
Ciutadans. Quin és el criteri 
de l’ANC per organitzar ma-
nifestacions? Les convoca a 
mida dels interessos, només, 
d’alguns partits?
Els qui tant s’omplen la boca 
amb la paraula democràcia 
farien bé de mirar-se al mi-
rall i preguntar-se si insultar 
conselleres i consellers de di-
ferents partits escollits demo-
cràticament pels ciutadans i 

ciutadanes de tot l’Anoia és la 
manera de defensar la demo-
cràcia. Això va de democrà-
cia? Doncs el pacte que s’ha 
produit al Consell Comarcal 
entre JxCat i PSC-Candidatu-
ra de Progrés és democràtic i 
representa “el poble”. Repre-
senta “el poble” perquè aquest 
acord suma la majoria abso-
luta dels vots dels anoiencs i 
anoienques. I és un pacte que 
té com a objectiu millorar la 
vida de la gent amb actuacions 
en promoció econòmica, co-
municacions, política social, 
educació, feminisme, LGTBI, 
transició energètica i tants al-
tres reptes que té l’Anoia.
Un cop iniciat el ple, des de 
l’ANC es va interrompre di-
verses vegades amb l’objectiu 
de suspendre’l, el que suposa 
un precedent antidemocràtic 
inèdit a l’Anoia: impedir, amb 
crits, insults i xiulets, la cons-
titució del govern d’una insti-
tució pública com és el Con-
sell Comarcal és un precedent 
molt perillós. Vol dir impedir 
que més de 117.000 ciutadans 

i ciutadanes de la comarca 
tinguin un govern que treba-
lli per ells i els representi. Lli-
bertat d’expressió? Tota. Voler 
impedir l’elecció democràti-
ca d’un govern elegit a partir 
del resultat votat a les urnes? 
Inadmissible.
Després del ple de divendres, 
emplacem l’ANC, el Casino 
Popular el Foment, Súmate i 
els membres d’ERC i la CUP 
que eren a la manifestació, a 
que re�exionin sobre quina 
societat volem i quina co-
marca volem. Quan l’únic ar-
gument polític és cridar “�lls 
de puta”, “zorra” o “guarros” a 
representants públics, vol dir 
que cal fer molta pedagogia 
del què és la política i la de-
mocràcia. Apropiar-se i repe-
tir la paraula democràcia no 
et fa ser democràtic. El que et 
fa ser democràtic és expressar 
la teva opinió amb llibertat i, 
alhora, ser capaç de respectar 
les persones escollides a les 
urnes i el funcionament de les 
institucions públiques. Això sí 
que va de democràcia.

“Fills de puta, zorra, guarros”
El comunicat del PSC en què es queixa d’insults durant la constitució del Consell Comarcal
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REDACCIÓ / LA VEU 

L’ANC Anoia, Súma-
te i el Casal Popular 
El Foment han donat 

resposta al comunicat que 
ahir difonia el PSC Anoia 
denunciant insults als conse-
llers comarcals durant el ple 
d’inici de mandat del Consell 
Comarcal. Davant aquestes 
a�rmacions, les tres entitats 
volen aclarir que “no és nor-
ma ni manera d’actuar de cap 
d’aquestes tres institucions 
proferir insults i improperis 
a cap càrrec electe escollit 
democràticament pels ciuta-
dans, sigui del partit que si-
gui”, i afegeixen que “en cap 
cas, va ser una actitud gene-
ralitzada dels concentrats i 
que els insults van venir de 
persones aïllades i de forma 

totalment espontània”. Les 
tres entitats apro�ten per 
condemnar els insults en to-
tes les seves formes i molt es-
pecialment els de caire mas-
clista.
Les entitats convocants de la 
manifestació apro�ten el co-
municat per recordar que la 
manifestació tenia per objec-
tiu “protestar enèrgicament” 
contra els pactes que han fet 
els partits independentistes 
“amb els repressors”.
El comunicat de l’ANC, Sú-
mate i el Casal Popular El 
Foment acaba defensant que 
tenen tot el dret “d’expressar 
la seva opinió i que aquesta 
sigui crítica amb el mal fer 
dels polítics als quals vam 
donar els nostres vots i n’han 
fet un ús partidista només per 
assegurar-se una cadira”

ANC, Súmate i El 
Foment condemnen els 
insults

alcaldies a l’Anoia, mentre 
que el PSC, en canvi, només 
n’ha obtingut una. 

Foto: Manel Marimon
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PVP DTE. OFERTA JULIOL

HONDA JAZZ  
1.3 i-VTEC  

ELEGANCE NAVI
21.100 € 4.800 € 17.300 €

HONDA CIVIC 
1.0 VTEC  

ELEGANCE NAVI
25.600 € 5.950 € 19.650 €

HONDA CR-V  
1.5 VTEC 

 ELEGANCE NAVI
33.500 € 7.000 € 26.500 €

DEMANA LA TEVA OFERTA

Descobreix les ofertes 
especials del mes de juliol1

Consulta condicions a MOTOR-TECH.  
Concessionari Oficial Honda

ÚLTIMES UNITATS

1 Oferta vàlida fins exhaurir existències, segons model i versió.
* 5 anys de garantia i assistència (3 anys d’original + 2 d’extensió de garantia 
mecànica), segons condicions contractuals a consultar a través de la Red Honda.

MOTOR-TECH. Concessionari O� cial Honda a Barcelona.
Ctra. Vic a Olot, km 3. (Pol. Malloles). Tel. 938 86 21 99. Vic.
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Igualada Som-hi demana obrir els 
tràmits per aconseguir una sisena 
escola pública
REDACCIÓ / LA VEU 

El grup municipal 
d’Igualada Som-hi ha 
emplaçat al govern 

d’Igualada a encetar els trà-
mits necessaris perquè la ciu-
tat tingui una sisena escola 
pública i una quarta escola 
bressol, també pública. La 
demanda es produeix després 
que fa unes setmanes la Ge-
neralitat aprovés un decret 
que permet convertir escoles 
concertades en públiques si 
compleixen una sèrie de re-
quisits. Igualada Som-hi creu 
que això és “una oportunitat 
que la ciutat ha d’apro�tar” i 
fa aquesta proposta pensant 
en l’Escola de l’Ateneu, que 
té escola de primària i esco-
la bressol amb una capacitat 
total que podria superar els 
240 alumnes. Durant la cam-
panya electoral, la mateixa 
entitat, va explicar a tots els 
partits polítics que podria 
estudiar la possibilitat d’aco-
llir-se a aquest decret.
Amb aquest posicionament, 
Igualada Som-hi vol fer reali-
tat les seves propostes electo-
rals en l’àmbit educatiu com 
són que la ciutat tingui una 
quarta escola bressol pública i 
que hi hagi un major equilibri 

entre l’escola pública i l’escola 
concertada a la ciutat, ja que 
en aquests moments hi ha 
cinc escoles públiques i nou 
de concertades. El portaveu 
de la formació, Jordi Cuadras, 
recorda que “actualment, l’es-
cola pública es troba en mi-
noria a Igualada i amb absèn-
cia d’un centre públic de 0 a 
12 anys al centre de la ciutat, 
el que suposa que no totes les 
famílies que demanen por-
tar els seus �lls a una escola 
pública en primera opció pu-
guin fer-ho i també provoca 
que moltes tinguin un centre 
públic lluny de casa”.
Igualada Som-hi planteja-
rà un acord de tots els grups 
municipals perquè la ciutat 
doni suport a la creació de 
la sisena escola pública i la 
quarta escola bressol. El grup 
format per PSC, Comuns i el 
grup ciutadà Igualada Oberta 
proposarà votar una moció 
conjunta al ple de l’Ajunta-
ment de dimarts que ve.
La regidora d’Igualada Som-
hi Montse Montaña explica 
que “plantegem aquesta mo-
ció perquè la ciutat pugui 
tenir una posició unànime 
davant aquest assumpte i per 
afavorir la creació d’aques-
ta oferta d’educació pública 

dels 0 als 12 anys al centre 
de la ciutat”. A més, afegeix, 
“volem que aquesta possible 
nova escola bressol i escola 
de primària públiques servei-
xin per a fer un repartiment 
equitatiu d’alumnes a la ciutat 
i lluitar contra la segregació. 
Cal garantir una igualtat de 
condicions i una capacitat 
idònia de tots els centres de 
la ciutat. Tenir una nova es-
cola pública amb escola bres-
sol inclosa, és un pas que va 
en aquesta direcció i per això 
demanem al govern que iniciï 
els treballs necessaris perquè 
sigui una realitat”.

Junts per Igualada no s’hi 
oposarà
En la roda de premsa de 
dimecres passat, l’alcalde 
d’Igualada, Marc Castells, va 
manifestar que el seu grup 
polític no s’oposarà en cap 
cas a aquest canvi, sempre hi 
quan hi hagi consens entre el 
claustre, la propietat de l’es-
cola i l’AMPA, a més de tenir 
el vist-i-plau de la Genera-
litat. Castells va argumentar 
que “l’equip de govern no 
està a favor ni de l’escola pú-
blica ni a favor de l’escola 
concertada, sinó que està a 
favor de la bona escola”.

REDACCIÓ / LA VEU 

Un  cop constituïts el 
Consell Comarcal i 
els Ajuntaments de 

l’Anoia i la Conca d’Òdena, 
CCOO torna a demanar un 
compromís per reforçar la 
concertació i el diàleg social 
a la comarca, que fa més de 9 
anys que no fa un diagnòstic 
compartit de les necessitats 
i dels grans reptes pendents 
per aconseguir un desenvo-
lupament econòmic produc-
tiu harmònic i sostenible al 
territori. “La llei del SOC que 
obliga a fer estratègies terri-
torials és una oportunitat 
que hem de saber aprofitar”, 
expliquen des del sindicat. 
Segons Alfonsa Santisteban, 
coordinadora de CCOO a 
l’Anoia, “encara persisteixen 
una sèrie de símptomes pre-
ocupants en termes d’un atur 
molt per sobre la mitjana del 
país i continua sent alarmant 
en el cas de dones i joves, tot 
que el col·lectiu amb mes atur 
es el de dones entre 55 i 64 
anys”. La sindicalista afegeix 
que “la precarietat laboral es 
generalitza en un context de 
salaris massa baixos. Vivim 
i treballem a una comarca 
que ha de continuar refor-

çant un model productiu que 
afavoreixi la implementació 
de polítiques industrials po-
tents que millorin i atreguin 
activitat de valor afegit i de 
qualitat als actuals polígons 
d’activitat econòmica”.
CCOO farà pressió per tal 
de crear l’espai i aposta per 
desenvolupar un catàleg de 
clàusules socials i mediam-
bientals per a la contractació 
pública a la comarca, avançar 
en un Consell de Formació 
Professional com a eina per 
la millora de la capacitació i 
qualificació professional de 
les persones o dissenyar po-
lítiques actives d’ocupació 
basades en la igualtat d’opor-
tunitats que incorporin pers-
pectiva de gènere. 
CCOO creu imprescindible 
avançar en un gran pacte i 
un diagnòstic compartit, que 
podria significar un salt qua-
litatiu per afavorir la creació 
d’ocupació de qualitat, es-
table i amb drets per la ciu-
tadania, que es creïn eines 
i instruments de cohesió i 
equitat social i canviar una 
tendència històrica que im-
pliqui de forma més activa 
els agents econòmics i soci-
als del territori. 

CCOO exigeix avançar 
en concertació i diàleg 
social

Més de 250 persones van assistir al recuperat Sopar Popular 
del barri del Poble Sec
REDACCIÓ / LA VEU 

El passat dia 20 de juliol 
van tenir lloc els actes 
centrals de la nova as-

sociació veïnal del Poble Sec. 
La jornada va començar a les 
18 hores amb el torneig d’es-
cacs del grup d’escacs Iguala-
da. Després, a partir de les 20 
hores, la pista de l’escola Gar-
cia Fossas es va anar omplint 
de persones que volien veure 
la magní�ca exposició de fo-
togra�es antigues, on els més 
joves van quedar sorpresos 
veient la retrospectiva i l’evo-
lució del barri del Poble Sec 
�ns als nostres dies. Els assis-
tents van poder tornar a veure 
els gegants del Poble Sec que 
van estar exposats per a delit 
de petits i grans.
Una de les activitats amb més 
èxit van ser les visites guiades 
i amb ambientació, del refugi 
antiaeri ubicat a la pista de 
terra del pati de l’escola Garcia 

Fossas. Els veïns i veïnes van 
agrair l’oportunitat de visitar 
aquest lloc històric i que molt 
poques vegades obre al públic.
Després va tenir lloc el gran 
sopar popular amb més 250 
persones entre les quals també 
hi havia l’alcalde d’Igualada i 
la presència de regidors i regi-
dores de quasi totes les forces 
que componen el consistori 
Igualadí: Junts per Catalunya, 
Esquerra Republicana de Ca-
talunya, Igualada Som-hi i Po-
ble Actiu.
Després del sopar es va gaudir 
del Ball de Nit amb l’orques-
tra Igualadina Vives Veus que 
van amenitzar la nit fent ballar 
tothom amb la seva música. 
La jornada va ser molt emoti-
va, va haver-hi retrobaments, 
records del passat, i sobretot 
molt bon ambient per part de 
tothom que va ser-hi present.
La junta de l’associació veïnal 
del Poble Sec està satisfeta de 
veure la bona acollida entre 

el veïnat i d’haver recuperat 
actes populars que feia molt 
temps que no es feien, i ja es-

tan treballant en més projectes 
per tal dinamitzar el barri i la 
seva gent.

(Podeu llegir una entrevista al 
seu president a la contrapor-

tada)
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ACN / LA VEU 

La Plataforma Pro Ve-
gueria Penedès (PVP) 
reclama als nous Ajun-

taments i Consells Comarcals 
que “pressionin” la Generali-
tat per aconseguir el desple-
gament real de la Delegació, 
aprovada fa més d’un any 
però a dia d’avui sense Serveis 
Territorials designats. “No ve-
iem la pressió su�cient. Si hi 
hagués més força i convicció, 
és evident que ja s’hauria fet”, 
va lamentar aquest dimarts 
el president de la PVP, Fèlix 
Simon, que va apel·lar als De-
partaments de Presidència i 
Vicepresidència del Govern a 
escoltar el clam del territori. 
La PVP va criticar el “desfa-

sament brutal” entre la inclu-
sió del Penedès a la Llei de 
Vegueries –febrer del 2017- i 
el desplegament dels Serveis 
Territorials, i va advertir que 
el termini legal per posar en 
marxa aquesta descentralit-
zació acaba el proper febrer.
El secretariat de la PVP va 
mostrar aquest dimarts la 
seva “preocupació avança-
da” per la manca d’avenç en 
el desplegament efectiu de la 
Delegació del Govern al Pe-
nedès. L’entitat recorda que la 
Generalitat va aprovar aques-
ta delegació fa poc més d’un 
any –ja amb cert retard-, i 
lamenta que, des d’aleshores, 
tant sols s’ha traduït en la de-
signació de Pere Regull com 
a delegat.

En aquest sentit, la PVP insis-
teix en reclamar el desplega-
ment dels Serveis Territorials 
arreu de les quatre comarques 
del gran Penedès –Alt i Baix 
Penedès, Garraf i bona part 
de l’Anoia-, tot remarcant 
que els responsables polítics 
hi estan d’acord des que es va 
aprovar la Delegació pròpia.
De fet, el mateix Regull va 
avançar al desembre en una 
entrevista a l’ACN que hi ha-
via una entesa entre les quatre 
capitals de comarca per re-
partir els Serveis Territorials: 
es preveia que Vilanova aco-
llís Territori i Sostenibilitat, 
Vilafranca assumís Ensenya-
ment i Agricultura, Igualada 
s’encarregués d’Empresa i Co-
neixement, i que el Vendrell 
es quedés Cultura, a falta de 
concretar la resta de Departa-
ments.
Un cop superades les elec-
cions municipals, des de la 
PVP assenyalen la presa de 
possessió dels nous alcaldes, 
regidors i consellers comar-
cals com el moment idoni 
per incloure el desplegament 
d’aquests Serveis Territorials 
a les respectives agendes polí-
tiques. Si bé els Ajuntaments i 
Consells Comarcals no tenen 
competències en aquests àm-
bits, la PVP considera que sí 
que tenen potestat per “pres-
sionar” el Govern.
La Plataforma Pro Vegueria 
Penedès alerta que la llei �xa 
un termini de tres anys per 
descentralitzar els serveis dels 
Departaments de la Genera-
litat. En el cas del Penedès, 
aquest termini va començar 
a comptar el febrer del 2017, 
quan es va incloure la vuitena 
vegueria en el mapa aprovat 

anteriorment pel Parlament. 
Simón va recordar que, si bé 
la Llei de Vegueries està tem-
poralment suspesa -per tant, 
no existeixen els Consells de 
Vegueria- la regulació esta-
bleix que mentrestant s’han 
de dotar de serveis els dife-
rents àmbits de plani�cació 
territorial.
“Igual que els altres set àmbits 
de Catalunya van tenir en el 
seu dia la descentralització 
de serveis, nosaltres també 
ho reclamem”, va insistir Si-
mon, que va lamentar que la 
pròrroga pressupostària de la 
Generalitat els juga en contra. 
“Entenem que és un procés 
complex, però ens fa patir 
perquè no veiem cap movi-
ment”, va afegir, i va recordar 
que el Pla Territorial Parcial –
una de les principals eines per 
donar forma a la nova divisió 
territorial- porta un retard de 
nou anys. “Això és inconcebi-
ble”, es va exclamar.
Visita a la Delegació de les 
Terres de l’Ebre
La PVP s’ha proposat redo-
blar esforços per aconseguir 
la resposta de la Generalitat 
i despertar també l’interès de 
la ciutadania. Així, el proper 
mes de setembre preveu or-
ganitzat una visita a la Dele-
gació del Govern a les Terres 
de l’Ebre per “obtenir una 
visió complerta i detallada 
dels grans avantatges de tenir 
els serveis descentralitzats”. 
A aquesta visita convidaran 
els alcaldes de Vilanova i la 
Geltrú, Vilafranca del Pene-
dès, Igualada i el Vendrell, 
així com els presidents dels 
Consells Comarcals de l’Alt 
i el Baix Penedès, el Garraf i 
l’Anoia.

La Plataforma Pro Vegueria Penedès insta els nous electes locals 
a “pressionar” la Generalitat per desplegar la Delegació

Ajuntament d'Igualada

EDICTE

Per a coneixement general es fa saber que l’Ajuntament d’Igualada, mitjançant decret de l’alcal-
de de data 15 de juliol de 2019, ha resolt el següent:

Primer. Sotmetre la proposta de reparcel·lació voluntària de les �nques incloses en el polígon 
d’actuació XXV-a de�nit per la modi�cació puntual de la UA XXV del Pla General d’Ordenació 
d’Igualada i prolongació de la franja de sistema de parcs i jardins urbans que dona front a l’avin-
guda d’Andorra, junt amb l’apoderament especial a favor d’una persona gestora, a informació 
pública en el Butlletí O�cial de la Província i a un dels diaris de premsa periòdica de més divulga-
ció del municipi d'Igualada, durant el termini d'UN MES, a comptar de l'endemà de la darrera 
inserció de l'edicte en els diaris esmentats, per tal que els interessats puguin examinar-ho al 
Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d'Igualada (Plaça de l’Ajuntament núm. 1 de 
dilluns a divendres, de les 8:00 a les 14:00 hores), i fer les al•legacions i reclamacions que estimin 
oportunes.
Alhora, donar audiència a les persones interessades amb citació personal.
L’instrument indicat també podrà consultar-se a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Igualada 
(https://www.seu-e.cat/web/igualada/).
Els terminis establerts s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment 
amb el mes d’agost.

Segon. El projecte de reparcel·lació, junt amb l’apoderament especial, restarà aprovat de�nitiva-
ment, sense necessitat de nou acord, si no es presenta cap reclamació ni al•legació.
L'aprovació de�nitiva es publicarà en el Butlletí O�cial de la Província i en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació del municipi d'Igualada; i, es comunicarà, junt amb l’apode-
rament, al Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores.

Tercer. Indicar que l'aprovació de�nitiva del projecte de reparcel·lació te com a efecte, per minis-
teri de la Llei, la cessió de dret a favor de l'Ajuntament d'Igualada en ple domini i lliure de càrre-
gues i gravàmens, del terreny de cessió obligatòria i gratuïta segons el planejament urbanístic, 
quali�cat com a clau 2 “sistema de parcs i jardins urbans”.

Quart. Inscriure el bé cedit a l’Ajuntament d'Igualada en l’Inventari municipal de béns.

Cinquè. Expedir una certi�cació expressiva de l’aprovació de�nitiva del projecte de reparcel·la-
ció, d’acord amb el que estableix la legislació hipotecària, amb vista a la inscripció del projecte 
en el Registre de la Propietat, una vegada l'esmentada aprovació de�nitiva sigui ferma en via 
administrativa.”

Tot això es fa públic als efectes previnguts al punt primer, fent avinent que es tracta d'un acte de 
mera tramitació, per la qual cosa no pot ser objecte de recursos, salvat el dret a interposar el que 
els interessats considerin pertinents. Alhora, es fa saber que el diari de premsa periòdica on es 
publicarà aquest edicte és La Veu de l’Anoia.

Igualada, 23 de juliol de 2019.

L’alcalde
Marc Castells i Berzosa
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Baltasar Garzón, durant la seva entrevista amb La Veu de l’Anoia. / ESTEVE MORERA

“Som aquí, després de 
quaranta i tants anys 

de la mort del dictador, 
parlant i decidint què 
fem �ns i tot amb les 

seves restes. 
És molt greu”

Baltasar Garzón: “Correm el risc que a Espanya s’utilitzi el 
dret com a arma política, i això és molt perillós”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’exjutge i advocat Bal-
tasar Garzón va ser di-
jous passat a Igualada, 

on va compartir amb prop de 
150 persones una interessant 
xerrada sobre la pau al món, 
convidat per Rotary Club i 
l’Associació Unesco de la ciu-
tat. Abans de l’acte, va oferir 
una entrevista a La Veu, que 
podeu també veure en vídeo 
a través del nostre portal Ve-
uanoia.cat. En l’entrevista, 
Garzón parla del procés sobi-
ranista, de la situació política 
actual a Espanya, de la seva 
defensa del conegut activista 
Julian Assange i del seu tre-
ball en favor de la jurisdicció 
internacional.

Ha vingut a Igualada a par-
lar de pau. Una paraula 
tan bonica, però tan difícil 
d’aconseguir.
El primer que hauríem de 
preguntar-nos és què ente-
nem per pau. Ser aquí a Igua-
lada emana pau, però no és la 
pau de la qual volem parlar. 
La pau signi�ca relació, signi-
�ca prosperitat, sostenibilitat, 
una connexió entre les dife-
rents persones i amb la na-
tura i malauradament en un 
grandíssim nombre de països 
això no passa, els con�ictes 
armats se succeeixen i sobre-
tot al centre sempre hi ha una 
mateixa equació, el mateix 
problema i els mateixos afec-
tats que són les víctimes, no... 
els únics que no compten més 
que per engrossir les llistes de 
les estadístiques, perquè ni 
tan sols de vegades se’ls pren 
com una cosa important, sinó 
com danys col·laterals. He 
vingut a fer una re�exió so-
bre això i sobre l’aplicació que 
aquest concepte té avui dia a 
la societat internacional i es-
panyola, com es viu la pau en 
un país que va viure durant 
molts anys una dictadura i 
que va patir un cop d’Estat i 
una guerra de tres anys molt 
cruenta.

Hi ha països, com Alema-
nya, que han sabut curar i 
cosir les seves ferides inter-
nes, però sembla que és evi-
dent que a Espanya això no 
ha passat.
No, perquè jo crec que s’han 
volgut cosir les ferides abans 
de netejar-les i de curar-les. 
La sutura es fa quan ja està 

neta la ferida, i llavors tanca 
bé. Si no, un corre el risc que 
s’infecti, �ns i tot que es gan-
greni tot el membre. Aquest 
és el problema que hem tin-
gut a Espanya, la sutura de la 
Transició es va fer sense que 
la ferida estigués netejada, 
desinfectada i curada. Vam 
voler o van voler, perquè no 
m’incloc com a tal, en aques-
ta època vaig advocar per la 
ruptura i perquè s’ajustessin 
els comptes des de la justícia 
i dels diferents àmbits amb la 
dictadura, dic que van voler 
mirar cap endavant, era com 
més modern, més europeista, 
i malgrat això som aquí quan 
fa quaranta i tants anys des-
prés de la mort del dictador, 
parlant i decidint què fem 
�ns i tot amb les seves restes. 
El Tribunal Suprem encara 
camina preguntant quan es 
va iniciar la Guerra Civil, i la 
direcció del dictador, confo-
nent dates... És molt greu.

Què manca, per poder solu-

cionar això?
Crec que ens falta una cultura 
més gran del que ha estat la 
nostra història, del que ha es-
tat la dictadura, i una societat 
s’enforteix democràticament 
quan és capaç de confrontar 
aquest passat, sense més lí-
mit que el saber que això és 
una època i un temps passat 
però que ens ha d’ensenyar 
a enfortir-nos per al futur. 
Per aquesta via tenim moltes 
coses que avui estem patint 
perquè deixem temes sense 
resoldre, com l’afer territori-
al, per exemple, i som aquí, 
a Catalunya i a Espanya, amb 
problemes de primer ordre.

Si tothom hagués estat a l’al-
çada, potser no hi hagués 
hagut mai Procés Sobiranis-
ta?
Probablement. Ha faltat di-
àleg, trobada, crec que hi ha 
hagut un excés de supèrbia 
en determinats àmbits i des-
prés un desenvolupament 
dels esdeveniments que més 
ha estat per inèrcia i per les 
vísceres, que d’altra manera. 
Jo crec que ha estat una res-
posta excessiva pel que fa a 
la llibertat de les persones i, 
encara que no vull entrar en 
això per respecte a la decisió 
del Tribunal Suprem, la meva 
postura és molt clara. Des 
del meu punt de vista no hi 
ha hagut ni rebel·lió, ni hi ha 
hagut sedició i per tant no hi 

ha una justi�cació per a tot 
el que ha succeït. Esperem 
veure aquests esdeveniments, 
però com a valoració política 
de l’esdevingut crec que hi ha 
hagut una concatenació de 
molts errors i el Govern cen-
tral en el seu moment va te-
nir molta responsabilitat així 
com també els responsables 
autonòmics l’han tinguda en 
algun moment. Crec que tot 
això s’ha de resoldre en l’àm-
bit polític, democràtic i no 
en els tribunals, perquè els 
temps judicials no tenen res a 
veure amb els temps polítics, 
i correm el risc que s’utilitzi 
el dret com a arma política, 
o al menys s’interpreti apa-
rentment així. Això és molt 
perillós.

Ha dit que si Puigdemont 
tornés a Espanya, hauria de 
ser detingut, però immedia-

tament, posat en llibertat.
Hauria. És que mai hauria 
d’haver estat a la presó cap 
dels acusats i jutjats pel Pro-
cés. Evidentment que seria 
detingut perquè l’ordre in-
terna existeix i havent estat 
elegit parlamentari europeu, 
tampoc hauria de ser detin-
gut o subjecte a presó. Hau-
ria d’haver operat aquesta 
immunitat. Avui dia, tal com 
s’estan desenvolupant les co-
ses, la veritat és que hi ha un 
“totum revolutum”, aquí que 
no sabem �ns on arriba, on 
comença i on acaba aquesta 
immunitat, i en quin moment 
s’adquireix. Jo crec que el 
Parlament Europeu hauria de 
tenir una posició al respecte, 
i abans o després això es pro-
duirà, però mentrestant hi ha 
una confusió que jo crec que 
seria bo dilucidar.

Per “totum revolutum”, 
l’embolic enorme que s’ha 
originat al voltant de Julian 
Assange, per cert, amic del 
Procés sobiranista. Vostè és 
el primer dels seus advocats. 
En què l’ha ajudat personal-
ment la seva relació amb el 
fundador de Wikileaks?
Vaig estar ahir mateix amb ell 
a la presó de Londres. A mi 
m’ha ajudat a conèixer una 
gran persona, un gran profes-
sional de la informació, que 
s’ha jugat la vida i se l’està ju-
gant, des d’una situació molt 

“No hi ha hagut ni 
rebel·lió, ni hi ha hagut 
sedició i per tant no hi 
ha una justi�cació per 
a tot el que ha succeït 
amb Catalunya. Crec 

que tot això s’ha de re-
soldre en l’àmbit polític, 

democràtic i no en els 
tribunals”
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adversa, amb un avenir cer-
tament problemàtic i incert. 
I m’ha ajudat a formar-me 
també en tota l’àrea de defen-
sa de la llibertat d’expressió, 
en temes tan transcenden-
tals com és la denúncia de 
violacions massives de drets 
humans, en una guerra com 
la de l’Iraq, a l’Afganistan, 
denúncies de corrupció siste-
màtica, excessos, rendicions, 
assassinats selectius i genera-
litzats de víctimes civils ... és a 
dir, és molt fort que Julian As-
sange estigui sotmès a procés 
i no obstant això no s’estiguin 
investigant els fets que va de-
nunciar. Fins i tot la pròpia 
disquisició de considerar-lo 
com espia, quan l’únic que ha 
fet ha estat exercir com a edi-
tor de Wikileaks, com a pe-
riodista i com a informador. 
És molt greu la seva situació, 
ara és molt delicada. Ell està 
bé d’ànim, però físicament 
està deteriorat perquè són set 
anys tancat en una ambaixa-
da i ara en un règim de 23 ho-
res d’aïllament. Això és molt 
dur i estem comprovant que 
hi havia una invasió perma-
nent en la seva privacitat, in-
timitat, però també dels que 
estem portant la defensa i de 
les persones que el visitaven. 
En tot cas el que demostra 
és que ha estat objecte d’una 
persecució política clarament 
induïda perquè es va atrevir a 
treure els draps bruts del po-
der.

Vostè va ser diputat amb el 
PSOE de Felipe González, fa 
molts anys, i recentment va 
fundar un partit polític, Ac-
tua, al costat de Gaspar Lla-
mazares. Tenim a Espanya la 
dreta dividida, i sembla que 
l’esquerra, també ...
Si n’hi ha pocs i no es posen 
d’acord... De poca cosa ens 
està valent que hi hagi 42 di-
putats i 123, però no es posen 
d’acord. És molt confús tot el 
que hi ha, i jo el que trobo a 
faltar realment és el judici o 
l’actitud assenyada dels polí-
tics elegits democràticament 
per governar aquest país, per 
governar Espanya i tots els 
territoris. Tenim molts pro-
blemes i immensitat de qües-
tions per resoldre. Jo crec que 
ja està bé, és temps perdut i 
espero que hi hagi investidu-
ra i que s’afrontin els proble-
mes ...

Sobretot l’agenda social, per 
a la qual sí que sembla que 
hi ha més consensos.
L’agenda social, per descomp-
tat, la transició ecològica, tot 
el que són les noves tecnolo-

gies, la sostenibilitat, l’agenda 
verda, la reducció de bretxa 
salarial, la defensa de la dona 
i la lluita contra el masclisme 
... tot allò que sembla que des 
de la dreta més rància i ex-
trema s’està qüestionant. Per 
tant a Actua el que hem pre-
tès és sempre cridar a aquesta 
re�exió. Tant de bo que no 
fos necessari un espai com 
Actua perquè això vol dir que 
hi hauria aquest enteniment, 
i en les eleccions hem renun-
ciat a presentar candidatures 
allà on podíem donar suport 
altres iniciatives, i ho hem fet 
amb Més Madrid ... 
L’esquerra ja de per si està 
fraccionada. L’important és 
que es produeixin aquestes 
sinergies i al que jo apel·lo i 
exigeixo com a ciutadà, és 
que es deixin a part els per-
sonalismes, el repartiment de 
llocs i se centrin els líders en 
les idees, en els programes, 
en el que s’ha ofert a la ciu-
tadania. Les eleccions és un 
contracte amb els ciutadans: 
que compleixin la seva part, 
nosaltres la complim votant, 
però ara han de complir ells 
i ja dic que portem massa 
temps esperant que això es 
produeixi.

Des d’Actua també han par-
lat moltíssim de la possible 
solució federal per al tema 
català. Des del PSOE sempre 
ha semblat que això no s’ho 
creuen ...
Sempre he pensat que la solu-
ció d’Espanya, després que en 
la Transició al tema territorial 
se li donés una solució tran-
sitòria, està en una Espanya 
federal. Tot i que l’Estat au-
tonòmic té uns marges molt 
amplis, encara falten aspectes 
que desenvolupar i una refor-
ma constitucional en aquest 
sentit seria molt bona. Crec 
que podria ajudar a evitar 
que subsisteixin aquests pro-
blemes. Jo soc essencialment 
universalista i internaciona-
lista. Per a mi les fronteres 
no tenen gaire sentit, no per 
casualitat defenso la jurisdic-
ció universal en tots els àm-
bits, i també per exemple en 
els delictes mediambientals i 
econòmics �nancers. Consi-
dero les fronteres com murs, 
es porten en si mateix les 
identitats. Tenim un proble-
ma i cal afrontar-lo. Defugir 
és equivocar-se, cal seure a 
dialogar i si la solució fede-
ral és la que dóna resposta a 
això, endavant, i si fos una al-
tra, doncs endavant. Però no 
podem seguir cedint temps i 
espai perquè vinguin les so-
lucions per via judicial. Això 

no es produirà. Hi podrà 
haver condemnes, podrà no 
haver-les, però el problema 
seguirà subsistint, perquè a 
les ments ni se les condemna, 
ni se les absol i als sentiments 
tampoc.

Mai abans s’havia parlat 
tant de justícia a Espanya. 
Malgrat això és una de les 
coses que més preocupa als 
ciutadans.
Bé, és lògic que preocupin. 
Seure davant d’un tribunal no 
és desitjable. El risc a equivo-
car-te, a fer danys irrepara-
bles està sempre present per 
molta �delitat i compliment 
de la legalitat. Però patir les 
conseqüències també és ter-
rible, siguis una persona in-
dividual, o una empresa. En 
�, hi ha molt en joc i per tant 
la justícia sempre estarà a 
debat. L’important és que els 
fonaments d’aquesta justícia 
siguin prou ferms perquè els 
que l’administren generin en 
els ciutadans una tranquil·li-
tat i un desassossec. Sentèn-
cies com les de “La Manada” 
inicialment a Navarra van 
produir aquest desassossec. 
Després, la sentència del Tri-
bunal Suprem simplement 
ens porta a la lògica del que 
són les coses normals, és a 
dir, l’atac múltiple a una dona 
de la manera que es va com-
provar no té més que un nom, 
que és una agressió sexual 
múltiple i violacions múlti-
ples. La justícia, en els temps 
que corren, no només ha de 
ser justa sinó aparentar-ho, 
i a més ser pedagògica. En 
l’era de la comunicació glo-
bal, les persones necessitem 
explicacions, no solament 
imposicions. La Justícia ha 
de transmetre i que qui la 
rebi ho entengui, però tam-
bé la societat. L’explosió de 
la comunicació exigeix que 
les explicacions siguin con-
tundents, i que no portin a 
confusió. Errors de la justícia, 
missatges erronis o equivo-
cats, confusió entre política i 
justícia, judicialització de la 
política... Hi ha el risc que in-
cideixin negativament en una 
democràcia.

“En l’era de la 
comunicació global, 

les persones necessitem 
explicacions, no 

solament imposicions. 
La Justícia ha de 

transmetre i, que qui la 
rebi, ho entengui”
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Bona participació a les Festes del 
Barri Santa Caterina
REDACCIÓ / LA VEU 

Any rere any, l’Associa-
ció de Veïns del Barri 
Santa Caterina, Car-

me i Travessies organitza les 
seves festes, on veïnes i veïns 
de totes les edats s’hi veuen 
re�ectits, tant el futur de l’as-
sociació com el present, com 
el passat que encara està actiu.
El dimarts 16, coincidint amb 
la Mare de Deu del Carme, 
van fer el res del rosari diri-
git pel senyor Florenci Oliva, 
on van assistir-hi més d’una 
cinquantena de persones. I se-
guint amb la tradició els i les 
consols van obsequiar amb 
coca i cava a tots els assistents.
Una de les novetats d’aquest 
any, va ser el canvi de dia del 
sopar i el ball, que va passar 
d’un divendres a un dissabte, 
i també el canvi de cap de set-
mana, que enlloc de ser el se-

gon cap de setmana, va passar 
a ser el tercer.
Dissabte, tot i ser un dia amb 
altres festes de barris i acti-
vitats a la ciutat,  va ser una 
tarda molt participativa, om-
plint els dos actes. A la tarda, 
els balladors d’Anoia Country 
van fer una exhibició molt 
vistosa de country i es va po-
der gaudir d’una bona estona 
de ball. Al sopar, que com es 
ve fent els últims anys, és una 
botifarrada, van exhaurir els 
tiquets. Els assistents van po-
der gaudir del ball de  vetlla, 
amb el grup de música “Som 
hi band”, sent un dels anys que 
més balladors van haver-hi 
a la pista. També va haver-hi 
un lloc pel ball del fanalet, un 
símbol important del sopar i 
posterior ball, sent ja una tra-
dició ven instaurada.
Diumenge, l’últim dia de les 
festes, de bon matí es van por-

tar les imatges de Santa Cateri-
na de Siena i la Mare de Déu 
del Carme cap a la Basílica de 
Santa Maria on es va celebrar 
una missa en honor a les dues 
patrones. A la tarda es va fer 
una classe de swing a càrrec de 
“Swing Anoia”. Seguidament 
el grup �e Buckets Brothers 
van oferir un molt bon con-
cert a ritme de swing, dixie i 
rock and roll.
L’últim acte va ser l’entrega de 
premis dels concurs de dibuix, 
on va resultar guanyadora la 
participant més petita, de tant 
sols 8 anys, l’Eulàlia Sayavera 
i Closa, sent el seu dibuix la 
portada de l’any que ve.
Des de l’associació estan molt 
contents amb el funcionament 
de les festes d’aquest any, i 
amb l’elevada participació que 
hi hagut. Gràcies als comerci-
ants i veïns/veïnes per la seva 
col·laboració i participació. 

REDACCIÓ / LA VEU 

Durant el curs els ado-
lescents (14 a 17 
anys) es comprome-

ten explícitament davant dels 
seus companys a complir la 
Llei Escolta i a ajudar totes 
les persones amb estil de vida 
escolta. La Ruta és el moment 
de posar en pràctica totes les 
tècniques que s’han après du-
rant l’any i de transmetre’s els 
uns als altres els coneixements 
adquirits.
Durant les dues primeres set-
manes de juliol els pioners i les 
caravel·les del A. E. Torxa van 
fer una ruta pels pirineus fran-
cesos, vessant Atlàntica. Van 
ser 11 dies durs de travessa i 3 
de re�exió al campament, a la 
Vall de Boí. 
El seu objectiu era pujar un 
total de tres pics, degut a les 
condicions adverses climato-
lògiques només vam poder 
complir un d’aquests pics, el 
Peyreget, 2.487m. 
La ruta va començar al poble 
de Larau, llavors van decidir 
agafar el camí llarg per poder 
veure la espectacular passa-
rel·la de Holozarte. L’endemà 
tenien planejat fer un remull a 
les gorges Kakueta, però degut 
a la mala plani�cació no sabi-
en que per entrar-hi era neces-
sari pagar, així que van decidir 
passar de llarg. Aquesta etapa 
va acabar a Sainte-Engrâce. 
Un cop arribats allà els va 
enxampar la pluja i van tenir 

bastantes di�cultats per trobar 
un lloc on poder plantar ten-
des. 
Un dels pic que volien fer i 
no van poder fer va ser el pic 
d’Anie. Estaven a mig camí del 
pic, quan d’imprevist una tem-
pesta elèctrica, acompanyada 
de calamarsa els va atrapar a 
2200m. Veient la gravetat de la 
situació van decidir no acabar 
de pujar el pic i anar directes 
al lloc on tenien previst acam-
par, el refugi de l’Abërouat.
Després de 4 etapes dures amb 
molt desnivell positiu, acom-
panyades amb banys a llacs 
i rius, apart de veure moltes 
marmotes i altres animals de 
la zona, van aconseguir pu-
jar el pic Peyreget. Amb unes 
vistes espectaculars del Mi-
di-Dosao de fons. 
Van �nalitzar la ruta a La-
runs, en total vam caminar 
81’6km i 10000m de desnivell 
acumulat. A Larun van agafar 
un autobus direcció a la Vall 
de Boí. On es van trobar amb 
tot l’agrupament. Van estar-hi 
3 dies, els quals vam invertir 
fent consells, re�exions i jocs.
El diumenge 14, després de 2 
setmanes sense veure les fa-
mílies, es van retrobar amb 
elles. Van col·laborar en el 
desmuntatge del campament 
i van acabar-ho amb un dinar 
conjunt.
Des de la branca de Piovel·les 
animen a apuntar-vos al cau 
i gaudir d’experiències com 
aquesta.

Els piovel·les de l’AE 
Torxa van de ruta al 
pirineu francès

L’Associació SMCAnoia ha estat 
seleccionat per La Caixa 
REDACCIÓ / LA VEU 

L’Associació Salut Men-
tal Catalunya Anoia ha 
estat seleccionada per 

La Caixa en el marc de la con-
vocatòria Promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a 
l’envelliment, la discapacitat 
i la malaltia 2019, per portar 
a terme el projecte Club de 
Joves.
Aquest projecte impulsa la 
creació d’un servei adreçat a 
joves de la comarca de l’Ano-
ia amb una franja d’edat entre 
els 18 i els 30 anys que patei-
xen alguna problemàtica de 
salut mental.  

La seva �nalitat és apoderar 
els joves en crear el seu pro-
jecte real de vida i treballar 

per la normalització d’aquest 
col·lectiu a través d’activitats 
de lleure i oci. 
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Alain A�elou torna a facilitar 
revisions òptiques als infants sahrauís 
que venen a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

Per quart any conse-
cutiu, Alain A�e-
lou Igualada renova 

la seva col·laboració amb 
ACAPS Anoia (Federa-
ció d’Associacions Catalans 
Amigues del Poble Sahrauí). 
A través d’aquesta associ-
ació solidària es brinda als 
nens sahrauís, procedents 
de campaments de refugiats, 
l’oportunitat de fer-se una 
revisió visual i lliurar-los 
unes ulleres si ho necessiten. 
Fins ara, han estat sis els 
nens atesos en edats com-
preses entre els 8 i 13 anys. 
Els nens que estan d’acolli-
da a Igualada   provenen de 
diferents regions del Sàhara. 
Carles Cunyat, franquiciat 
de l’òptica, es mostra molt 

orgullós i emocionat de col-
laborar de nou en aquest 
projecte, oferint una vegada 
més la seva ajuda i saber fer. 
L’acollida d’infants sahrauís a 
la ciutat es realitza des de fa 
24 anys. Aquest any, els me-
nors han arribat al mes de 
juny i tenen prevista la seva 
estada a la capital de la co-
marca �ns a �nals d’agost, 
amb l’objectiu d’allunyar-los 
del difícil entorn en què vi-
uen i de les extremes condici-
ons climatològiques a les que 
s’exposen durant el període 
estival al Sàhara. Alain A�e-
lou Igualada va començar la 
seva col·laboració en aquest 
projecte el 2015, quan un dels 
nens va visitar l’òptica que li-
dera Carles i es va fer palesa 
la necessitat d’ajudar-los i mi-
llorar la seva qualitat de vida. 

A partir d’aquest moment, 
cada estiu, es realitza als nens 
sahrauís una revisió visu-
al completa per comprovar 
la seva graduació i detec-
tar possibles patologies de 
còrnia, cristal·lí i llàgrima. 
Un cop feta la revisió, l’òp-
tica proporciona als nens 
ulleres de sol i a tots aquells 
amb problemes de visió, 
els lliura ulleres graduades. 
D’aquesta manera, s’eviten 
possibles malalties visuals 
o problemes en el cristal·lí. 
Segons els experts òptics, un 
30% dels nens revisats a Es-
panya necessiten correcció 
visual. En aquesta ocasió, al-
guns dels nens sahrauís a qui 
se’ls està revisant la vista te-
nen graduacions molt altes en 
miopia i astigmatisme, arri-
bant �ns i tot a tres diòptries.

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat divendres dia 
12, l’associació dis-
seny=igualada va dur 

a terme, per segon any conse-
cutiu, la jornada ‘I ara què?’ 
al Local del barri de Xauxa.
La jornada està destinada a 
aquells joves que han acabat 
els estudis d’alguna branca 
del disseny, il·lustració o arts 
plàstiques i es disposen a en-
trar al món laboral.
Als assistents se’ls va oferir 
un seguit de xerrades i tallers 
destinats a resoldre dubtes i 
superar pors. Sebastià Carles, 
del Grup Carles, va parlar de 
les diferents formes jurídi-
ques i va fer diverses recoma-
nacions en àmbits com ara 
l’econòmic (el primer encàr-
rec i la primera factura), la 
�scalitat al sector del disseny, 
l’adscripció a la Seguretat So-
cial, etc. La coach i formado-
ra Roser Claramunt va apor-
tar eines d’empoderament 
per enfrontar les incerteses 
laborals. 
Dos exalumnes de l’escola 
“la Gaspar”, Sílvia Gonzàlez, 
experta en màrqueting digi-
tal, empresària de Creaplan-
ner i professora a diverses 

universitats, i Adrián Haro, 
recentment graduat, autor 
del cartell de la Festa Major 
d’Igualada 2018 i del cartell 
del mateix taller “I ara què?”, 
van explicar la seva experièn-
cia en deixar l’escola, i com 
es van enfrontar als dubtes i 
di�cultats.
Els assistents van poder di-
nar al mateix local on, en un 
ambient distès, van compar-
tir experiències. Les últimes 
intervencions van ser a càrrec 
de Mariona Sardà, advocada 
especialista en drets d’autor 
(propietat intel·lectual), i Mò-
nica López, advocada especi-
alista en propietat industrial i 
disseny. Ambdues van resol-
dre molts dubtes dels assis-
tents.
En acabar el grup es traslladà 
a l’Adoberia Bella, on Mireia 
Padros, de l’Agencia de Resi-
dus de Catalunya, va fer una 
detallada explicació del Pre-
mi Catalunya d’Ecodisseny 
exposat en el local.
El taller “I ara què?” ha 
comptat amb el patrocini del 
Grup Carles, i el suport de 
l’Ajuntament d’Igualada i del 
Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.

Celebrada la segona edició 
del taller “I ara què?

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat dissabte, 13 de 
juliol, d’11 a 14 h, al 
complex esportiu Les 

Comes, es va realitzar el taller 
“Desmuntant prejudicis” en 
el marc del curs d’Iniciació a 
Tècnic/a d’Esports (CIaTE), 
que porta a terme el Consell 
Esportiu de l’Anoia dins d’un 
programa propi del Consell 
Català de l’Esport de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Aquest taller forma part de 
la campanya de sensibilitza-
ció contra els estereotips i els 
prejudicis elaborada pel CITE, 
Centre d’Informació per a 

Treballadors Estrangers de 
CCOO de Catalunya i va rebre 
el premi Francesc Candel l’any 
2015 com a reconeixement a 
la tasca en l’àmbit de la inte-
gració dels ciutadans catalans 
d’origen immigrant que atorga 
la Fundació Carulla.
La incorporació del taller 
en el marc del CIaTE ha es-
tat promoguda pel Servei 
d’Atenció a les Migracions 
de l’Ajuntament d’Igualada 
i té com a objectiu posar de 
manifest el paper dels este-
reotips i els prejudicis en la 
nostra percepció de les dife-
rents diversitats presents en 
el nostre entorn social.

En aquest sentit, el taller cer-
ca que els i les joves que hi 
assisteixin prenguin cons-
ciència del paper dels este-
reotips i els prejudicis en la 
construcció del discurs ra-
cista i xenòfob, i adquireixin 
una actitud crítica davant 
d’aquest fenomen.
Es tracta de la realització de 
quatre dinàmiques de grup 
que permetin saber què són 
els estereotips i els prejudi-
cis, reconèixer alguns dels 
més comuns i prendre cons-
ciència de les conseqüències 
negatives que poden tenir 
per a les persones i els grups 
socials.

El CITE imparteix el taller 
“desmuntant prejudicis” als futurs 
tècnics esportius

Festa de barri de l’Antiga 
Bàscula i rodalies
REDACCIÓ / LA VEU 

Aquest proper dissab-
te, 27 de juliol es ce-
lebra la festa de barri 

de l’Antiga Bàscula i Rodalies. 
L’acte principal serà el sopar 
popular, que començarà a 2/4 
de 10 de la nit i que consistirà 
d’un aperitiu, botifarra amb 
seques i coca i gelat per aca-

bar. També s’oferirà una copa 
de cava a tots els assistents, a 
més de vi i aigua. El sopar, que 
té un cost de 9 euros, estarà 
amenitzat per Marc Domingo. 
Els tiquets es poden comprar al 
Celler Marta Figueres i només 
pel fet de tenir-ne un, ja s’entre-
rà en dos sortejos que es faran 
al llarg del sopar. A més, també 
hi haurà la rifa d’un pernil.



Igualada inaugura el seu primer cinema, el “Mundial”, 
amb capacitat per a 1.400 persones
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Bonic dibuix publicat per la Festa Major de 1923 a “El Eco de Igualada”.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

H i ha una data marca-
da  amb força en la 
història del cinema 

a Igualada i l’Anoia: el 1923. 
Aquell va ser l’any de la inaugu-
ració del conegudíssim, durant 
molts anys, Cinema Mundial.
El Cinema Mundial era un edi-
�ci que va arribar a ser catalo-
gat en l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. 
Era d’una sola planta resolt 
amb un cert monumentalis-
me classicista. La façana esta-
va formada per cinc obertures 
separades per pilastres. Les tres 
obertures centrals eren d’arc de 
mig punt i les laterals eren de 
llinda. La façana estava corona-
da amb una barana balustrada. 
Aquest cinema va ser inaugu-
rat l’any 1923. Tenia una capa-
citat de 1.402 localitats. Tenia 
a més de la sala de projeccions 
un cafè per a dues-centes per-
sones assegudes.
Va obrir les seves portes al pas-
seig Verdaguer, número 40, 
l’1 d’abril de 1923, promogut 
principalment per Joan Mon-
cunill i Jubert. A més de cine 
mut i sonor, s’hi va fer  també 
teatre, revista, boxa, mítings, 
prèdiques religioses, balls i re-
citals. 
La primera pel.lícula projec-
tada va ser “Charles Ray, bo-
xeador” i el cine sonor s’hi va 

1923 l’Anoia al s.XX Espai patrocinat per
Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 IgualadaRecull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

estrenar el 1932 amb “El des�-
le del amor”. El seu empresari 
era l’Antoni Guiteras. En els 
primers anys, quan el cine era 
mut, hi tocava un sextet de ja-
zz-band dirigit per Miquel Jor-
dana. El 1941, Joan Moncunill 
va traspassar el cafè a Miquel 
Vives i Segura. Joan Martí i 
Llucià, el popular “Tapeta”, va 
ser-ne el programador durant 
molt de temps.
El Mundial va tancar el 28 de 
gener de 1973. Entre els anys 
1981 i 1986, Joan Sampere i 
Valls va encapçalar una intensa 
campanya als mitjans de co-
municació locals per a salvar el 
cinema, els “Amics del Cinema 
Mundial”, però l’edi�ci es va 
enderrocar �nalment el febrer 
de 1999.
La història del cinema a la ciu-
tat és remunta a �nals del segle 
XIX amb les primeres projec-
cions de la llanterna màgica, 
precursora del cinema. Així, 
la premsa de l’època recull que 
a la plaça de la Creu es va ins-
tal·lar una barraca on s’oferia 
un programa de «vistes �xes» i 
«fotogra�es en moviment». No 
va ser �ns al 1904 que es van 
fer sessions de cinema a l’Ate-
neu Igualadí i es va projectar 
el �lm «La Bella dorment» i 
«altres quadres en moviment». 
Al llarg dels anys, moltes en-
titats culturals van projectar 
pel·lícules als seus espais però 

no va ser �ns al 1923 que es 
va inaugurar el primer saló de 
cinema pròpiament dit, el Cine 
Mundial.
El setè art també va tenir a 
la ciutat �dels seguidors que 
es van convertir en cineastes 
amateurs de renom, com Josep 
Castelltort, més conegut com 
«el Truco», que va guanyar 
nombrosos premis en certà-
mens d’arreu. Alguns d’ells es 
van aglutinar sota el paraigua 
de la Unió Cinematogrà�ca 
Amateur Igualadina i van dur 
a terme una gran tasca. Un 
altre moment important de la 
història del cinema igualadí 
va ser la posada en marxa del  
Certamen Nacional de Cinema 
Amateur, l’any 1979, que es va 
convertir en Certamen Inter-
nacional el 1984, i que durant 
anys va posar Igualada a la pri-
mera línia.

L’alcalde, a la presó
Tal i com podeu veure en un 
dels anuncis requadrats de la 
pàgina, l’alcalde Amadeu Bi-
osca i Busqué (Igualada, 1875-
1952) va ser empresonat per 
assumptes tèrbols relacionats 
amb suposades in�uències de 
caire econòmic. El cert, però, 
és que l’època no era gaire tran-
quil.la per a un republicà com 
Biosca, molt conegut a la ciutat 
perquè entre el 1906 i el 1909 
va ser director d’El Igualadino, 
i, després, president de l’Ateneu 
Igualadí de la Classe Obrera 
(1915-1918). 
En l’àmbit polític va ser regidor 
de l’Ajuntament de la seva ciu-

tat i va arribar a ser tinent d’al-
calde el 1916, i, el 1919, alcal-
de de la ciutat �ns al 1923. En 
aquell any va ingressar a pre-
só, però també va canviar-se 

l’Ajuntament, amb l’entrada al 
poder de l’estat del general Pri-
mo de Rivera, no amic, preci-
sament, dels republicans... 



P #latevaveu

Natàlia Mas Guix  @nataliamasguix

Silvia Rotger Gomila   @silvia_rotger

|V| Càlichs Soler  @OCalichs

Ricard de Copons  @taxisigualada

Ton Lloret Ortínez   @tonlloret

Jordi Cuadras  @jordicuadras

Pau Aymerich  @pau_aymerich

XavieR  @xavinasant

Escola Pia Igualada  @epiaigualada

MeteoXaró   @MeteoXaro

Molt bona dada de les exportacions:  creixen al 
maig un 9%. Recordem que entre el 2009 i el 2018 
l’increment de les exportacions catalanes ha estat 
del 72,8%. Una xifra extraordinària.

Aquests dies les temperatures tornaran a ser extre-
mes i l’accés a les piscines ha de garantir-se a tota la 
ciutadania per poder refrescar-se.

Gran @sense�ccio amb el documental del Palau 
de la Música.
Si no l’heu vist busqueu-lo i disfruteu-lo

Ibiza - Barcelona 45 minuts
Sortida d’equipatge per cinta de moment 1h 20” 
#lafeinaMalfetanovaenlloc  
@aena

L’estiu passat vam anar 15 dies a Cabo de Gata
Als nanos els vam dir només que anàvem de 
vacances a Espanya Així, cada vespre quan arri-
bàvem al poble on teníem l’apartament deien que 
ja érem a Espanya 1 any després, per ells; Espanya 
segueix sent un poble de 500 habitants
.

Des d’@IgualadaSomhi som a l’oposició però 
volem fer realitat les nostres propostes electorals 
en educació: que la ciutat tingui una quarta escola 
bressol pública i que hi hagi un major equilibri 
entre pública i concertada. Volem millorar la vida 
de la gent i en això treballem.

La conclusió del primer partit és que cada dia que 
passa és un dia perdut per vendre Dembelé.

Acte de distincions de les #PAU2019. Felicitats 
Roger!  Per a tots els alumnes que han obtingut 
més d’un 9 a la #selectivitat.
Hi vam assistir amb l’alumne Roger Ter, acompan-
yat del seu tutor, en Gabriel Vidal, i la seva família. 
Un reconeixement a la feina ben feta!!

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#87 Paulina Jordán Hidalgo.

Meravellosos 16.8 °C de bon matí. Quin gust! Pre-
parem-nos per un altre dia de calor intensa, però 
ara a gaudir de la fresca natural del #xaró! #bondia

FOTO: Cesc Sales

Ens alegrem que @IgualadaSomhi es sumi a la 
proposta que @PobleActiu va presentar el passat 
setembre després d’un treball intens i múltiples 
converses amb @epigualada,  i que �nalment @
ERC_IGUALADA també va incloure al seu pro-
grama. Menys moció i més acció i treball conjunt..

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 A 2/4 de 10, el foc de Capellades 
ha afectat una cinquantena 
d’hectàrees, la majoria d’arbrat

S’incendia un cotxe a l’autovia 
A-2 a l’altura de Jorba

L’incendi de Capellades s’ha 
estabilitzat durant la nit

Instants de La Veu            @veuanoia

Toni Bou s’emporta el 26è títol del 
mundial de trial

#Piera #anoia #veuanoia
#premsacomarcal #tonibou #trial

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

Soc equatoriana, i mentre dirigia l’Associació Nacional de Curtidors de l’Equa-
dor vaig conèixer un català que em va canviar la vida i el continent. 
Soc igualadina des de fa 11 anys. 
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“Igualada assoleix que el 95% 
dels seus estudiants inscrits 
han participat a les colònies 
de les seves escoles i centres 
educatius”. 

Aquesta notícia és important 
perquè forma part del pro-
jecte d’integració total que 
pretén que tots els nens, ne-
nes i  joves d’Igualada, siguin 
de la nacionalitat que siguin, 
tinguin les millors experi-
ències en la seva formació. 
Sabem que a Igualada tenim 
un MILLOR futur a través de 
l’educació i la formació dels 
seus estudiants, amb cohesió 
social, amb una bona con-
vivència i en de�nitiva amb 
una vida millor per a tots.



Dades xocants sobre la inacceptable i creixent desigualtat al món:
- 26 bilionaris tenen = 3.800 milions de persones.
- El 50% del món viu amb menys de $5,50/dia.

En los últimos meses han crecido mucho los estudios sobre la des-
igualdad y la precariedad laboral, con especial atención a los jóve-
nes. Pero se ignora un hecho: que la oferta de trabajo es mayor que 
demanda, cada vez más. Es decir, que sobra población activa.

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Som Homos Economicus 

Som Homos Economicus i en-
cara que som a l’estiu i sembli 
que la calor tot ho aturi pre-
nem cada dia decisions de caire 

econòmic. Comparteixo amb el lector 
algunes anècdotes personals estiuen-
ques que ens parlen de conceptes 
econòmics. 

La primera va de tovalloles i especu-
lació. La senyora Rosalia i les ami-
gues fan torns per baixar a les 7 del 
matí a la caleta de la pineda per posar 
les 25 tovalloles de la colla, estoretes 
i alguna sabatilla. Si finalment deci-
deixen arribar-se a la platja cap a les 
11 tenen les millors vistes de l’illa. La 
Rosalia no ho sap però està especu-
lant amb la sorra de la caleta... i ens 
ha deixat sense espai a la resta de tu-
ristes.

Parlem ara de gin tònics i competèn-
cia. L’Esperanza, amiga de la Rosa-
lia, regenta un cocteleria de molt de 
renom a la caleta de la pineda pels 
seus mojitos i gin tònics. Aquest èxit 
va atreure la atenció de la cadena de 
restauració Monxi’s que ha demanat 
permisos per obrir un local similar 
al costat. L’Esperanza que té un local 
buit ben bé al davant de 2500 m2, ha 
penjat en saber-ho un enorme cartell 
que informa de la propera apertura 
d’una super-cocteleria. L’Esperan-

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Barcelona acull l’Exponential Day amb més de 400 em-
preses. Es tracta de la primera trobada d’aquesta inicia-
tiva a Catalunya, que ja s’aplica a les o�cines d’Acció a 
Silicon Valley i Seül. 

 Una revolució implica un canvi de model, 
passar de fer les coses d’una manera

 a fer-les d’una manera diferent

economia i empresa Espai patrocinat per

18 |  OPINIÓ EMPRESA Divendres, 26 de juliol de 2019

Manel Lòpez
Consultor tecnològic. Director de Ceina, vicepresident de TICAnoia
@CeinaFormacio

Anoia 4.0

za sap molt bé – perquè va assistir 
a un taller d’economia - què són les 
barreres d’entrada a la competència. 
Monxi’s no obrirà mai el seu nou 
local perquè l’amenaça de la super-
cocteleria no deixa espai per d’altres 
negocis similars.

El monopoli i el preu del gelats. Els 
fills de la Rosalia i l’Esperanza es fan 
càrrec aquest estiu del xiringuito de 
la piscina. Com que no es pot entrar 
beure i hi ha poques ombres, han 
decidit posar a la venda el polos ko-
layet a 10 euros. De molt mala llet, 
però he comprat kolayets per tots els 
nanos al monopoli de la piscina.  

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

Al nostre país, segons dades 
del departament d’Empresa 
i Coneixement de la Gene-
ralitat de Catalunya de �-

nals de 2018, consten 103 empreses de-
dicades a Internet de les Coses (IoT). 
És vital tenir en compte aquest fet, so-
bretot en un context de transformació 
digital, ja que el concepte IoT es troba 
estretament lligat a d’altres tecnologies 
com la robòtica col·laborativa, el Big 
Data, el Blockchain, la intel·ligència 
arti�cial o la impressió 3D, pilars de 
l’actual revolució 4.0. 

Sumant, per exemple, les 103 empreses 
focalitzades en IoT amb les 90 que es 
dediquen a impressió 3D, tenim una 
facturació global de 215 milions d’eu-
ros, amb 1695 llocs de treball direc-
tes. En aquest grup hi trobem des de 
proveïdors de solucions �ns a desen-
volupadors de so�ware, passant per 
fabricants de hardware, integradors, 
consultories i enginyeries. El 92% són 
pimes amb un alt nivell d’internaci-
onalització, format tant per startups 
com per empreses consolidades.

La combinació d’una economia indus-
trial amb un potent sector TIC és clau 
per al desenvolupament de la Industria 
4.0. Cal pensar que el primer represen-
ta el 21% del PIB català, percentatge 
que es troba per sobre de la mitjana 
europea i que ja acompleix amb els ob-
jectius de la UE per al 2020.

La nostra comarca és un exemple de 
tot això. Ens de�nim com un territo-
ri industrial, i disposem també d’un 
important sector TIC. Tenim tots els 
ingredients per no només ser espec-
tadors dels canvis, sinó esdevenir-ne 
els seus protagonistes. Però no tot és 
bonic. Lluitem contra un fet molt sig-
ni�catiu, que cal combatre amb totes 
les forces, per poder aconseguir aquest 
anhelat paper: la ignorància. I perme-
teu-me aquest adjectiu, més aviat des-

pectiu, per descriure de forma més o 
menys encertada la situació actual de 
la gran majoria d’empreses, si hem de 
situar-les en alguna posició concreta.
A la immensa majoria d’entrevistes, 
taules rodones i reunions sectorials a 
les que tinc el privilegi de poder assis-
tir s’està d’acord en un fet: la transfor-
mació digital és una realitat a la que 
no podem donar l’esquena. Fins aquí, 
molt bé. Però rascant una mica més 
t’adones que hi ha molt de mimetisme 
en les respostes i que, probablement, 
la sinceritat que s’esperaria no hi és 
present. El desconeixement sobre el 
què s’està parlant és un gravíssim pal 
a les rodes que no permet que aques-
tes girin a les revolucions adequades. 
De què estem parlant quan parlem de 
la revolució 4.0, indústria 4.0 o quarta 
revolució industrial?

La mateixa paraula revolució ha de 
sacsejar-nos i fer-nos veure que no es-
tem parlant d’una simple millora d’un 
sistema a un de prestacions superiors. 
Això seria una evolució. Una revolu-
ció implica un canvi de model, passar 
de fer les coses d’una forma a fer-les 
d’una forma diferent. Encara que l’ob-
jectiu �nal sigui exactament el mateix. 
I a dur a terme aquesta revolució ens 
hi ha estan ajudant tota la galàxia de 
noves tecnologies que ens inunden 
cada dia, i que permeten que les co-
ses puguin fer-se de maneres diferents. 
Ens trobem immersos en una guerra 
de lideratges a nivell mundial, que 
aquestes últimes dècades han tin-
gut regust americà, però que països 
com xina volen reconquerir a base 
de controlar l’or negre d’aquesta últi-
ma revolució: les noves tecnologies. 
Nosaltres, sense capacitats de llui-
tar en una guerra a una altra escala, 
podem fer una cosa molt bona: ob-
servar, entendre, aprendre i aplicar 
tots els avantatges que se’n derivin, 
per trobar-nos a la primera línia i ser 
model per als demés.  

 

“Cada dia prenem decisions
 de caire econòmic”

Xavier Morales 
Economista
@xm300
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

L’Ajuntament de Caste-
llolí ha decidit posar 
en valor l’altíssim po-

tencial patrimonial que té el 
municipi gràcies a les més de 
160 barraques de pedra seca 
dels segles XIX i XX repar-
tides per tot el terme. Ac-
tualment ja existeixen dues 
rutes circulars de barraques 
que atrauen l’interès del tu-
risme familiar i de natura, i 
a aquesta oferta ara l’Ajunta-
ment hi ha sumat nous murs 
de pedra seca, a les entrades 
est i oest, i també uns tòtems 
(amb la mateixa pedra seca) 
per senyalitzar l’entrada als 
diferents barris del municipi. 
Amb aquesta aposta, la regi-
doria de turisme vol impul-
sar el desenvolupament eco-
nòmic del municipi a través 
del turisme sostenible i de 
natura, i en general promo-
cionar tot el terme municipal 
amb el fil conductor de la pe-
dra seca.
Els tòtems instal·lats conte-

nen les ubicacions dels dife-
rents barris i també les rutes 
de barraques de pedra seca i 
els punts d’interès turístic del 
municipi, com ara el Castell 
de Castellolí, inclòs a la ruta 
2 d’Anoia Terra de Castells.
Els nous murs de pedra seca 
han estat fets de manera ar-
tesanal amb una original 
combinació de pedres que 
provenen de la zona de Calaf 
i de Sallent: pedra contra pe-
dra, una tècnica que es basa 
en la seva disposició i en 
l’aprofitament al màxim de la 
gravetat, el seu pes. Pel coro-
nament dels murs s’ha optat 
per utilitzar la tècnica cone-
guda com del rastrell (o sar-
dinell) inspirada en els murs 
d’arreu dels Països Catalans, 
i que també es pot trobar en 
països com Gran Bretanya. 
Aquesta tècnica consisteix en 
executar el coronament dis-
posant les pedres dretes com 
a acabament o remat el mur. 
L’obra ha estat realitzada per 
Roger Solé, un reconegut 
mestre marger que alça cons-

truccions arreu del país i que 
l’any passat va participar al 
festival Smithsonian Folklive 
de Washington representant 
l’ofici de marger.
Les dues rutes de les Barra-
ques de pedra seca ja exis-
tents (a la zona de Can Tardà 
i a la zona d’Els Marges) res-
segueixen itineraris circulars 
que permeten descobrir els 
magnífics racons del muni-
cipi (els camins, les fonts, els 
boscos i entremig els vestigis 
d’alguna vinya). La inten-
ció de l’Ajuntament és crear 
una tercera ruta molt aviat a 
la zona de Sant Feliu, també 
molt rica en barraques. Tota 
la informació sobre les rutes 
es pot trobar a l’App Natura 
local i als webs naturalocal.
net i liniaverdacastelloli.cat.
La regidora de turisme, Te-
resa Guixà, reconeix que ha 
estat un projecte complex 
d’executar, però el resultat 
afegeix valor al territori i 
revitalitza el seu patrimoni 
natural. Per a la construc-
ció d’aquest projecte fona-
mentat amb la tècnica de la 
pedra seca, l’Ajuntament de 
Castellolí ha comptat amb 
empreses del territori com 
Cometna SL d’Òdena, res-
ponsable de les lletres de fer-
ro incrustades als murs; Mg 
Comunicació, responsable 

L’Ajuntament de Castellolí aposta per la pedra seca 
per atraure nou turisme de natura
Castellolí compta amb més de 160 barraques de pedra seca i dues rutes que atrauen turisme familiar i de natura al municipi

dels gabions de pedra seca i 
el seu disseny gràfic; Fàbre-
gas Serveis de jardineria i 
Forestals de Vilanova d’Es-
poia i l’empresa Enginy de 
Castellolí, responsable de la 
il·luminació.

La pedra seca, patrimoni de 
la UNESCO
L’art de la Pedra Seca és una 
construcció artesanal i natu-
ral, sense cap altre element 
que la pedra, de manera 
que les construccions que-
den totalment integrades en 
l’entorn i enriqueixen el pai-
satge. La tècnica emprada –
basada en la disposició i en 
l’aprofitament de la gravetat 
sense utilitzar cap material 
de cohesió com la calç o el 
guix- era antigament un ofi-
ci molt valorat, ja que amb 
aquesta tècnica s’aixecaven 
barraques, masos, marges, 

cisternes, paravents, carrera-
des, basses, escales i fins i tot 
ponts.
A finals de 2018 l’art de la 
pedra seca va ser inclòs a la 
Llista Representativa de Pa-
trimoni Cultural Immateri-
al de la UNESCO gràcies a 
una candidatura conjunta de 
vuit estats europeus: Xipre, 
Grècia, Croàcia, Eslovènia, 
Suïssa, Itàlia, França i Espa-
nya. El seu nom oficial és, 
en anglès: «Art of dry stone: 
knowledge and techniques» 
(L’art de la pedra seca: conei-
xements i tècniques).

L’Anoia, un referent de la 
pedra seca
Les Barraques de Pedra Seca 
són presents a diversos mu-
nicipis de l’Anoia i amb espe-
cial força a Castellolí, i testi-
monien el passat agrícola del 
territori, quan els pagesos 
s’aixoplugaven de les llargues 
jornades al sol dins de les 
barraques.
El Consell Comarcal de 
l’Anoia també ha impulsat 
el “Barraques Go”, una App 
que permet jugar tot seguint 
les diferents rutes de la pe-
dra seca de municipis de la 
comarca com La Torre de 
Claramunt, Vallbona d’Anoia 
i Castellolí. El joc estarà no-
vament actiu a la tardor.

  L’Ajuntament ha ins-
tal·lat nous murs de 

pedra seca i gabions per 
senyalitzar les entrades 
als barris i indicar els 
punts d’interès, com a 
aposta per dinamitzar 
turísticament el poble
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MONTBUI / LA VEU 

Montbui ha finalitzat 
una Festa Major 
que serà recordada 

per l’excel·lent participació a 
les diferents activitats cele-
brades, així com per la gran 
implicació de moltes perso-
nes i entitats per tal de fer-la 
possible. Ha estat la primera 
Festa Major del nou cicle po-
lític, i també la primera on 
ha tingut un destacadíssim 
protagonisme l’associació de 
voluntaris/àries “Viu la fes-
ta”, que ha donat un nou aire 
a la festa grossa.
La Festa Major serà recorda-
da per l’espectacular ambient 
musical viscut en el concert 
de “El último Tributo” (ho-
menatge a “El último de la 
fila”), un grup que va omplir 
el Boulevard amb els temes 
que van popularitzar Manolo 
García i Quimi Portet. Més 
de 3000 persones van aco-
miadar la Festa Major amb 
un concert d’hora i mitja de 
durada al Boulevard, on es 
van repassar els millors te-
mes de “El último de la fila”, 
de la mà d’un grup com “El 
último tributo”, que recupera 
el bo i millor d’un dels mi-
llors grups de música espa-
nyols dels darrers 30 anys. A 
Montbui es van poder cantar 
i ballar himnes mítics com 
“Sara”, “Pájaros de barro”, 
“Insurrección”, “Lápiz-tinta”, 
“Como un burro amarrado a 
la puerta del baile”, o el tema 
cantat en els bisos, “A San 
Fernando”. 
En finalitzar el concert va 
tancar la festa amb un es-

pectacle de Focs Artifici-
als realitzats a càrrec de la 

Montbui tanca una Festa Major molt participada

MONTBUI / LA VEU 

Aquest cap de setmana tindrà 
lloc una nova edició de la Fes-
ta Major del Coll del Guix i el 
Saió. Com és costum, totes les 
activitats festives es duran a 
terme a l’entorn de l’ermita de 
Santa Anna, al Saió, sota l’or-
ganització de l’AAVV El Sa-
ió-Coll del Guix i Associació 
d’Amics Santa Anna del Saió, 
amb el suport de l’Ajuntament 
montbuienc.
Les activitats començaran el 
dissabte 27 amb una tirada de 
bitlles catalanes, amb premis 
per als dos primers classi�-
cats de les categories infantil i 
adults i sorpreses per als parti-
cipants menors de 14 anys. La 
tirada té la col·laboració del 
Club de Bitlles Igualada.
A partir de les vuit del vespre 
s’organitzaran Jocs Infants i a 
partir de les nou tindrà lloc 
un “Sopar-�deuada” al rostoll. 
El preu del tiquet és de 12 eu-
ros, i inclou �deuada, beguda, 
coca, cafè, espectacle de màgia 
d’aprop i concert-ball.
A les 10 de la nit comença-
rà un espectacle de màgia 
d’aprop i d’humor a càrrec del 
Mag Sergi Armentano, reco-
negut artista que protagonitza 
un programa de màgia a TV3 
i al Teatreneu de Barcelona. I 
a partir de les 11 de la nit s’or-
ganitzarà un concert-ball amb 
el grup de pop-rock anoienc 
“Contracorrent”, que oferirà 
temes propis i èxits de sempre 
(hi haurà servei de bar durant 
les activitats i sorteig de dife-
rents obsequis dels col·labora-
dors). 
L’endemà diumenge 28 de ju-
liol tindrà lloc un Concert de 
Corda amb els professors de 
l’Aula Orquestra de Montbui, 
el qual es farà a partir de dos 
quarts de 12 del migdia a l’er-
mita de Santa Anna. A les 12 
del migdia, missa solemne de 
festa major a càrrec de mos-
sèn Josep Maria Pujol, i amb la 
participació musical de l’Aula 
Orquestra de Montbui. 

Aquest cap de 
setmana, Festa 
Major al Saió i al 
Coll del Guix

MONTBUI / LA VEU 

Divendres passat va 
tenir lloc als Jardins 
de l’Ajuntament una 

“Festa Holi” de cloenda del 
programa d’activitats juvenils 
“Estiu Jove”. La “Festa Holi” 
va omplir de color i anima-

ció aquest espai del centre del 
municipi. Des de la regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament 
montbuienc i des de Mont-Jo-
ve es fa una valoració molt 
positiva d’aquest programa 
d’activitats que ha tingut una 
molt bona participació per 
part dels joves montbuiencs i 

Una Festa Holi tanca les activitats de l’Estiu Jove

pirotècnia valenciana Turís, 
convertint tot l’entorn  de La 

Vinícola en un “skyline” aeri 
de llum i color espectacular.

montbuienques.
Entre les activitats realitzades 
cal destacar diferents sortides 
(a Illa Fantasia i a les grava-
cions del programa televisiu 
“Ahora caigo”), també sessi-
ons de ball nocturn a la pisci-
na i de cinema a la fresca, ac-
tivitats col·laboratives (gra�ti 

participatiu), un campionat 
de videojocs, el Concert Jove 
amb “Bohemios autorizaos”. 
Cal remarcar que algunes ac-
tivitats no es van poder dur 
a terme per la meteorologia, 
com van ser el Downhill La 
Tossa o la Nit de Terror.

A genda       C i nem a       C lub  del sub sc ri p to r       T ransp o rts       V ídeo s       S o luc i o ns dels p assatem p s
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

La darrera cita del pro-
grama del “Divendres 
a Can Muscons” va dei-

xar molt bones sensacions el 
passat divendres 19 de juliol, 
amb una divertida i sorpre-
nent actuació de l’il·lusionista 
Miguel Sevilla. Els jardins de 
la masia van acollir un entre-
tingut espectacle que combi-
nava humor i màgia. 
El mag va fer participar pe-
tits i grans durant la seva ac-
tuació, amb jocs de mans que 
regalaven il·lusions, gràcies 
als secrets de mag que esca-
pen a l’ull, per la rapidesa i les 
explicacions humorístiques 
d’aquest expert il·lusionista. 
Amb aquest han estat tres els 
divendres amb espectacle a 
Can Muscons que ha estat 
l’escenari, aquest juliol, d’una 
nova proposta de la regidoria 
de Cultura. Cada setmana un 

centenar de persones ha gau-
dit d’un ambient distès i esti-
uenc en aquestes vetllades a la 
masia, recentment recupera-
da com a seu de l’Espai Jove. 
Moltes persones la visitaven 
per primera vegada i també 
descobrien les possibilitats 
d’oci en els seus jardins.
La regidora de Cultura, Car-
lota Silva, ha agraït la bona 

Els divendres a la fresca a Can 
Muscons deixen bones sensacions

acollida dels tres espectacles 
programats els tres primers 
divendres de juliol. També 
avança que de cara a l’any que 
ve, tornaran a repetir i �ns i 
tot ampliar, l’oferta cultural 
allargant-la cap al mes de juny, 
per tal de “gaudir encara més 
de les nits a la fresca i també 
del meravellós espai que hi ha 
als jardins de la masia”.

LA POBLA DE C, / LA VEU 

La revetlla de Sant Jau-
me, al barri de les 
Cases Noves, tanca el 

calendari de les festes d’es-
tiu a la Pobla de Claramunt. 
Aquesta proposta festiva, 
amb una llarga tradició ja 
que enguany se celebrarà la 
vint-i-setena edició, tindrà 
lloc el dissabte 27 de juliol 
a partir 2/4 de 10 del vespre 
al carrer de Pare Anton So-
teras.
L’activitat l’organitza l’Asso-

ciació de Veïns del barri de 
les Cases Noves, amb la col-
laboració de l’Ajuntament. 
Primer es farà el sopar, pel 
qual s’haurà d’haver fet la 
reserva prèviament. El menú 
serà de dos plats: de primer, 
a escollir, cassoleta de fave-
tes, espàrrecs, pops i gambes 
o canelons de peix casolans 
amb salsa de nous, i de se-
gon, a escollir, jarret de ve-
della amb salsa porto, prunes 
i bolets o bacallà a la llauna 
amb musclos de roca i gam-
bes. Les postres seran pastis-

set de mango i iogurt i des-
prés, cafè i licors. També hi 
haurà un menú per als més 
menuts i menudes.
Quan la gent acabi de sopar, 
podrà ballar amb els ritmes 
del grup A Vives Veus fins a 
la matinada. A la mitja part 
del ball, es repartirà coca i 
moscatell i arribarà un dels 
moments més desitjats de la 
nit festiva, el sorteig de re-
gals. Els obsequis els cedeix 
l’entitat organitzadora, em-
preses i establiments locals i 
l’Ajuntament.

Revetlla de Sant Jaume, al barri de les 
Cases Noves

JORBA / LA VEU 

Diumenge passat, 21 
de juliol, Jorba va do-
nar el tret de sortida 

a la seva Festa Major amb la ja 
tradicional tirada de bitlles ca-
talanes, memorial Èlia Badia 
Casas.  La tirada, que va co-
mençar a les 10 del matí, amb 
un total de 30 equips partici-
pants. Tot i la forta calor, els 
jugadors plantaven les bitlles 
mentre els companys tiraven 
els bitllots amb bona punteria, 
a vegades fent llenya, a vega-
des aconseguint bitlla o, tam-
bé, algun zero.
En acabar, els participants van 
rebre un munt de premis pre-

parats pels organitzadors de 
l’esdeveniment, els Jorbencs 
Embitllats, tant a nivell indivi-
dual com d’equip.

30 equips participen a 
la 8a. Tirada de Bitlles 
Catalanes a Jorba

JORBA / LA VEU 

Aquest cap de setmana 
continua la Festa Major 
de Jorba, amb un seguit 

d’actes que s’allargaran �ns el 
dia 29.

Divendres 26
- a 2/4 de 10 del vespre al pati 
de l’escola
Sopar de pa amb tomàquet i 
pernil.
- a 3/4 de 12 de la nit al pati de 
l’escola
Animació amb els Protons
- a 2/4 d’1 de la matinada, al pati 
de l’escola
Guerau Rock amb l’actuació de 
Vizurri.
- a les 3 de la matinada davant 
del camp de futbol
Discoteca mòbil amb el Dj Roca.

Dissabte 27
- a les 9 del matí al Cafè de Jorba
XXIX Campionat de Truc
- a 2/4 de 6 de la tarda al pati de 
l’escola
Festa de l’Escuma. En acabar 
xocolatada.
- a les 11 de la nit, al pati de l’escola
Ball de gala amb el grup Axis.

- a partir de 2/4 d’1 de la matinada
Gran Festa anys 70-80-90

Diumenge 28
- a la 1 del migdia a la plaça de la Font
XIV Concurs de truites
- a partir de la 1 del migdia, a la 
plaça de la Font
Vermut electrònic
- De 5 a 8 de la tarda al pati de 
l’escola
In�ables aquàtics
- a les 9 del vespre a la plaça de 
la Font
Lo Pau de Ponts. Espectacle 
d’humor visual amb cançons 
versionades, cançó de gresca i 
garrotins.

Dilluns 29 
- a 2/4 de 8 de la tarda al camp 
de futbol municipal
Partit de futbol mixt Joves 
contra no tan joves.
- a 2/4 de 10 del vespre al bar de 
la piscina
Sopar d’amanida, pa amb to-
màquet, botifarra, patates, be-
guda i cafè

Dies de Festa Major a 
Jorba

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 
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ÒDENA / LA VEU 

En el marc de la Fira de 
la Vinyala, el diumenge 
dia 15 de setembre d’en-

guany tindrà lloc l’homenatge 
als matrimonis que durant el 
2019 hagin fet o facin 50 anys 
de casats i no hagin estat ho-
menatjats l’any passat. 
Per participar-hi, cal omplir 
una sol·licitud que es troba a 
la recepció de l’Ajuntament 
d’Òdena, i adjuntar-hi còpia de 
les pàgines del llibre de família 
en què hi apareixen les dades 
del matrimoni i la data del ca-
sament. També cal dur  una fo-
togra�a de la parella de recent 
casats i una altra fotogra�a ac-
tual.  Amb aquesta informació 
i aquestes fotogra�es s’editarà 
un article que es publicarà en 
el butlletí municipal.

LA POBLA DE C. / LA VEU 

L’alcalde de la Pobla 
de Claramunt, Antoni 
Mabras, i el president de 

l’Associació Polígons dels Plans, 
Ramon Felip, han signat la re-
novació del conveni de col·la-
boració entre els dos ens. La sig-
natura va tenir lloc el dijous 11 
de juliol a l’Ajuntament. L’acord 
té com a objectiu l’impuls i la 
promoció d’aquesta entitat i de 
les zones industrials d’Òdena, 
Santa Margarida de Montbui, 
Vilanova del Camí i la Pobla de 
Claramunt.
En el document es detallen els 
compromisos per part de l’ad-
ministració local i de l’associa-
ció. Entre aquests, l’Ajuntament 
atorga una ajuda econòmica de 

3.000 € a l’entitat per al 2019 per 
�nançar les activitats d’impuls, 
promoció i suport dels polígons 
que representa. I l’associació 
es compromet a promoure i 
impulsar les zones industrials 
que inclou amb la �nalitat d’in-
centivar les seves activitats i la 
instal·lació de noves empreses. 
Així mateix, farà les funcions 
d’interlocutor únic entre les 
administracions públiques i les 
empreses, empresaris i propie-
taris pertanyents a l’entitat.
En el conveni s’especi�ca que 
des de l’associació es facilitarà 
la interrelació entre els departa-
ments de promoció econòmica 
municipal i de recursos humans 
de les empreses associades per 
establir un canal directe entre 
les parts i donar continuïtat a la 

L’Ajuntament i l’Associació dels Polígons dels Plans 
signen un conveni de col·laboració

LA POBLA DE C. / LA VEU 

Xarxa La Pobla de 
Claramunt ja és tota 
una realitat. Després 

de mesos treballant-hi, un 
grup de mares i pares de l’es-
cola Maria Borés ha creat l’As-
sociació Xarxa La Pobla per 
a la promoció de l’espectacle 
infantil i juvenil en aquesta 
població.
El passat diumenge 7 de juliol 
dins el marc de la festa major 
van dur a terme el seu primer 
espectacle amb el Batibull de 
Festa Major de la companyia  
Deparranda on es van aple-
gar més de 160 persones entre 
infants, pares i mares, avis i 
avies... Van gaudir durant més 
d’una hora dels actes típics 
que es duen a terme en tota 
festa major (correfoc, pregó, 

concurs de gossos d’atura...) 
amb danses, cançons, jocs i 
molta animació. Grans i petits 
van poder gaudir tot jugant, 
ballant i representant tots 
aquests actes.  
Aquesta estrena va comptar 

amb el suport de Xarxa Vila-
nova del Camí i del Cap d’àrea  
d’espectacles de Fundació Xar-
xa en Joan Lorenzo i Carcasó.
I val a dir que la pluja  no els 
va aturar ja que l’espectacle 
que estava previst que es dués 

a terme al pati de l’escola va 
haver de canviar d’ubicació al 
gimnàs degut a les condicions 
meteorològiques
L’objectiu de Xarxa La Pobla 
es crear una programació es-
table d’espectacles infantils i 
familiars on puguin assistir 
no només  famílies de la Po-
bla sinó també de les poblaci-
ons veïnes (Carme, La Torre 
de Claramunt, Vilanova del 
Camí, Capellades...). Xarxa 
La Pobla està formalitzant els 
contactes amb aquestes pobla-
cions per tal de donar cober-
tura a tot el territori amb un 
mateix objectiu. 
El pròxim acte de Xarxa la Po-
bla es durà a terme el dia 11 
de setembre en el marc de la 
Diada Nacional de Catalunya 
al Parc del Mil·lenari , on la 
companyia del príncep Toti-

Xarxa La Pobla de Claramunt engega motors

realització de la prospecció em-
presarial. També s’estableix la 
col·laboració en la difusió d’in-
formació a les indústries associ-
ades pel que fa a noves línies de 

lau ens sorprendrà amb el seu 
espectacle de carrer “El meu 
amic Brutus” .  
En el mes de novembre, co-
mençarà la programació es-
table d’espectacles familiars, 
en aquest cas es durà a terme 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal 
, s’esperen novetats i moltes 
sorpreses tant per grans com 
per petits. 
Xarxa La Pobla compta amb el 
recolzament de Fundació Xar-
xa d’espectacle infantil i juve-
nil de Catalunya i de l’Ajunta-
ment.
Amb moltes ganes i molta il-
lusió Xarxa La Pobla emprèn 
aquest nou camí. 

Òdena homenatjarà 
als matrimonis que 
facin50 anys de 
casats

�nançament, subvencions, cur-
sos de formació, entre d’altres, 
que rep el departament de pro-
moció econòmica dels diversos 
ens públics o de l’ajuntament.  

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

NOVETAT 2020 
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MIRALLES / JAUME SINGLA 

La vetllada de jazz que 
des de fa anys l’escul-
tora i activista cultural, 

Mary Gumà convoca cada ju-
liol a la seva casa a Miralles, 
s’ha convertit en una cita ine-
ludible no únicament per als 
afeccionats al jazz i a la mú-
sica en general, sinó també 
per a les persones que tenen 
capacitat de gaudir de la bona 
companyia enmig de la natu-
ra.
Tot i el conat de pluja que va 
patir Miralles a primera hora 
de la tarda del diumenge 14, 
a l’hora de començar les ac-
tuacions brillava un càlid i 
agradable sol que presagiava 
una fantàstica tarda de mu-
sica. I així va ser. Sota la ba-
tuta experimentada d’en Paco 
Bombardó, instrumentistes i 
cantants anaren desgranant el 
seu repertori entre les vinyes 
de Miralles.
Alguns dels músics era la 
primera vegada que venien a 
l’Anoia a tocar i per les sen-
sacions que generaren entre 
el públic i els aplaudiments 
que reberen, a ben segur que 
tornaran l’any vinent. La ses-
sió anyal de Jazz a les vinyes, 
és un espai on per a assistir-hi 
nomes cal acostar-s’hi. El re-

cital és gratuït i tothom hi és 
benvingut. 
A la mitja part es compartei-
xen les begudes i viandes que 
cadascú hi ha volgut portar 
per a compartir i es pot pas-
sejar entre els arbres i el taller 
de ceràmica de Mary Gumà, 
gaudint de les seves obres es-
cultòriques.
El que va néixer com un mo-
ment de trobada entre mú-
sics, s’ha convertit en una ex-
periència cultural de primer 
ordre. La tranquil·litat dels 
boscos anoiencs  en conjuga 
perfectament amb el swing i 
el ritme d’uns músics que, tot 
i que en molts casos, mai han 
tocat junts, a les vinyes gene-
ren l’espectacle únic de veure 
diversos músics col·laborant 
entre ells. El resultat –inclús 
per als que hi hem assistit va-
ries vegades- és un moment 
d’elevació, d’oblidar els pro-
blemes de cada dia i pensar 
que la música és un llenguatge 
universal.
I per a acabar una bona no-
tícia: el dissabte 31 d’agost, al 
pati de l’ajuntament de Mira-
lles, hi haurà el segon festival 
de Jazz de Miralles. Per als 
que gaudeixen de la música en 
general i del jazz en particu-
lar, Miralles s’ha convertit en 
un lloc on trobar-se i gaudir.

El jazz posa Miralles al 
mapa cultural

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

Els Hostalets de Piero-
la es troba aquests dies 
immers en la seva Festa 

Major per a la qual s’han pro-
gramat un seguit d’actes que us 
relatem a continuació

Divendres 26
- D’11 a 2 del migdia a la plaça 
dels Països Catalans
Activitats aquàtiques i refres-
cants
- De 2/4 de 7 a 2/4 de 9 del ves-
pre al parc de Cal Ponsa
Paintball els Maquis. Activi-
tat de simulació amb estratègia 
i diversió especialment dirigi-
da a joves a partir de 14 anys. 
Vine i fes el teu equip.
- a les 7 de la tarda, a la plaça 
Dr Conde
Espectacle familiar: “Hats” a 
càrrec de la companyia JAM.
- a les 10 del vespre pels carrers 
del poble
Correfoc amb la Colla de Dia-
bles de Piera.
- a 2/4 d’1 de la nit al polies-
portiu municipal
Nit Jove amb Karaokes Band i 
Zaping Catalònia

Dissabte 27
- a les 4 de la tarda al bosc de 
Cal Ponsa
Migdiada popular
- a les 6 de la tarda a la plaça de 
Cal  Figueres
Sardanes de Festa Major a 
càrrec de la Cobla Orquestra 

Maravella.
- a les 8 del vespre al Parc de 
Cal Ponsa
Concert familiar amb el Grup 
Xiula.
- a dos quarts d’11 de la nit al 
poliesportiu municipal
Concert i ball de Festa Major 
amb l’Orquestra Maravella
- a partir de 2/4 de 12 de la nit 
al Parc de Cal Ponsa
Disko-Teca. Lluita de Dj’s amb 
música dels anys 70, 80 i 90.

Diumenge 28
- a les 12 del migdia pels car-
rers del poble
Cercavila de gegants. Amb la 
participació dels Gegants de 
Molins de Rei, Colla de Ge-
gants del barri de l’Escorç de 

Els Hostalets de Pierola celebra la seva 
Festa Major

Barcelona i Colla Gegantera 
de Collbató. També els cap-
grossos del poble: Pau, Paula, 
Conxita, Josep, Portadora i 
Clemència
- a les 6 de la tarda a la plaça 
Dr Conde
Espectacle infantil d’escuma 
i animació amb la companyia 
La Sal dels Mars.
- a les 9 del vespre a la plaça de 
les Oliveres
Cantada d’havaneres a càrrec 
del grup La Guingueta.
- a les 11 de la nit a la plaça Cal 
Figueres
Espectacle � de festa. Llum, 
color i sarau per tancar la Festa 
Major 2019 amb la col·labora-
ció de la colla Infantil dels Di-
ables de Piera.

JORBA / LA VEU 

El diumenge 14 de juli-
ol, la piscina municipal 
de Jorba va participar 

en una nova edició, en concret 
la vint-i-sisena, de la festa soli-
dària que organitza anualment 
la Fundació Esclerosi Múlti-
ple. Tot i que el temps no va 
acompanyar gaire, un total de 
195 participants, entre petits 

Uns 200 veïns de Jorba participen a la 
festa del Mulla’t per l’Esclerosi

i grans, van aconseguir nedar 
14900 metres. A les 12 del mig-
dia també es va fer a la mateixa 
piscina el salt simultani a l’aigua 
que també feien els banyistes de 
la resta de les piscines catala-
nes. Entre la venda de diversos 
materials (samarretes, tova-
lloles, barrets, etc.) i donatius 
espontanis es van recaptar 808 
€, import que es destinarà ínte-
grament a la fundació que vetlla 

per a la millora de la qualitat de 
vida dels malalts i per la recerca 
de nous medicaments.
Des d’aquestes pàgines es vol 
agrair a l’Ajuntament de Jorba 
que hagi facilitat la gratuïtat de 
la piscina durant les hores que 
es va celebrar la festa del Mulla’t, 
així com a tots els voluntaris 
que van fer possible la seva re-
alització i als nedadors solidaris 
que hi van participar.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

 Retir, 40 , 1r  Pis. Igualada.  Tel. 93 237 42 01  
 luismir@icab.es -  www.lmabogadosbarcelona.com

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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PIERA / LA VEU 

Aquest cap de setma-
na, la plaça del Peix 
ha estat l’escenari de 

dues actuacions musicals que 
han tingut una bona acollida 
per part de la ciutadania. Di-
vendres, dia 19 de juliol, en el 
marc del MEV 2019, el grup 
�ink va oferir un homenat-
ge a la reina del soul, Aretha 
Franklin. Va ser un concert 
molt dinàmic, amb un reper-
tori molt rítmic que va fer 
aixecar el públic assistent. La 
cloenda del festival ‘Música en 
Viu’ arribarà divendres, dia 26 
de juliol, amb el cor Geriona 
que ens convida a fer un tast 
dels musicals més destacats 
dels últims temps. Com ja és 
habitual, el concert comença-
rà a les 22 hores.

Dissabte, dia 20 de juliol, Piera 
va commemorar el Dia Naci-
onal de Colòmbia amb l’actu-
ació de la corporació Tonos 
Humanos. L’orquestra, forma-
da per 28 músics, va interpre-

La plaça del Peix s’omple de propostes 
musicals durant el cap de setmana

tar un repertori de temes típics 
de cant coral i a capella, sota la 
direcció de Cecilia Espinosa, 
una de les mestres amb major 
coneixement i trajectòria en la 
direcció simfònica i coral. 

PIERA / LA VEU 

El passat dimecres, dia 17 
de juliol, l’Ajuntament 
va signar un acord de 

col·laboració  amb l’Associació 
Dispiera, una entitat que va 
néixer l’any 2004 amb la inten-
ció de millorar la qualitat de 
vida de les persones amb disca-
pacitat intel·lectual i del desen-
volupament (DID) i a les seves 
famílies. En l’acte hi eren pre-
sents en Jordi Madrid, alcalde 
de Piera, Margarita Rivademar, 
regidora de Serveis Socials i 
Família, i Montserrat Comas, 
representant de Dispiera, qui 
va estar acompanyada per un 
altre membre de la junta. 

El conveni estableix que l’Ajun-
tament de Piera es compromet 
a subvencionar part de les des-
peses que assumeix l’associació 
per poder desenvolupar activi-
tats d’educació en el lleure, su-
port i informació a les famílies 

Conveni amb Dispiera per donar 
suport a la seva labor social

i formació i sensibilització, en-
tre d’altres. 
Durant la signatura s’ha volgut 
destacar el caràcter social de 
l’entitat, la seva trajectòria i el 
fet que és l’única associació de 
la vila amb aquesta �nalitat.

VALLBONA D’A. / LA VEU 

Aquest dissabte, la piscina 
municipal de Vallbona obri-
rà, de 9 a 12 de la nit per 
oferir un bany a la llum de la 
lluna amb música ambient.

El preu és de 1euros els me-
nors de 14 anys i de 2 euros 
els majors. L’accés no està 
vinculat als abonaments ni a 
les entrades diàries del mateix 
dia. L’entrada s’ha de comprar 
a la mateixa piscina. 

Demà, bany nocturn a la 
piscina de Vallbona 

VALLBONA D’A. / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona ha lliurat estudis 
de banda ampla als 

ajuntaments de Fonollosa, 
l’Esquirol, Rupit i Pruit i Vall-
bona d’Anoia  estudis lliurats 
als ajuntaments de l’Esquirol i 
Rupit i Pruit són projectes bà-
sics que tenen com a �nalitat 
recollir les diferents propostes 
de millora per a la provisió de 
banda ampla en aquests mu-
nicipis.
Per la seva banda, Fonollosa 
i Vallbona d’Anoia han rebut 
estudis estratègics, que són 
instruments essencials per de-
�nir la plani�cació del desple-
gament de les infraestructures 
de telecomunicacions, d’acord 
amb els interessos de connec-

tivitat dels ajuntaments i tot 
considerant el marc regulador 
actual.
Els estudis de provisió de ban-
da ampla són un instrument 
essencial per a municipis de 
�ns a 50.000 habitants per-
què de�neixen una estratègia 
que permeten als ajuntaments 
governar, de forma coherent i 
ordenada, el desplegament de 
les infraestructures de teleco-
municacions en el seu muni-
cipi, prioritzant equipaments 
públics, polígons industrials, 
nous sectors de planejament 
i elements que facilitin la im-
plantació de serveis smart 
city.
La Diputació de Barcelona 
elabora els estudis de provisió 
de banda ampla en col·labora-
ció amb el Consorci Localret.

Lliurat un estudi de ban-
da ampla a l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia

A
M
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ÉS REFERÈNCIES D
EL 
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HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Ca n’Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604   aperitiuscatalans@hotmail.com
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CAPELLADES / LA VEU 

Del 22 de juliol al 16 
d’agost hi haurà 6 
persones treballant 

en una nova campanya d’ex-
cavació al jaciment de l’Abric 
de la Consagració.
Ara com ara en aquest encla-
vament s’hi ha pogut trobar 
eines lítiques i restes òssies 
dels animals caçats. Aquest 
material data del moment de 
pas del Paleolític mitjà cap al 
superior.
La campanya d’enguany es 
preveu com una continuació 
del treball iniciat durant la 
darrera edició.

A punt per iniciar les exca-
vacions a l’Abric Romaní
Els treballs d’excavació ar-
queològica d’aquest any 
començaran el dimarts 6 
d’agost i es faran �ns al di-
marts 27 d’agost. Enguany hi 
participaran una quarante-
na d’arqueòlegs de diferents 
parts del món que comença-
ran preparant el nivell i tra-
ient el sediment estèril per, a 
la part �nal de la campanya, 
obrir la part més fèrtil del ni-
vell d’excavació.
Els treballs d’excavació ar-
queològica es poden visitar 
de manera lliure -excepte els 
dies 10, 17 i 24- els matins 
d’11 a 1 i les tardes de 5 a 7.
Aquesta serà ja l’edició nú-
mero 37 de les campanyes 
d’excavació a l’Abric Romaní 
de Capellades, dirigides pels 
doctors de l’IPHES, Eudald 
Carbonell, Palmira Saladié i 
Gema Chacón.
Al llarg dels anys s’hi han 
trobat moltíssimes restes ar-
queològiques.

Comença una 
excavació al 
jaciment de l’Abric 
de la Consagració

Es lloguen 2 despatxos
 al centre d’Igualada

30m2 (300€) i 25m2 (275€) IVA a part.
     INCLOU: 
     . Wi�
     . Llum
     . Calefacció
     . Aigua 
     . Neteja
     . Sense horaris d’entrada i de sortida
     . Sala de reunions comunitària

Interessats telefonar a: 93 803 05 88  -info@rendaurbana.com 

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings, 
o�cies, locals comercials, empreses, escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56

08700 Igualada

CAPELLADES /LA VEU/ ACN 

Dimecres a la tarda, 
cap  a un quart de 
set es va iniciar un 

incendi forestal a Capellades, 
concretament des de la C-15 
cap a la serra de Miramar. 
L’incendi, que va iniciar-se a 
la carretera, es va desplaçar 
ràpidament en sentit nord 
des de la C-15 empès pel vent 
moderat que bufava a la zona. 
Ràpidament es van desplaçar 
a la zona dotacions terrestres 
i d’aèries dels Bombers de la 
Generalitat, per començar 
a treballar en les tasques de 
control i extinció. Els Bom-
bers indicaven que, en el pit-
jor dels casos, el potencial del 
foc podria ser de 2.500 hec-
tàrees.
En fer-se fosc les dotacions 
aèries es van retirar i durant 
la nit  62 dotacions terrestres 
han estat treballant per asso-
lir l’objectiu de perimetrar el 
foc
El foc, que s’hauria originat 
per l’incendi d’un vehicle al 
quilòmetre 38 de la C-15, al 
costat d’un talús arbrat, va 
obligar a tallar aquesta carre-
tera entre Cabrera d’Anoia i la 
Pobla de Claramunt. Dijous 
al matí ja es va poder reobrir 
al trànsit.
Dijous al matí els Bombers 
seguien treballant contra el 
foc, que ha cremat més de 
57 hectàrees, principalment 
d’arbrat, a la Serra Conillera, 
una zona amb molts desni-
vells i de molt difícil accés. 
62 dotacions terrestres han 
centrat esforços durant la nit 
especialment en la zona del 
cap, on s’havien generat di-
versos focus secundaris a 25-

30 metres. Se n’han detectat 
almenys una desena. La zona 
de la cua o �anc dret també 
presentava força di�cultats, ja 
que hi ha molts barrancs.
La superfície cremada �ns 
ara afecta majoritàriament 
els municipis de Capellades 
i la Torre de Claramunt, però 
també en menor mesura la 
Pobla de Claramunt i míni-
mament Vallbona d’Anoia. El 
95% és arbrat, segons les es-
timacions dels Agents Rurals.
Cap al migdia d’ahir dijous 
un total de 78 dotacions ter-
restres i 12 mitjans aeris tre-
ballaven a l’incendi a Cape-
llades, que ja havia cremat 
67 hectàrees. Segons el cap 
de l’operatiu, Albert Ventosa, 
està resultant difícil estabi-
litzar-lo per la discontinuïtat 
de la superfície cremada, Ara, 
amb la marinada, podria re-
vifar en situació contrària de 
la que a hores d’ara avança el 
foc. El cap de l’operatiu aler-
tava del fet que es tracta d’una 

L’incedi del motor d’un cotxe provoca un 
important foc forestal a Capellades

zona abrupta, amb forts pen-
dents, d’on seria difícil treure 
els efectius que podien que-
dar atrapats, pel que ha aler-
tava que se’n prioritzaria la 
seva seguretat. Al migdia de 

Perímetre i superfície afectada per l’incendi ahir dijous / 

dijous estava estabilitzat el 
60% del perímetre del foc.
(Podeu actualitzar aquesta 
notícia a través www.veuano-
ia.cat i les nostres xarxes so-
cials
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PUJALT / LA VEU 

Aquest dissabte 27 de 
juliol, torna l’Opera a 
la Pedra a l’Astor, l’en-

cantador poble de pedra del 
terme de Pujalt.
L’últim cap de setmana de ju-
liol dels darrers onze anys, el 
bonic poble de pedra l’Astor, 
acull la nit màgica de l’Opera 
a la Pedra, un recital d’òpera a 
la fresca amb les parets de pe-
dra mil·lenàries de fons, que 
fan el deliri dels centenars de 
persones que any rere any no 
es perden aquesta especial 
vetllada.
Per aquesta ocasió compta-
rem amb la presència de la 
soprano Elena Martinell i el 
tenor Albert Mora ambdós 
acompanyats al piano pel 
Joan Sadurní, i que ens oferi-
ran algunes de les conegudes 
obres de Händel, Mozart, Do-
nizetti, Rossini o Puzzini com  

“Una aura amorosa”, “Una 
furtiva lagima”, “O mio bam-
bino caro” o “E lucevan le ste-
lle” entre d’altres, i tancaran el 
recital amb cançó catalana on 
podreu escoltar el “Festeig” 
de Toldrà, “Damunt de tu no-
més les �ors” de Mompou i 
“Rosó” de Ribas i Gabriel.

Dissabte, torna Òpera a la Pedra, 
a l’Astor

El recital començarà a les 
22:00h i la entrada és gratuïta 
i limitada.
Al �nalitzar el recital es po-
drà degustar productes típics 
de la zona com el Cigronet de 
l’Alta Anoia i embotits i for-
matges artesans, tot mullat 
amb una copa de cava.

CALAF / LA VEU 

El cicle “12 mesos, 12 
caminades” no s’atu-
ra a l’estiu i com cada 

darrer diumenge de mes pro-
posa una nova caminada per 
conèixer balmes catalanes. 
Aquest cop, la ruta transcor-
rerà pels termes municipals 
de Tòrrec i Vilanova de Meià 
- zona límit entre les comar-
ques de La Noguera i el Pa-
llars Jussà - i visitarà l’espec-
tacular balma de la Vansa, 

que inclou un antic poblat al 
seu interior. Les cases basti-
des sota la balma, s’assem-
blen a un niu d’orenetes, fet a 
recer de la pluja, però a esca-
la humana.
El recorregut serà de 5km i 
està adaptat per tots els ni-
vells i recomanable per pú-
blic familiar. 
La sortida serà el 28 de juli-
ol des de la plaça dels Arbres 
de Calaf a les 08h i es calcu-
la que la tornada serà a les 
13.30h. 

Les inscripcions s’han de re-
alitzar personalment a l’Ofi-
cina de Turisme de Calaf, de 
dimecres a dissabte de 09 h a 
14 h o per telèfon - trucada 
o whatsapp - al 659 495 020.
El preu són 10 euros i inclou 
transport en bus i asseguran-
ça.
El cicle de caminades a bal-
mes catalanes està organitzat 
per la Mancomunitat de l’Al-
ta Segarra amb el suport de 
la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Calaf.

Nova caminada d’estiu a la balma 
de la Vansa, a prop d’Artesa de Segre

MONTMANEU / LA VEU 

Aquesta setmana han 
començat les obres 
de restauració de 

la teulada de l’església de 
Santa Maria de Montma-
neu. Les obres les executarà 
l’empresa Rempic Sta SL de 
Santa Coloma de Queralt. 
Es preveu que les obres du-
rin 5 setmanes. La Diputació 
de Barcelona participa amb 

un import de 103.396,22 € 
amb IVA inclòs i la resta serà 
aportació del Bisbat de Vic.
Una vegada acabades les 
obres de restauració de la 
teulada, es preveu pintar 
l’interior de l’església, ja que 
aquest està molt malmés per 
les goteres existents. És per 
aquest motiu que l’ofici de 
cada diumenge es celebrarà a 
la capella de la Mare de Deu 
de la Creu.

Obres de restauració a 
l’església de Montmaneu

MONTMANEU / LA VEU 

Aquest dilluns ha començat 
la remodelació i restauració 
de la teulada del local anome-
nat “La Sala” de Montmaneu. 
Es canviarà la malmesa teu-
lada existent que és d’uralita, 
per un panel Sandwich, placa 
ondulina i teula mixta.
Aquest obra l’executa la mer-
cantil Nou Actis SL i té un 
cost de 49.981,37 € IVA in-
clòs, �nançat per la Diputació 
de Barcelona.

Arranjaments a la 
teulada de La Sala
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S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

La Diputació de Bar-
celona ha realitzat el 
projecte de recupera-

ció de la font del Cargolet i 
l’arranjament del seu entorn 
immediat, al municipi de 
Sant Martí Sesgueioles. Es 
tracta d’una font de mina 
amb volta de pedra que re-
cull aigües de nivells freàtics. 
El projecte, dirigit pel Servei 
de Patrimoni Arquitectònic 
Local (SPAL), inclou un es-
tudi històric per posar-la en 
valor i difondre la seva his-
tòria, així com facilitar-ne 
les visites i la seva connexió 
amb la població.

La font, construïda entorn 
de 1776, coincidint amb l’ai-
xecament de la casa de Cal 
Fontanet de la qual en depe-
nia, es troba situada als afo-
res del poble, en el torrent de 
la Guàrdia, una petita riera 
que travessa el nucli urbà 
de Sant Martí Sesgueioles. 
Es tracta d’una font de mina 
amb volta de pedra, que re-
cull aigües de nivells freàtics 
i les condueix per gravetat. 
És molt semblant a altres 
exemples de fonts catalanes i 
també de les Illes Balears da-
tades entre els segles XVIII i 
XIX.
El projecte incorpora l’estudi 
històric d’aquesta infraes-

Projecte de recuperació de la font del 
Cargolet de Sant Martí Sesgueioles

tructura hidràulica i preveu 
posar-la en valor, difondre la 
seva història i facilitar-ne el 
gaudi, les visites i la seva con-
nexió amb la població. Així, 
el projecte, que inclou unes 
obres valorades en 198.000 
euros i executables en tres 
fases, preveu la prolongació 
de l’actual camí de vianants 
del torrent, fet que permetrà 
enllaçar la font, descoberta 
en deslliurar-la de vegeta-
ció i de sediments, amb els 
altres elements patrimoni-
als del municipi lligats a l’ús 
de l’aigua, com són les fonts 
d’Emili Donadeu i del Metro, 
els pous d’en Gomà, així com 
dels horts i el safareig.

CALONGE DE S. / LA VEU 

Dissabte 13 de juliol es va cele-
brar la Festa Major de Sant Pere 
de l’Arç (Calonge de Segarra). 
Jordi Casellas va amenitzar 

el ball a la plaça del poble. A 
la mitja part es va repartir pa 
amb tomàquet i botifarra per 
a tots els assistents. També es 
van sortejar lots de productes, 
obsequi dels col·laboradors.

Celebrada la Festa Major 
de Sant Pere de l’Arç

CALONGE DE S. / LA VEU 

El 28 de juliol el poble de 
Dusfort (Calonge de Segarra) 
celebrarà la seva Festa Ma-
jor. Els actes consistiran en 
un gran ball a les 7 de la tar-
da a la plaça de Dusfort amb 

Joan Vilandeny. Durant la 
mitja part del ball, i per po-
der aguantar �ns al �nal de 
la vetllada, es donaran pas-
tes seques i cava. Al mateix 
temps se sortejarà una pane-
ra i dos premis més. Hi esteu 
tots/es convidats/des!

El diumenge 28 de juliol, 
Festa Major de Dusfort

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en la sessió extraordinària de data 
22 de juliol de 2019, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el 
Reglament orgànic municipal de Calaf, i sotmetre’l a informació 
pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, l'acord esmentat i 
el text del Reglament es poden consultar a les o�cines municipals 
tots els dies feiners, entre les 9,00 i les 14’00 hores, durant el termi-
ni de trenta dies hàbils, des de la publicació del present anunci al 
Butlletí O�cial de la Província, al Diari O�cial de la Generalitat de 
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
tauler electrònic d'anuncis de la Corporació.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajunta-
ment dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol 
dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del Procedi-
ment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el reglament 
esdevindrà aprovat de�nitivament sense cap acord ulterior, llevat 
de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concor-
dança amb l’article 66 del ROAS.

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

EDICTE

El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en la sessió extraordinària de data 
22 de juliol de 2019, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment el 
Reglament de participació ciutadana, i sotmetre’l a informació 
pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, l'acord esmen-
tat i el text del Reglament es poden consultar a les o�cines 
municipals tots els dies feiners, entre les 9,00 i les 14’00 hores, 
durant el termini de trenta dies hàbils, des de la publicació del 
present anunci al Butlletí O�cial de la Província, al Diari O�cial de 
la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler electrònic d'anuncis de la Corporació.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant 
l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, 
per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d’ 1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Admi-
nistracions Públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el reglament 
esdevindrà aprovat de�nitivament sense cap acord ulterior, 
llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde
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MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Organitzat pel Moto 
Club La Gaude es va 
disputar el trial de 

França pels voltants de Au-
ron dins el magní�c marc dels 
Alps Marítims i a menys d’un 
centenar de km de la ciutat de 
Niça.
Com s’esperava, el pierenc 
Toni Bou amb la Honda va 
ser el guanyador i a la vegada 
s’emportava el títol de campió 
del món per tretzena vegada a 
l’aire lliure i vint-i-sisè amb els 
seus campionats indoors.
Molt content al �nal del trial 
francès, Bou comentava: “Avui 
ha estat una cursa en què ha 
costat molt poder marcar di-
ferències sobretot durant les 
primeres zones. Així ho hem 
fet i hem arribat a 0 a la zona 
8. Hem marcat una carrera 
molt intel·ligent, m’he sentit 

molt còmode sobre la moto. 
Com sempre no hi ha millor 
manera de guanyar un nou tí-
tol que amb una victòria i amb 
bones sensacions.
Ha estat un Mundial curt però 
intens, crec que aquesta tem-
porada hem madurat molt. 
L’any passat vam tenir moltes 
lesions, aquest any hem es-
tat molt còmodes a sobre la 
moto, s’ha vist amb les victò-
ries i el pilotatge, així que ara 
toca viure el moment i gaudir 
de les vacances”.
Sense dubte, exemplar la car-
rera esportiva de Toni Bou i 
molt important que darrera 
ell venen uns pilots anoiencs 
molt joves que apunten alt 
com per exemple, Àlex Ca-
nales que pujà al podi de Tri-
al125 en aquest trial francès, 
això com Pol Medinyà es va 
classi�car en una bona cin-
quena posició.

Pilots i copilots anoiencs a la Baja 
Aragó que comença avui
MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Aquest matí comença a 
Terol una nova edició 
de la Baja Aragó amb 

la participació de pilots i co-
pilots anoiencs.
A la categoria de cotxes, l’ode-
nenc Àlex Haro copilotarà a 
Nani Roma amb el Mini. A 
buggies estrena de l’equip for-
mat pel pilot manresà Gerad 
Farrés copilotat per l’igualadí 
Armand Monleón, tots dos 
amb molta experiència en 
motos i des de fa poc també 
Farrés amb buggies. Farrés i 
Monleón porten el dorsal n. 
241 en el seu vehicle.
A la categoria de quads hi 
participa el pilot de Cape-
llades Dani Vilà amb el dor-
sal 50 en Yamaha i que sens 
dubte surt com a gran favorit 
a quads. Pel que fa a la cate-
goria de camions, l’anoienc 
Francesc Salisi fa equip amb 
el pilot Àlex Aguirrevaria i 
Jordi Perera amb el dorsal 
703 en el Mercedes 1844-SK.
La majoria d’ells de Moto 
Club Igualada, i també amb 
varis dels seus membres que 
col·laboren en l’organització, 
destacant Marc Queraltó que 
és el director de carrera de la 
categoria de motos.
Tant avui com demà la Baja 

Aragó tindrà la seva sortida 
i arribada a Terol amb dos 
trams cada dia, en un recor-

regut secret que s’ha fet pú-
blic a primera hora d’aquest 
matí. MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Per la comarca del Baix 
Ebre es va disputar la 
cinquena prova de la 

temporada puntuable per la 
Lliga Catalana de Motocròs 
de Nens amb la participació 
de varis pilots anoiencs del 
MX Sala Team.
Concretament va ser en el 
Circuit Els Reguers de Tor-
tosa amb voltant de noranta 
pilots distribuïts en les cate-
gories de: MX 50, MX 65, MX 
85, Cadet, MX 85 Juvenil i 
MX Femení.

Quatre eren els pilots dirigits 
per l’igualadí Jordi Sala i que 
competiren a la categoria de 
MX 65, aconseguint unes bo-
nes classi�cacions. Així Marc 
Alibau es va classi�car 8è, 
Biel Pons 10è, 16è Biel Mon-
clús i 18è Hugo Moreno, en-
tre la trentena de participants 
en aquesta categoria.
Al mes de setembre es dis-
putarà al circuit de Martore-
lles la sisena i darrera prova 
d’aquest interessant campio-
nat de promoció en el que hi 
participen les joves promeses 
del motocròs anoienc.

Nota alta pels joves 
pilots del motocròs 
anoienc a Tortosa
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Finalitza el Campus d’estiu de 
l’Handbol Igualada
HANDBOL / LA VEU 

Des de l’última setma-
na de juny, el Club 
Handbol Igualada ha 

ofert la possibilitat de prac-
ticar i perfeccionar el joc de 
l’handbol. Han estat quatre 
setmanes vivint l’esport que 
acabaren en la jornada de 
clausura  divendres 19 de ju-
liol.
Roger Calzada, coordinador 
del Campus, entrenador del 
cos tècnic de la selecció cata-
lana d’handbol, acompanyat 

pels tècnics del CH Igualada, 
David Díaz i Nil Subirana, 
tots dos amb equips guanya-
dors de les seves competici-
ons aquesta temporada, amb 
el jove tècnic i jugador juve-
nil del Barça, Arnau Quinta-
na, i amb Lalo Canales, han 
organitzat uns entrenaments 
dinàmics i divertits per treba-
llar diversos continguts tèc-
nics i tàctics amb la �nalitat 
de millorar les capacitats dels 
participants. En un ambient 
agradable  i d’amistat entre els 
esportistes, han incidit en hà-

bits esportius saludables, en 
la transmissió dels valors del 
treball i de l’esforç a partir de 
l’entrenament i, per sobre de 
tot, en gaudir amb la pràctica 
de l’handbol.
En aquesta edició la partici-
pació ha estat propera als 60 
esportistes des dels 6 �ns als 
15 anys, distribuïts per edats 
en diferents espais d’entre-
nament. Igualment, aquestes 
setmanes, familiars i amics 
han comprovat des de les gra-
des el gran ambient que ha 
envoltat al Campus.

El CB Igualada �txa al 
jove pivot senegalès de 
2,11 m, Pape Bocar Sall

BÀSQUET / LA VEU 

El Club Bàsquet Iguala-
da ha arribat a un acord 
amb Pape Bocar Sall, ju-

gador senegalès que s’incorpo-
rarà al primer equip. Es tracta 
d’un jugador de 18 anys, que 
aquesta darrera temporada ha 
format part del Júnior el CB 
Zaragoza, que es va classi�car 
per a participar als Campio-
nats d’Espanya. Bocar, també 
va participar al Basketball Wit-
hout Borders 2018 que orga-
nitzen anualment FIBA i NBA. 
Va ser seleccionat com un dels 
millors jugadors d’Àfrica per a 

representar al seu país, el Sene-
gal.
Jordi Martí, entrenador de 
l’equip, s’ha mostrat molt sa-
tisfet ja que és un jugador que 
donarà moltes opcions i refor-
çarà el joc interior. Pape Bocar 
Sall, de 211 cm, juga d’esquena 
a cistella i destaca per la seva 
capacitat física i per la facilitat 
d’anotar des de distàncies pro-
peres al cèrcol.
El president del club, Jordi Bal-
sells, la vicepresidenta Neus del 
Rio, Jordi Martí, i David Pérez 
en representació del jugador, 
han assistit a la signatura de 
l’acord amb Pape Bocar.

HOQUEI LÍNIA / LA VEU 

Juan Pablo Triviño “Juan-
pa”, jugador colombià 
internacional d’Hoquei 

Línia per a la selecció de Co-
lòmbia als recents World Ro-
ller Games de Barcelona’19, 
serà el nou tècnic de les di-
ferents categories de l’Ho-
quei Línia Igualada (HLI) 
durant, la propera temporada 
2019/20. Amb una extensa 
carrera esportiva a Espanya, 

els Estats Units i Amèrica del 
Sud, en Juanpa aportarà al 
club una innegable experièn-
cia a la pista de joc, unes grans 
qualitats humanes  i una dis-
ciplina de l’esport essencial 
per a qualsevol jugador en 
formació.
El seu currículum és el resul-
tat de molts anys participant 
en Campionats internacionals 
com ara la NARCH,  Mundi-
als FIRS i Joc Olimpics AAU, 
interactuant des de categori-

es base �ns a Sènior. En gran 
part gràcies a la seva condició 
de  jugador d’elit, la seva ma-
nera d’entendre aquest esport 
fa que la di�cultat del joc sigui 
més entenedora i, per tant, tot 
un aprenentatge;  gran com-
pany a pista, el club té grans 
il·lusions en què aviat desco-
brirem un mestre a la tanca. 
Amb aquest nou projecte, 
l’HLI situa l’objectiu en for-
mar grans jugadors i continu-
ar creixent com a club.

Juan Pablo Triviño, nou tècnic de 
l’Hoquei Línia Igualada

HOQUEI PATINS / LA VEU 

El club igualadí presenta 
la jugadora Ester Fer-
rer com a nou reforç 

del primer equip. La jugadora 
vendrellenca té una àmplia ex-
periència a l’OKlliga, on en les 
darreres dues temporades ha 
jugat al Reus Deportiu.
Amb l’Ester Ferrer ja són tres 
les noves incorporacions a 
l’equip anoienc per a la prope-
ra temporada; totes elles pro-
vinents d’equips de l’Oklliga. 
La portera Mònica Ferrer, del 
CP Alcorcon, i la també ven-
drellenca Laia Cid, provinent 
del CH Vila-sana, que ja es van 
presentar fa unes setmanes.
L’entrenadora del club igualadí, 

l’asturiana Maria Fernández 
“Pulgui”, està satisfeta amb les 
noves incorporacions i con�a 
en mantenir la línia ascendent 
de joc de l’equip. 

Pretemporada
El primer equip començarà la 
pretemporada a mitjans d’agost 
i disputarà la Copa Esports Pe-

Tercer reforç d’OK Lliga per 
l’Igualada Femení HCP

nedès on s’enfrontarà a equips 
catalans de l’OKlliga. El con-
junt igualadí és l’únic equip 
d’aquesta competició estiuen-
ca, que no juga actualment a 
l’Oklliga. Sens dubte un bon 
assaig de cara a l’inici de tem-
porada que començarà el cap 
de setmana del 15 de setem-
bre.

Igualada serà seu de la 
Supercopa d’Espanya 
d’hoquei patins
HOQUEI PATINS / LA VEU 

Els propers 14 i 15 de 
setembre el pavelló de 
Les Comes acollirà el 

primer torneig o�cial de la 
temporada d’hoquei patins, la 
Supercopa d’Espanya. La com-
petició la disputaran 4 equips: 
Reus i Liceo que s’enfontaran 
en la primera semin�nal i Bar-
ça i Igualada que s’enfrontaran 
en la segona.

En el sorteig celebrat dimecres 
a Barcelona també es va apro-
�tar per �xar el calendari de 
la propera temporada. L’equip 
arlequinat debutarà a casa, a 
Les Comes, contra el CP Cala-
fell el dissabte dia 21 de setem-
bre. L’útlim partit de lliga es 
diputarà a principis d’abril, el 
dia 4, i l’Igualada Rigat també 
ho farà com a local, en aquest 
cas enfrontant-se al CH Pala-
frugell.

    Us agrada el bàsquet?
       Veniu a l’Escola de Bàsquet del CBI!
      ·A partir de 5 anys · Dimarts i dijous de 17.30h a 18.45h

cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com

 INSCRIPCIONS
 OBERTES!

    Us agrada el bàsquet?
       Veniu a l’Escola de Bàsquet del CBI!
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ATLETISME / LA VEU 

D iversos atletes del 
C.A.Igualada Pe-
tromiralles van 

participar en les proves cor-
responents al 22è Miting 
Internacional d’Atletisme 
Ciutat de Barcelona, que es 
va dur a terme dimecres 17 
de juliol a la tarda/vespre a 
l’Estadi Joan Serrahima de 
Barcelona, i que va comptar  
amb la participació de des-
tacats atletes estatals i inter-
nacionals.  La forta pluja va 
perjudicar les actuacions dels 
atletes en les diferents proves, 
obligant a aturar la reunió en 
2 ocasions.
Va sobresortir l’actuació de 
Cora Salas, 5a i 2a atleta esta-
tal en el Salt de Llargada amb 
un millor intent de 5,84 m.
El migfondista de categoria 
Promesa, Abdelhakim Ha-
mid, era 9è a la �nal B dels 
1.500 m.ll., amb 3’53”55, i el 
també Sub-23 Abdessamad 
Oukhelfen, era 11è en els 
5.000 m.ll., amb 13’51”23, 

retirant-se Abdennasser 
Oukhelfen.
El saltador S-23 de l’In-
tec-Zoiti Osca i entrenador 
del CAI Eduard Fàbregas, era 
6è en el Salt d’Alçada, amb 
2,06 m. participant també 
Marc Sánchez, efectuant nuls 
els seus intents en la prova. 

Els guanyadors del Trofeu 
Internacional Ciutat de Bar-
celona a les millors marques, 
foren els mig fondistes Ayan-
leh Souleiman - Djibouti -  
amb 1’44”38  en els 800 m.ll. 
masculí i  l’etíop  Gudat Tse-
gay, amb 2’00”45 en els 800 
m.ll. femení.

Cora Salas, 5a en Llargada al Míting 
Internacional Ciutat de Barcelona

Aleix Llorens (CAI), 
guanyador al Critèrium 
de Llançaments de Gavà
ATLETISME / LA VEU 

L’atleta Juvenil del 
C.A.Igualada Petromi-
ralles Aleix Llorens, va 

assolir la victòria en el llança-
ment de Pes en categ. Sub-18, 
en la 5ª edició del Critèrium de 
Llançaments, disputat dissabte 
a Gavà amb la participació dels 
atletes capdavanters de les dife-
rents especialitats a nivell cata-

là.  Hi participaren 3 atletes del 
CAI Petromiralles.
Aleix Llorens era el guanya-
dor en el llançament del Pes 
Sub-18, amb un millor intent 
de 12,53 m.  En la mateixa ca-
tegoria va participar-hi David 
Muñoz, efectuant nuls els seus 
intents.
Josep M.ª Lagunas - M-40 - era 
5è en el Disc absolut,  amb un 
millor intent de 35,23 m. 

CURSES DE MUNTANYA / LA 
VEU 

Andorra Ultra Trail 
Vall Nord; tot i no 
puntuar per la Ultra 

Trail del Montblanc (UTMB), 
la International Trail-Run-
ning Association, (ITRA) 
les puntua com a curses ex-
tremes i alguna de les seves 
cinc curses estan al calenda-
ri anual de tot “trail runner”. 
Les seves muntanyes les fan 
de les més dures d’Europa. El 
seu desnivell, l’alçada i la di-
�cultat del terreny rocós, fa 
que les baixades siguin molt 
tècniques on és fàcil caure 
i deixar-t’hi les dents. A tot 
això si li sumem la calor ca-
nicular d’aquest any, fa que 
més de la meitat dels partici-
pants en la Eufòria, (233km i 
20000 D+), la Ronda (170 km 
i 13500 D+) i la Mític (112km 
i 9700m D+), no puguin aca-
bar-les per la extrema duresa.
I és que Andorra no és poca 
broma, entrenar per aquesta 

ultra no serveix fer les típi-
ques curses de muntanya que 
tenim al territori català, per 
molts quilòmetres que facis. 
Si vols acabar una d’aquestes 
curses d’Andorra, entrena a 
Andorra.
Quatre components del CN 
Igualada, vàren participar en 
dues curses, en Toni Figueras 
a la Celestrail, (83km i 5000m 
D+) i en Pipo Pujol, l’Alvar 
Fillat i en Ton Vich a la Mara-
tó dels Cims amb 3000m D+. 
L’experiència va ser positiva, 
el paisatge, recorregut corrio-
ler, la bona organització i els 
excel.lents voluntaris vàren 
quedar-se gravats a la seva 
retina i amb ganes de seguir 
participant en alguna de les 
altres curses en els propers 
anys.
Cal dir que a més s’organitza 
una cursa Solidària de 10km 
i 750mD+, (si , aquí no hi ha 
res pla), apte per a tothom in-
clòs per a persones amb algu-
na discapacitat.

El CNI a Trail 
d’Andorra, una Ultra 
d’alçada

NATACIÓ / LA VEU 

Els passats dies 18, 19, 
20 i 21 de juliol va te-
nir lloc a les instal·la-

cions de l’Anella Mediterrània 
de Tarragona la disputa dels 
Campionats d’Espanya de na-
tació en la categoria aleví, en 
la que el Club Natació Igua-
lada hi va ser representat per 
la nedadora Itziar Valenzuela, 
que tenia les mínimes exigides 
per participar en aquests com-
petició en 4 proves; els 100 i 
200 braça, els 200 lliures i els 
200 estils.
La primera prova en partici-
par van ser els 200 braça, en 
que la jove nedadora iguala-
dina va igualar la seva millor 
marca en piscina de 50 amb 
un temps de 3’03’’35 i quedant 
en la 19a posició de 12 anys 
en les proves eliminatòries del 
matí.
El dissabte, a la tercera jornada 
de competició, la jove nedado-
ra vilanovina va participar en 
les proves dels 200 lliures i els 
100 braça. En els 200 lliures va 
realitzar un temps de 2’25’29’’, 
sense poder millorar la seva 
plusmarca personal i quedant 
en la 20a posició en les eli-
minatòries, mentre que ens 

els 100 braça va realitzar un 
temps de 1’23’28’’, quedant-se 
molt a prop tant de la seva 
millor marca personal com 
de quedar entre les 10 millors 
nedadores i poder passar així 
a la �nal de la tarda, ja que Va-
lenzuela va quedar 11a clas-
si�cada en les eliminatòries, 
una llàstima ja que igualant les 
seves millor marques li hauria 
valgut per passar a les �nals en 
ambdues proves.
Finalment a l’última jornada 
de diumenge va ser el torn 
dels 200m estils, en què va 
marcara un temps de 2’47’’62’’, 

quedant en la 30a posició. 
D’aquesta manera Valenzuela 
�nalitzava la seva primera ex-
periència en una competició 
estatal d’aquest nivell i com-
pletava una gran temporada, 
aconseguint medalla i moltís-
simes posicions d’honor en els 
Campionats de Catalunya tant 
d’hivern com d’estiu i 4 mar-
ques mínimes per participar a 
la competició més important 
que es realitza en la categoria 
aleví, aconseguint millorar de 
manera molt signi�cativa to-
tes les seves marques al llarg 
de la temporada.

Itziar Valenzuela, del CN Igualada, als 
campionats d’Espanya aleví
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SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pè lag de F regaire +  
Plataners +  Puenting

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

A més, si ets subscriptor de La Veu 
tindràs un 2x1 en entrades ensenyant el 

carnet de subscriptor 

SORTEIG
2 Entrades
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GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades Yelmo Cines

Entrades Yelmo Cines Entrades Cine Ateneu  

Forfait Les Deus Concert Hostalets de Pierola Entrades Museu del Traginer

      Caves Bohigas Entrades Museu del tren

Bicicleta Val de xapa i pintura              Escalada

DAVID BORREGA /JORDI PADRÓ
LAIA VAQUÉS /ANGELA RIBA

JOSEFINA RIBAS PAQUITA JORBA

JULIÁN BORREGA ARMAND BRUNET MONTSE MIRET

MONTSE CASTELLS

MIQUEL ANDREVI

JORDI BERNADAS / ENRIC SANCHEZ
ELISA CARPI /LAIA VAQUÉS

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i 

omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Entrades Cine Ateneu

Bicicleta

Escalada

Cistella CapraboForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 28/6/2019.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la 
butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs 
limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura Concerts  Hostalets de Pierola 

Visita Caves Bohigas

Cistella Caprabo

DOLORES BERTRÁNESTEVE CAMPS

676 959 431

railhome.comco

CISTELLA AMB PRODUCTES

Visita per a dues persones a ca-
ves Bohigas amb degustació de 
caves (últim diumenge de mes) 
i regal d’una ampolla  Bohigas 
Brut Reserva  amb estoig

Recollir a les oficines de la Veu
Carrer Retir, 40 Igualada
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cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat

TEATRE / LA VEU 

El Teatre de l’Aurora 
s’embarca en una nova 
aventura de produc-

ció pròpia. Es tracta de l’obra 
L’amic retrobat, una adaptació 
de la novel·la de Fred Ulhman, 
amb la dramatúrgia de Josep 
Maria Miró, la direcció de 
Joan Arqué i amb un reparti-
ment de luxe format per Jordi 
Martínez, Quim Àvila i Joan 
Amargós. L’obra s’estrenarà al 
Teatre Nacional de Catalunya 
fent temporada del 4 al 22 de 
desembre. Tot i això, el pú-
blic igualadí la podrà veure 
en primícia en unes funcions 
prèvies que tindran lloc dintre 
de la Programació Setembre/
Desembre 2019 els dies 8, 9 i 
10 de novembre al Teatre de 
l’Aurora.
L’amic retrobat relata a través 
de la veu d’un home adult, 
Hans Schwarz, �ll d’una fa-
mília jueva, la pròpia història 
d’amistat de fa més de tres dè-
cades amb Konradin Von Ho-
henfels, �ll d’una família aris-

tocràtica de Suàbia. Els nois 
es coneixen al Karl Alexander 
Gymnasium d’Stuttgart, l’es-
cola més famosa de Würt-
tenmber, i inicien una intensa 
relació en què comparteixen 

i con�ueixen coneixement, 
idees, preocupacions i també 
contradiccions. Inicialment 
l’amistat es con�gura al marge 
de l’enfrontament polític del 
país però, mica a mica, es veu-

El Teatre de l’Aurora estrenarà la producció pròpia 
“L’amic retrobat”, protagonitzada pel conegut actor 
Jordi Martínez
Es podrà veure al Teatre de l’Aurora al novembre i posteriorment s’estrenarà al Teatre Nacional de Catalunya

rà enterbolida pels convulsos 
esdeveniments i la pujada de 
tensió que es viu a Alemanya 
a partir de 1933 amb l’ascens 
del nazisme i l’antisemitisme. 
Els dos nois no poden viure 
al marge de les circumstànci-
es externes que començaran a 
notar en les seves respectives 
famílies i que també s’inocu-
larà en la seva amistat provo-
cant la separació de�nitiva de 
les seves vides.
El dramaturg Josep Maria 
Miró ha adaptat aquesta cone-
guda novel·la d’Uhlman, amb 
clares referències autobiogrà-
�ques de l’autor alemany resi-
dent a Anglaterra. En aquesta 
versió, el relat se centra en tres 
personatges: Hans adult, Hans 
jove i Konradin jove.

El Teatre de l’Aurora: espai 
de creació
A més de l’exhibició d’arts es-
cèniques, el Teatre de l’Aurora 
es dedica a la producció d’es-
pectacles principalment diri-
gits a tots els públics. L’amic 
retrobat és el tercer espectacle 

Una adaptació de la 
novel·la homònima 

de Fred Uhlman, amb 
dramatúrgia de Josep 
Maria Miró, direcció 
de Joan Arqué i amb 

els actors Jordi Martí-
nez, Quim Àvila i Joan 

Amargós.

de creació pròpia del Teatre 
de l’Aurora. Després d’estrenar 
dos espectacles de teatre fami-
liar, La casa perduda (2017) 
i El Comte Arnau (2015), la 
seva primera i exitosa produc-
ció, un espectacle per a tots 
els públics que ha estat molt 
aplaudit pel públic i la crítica 
i que continua representant-se 
arreu del país. Anteriorment, 
el Teatre de l’Aurora ha par-
ticipat en la producció de 20 
espectacles, especialment de 
companyies de teatre infantil 
i familiar professionals locals.

MÚSICA / LA VEU 

Després de l’èxit de la 
segona edició, el prò-
xim 26 i 27 de juliol 

tindrà lloc la tercera edició de 
l’Embosca’t Festival.
Divendres 26 Marcel Lázara 
i Júlia Arrey, l’ex-cantant de 
Txarango al costat de la seva 
parella, presenten el seu úl-
tim treball ‘KM.0’ nascut del 
projecte ‘Pedalant Endins’, un 
viatge musico-vital sorgit al 
Brasil. La pianista Lu Rois els 
acompanyà en format trio fe-
mení presentant ‘Clarobscur’ 
un quadre de sonoritats in�-
nites i lluminoses al mig del 
bosc.
Dissabte 27 estarà encapçalat 
pel Petit de Cal Eril presen-

tant el seu recent i intimista i 
treball ‘Energia Fosca’, seguit 
de Joan Colomo amb el seu 
reivindicatiu i lluminós úl-
tim disc ‘L’oferta i la deman-
da’. Gès Kamele i Cels Burgès 
ens acompanyaran per obrir 
aquesta onírica nit enmig de 
la natura, tocant melodies 
hipnotitzants amb aquest pe-
culiar instrument africà.
El preu de les entrades és: di-
vendres 26 de juliol 10€, dis-
sabte 27 de juliol 16€ o bé un 
abonament pels dos dies 22€. 
L’ajuntament d’Argençola ofe-
reix un descompte del 25% 
als veïns del municipi en la 
compra de l’abonament pels 
dos dies. Cal demanar el codi 
promocional personalment a 
l’ajuntament o bé trucant al 

93 809 20 00 (de 9 a 13h).
Les entrades anticipades es 
podran adquirir a través ti-
quetea a partir del 1 de Juli-
ol. L’aforament és limitat, i 
durant la nit hi haurà servei 
de bar amb begudes i sopars 
freds. 
L’activitat s’inclou dins els ac-
tes de ‘Vivències al bosc’ que 
se celebraran a Clariana del 
25 al 27 de juliol, un conjunt 
d’activitats que tenen el bosc 
com a tema central i que són 
organitzades per l’Associació 
de la Casa del Tió i la Casa 
del Bosc d’Argençola amb di-
recció artística de ENDINS 
Esdeveniments i la col·la-
boració de  i l’Ajuntament 
d’Argençola i la Diputació de 
Barcelona.

Embosca’t Festival 2019, aquest cap 
de setmana a Clariana
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Avui divendres i demà 
dissabte tindran lloc 
els dos darrers con-

certs dels Festivals de l’Alta 
Segarra d’enguany. en aques-
ta ocasió l’espai on s’ubicaran 
serà el Bosquet del Rentador 
de Calaf i ambdós comença-
ran a 2/4 d’11 de la nit.

Avui divendres, Guillem 
Roma
Guillem Roma es convertirà 
en el penúltim artista a pujar 
a l’escenari de la quarta edició
dels Festivals i ho farà acom-
panyat del seu amic i músic 
Alessio Arena, qui també va 
participar en el seu disc Con-
nexions.
Amb cada nou disc que llança 
el mercat, l’artista osonenc no 
para d’escampar el bon rotllo
i la frescor que desprèn la seva 
música. Aquest juliol tindrà 
l’ocasió de captivar el públic 
de l’Alta Segarra amb el seu 
característic so ple d’in�uèn-

cies d’estils molt diversos que 
van des de la música llatinoa-
mericana �ns als sons medi-
terranis. Serà en un concert 
durant el que presentarà el 
seu nou treball, L’altra vida de 
les cançons, que tot just acaba 
de publicar, una proposta que 
neix a partir d’un procés cre-
atiu en el qual el músic Gui-
llem Roma transforma el seu 
propi repertori.

I demà dissabte, Leon amb 
�e Pinker Tones, el Quartet 
Brossa i el Quartet Mèlt
Leon és una proposta en el 

Aquest cap de setmana, clouen els Festivals de l’Alta Segarra 
amb Guillem Roma i �e Pinker Tones

CULTURA / LA VEU 

Quan a l’escultor Jaume 
Plensa se li pregunta: 
‘Quin és el teu mate-

rial preferit?’ ell respon “Això 
és una bona pregunta. Jo 
crec que el material que més 
m’agrada són les idees. Us as-
seieu en una cadira i penseu i 
això és el material més barat 
que podeu trobar en el mercat 
en aquests moments. Sempre 
us porta a territoris inexplo-
rats i extraordinaris.”
I això és que ens motiva a 
l’Estiuart d’enguany, treballar 
amb les idees de Jaume Plen-
sa i inspirar-nos amb les seves 
obres. Segons   Ferran Baren-
blit el comissari de l’exposició 
que va estar en el MACBA 
l’estiu passat les referències 
de Plensa abracen la literatu-
ra -en especial la poesia-, la 
música, la religió i el pensa-
ment. Ell es considera, abans 
que res, escultor, tot i que el 
seu procés creatiu ha transitat 
per múltiples disciplines. Les 

seves obres s’adrecen a la con-
dició mateixa de l’ésser: la seva 
essència física i espiritual, la 
consciència de si mateix i del 
seu passat, els seus codis mo-
rals i dogmes i la seva relació 
amb la natura. 
En aquesta última setmana 
han participat en les activi-
tats artístiques un total de 74 
infants entre 3 i 11 anys i 10 
joves entre 12 i 15 anys. Les 
activitats artístiques al voltant 
de l’obra de Jaume Plensa han 
estat curosament programa-
des pel professor i artista grà-
�c Nil Morist. 
Per altra banda el grup de jo-
ves de 12 a 15 anys ha realitzat 
un curs de Photoshop i Illus-
trator de la mà de l’estudi de 
disseny igualadí Quartada. Els 
nois i noies s’han iniciat en l’ús 
dels programes de tractament 
d’imatges i de vectors. Amb 
aquestes eines, han fet un tast 
a la professió del disseny grà-
�c fent fotogra�es en un plató, 
retocant-les i il·lustrant amb 
l’ordinador.

Observació i experimentació 
a l’Estiuart de l’escola La 
Gaspar

qual �e Pinker Tones i el 
Quartet Brossa s’uneixen per 
fer un tribut a la trajectòria 
artística i personal de Leon 
�eremin, inventor de l’ins-
trument homònim, conside-
rat el primer sintetitzador i 
un dels pioners en la música 
electrònica.
La proposta, que tancarà el 
festival el 27 de juliol, també 
compta amb el Quartet Mèlt 
que desenvolupa un paper de 
narrador en forma d’un cor 
clàssic grec, el thereminista 
Víctor Estrada, i l’actor i ba-
llarí Toni Mira.
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Història de la Fotografia a Igualada  
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Ens pots trobar també a:

AFI Història 
de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogrà�ca de la ciu-
tat d’Igualada, en dècades 
anteriors a la fundació de 
l’Agrupació Fotogrà�ca.

Heus aquí un tresor del fotògraf JAUME 
FONT: l’espectacular escenari del TEATRE 
DE L’ATENEU IGUALADÍ (1900).

Tot el teatre és una obra d’estil modernista, 
de Pau Salvat i Espasa, projectada poc des-
prés de la construcció de tot l’edi�ci, al 1878. 
Aleshores, el teatre tenia només: escenari, 
platea, am�teatre i un pis. Després, l’incendi 
de desembre de 1909 el va destruir; i, segui-
dament la reconstrucció ja va incorporar la 
nova fesomia de dos pisos.

La fotogra�a conserva el segell de: Taller de 
Fotogra�a Jaume Font, Rambla, nº 20, de 
principis del 1900.

Fotogra�a original de l’Arxiu de la família 
Planell Lluís i Joan Roca Puig, en paper car-
tró; que també tenen altres particulars.

EXPOSICIONS / LA VEU 

Montserrat Acosta 
Figuerola va morir 
als trenta-cinc anys 

deixant una obra prolí�ca i de 
gran qualitat. Quan es com-
pleixen setanta anys del seu 
naixement, el Museu de la Pell 
d’Igualada -en col·laboració 
amb la família Graells-Acos-
ta i l’historiador Pau Llacuna 
i Ortínez- presenta, a partir 
d’avui divendres, una expo-
sició per donar a conèixer la 
seva producció.
La mostra reuneix una cin-
quantena d’obres, entre olis, 
aquarel·les, ceres i �gurins de 
moda, que han estat cedides 
per la família Graells-Acos-
ta i per col·leccionistes par-
ticulars. Montserrat Acosta 
conreà el paisatge, el bodegó 
i �gura humana i tant en els 
seus dibuixos com en les pin-
tures demostrà el domini del 
color, de la llum i de la forma 
d’una manera molt personal. 
Les seves pintures, que con-

formen el gruix de l’exposició, 
estan resoltes sempre amb 
una pinzellada audaç i lliure, 
la llum sempre pren protago-
nisme i els temes no són mai 
una transcripció literal de la 
realitat sinó que ens traslladen 
a una altre espai que fascina i 
sedueix.
La inauguració tindrà lloc 

avui divendres, a dos quarts 
de vuit del vespre, durant la 
qual Pau Llacuna i Ortínez 
comentarà l’obra de l’artista. 
Dins el marc dels actes de la 
Festa Major, el dia 19 d’agost 
a les 11.00h., hi haurà també 
una visita comentada gratuïta 
de l’exposició.
També amb motiu d’aquesta 

“Montserrat Acosta Figuerola Llum, intimitat i realitat”, 
nova exposició al Museu de la Pell

mostra, el Museu ha organit-
zat una xerrada-col·loqui per 
explicar i reviure l’ambient ar-
tístic d’Igualada al voltant de 
l’Estudi Graells i el Grup 03 
Color, en la qual hi participa-
ran Joan Graells, Maria Àngels 
Gual, Pau Llacuna, Llorenç 
Miquel, Montserrat Oliva, Isi-
dre Pujol i Xavier Saló, i que 
tindrà lloc al Museu el dijous 
12 de setembre a les 19.00 h.

L’autora
Montserrat Acosta i Figuerola 
neix a Igualada l’any 1949, �lla 
de blanquer i treballadora tèx-
til. Als catorze anys comença a 
treballar en el sector tèxtil però 
una beca li permet iniciar-se 
en la seva vocació: el dibuix i la 
pintura. Es matricula a l’única 
escola d’art que hi havia ales-
hores a Igualada, dirigida per 
Joan Graells i Gomà de qui 
aprèn a desenvolupar-se indi-
vidualment i a crear el seu pro-
pi llenguatge. Amb companys 
de l’estudi funden “O3-CO-
LOR”, agrupació de la qual van 

sorgir anys després destacats 
artistes i professionals del dis-
seny igualadí. Als anys seixan-
ta treballa com a dissenyadora 
grà�ca a “Grà�ques Florensa” i 
a la “Impremta Jorba” on, tot i 
estar molt reconeguda la seva 
feina en el disseny de packa-
ging, mai la van deixar assistir 
a una �ra internacional pel fet 
de ser dona.
L’any 1967 ingressa a la facul-
tat de Belles Arts de Barcelo-
na i el 1970 es casa amb el seu 
primer mestre Joan Graells 
amb qui té dos �lls. Durant 
tots aquests anys exposa en 
diverses col·lectives, parti-
cipa en concursos i realitza 
dissenys publicitaris. El 1979 
s’estableix com a free lance del 
disseny tèxtil, treball que des 
d’aleshores compagina amb 
la docència artística i amb la 
participació en diverses ex-
posicions col·lectives. Mor el 
1984, a l’edat de 35 anys, dei-
xant el llegat d’una obra molt 
personal, desconeguda i d’una 
gran qualitat.



Dibuixant i escultor

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Va ser-ho l’Ernesto Marco Fer-
rer, �ll d’Antonio Marco Mar-
co i Carmen Ferrer Falguera. 

Nasqué a València, el 30 de gener de 
1911. Començà a treballar en el taller 
de marbrista del seu pare. Estudià a 
l’Escola Superior de Belles Arts, de 
València. La seva primera exposició 
la feu per l’agost de 1934, a Igualada, 
on va venir a viure. Estava casat amb 
Teresa Roca Castelltort.
Fou professor de dibuix i escultor. 
És famosa la seva talla, de 2’70 me-
tres d’un cruci�x, que es pot veure a 

l’església del Roser d’aquesta ciutat, la 
qual �gurà, en el 1932, en l’Exposició 
de Bellas Artes de Madrid.
Fou el primer Director del Museu 
Comarcal d’Igualada, nascut mercès 
a l’interès de l’alcalde, Francesc Ma-
tossas, Mn. Ignasi Colomer, P. Lluís, 
de Reus, Pau Llacuna, Miquel Ball, 
Joan Dalmases i Alfred López, i altres 
membres del CECI. Fou inaugurat el 
6 de juny de 1949, -llavors- en una de-
pendència del col·legi Garcia Fossas.
Caricatura: Riba Marsal; Revista 
“Vida...”, setembre 1949. 
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Un total de 10 parelles 
de persones grans i 
voluntaris de lectura 

van participar el passat 27 de 
juny en la trobada de final de 
curs del projecte «Rellegim», 
que la Biblioteca Central 
d’Igualada i la Residència 
Pare Vilaseca van impulsar 
fa un any amb l’objectiu de 
trobar voluntaris que vul-
guin compartir lectures de 
forma personalitzada amb 
les persones grans de la Re-
sidència, en funció dels seus 
gustos. Els voluntaris van 
rebre un diploma acreditatiu 
i un obsequi en reconeixe-
ment a la seva tasca, que des 
dels dos centres destaquen 
com a molt important i posi-
tiva: «més enllà de la lectura 
compartida Rellegim és un 
pretext per conversar també 
i passar l’estona, i es crea un 
vincle entre el resident i el 
voluntari», explica la direc-
tora de la Biblioteca, Montse 
Lobato Just. «Rellegim és un 
projecte excel·lent, que apor-
ta benestar i una experiència 
valuosa i signi�cativa per a 
tots els participants” a�rma el 
gerent del Consorci Sociosa-
nitari d’Igualada, Jordi Ferrer.
Després d’aquest primer any i 
de cara al setembre, la Bibli-
oteca i la Pare Vilaseca fan 
una nova crida per conti-

nuar trobant voluntaris que 
vulguin dedicar una estona 
a la setmana a llegir en veu 
alta als avis de la residència. 
La posada en marxa de «Re-
llegim» va respondre a les 
necessitats expressades pels 
mateixos residents de la Pare 
Vilaseca, on ja es fan activi-
tats de manera col·lectiva. 
El que es volia era impulsar 
aquestes lectures personalit-
zades, a mida, en què cada 
persona pot gaudir de la lec-
tura que més li agradi, tam-
bé per aquelles persones que 
tenen dificultats visuals. En 
funció de les necessitats dels 
residents, la Biblioteca fa una 
selecció de llibres o revistes 

La Biblioteca i la Residència Pare 
Vilaseca valoren amb èxit el primer 
any del projecte “Rellegim”

per tal que el voluntari pugui 
llegir-los en veu alta a la seva 
parella. 
Per ser voluntari només cal 
tenir una hora lliure a la 
setmana i enviar un correu 
electrònic a la Biblioteca 
(b.igualada.c@diba.cat) i a 
la Residència (cssi@cssi.cat) 
amb les dades de contacte i 
la disponibilitat. «Rellegim» 
s’emmarca dins el projecte 
«La lectura + a prop» que 
impulsa des de fa temps la 
Biblioteca, amb l’objectiu de 
facilitar l’accés a la lectura a 
persones amb diversos pro-
blemes de mobilitat o de vi-
sió que els impedeixen anar 
a la Biblioteca.

LLENGUA / LA VEU 

Us agrada escriure? I 
escriure sobre temàti-
ca eròtica? Fins el 15 

d’agost teniu temps de parti-
cipar al II Concurs de micro-
relats eròtics organitzat per 
l’Associació Promotora de la 
Llengua Catalana (APLEC), 
amb la col·laboració de la lli-
breria Llegim...?. El concurs 
està obert a totes les persones 

majors de 18 anys. Per partici-
par-hi, cal enviar el relat (ex-
tensió màxima de 200 parau-
les), signat amb un pseudònim, 
a l’adreça de correu electrònic 
aplecrelatserotics@gmail.com. 
El termini per presentar els 
relats acaba el 15 d’agost. Els 
premis es lliuraran al Mercat 
de Lletres, que se celebrarà el 
28 de setembre. Podeu consul-
tar les bases a http://aplecaplec.
blogspot.com/

II Concurs de microrelats 
eròtics en català

CULTURA / LA VEU 

Dilluns tindrà lloc el 
darrer Tapilluns, 
“Més a prop del País 

Basc”. Com és habitual serà 
als jardins de l’Ateneu i co-
mençarà a les 9 del vespre.
Es farà la projecció del do-
cumental Nömadak Tx, del  
director Raúl de la Fuente 
(2016)
La txalaparta és un instru-
ment musical únic. Es toca 
entre dues persones. La mú-
sica que sorgeix d’aquesta 
trobada no pertany a cap de 
les dues, sinó al fet de tro-
bar-se i dialogar. Nömadak 

Tx narra la història que surt 
del desig formulat per Igor 
Otxoa i Harkaitz Martínez. 
Aquests dos músics volen 
que la txalaparta es conver-
teixi en un lloc de trobada no 
només entre persones, sinó 
entre cultures molt diferents.
Membres de l’Associació Za-
zpiak Bat compartiran amb 
nosaltres aquest Tapilluns 
dedicat a la cultura del país 
Basc.
Consumició mínima obliga-
tòria (amb tapes incloses): 5 
euros.
Ho organitza: Ateneu Igua-
ladí, Cafè de l’Ateneu i Cine-
club Ateneu

Dilluns, darrer Tapilluns 
de la temporada, sobre el 
País Basc
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El dissabte 27 i el diu-
menge 28 de juliol, les 
Coves de Montserrat, 

a Collbató, acolliran la XIV 
edició del GONG, el festival 
dedicat als nous sons i com-
promès amb les músiques del 
món. L’edició d’enguany es 
caracteritza per concerts for-
mats per duets: músics amb 
estils diferents es combinen 
per sorprendre el públic en un 
escenari natural privilegiat.
El Festival començarà amb 
el concert de Josep Manuel 
Vega a dins les coves dissab-
te 27 a les 21 hores, un mú-
sic que amb la seva guitarra 
recrea paisatges sonors i ge-
nera un clima de pau i recer-
ca introspectiva molt adient 
a la cova, en un concert 
d’una única peça o cançó de 
música improvisada i acom-
panyada per un gran nom-
bre de petits instruments de 
percussió.
A continuació, l’activitat del 

festival es traslladarà a la 
Terrassa del GONG 2019, 
al peu de la muntanya de 
Montserrat, on a les 23 ho-
res tindrà lloc l’actuació de 
Tarta Relena, un joveníssim 
i fresc duet de dues veus fe-
menines amb una original 
proposta de cants de les illes 
del Mediterrani, a cappella.
Enguany, la Terrassa del 
GONG tornarà a aportar 
una experiència gastronò-
mica de la més alta qualitat, 
amb el servei de restauració 
Happy Foods Eco Friendly, 
guanyador del programa 
de TV3 Jocs de Cartes, que 
oferirà productes gastronò-
mics de proximitat amb la 
filosofia slow food. Tots els 
assistents podran degustar 
aquesta cuina de proximitat 
en un espai immillorable, 
amb una magnífica pano-
ràmica del Parc Natural de 
Montserrat on fins i tot es 
pot veure el mar. Un espai 
on relaxar-se, degustar al-
gun dels productes naturals 

i gaudir de les actuacions 
del GONG.
Ja diumenge, i un altre cop 
a dins de les coves, tindrà 
lloc el concert del duet Ni-
gun, format per l’intèrpret 
de hang Ravid Goldschmi-
dt i la violoncelista Iris Az-

Duets sorprenents protagonitzen una nova edició del 
GONG, el festival de música de les Coves de Montserrat

quinezer. La seva propos-
ta juga amb la unió de dos 
instruments a priori dife-
rents, el clàssic violoncel i 
el modern hand pan. Tot un 
espectacle sonor on el me-
tall, la fusta, la melodia, el 
ritme, la percussió i la corda 

es combinen per sorprendre 
l’espectador.
Tancarà el Festival, Carme 
Nalini, una de les millors can-
tants de mantres del nostre 
país. Serà a l’escenari de la Ter-
rassa, quan tots els assistents 
podran gaudir d’una gran veu 
i una dosis d’energia positiva 
en un entorn privilegiat.
El festival GONG, que se ce-
lebra a les Coves de Mont-
serrat, a Collbató, proposa 
una experiència única a l’in-
terior de Montserrat, un es-
pai màgic amb una acústica 
natural excel·lent, dins del 
Parc Natural de Montserrat. 
Es tracta d’una oportunitat 
única per descobrir el món 
subterrani de la muntanya 
màgica, en un espai erosio-
nat pel pas dels mil·lennis, 
el paisatge ideal per desco-
brir nous sons de petits ins-
truments, que ressonen sen-
se necessitat d’amplificació.
Tota la informació, horaris i 
entrades a la venda a www.
gong.cat



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Els gegants del barri de Sant Ignasi, altrament popularitzats 
com “Els gegants de Xauxa”; tot un referent de la disbauxada i 
transgressora cultura de la festa ... de barri.

C ent anys d’història d’uns gegants donen per 
molt i són motiu més que su�cient per a 
unes puntuals celebracions com les que han 

esdevingut aquests dies al popular barri igualadí de 
Xauxa de la nostra ciutat, amb més de cent cinquan-
ta anys d’història. Avui, aquests gegants del Barri de 
Sant Ignasi, el Tonet i la Conxita -adquirits, a l’any 
1918, a la botiga de “El Ingenio”, de Barcelona, per 
subscripció col·lectiva entre els veïns del barri- cons-
titueixen la segona parella més antiga que es conser-
va a Igualada i se sumen a ser un magní�c exponent 
del patrimoni cultural de la nostra ciutat, �ns al punt 
que ja tenen el seu propi grup de portadors (si bé 

encara manquen els músics). Han estat, 
doncs, una bona colla de geganters aquells 
que han protagonitzat la tradicional cerca-
vila, acompanyats pels grallers d’Igualada 
i la xaranga de Sitges, prenent com a punt 
de partida la plaça de l’Ajuntament i res-
seguint el típic recorregut per la plaça del 
Pilar, la Rambla de Sant Isidre i la plaça de 
La Creu �ns a acabar amb els seus balls de 
lluïment just a l’espai on els veïns de Xau-
xa es proposen reivindicar (per a un nou 
nomenclàtor) com la “placeta de Xauxa”. I, 
és en aquest indret recòndit però captiva-
dor, comprès entre el carrer de Sant Ignasi, 
la travessia Gomis i el carrer Sant Antoni 
Maria Claret, on l’alcaldessa del barri va 
o�ciar un eloqüent pregó des d’un engalanat balcó. 
Seguidament, i de manera simbòlica, es va celebrar 
un bateig de la placa referida a la futura denomi-
nació d’aquest lloc. Així que van ser el president de 
l’AVVXX, dels darrers anys, Pere Rodrigo, i l’actu-
al, Toni Canals, acompanyats del regidor de Cultura 
de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps i del tinent 
d’alcalde Enric Cunill, els encarregats de descobrir 
aquesta �gurativa placa.
Endemés de festeigs i jocs per a la mainada, la se-
güent acció notable va ser el ja tradicional i molt 
concorregut “Sopar del món” -amb plats cuinats per 
gent de les diferents cultures del barri- que va servir 
com a un extraordinari tast gastronòmic intercultu-
ral de la cuina tradicional de: Marroc, Cuba, Uru-
guai, Senegal, Xile, Méxic, entre d’altres; en un ambi-
ent festiu en què les corals del barri, la Coral d’acció i 
la Coral de Xauxa, acompanyades de la Coral de Fà-

tima i altres músics amics van amenitzar llargament 
una alegre vetllada. El dia va ser acomiadat, a partir 
de mitjanit, quan a la travessia Gomis –convertida 
en l’espai B- va tenir lloc el popular concert de dife-
rents grups que va conduir als de més xerinola �ns al 
local Rec on Fire, del carrer de La Creueta.
L’endemà, la plaça del Dr. Catarineu va ser, una vega-
da més, l’escenari per a albergar el mercat de segona 
mà de rampoines, altrament famós com els “Encants 
de Xauxa”, a més de la celebració d’un concert-ver-
mut a càrrec del grup igualadí “Ai, si caus!”. Com a 
acte de comiat del dia va tenir lloc l’acostumat sopar 
de músics, el Rock & Troll; amb gran èxit d’a�uència.
El diumenge al matí, en un ambient lúdic i recreatiu, 
es van celebrar diferents competicions �ns al mo-
ment de l’últim passeig i ball de gegants que acabaria 
amb un vermut i concert de comiat de la festa, no 
sense el passi-ho bé �ns l’any que ve a “Els gegants 
de Xauxa”.

TEATRE / LA VEU 

L’espectacle Monsieur 
Croche, de la compa-
nyia de teatre de Sant 

Martí de Tous, dirigida per 
Marc Hervàs, formarà part de 
la propera edició del festival 
“International Arts Carnival” 
de Hong Kong, que tindrà 
lloc el proper mes d’agost. 
La companyia del príncep 
Totilau farà un total de cinc 
representacions a la ciutat, i 
també oferirà tres workshops 
de construcció i manipulació 
de titelles.
Monsieur Croche és un es-
pectacle gestual amb titelles i 
màscares, basat en la vida i els 
somnis del compositor fran-
cès Claude Debussy, adreçat 
a un públic familiar. Està in-
terpretat per Clara Dalmau, 
Jordi Hervàs i Ares Piqué, i 

compta amb la interpretació 
en directe al piano de la mú-
sica del compositor, a càrrec 
d’Olga Kobekina. La direcció 
escènica i dramatúrgia és de 
Marc Hervàs, i la producció 
va a càrrec de Lorena Bene-
sey.
L’espectacle arribarà a Hong 
Kong després d’haver-se es-
trenat, l’any 2016, a les Nits 
Culturals de Sant Pere Salla-
vinera. Durant aquests dos 
anys l’espectacle s’ha pogut 
veure en tots els CaixaForums 
de l’estat espanyol, al festival 
FETEN de Gijón, al Festival 
de Corea del Sud “Uijeong-
bu Music �eatre Festival” i 
a les programacions estables 
de teatre i música de diferents 
teatres catalans. 
La companyia del príncep 
Totilau va néixer l’any 2008 i, 
des de llavors, ha creat més 

d’una desena d’espectacles, 
entre els quals destaquen 
Sis Joans, de Carles Riba, en 
coproducció amb el Teatre 

La companyia del príncep Totilau presenta a Hong Kong 
el seu espectacle “Monsieur Croche”

Nacional de Catalunya; Pe-
truixka, d’Igor Stravinsky, 
per al Gran Teatre del Li-
ceu, o Escenes d’infants, de 

Frederic Mompou. Podeu 
trobar-ne més informació a 
www.princeptotilau.cat i a 
www.hkiac.gov.hk
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Dissabte a 2/4 de 7 de la tarda al Parc del 
Gall Mullat

FESTIVALS ALTA SEGARRA 
Calaf 

Concert a càrrec de Leon amb �e Pinker 
Tones, el Quartet Brossa i el Quartet Mèlt. 
Leon és una proposta en el qual �e Pinker 
Tones i el Quartet Brossa s’uneixen per fer 
un tribut a la trajectòria artística i perso-
nal de Leon �eremin, inventor de l’ins-
trument homònim, considerat el primer 
sintetitzador i un dels pioners en la música 
electrònica.  
Dissabte a 2/4 d’11 de la nit al Bosquet del 
Rentador

CULTURA POPULAR 
Calaf 

Cercavila 25è aniversari Geganters i Gra-
llers de Calaf..
Dissabte a partir de 2/4 de 6 de la tarda 
des del Passeig de Santa Calamanda.

FESTIVAL EMBOSCA’T 
Argençola 

Petit de Cal Eril presentant el seu recent 
i intimista i treball ‘Energia Fosca’, seguit 
de Joan Colomo amb el seu reivindicatiu i 
lluminós últim disc ‘L’oferta i la demanda’. 
Gès Kamele i Cels Burgès ens acompanya-
ran per obrir aquesta onírica nit enmig de 

DIVENDRES 26
MÚSICA - MEV 

Piera 
Últim concert del cicle «A l’Estiu Música 
en Viu» (MEV’2019) amb el Cor Geriona 
i un tast dels musicals més destacats dels 
últims temps. Entrada lliure.. 
Divendres a les 10 del vespre a la plaça 
del Peix.

FESTIVALS ALTA SEGARRA 
Calaf 

Concert amb Guillem Roma que es con-
vertirà en el penúltim artista a pujar a l’es-
cenari de la quarta edició dels Festivals i 
ho farà acompanyat del seu amic i músic 
Alessio Arena, qui també va participar en 
el seu disc Connexions.  
Divendres a 2/4 d’11 de la nit al Bosquet 
del Rentador

BALL 
Capellades 

Espectacle de ball i claqué. Un concert on 
el claqué interactua com un instrument 
més. Una proposta per caminar de punte-
tes per belles melodies improvisades allà 
mateix, moure’s per fer música i escoltar 
per dansar-la.  
Divendres a les 10 del vespre al pati de la 
Lliga.

FESTIVAL EMBOSCA’T 
Argençola 

Marcel Lázara i Júlia Arrey, l’ex-cantant de 
Txarango al costat de la seva parella, pre-
senten el seu últim treball ‘KM.0’ nascut 
del projecte ‘Pedalant Endins’, un viatge 
musico-vital sorgit al Brasil..  
Divendres a 2/4 de 10 del vespre a Clari-
ana.

DISSABTE 27
SARDANES 

Piera 
45è aniversari de l’Agupació Sardanista de 
Piera. Festa d’aniversari i ballada de sarda-
nes amb la Cobla Contemporània.

la natura, tocant melodies hipnotitzants 
amb aquest peculiar instrument africà.  
Dissabte a 2/4 de 10 del vespre a Clari-
ana.

MÚSICA 
Pujalt 

“Òpera a la Pedra”, un recital d’òpera a la 
fresca amb la soprano Elena Martinell i el 
tenor Albert Mora ambdós acompanyats al 
piano pel Joan Sadurní, i que ens oferiran 
algunes de les conegudes obres de Händel, 
Mozart, Donizetti, Rossini o Puzzini.
Dissabte a les 10 del vespre a l’Astor.

CIRC 
Copons 

El mag Sergi Buka serà a la Vagoneta del 
Circ.
Dissabte a les 10 del vespre al Circ de les 
Feixes

DILLUNS 29
TAPILLUNS 

Igualada 
“Vetllada d’intercanvi ‘Presentació de l’As-
sociació Zazpiak Bat, associació que pro-
mou la cultura basca. Reproducció del do-
cumental ‘Nömadak Tx’
Dilluns a les 9 del vespre al Jardí de l’Ate-
neu

AGENDA

CULTURA  |  39Divendres 26 de juliol de 2019

TEORIA I PRÀCTICA 
DE LA FLOR NATURAL
De Mireia Tort
Del maig al setembre a la Tossa de 
Montbui

MONTSERRAT ACOSTA 
I FIGUEROLA (IGUALA-
DA, 1949-1984). LLUM, 
INTIMITAT I REALITAT
Artista i dissenyadora igualadina. 

Tot i morir molt jove, deixà un llegat 
artístic prolífic i molt personal. El 
Museu de la Pell reivindica la figura 
d’aquesta dona excepcional amb la 
selecció d’una cinquantena d’obres, 
la majoria inèdites i procedents de la 
col·lecció familiar.
Del 26 de juliol al 15 de setembre al 
Museu de la Pell

INSTANTS
Roger Puig
Un recull de quadres pintats a l’oli 

que mostren l’evolució i l’estil propi 
aconseguit en els diferents anys on 
la pintura ha estat una forma per ex-
pressar emocions i idees. 
Del 4 al 28 de juliol a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions

METAMORFOSI
Sergio Suñer.
Un recorregut artístic pels diferents 
mètodes pictòrics que l´artista ha 
experimentat al llarg de la seva tra-

jectòria. Amb el pas dels anys can-
via la forma d’expressar-se i la ma-
tèria en què ho plasma. 
Del 16 de juliol al 13 de setembre 
al Punt de lectors de la Biblioteca 
Central

COL.LECTIVA
Exposició col.lectiva de l’Agrupa-
ció Fotogràfica de Capellades
Dies 13, 14, 20 i 21 de juliol a la 
sala d’exposicions Les Voltes de 
Casa Bas de Capellades.

EXPOSICIONS



El món sense els Beatles
Estrena • Yesterday

RAMON ROBERT / 

Aquesta pel·lícula britànica 
compta amb un guió molt en-
ginyós, en què els Beatles esde-

venen fonamentals. N’és protagonista 
un noi de pares hindús i nacionalitat 
britànica,  Jack Malik (Himesh Patel). 
Aquest és un resignat i poc afortunat 
compositor de cançons que malviu 
en una petita localitat anglesa i que es 
troba prop de renunciar al seu som-
ni de viure de la música, tot i l’absolut 
suport de la seva millor amiga, Ellie 
(Lily James, deliciosa). Però, després 
d’un accident amb bici produït durant 
una misteriosa apagada elèctrica glo-
bal, Jack descobreix al despertar que 
per a la resta del món els Beatles mai 
han existit ... i es veu immers en una 
complicada situació. Una situació de 
la qual en traurà pro�t.
Tocant les mítiques cançons del grup 
a un públic que mai les ha escoltades, 
i amb ajuda de la seva egocèntrica re-
presentant americana Debra, Jack es 
converteix en una superestrella de la 

nit al dia. Però, com més augmenta 
la seva fama, més s’arrisca a perdre a 
Ellie, l’única persona que sempre ha 
cregut en ell.
“Un dels nostres productors va acudir 
a mi amb una genialitat de Jack Barth, 
una història sobre un músic que re-
corda les cançons dels Beatles en un 
món en el que els altres no semblen 
conèixer-les”, diu Richard Curtis. “Em 
va entusiasmar la idea i, en aquell ma-
teix moment, li vaig dir que no volia 
llegir cap guió ..., perquè volia intentar 
escriure-ho jo. Vaig acabar escrivint la 
pel·lícula basada en aquesta noció tan 
senzilla i brillant. Total, que tot i que 
l’extraordinària premissa és de Jack, 
el guió i la forma de la història són 
meus”.
Encara que bàsicament es tracta d’una 
comèdia romàntica, Yesterday es bene-
�cia de l’encert del guionista Richard 
Curtis (Quatre bodes i un funeral, Love 
Actually i Notting Hill) i de la profes-
sionalitat del realitzador Danny Boyle 
(Slumdog Millionaire, Trainspotting, 
28 dies després). El ben trobat guió de 

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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Country girl
Estrena •  Wild Rose

RAMON ROBERT / 

Aquesta és la crònica personal (i 
social) sobre els anhels i con-
�ictes d’una irada noia anome-

nada Rose-Lynn Harlan. La noia té 23 
anys, talent, carisma i un somni: sortir 
de Glasgow i triomfar com a cantant 
de música country. Acaba de sortir de 
la presó i té dos �lls petits als quals 
mantenir. Marion (Julie Walters), la 
seva mare, vol que accepti la seva re-

Comèdia d’èxit
Estrena •  Como pez fuera del agua

RAMON ROBERT/ 

Escrita i realitzada per Riccar-
do Milani, Como pez fuera del 
agua és una comèdia italiana 

de gran èxit al seu país d’origen. Va 
recaptar més de 10 milions d’euros i 
va ser vista allí per més de 2 milions 
d’espectadors.
Amb narrativa molt àgil, personat-
ges ben construïts i interpretacions 
sobrades de vis còmica, la pel·lícula 

compleix àmpliament amb els seus 
objectius, que no són altres que en-
tretenir, divertir i fer passar una bona 
estona. Interpretada per Antonio Al-
banese, Paola Cortellesi, Sonia Berga-
masco i Alice Maselli, Come un gatto 
in Tangenziale (aquest es el seu títol 
original), presenta el con�icte generat 
per una jove parella d’enamorats (una 
nena pija i un noi punky), als qui els 
seus pares s’obstinen en separar. 

alitat i es responsabilitzi de si mateixa 
d’una vegada per totes; però quan una 
trobada casual s’acosta a Rose-Lynn als 
seus somnis s’enfronta a una difícil de-
cisió: la seva família o la fama.
Realitzada per Tom Harper, Wild Rose 
esdevé una a�nada i versemblant peça 
de cinema indie escocès. Destaca es-
pecialment la vulnerable protagonista,  
interpretada per la magnètica Jessie 
Buckley

Richard Curtis, les qualitats del cine-
asta Danny Boyle, el bon treball dels 
actors protagonistes i un grapat de 
cançons inoblidables dels Beatles fan 

possible uns resultats reeixits. Sense 
ser una pel.lícula rodona, Yesterday 
és una pel·lícula molt entretinguda i 
prou satisfactòria.



LO NUNCA VISTO
Espanya. Comèdia. De Marina Seresesky. Amb Carmen 
Machi, Pepón Nieto, Kiti Manver  
Teresa viu a la petita i despoblada localitat de muntanya de 
Fuentejuela de Arriba, on mai passa res. Però un dia passa 
quelcom inesperat: arriben al poble un grup d’immigrants 
africans. Teresa pensa que aquests poden ser la solució al 
problema de manca d’habitants al poble

LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS RECHAZADOS
França. Comèdia amb intriga. De Rémi Bezançon. Amb 
Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz..
Una jove editora descobreix una novel·la magistral escrita 
per Henri Pick, un cuiner mort dos anys abans. Però Pick 
mai va llegir un llibre. Quan la novel·la es converteix en un 
èxit de vendes, un crític literari escèptic i obstinat s’uneix a 
la �lla de Pick per desentranyar el misteri.

COMO PEZ FUERA DEL AGUA
Itàlia. Comèdia. De Riccardo Milani. Amb Antonio Alba-
nese, Paola Cortellesi.
Un home i una dona molt diferents entre si es coneixen pel 
fet que els seus �lls s’han enamorat. El desacord entre els 
dos serà inevitable. Tot i el inevitable rancor inicial per les 
diferències socials i prejudicis que tenen l’un respecte a l’al-
tra, Giovanni i Mònica decidiran unir les seves forces per 
intentar acabar amb la història entre els seus �lls 

EL REY LEON
Estats Units. Aventures amb animals..
Després de la mort del seu pare, el jove lleó Simba aban-
dona el seu territori per descobrir l’autèntic signi�cat de la 
responsabilitat i de la valentia.  Acompanyat d’ uns animals 
amics, el jove lleó iniciarà un recorregut ple de perills i 
aventures, però que �nalment el portaran a regnar a la selva. 
Nova versió del clàssic de 1994.

YESTERDAY
Regne Unit. Comèdia romàntica. De Danny Boyle. Amb 
Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran.
 Jack intenta obrir-se camí en el món de la musica, però no-
mes li fa cas la seva manager, la Ellie, que està enamorada 
d’ell. A causa d´un accident, la vida de Jack canvia del tot. 
Ell és l’única persona al món capaç de recordar als Beatles. 
Llavors apro�ta per cantar les seves cançons, que ningú no 
coneix..

LA VIDA SENSE LA SARA AMAT
Espanya. Drama. De Laura Jou. Amb Biel Rossell, Ma-

ria Morera, Francesca Piñón. Biel Rossell, Maria Morera, 
Francesca Piñón .
Pep, de 13 anys, està completament enamorat d’una noia del 
poble dels seus avis, Sara Amat. Una nit d’estiu Sara desapa-
reix sense deixar rastre. Al cap d’unes hores, Pep es la troba 
amagada a la seva habitació. Basada en la novel.la de Pep 
Puig. Debut del jove actor igualadí Biel Rossell.

WILD ROSE
Regne Unit. Drama. De Tom Harper. Amb Jessie Buckley, 
Julie Walters, Sophie Okonedo.
 Rose-Lynn Harlan té 23 anys, talent, carisma i un somni: 
sortir de Glasgow i triomfar com a cantant de country. Aca-
ba de sortir de la presó i té dos �lls petits als quals mantenir. 
Marion , la seva mare, vol que accepti la seva realitat i es 
responsabilitzi de si mateixa d’una vegada per totes..

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

EL REY LEON 
Ds: 17:30
Dg: 17:00
Dll: 17:00
Dc: 18:15
Dj: 17:30

YESTERDAY 
Dv: 20:00
Ds: 22:00
Dg: 19.30
Dc: 20:45
Dj: 20:00 (VOSE)

1/EL REY LEON
Dv Ds Dll a Dc: 16:00/18:30/21:00
Dg: 13:30/16:00/18:30/21:00
1/FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
Dj: 17:00/19:40/22:20

2/VENGANZA BAJO CERO 
Dv Ds Dll i Dc: 17:10/19:40/21:10
Dg: 13:05/17:10/19:40/22:10
Dm: 17:10/22:10
2/VENGANZA BAJO CERO (VOSE) 
Dm: 19:40
2/FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW 
Dj: 16:16/18:50/21:35

3/ TOY STORY 4  
Dv Ds Dll Dc i Dj: 15:45/17:45/19:45
Dg: 12:00/15:45/17:45/19:45
Dm: 15:45/19:455
3/ TOY STORY 4 (VOSE) 
Dm: 17:40
3/ YESTERDAY 
Dv a Dll i Dc: 21:55
3/ YESTERDAY (VOSE)
Dm: 21:55
3/ ANNABELLE VUELVE A CASA 
Dj: 21:55

4/ SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA
Dv Ds Dll Dc: 16:30/19:00/21:40
Dg: 12:30/16:30/19:00/21:40
Dm: 19:00/21:40
4/ SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA (VOSE)
Dm: 16:30
4/ EL REY LEON
Dj: 17:00/19:30/22:00

5/ EL REY LEON
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17:00/19:30/22:00
Dg: 12:10/14:30/17:00/19:30/22:00
Dm: 17:00/22:00
5/ EL REY LEON (VOSE)
Dm: 19:30

6/ EL REY LEON
Dv Ds i Dc: 18:00/20:30/23:00
Dg: 13:00/15:30/18:00/20:30
Dll i Dm: 18:00/20:30
6/ LOS JAPON
Dv Ds Dll a Dc: 16:00
Dj: 15:55
6/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Dj: 18:00/20:15/22:30

7/ MIDSOMMAR CI 
Dv a Dll i Dc: 16:15/19:15/22:15
Dm: 16:15/22:15
7/ MIDSOMMAR CI (VOSE) 
Dm: 19:15
7/ ALADDIN
Dg: 12:15
7/ VENGANZA BAJO CERO
Dj: 16:30/19:00

8/YESTERDAY 
Dv Ds Dll a Dc: 15:50
Dg: 12:45/15:50
Dj: 16:20
8/SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA 
Dj: 18:45/21:20
8/ANNABELLE VUELVE A CASA
Dv a Dc: 18:10/20:20/22:40

SALA AUDITORI
EL REY LEON
Dv: 18:00/20:30
Ds: 16:15/18:30/20:45
Dg: 17:15/19:30

SALA PETITA
WILD ROSE
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/20:30
Dg: 19:15
LO NUNCA VISTO
Ds: 18:40
Dg: 19:15

LA BIBLIOTECA DE LOS LIBROS 
RECHAZADOS   
Ds i Dg: 18:00
COMO PEZ FUERA DEL AGUA   
Ds i Dg: 19:40

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA    
Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona

Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

C u i n a  d e  m e r c a t

nou urbisol
r e s t a u r a n t

C A R R E T E R A   N I I ,  K M . 5 6 2  -  0 8 7 1 9  

C A S T E L L O L Í  ( B C N )

T e l s .  9 3  8 0 8  4 0  0 3  •  9 3  8 0 8  4 1  6 2

w w w . n o u u r b i s o l . c o m

Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39

www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

raginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
el. 93 805 01 63

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

Pa de pessic de crema de llet 
condensada i llimona

Elaboració:
Comencem batent els rovells d’ou amb l’oli 
i tot seguit, incorporem la llet condensada. 
Treballat amb les varetes, obtindrem una 
crema homogènia. Tot seguit afegim les 
clares d’ou ben batudes.

És el moment d’incorporar la farina de re-
bosteria que haurem barrejat amb el llevat 
químic o impulsor. L’anem afegint a poc a poc 
�ns que estigui formada la massa del nostre 
pa de pessic. Aquí ve la part curiosa que és el 
tema del suc de llimona. En afegir el ratllat de 
llimona i el suc, la nostra massa semblarà que 
es talla inicialment però si seguim remenant, 
llavors s’espessirà sensiblement.

Una vegada que tinguem una massa homo-
gènia de nou, omplim un motlle de bescuit 
prèviament untat amb mantega i posem al 
forn a 170 º C durant 45 minuts �ns que la 
superfície estigui daurada, i puguem �car 
una broqueta o un ganivet i surti net. És im-
portant no obrir el forn mentre es fa el pa de 
pessic i en acabar, deixar que es refredi dins 
el forn abans de tallar-lo.

gastronomia
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Camí Ral 4-10   ·   08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64   ·   info@grupjardi.com

20 DE JULIOL  SOPAR A LA FRESCA-MÚSICA EN VIU
Alisson Darwin

SOPAR BUFET ( begudes i barra d’Espina de ferro al llarg del sopar inclosa)

Preu per persona 30 €
Reservar al tel. 93 804 91 64 
o mail: info@grupjardi.com

Ingredients:
Per a 6 persones
Ou 3
Llet condensada 300 g
Farina de rebosteria 100 g
Suc de llimona
(el suc de 2 llimones)
Ratllat de llimona (d’1 llimona)
Oli de gira-sol 60 ml
Llevat  (mig sobre)
Mantega per untar en el motlle 5 g



Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:

HORITZONTALS: 1. Prou pietat per acollir a casa la misèria i fer-ne concòrdia / 2. Com-
post terpènic a l’oli d’alfàbrega. Llengua sense capacitat gustativa / 3. Partida de naixement. 
Son germà duu �gues i ella torrons. Quan serà fosc / 4. Oasi desensofrat. Ressonat amb 
aire de celebració / 5. Al tren i al metro tohom demana per ella. Asassini a traïció, per 
l’esquena / 6. El millor amic del gos. Apena, danya el sentiment. Repeteix en escena / 7. 
O dissols o desmuntes. Extravies el sentit de la victòria / 8. Noia deformada per un anió 
revolucionari. Va tocar el dos per culpa de les circumstàncies / 9. Referit a l’emperador de 
la famosa via. Parets de la llar / 10. Al coi de � del món dels PPCC, aquesta ciutat! Col·lecta 
a la parròquia per reconstruir la petaca / 11. Un quart de vuit. Endreci la documentació. 
Tabac d’aspecte nòrdic / 12. A l’interior d’un Micra. Tantes vegades com es fan lladres / 13. 
Cosines dels sifons, les que s’obren a l’inrevés. La part més estable de tot casament.

VERTICALS: 1. Com un mico quan li posen la medalla, aquesta rami�cació. Els veterans 
del casal / 2. Símptomes d’icterícia. La presència d’aquest magatzem sempre és explosiva. 
Ni mitja cerilla / 3. El cosí més bufó de la sípia. Camps de concentració de saücs / 4. Lletra 
per cloure al tema. Aquella calor que ofega i causa suor. Un punt d’orgull / 5. Tan cansada 
que l’enemic la considera derrotada. Forats a la bóta dels que fan angúnia / 6. Una mica 
d’imaginació. Boniques?: però si són estèrils i eixorques… Ficar per la part de dins / 7. No 
és qüestió de gra ans de ciri. Francès mal considerat perquè prové del sud / 8. Sa mare el 
deu haver parit fent la vertical. Derivats amb fascinants efectes secundaris / 9. Abracen la 
Remei. Embotit de moltó que es gira a la paella. Encara els mateixos símptomes / 10. En 
cas de donació n’és el destinatari. Secció del vaixell reservada als llibres / 11. Escarneix. 
Unitat de massa atòmica i massa poca vista / 12. Amics d’Altre Temps. Tan pot ser la pro-
pietària com una desconeguda sense nom.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Clàudia Hohnhaussen

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                         
2                        
3                      
4                       
5                      

6                   

7                     
8                     

9                    
10                        
11                      
12                       
13                       



Juliol/Agost
26: Joaquim i santa Anna, pares de la Verge Maria.

27: Cugat; Juliana i Semproniana; Pantaleó; Celestí . 
28: Caterina �omàs; Víctor I, papa; Nazari i Cels; Ursus.

29: Marta; Adam; Fèlix III, papa.  
30: Pere Crisòleg; Abdó o Abdon i Senén .

31: Ignasi de Loiola 
1: Feliu; Fe, Esperança i Caritat,  

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Antònia Puiggrós Puigpelat
Vídua de Joan Mas Vilaplana

Morí cristianament el dia 23 de juliol del 2014 a l’edat de 88 anys.

Fills, Jaume i Rosa, i Josep, néts Jordi i Maite, David i Jaume, 
germanes, familiars i amics et tindrem sempre present 

en el nostre record i estima.
     

5è aniversari

Fillol, juliol de 2019

JOSEP TORBISCO CASALS

Els teus estimats: mare, germans, cunyats, nebots i família tota ho fem saber a llurs amics 
i coneguts. La cerimònia de comiat tindrà lloc avui divendres dia 26 de juliol a les 16 hores 
a l'oratori de Funerària Anoia.

Morí el passat dimecres 24 de juliol a l'edat de 46 anys.

Igualada, juliol de 2019

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

ESGLÉSIA / JOSEP ELIAS 

E l dia 20 de juliol, festa 
de Santa Margarida, 
verge i màrtir, patro-

na de Montbui, Mn. Jaume 
Pujol, rector de la parròquia, 
feu repartir uns fulls, sobre 
els vitralls que adornen les 
capelles laterals del temple, 
pintats, el 1949 per Miquel 
Llacuna Alemany
Vitrall de Sant Josep - El di-
buix és el típic de Sant Josep: 
una serra de fuster i un bastó 
florit. Dos símbols adornats 
amb una creu resplendent i 
una aureola. Correspon al 
quadre pintat a l’oli, del s. 
XVII, que hi ha en aquesta 

capella dedicada al sant pa-
triarca. 
Vitrall sobre l’Eucaristia 
- Dibuix amb espigues de 
blat i un raïm i un sol. Tres 
símbols de l’Eucaristia, Una 
franja envolta el dibuix on hi 
llegim: “El nostre Pa de cada 
dia , doneu-nos Senyor”. 
Està situat sobre la capella 
on hi ha el Sagrari i on feien 
el Monument cada dijous 
Sant.
Vitrall de Sant Isidre - Hi ve-
iem un plantador, una eina 
que es fa servir en treballs 
del camp, que acompanya 
sempre la imatge de sant 
Isidre llaurador, patró de la 
pagesia, molt venerat per la 

Els vitralls de l’església de Montbui

gent camperola. Correspon 
a la capella dedicada a Sant 
Isidre, amb retaule valu-
ós, situada, antigament, en 
aquell indret.
Vitrall del Sant Crist -  El 
nom de Crist en grec “XPIS-
TOS” l’anagrama de les dues 
primeres lletres X i P, acom-
panyades de l’Alfa i l’Omega. 
Jesucrist és el principi i el 
fi de l’Home Nou. Envoltat 
d’una corona de llorer, signe 
de Crist crucificat. Capella 
prop de l’entrada del tem-
ple on hi havia la imatge del 
Sant Crist, del qual actual 
n’és una còpia.
Vitrall de st. Pere -  Amb les 

claus i la tiara papal, recor-
dant la figura de Sant Pere, 
apòstol i cap de l’Església, 
primer papa.
En llatí llegim: “Et donaré 
les claus del regne del cel”. 
En el retaule antic de Sant 
Maure hi havia dues portes, 
amb les imatges de St. Pere 
i St. Pau
Vitrall sobre Maria - Amb 
les inicials d’ Ave Maria (A 
i M) rodejades de flors i una 
corona símbol de Maria, des 
dels primers segles. Està en 
la capella del davant, prop 
de l’altar major, on hi havia 
la imatge i el retaule de la 
Mare de Déu.



              

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva, llits 

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 15h a 20h

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes, 
conseqüentment a les properes publicacions 
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per 
donar-vos la conformitat.

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, 
retina, glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 
- IGUALADA

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES  26:   JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DISSABTE 27:  BAUSILI
Born, 23

DIUMENGE 28: 

CASAS V.
Soledat, 119

DILLUNS 29:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIMARTS 30:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMECRES 31:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIJOUS 1:  LA CREU
P. de la Creu, 7

24h

OBERTA
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L’estiu i la vellesa
Natàlia Gómez Manrique

Responsable Higienicosanitària 
de la Residència Pare VilasecaL’estiu és una època de l’any esperada pel bon temps, el sol i les hores de 

llum però amb aquests bene�cis també hi han contraindicacions, i en 
especial si es té una edat avançada i addicionalment alguna patologia 
associada. Us exposarem com gestionar algunes de les patologies més 

freqüents en l’edat adulta a l’estiu.

En primer lloc, cal parlar de la importància d’una bona alimentació. En general 
en totes les èpoques de l’any i totes les edats una dieta equilibrada i amb una 
bona aportació hídrica és fonamental per sentir-nos sans i amb energia i poder 
així afrontar el dia a dia.
A l’estiu la dieta canvia, apro�tem per fer menjars més frescos,  sempre i quan 
vinguin de cara, i la ingesta de líquid augmenta per facilitar la termoregulació 
del cos.

Quan s’avança en edat la sensació de set disminueix �ns a arribar a desapa-
rèixer. Per tant hem de prendre consciència de la importància de beure per 
rehidratar-nos encara que no tinguem set.

A la Residència Pare Vilaseca del Consorci Sociosanitari d’Igualada s’ofereix 
aigua durant tots els dies de l’any però quan arriba l’estiu i les temperatures aug-
menten, i per evitar cops de calor, s’augmenta també les vegades d’oferiment 
d’aigua. Sovint la gent gran pot rebutjar l’aigua i s’ofereix també gelatina i sucs, 
que son alternatives per millorar la rehidratació.

És important pensar en begudes que no portin molta quantitat de sucre com 
poden ser els refrescs o begudes dolces com l’orxata, ja que a les persones amb 
diabetis no els hi és bene�ciós per evitar hiperglucèmies.

És possible que un gelat a ple estiu agradi a tothom, però hem de vigilar si te-
nim diabetis o greixos en sang. Per controlar això es pot fer un gelat casolà amb 
fruita al refrigerador, triturant-la amb llet i sacarina, per substituir el gelat de 
supermercat que té més sucre.

Un plat fresc com el gaspatxo és molt sa, rehidrata molt, i no porta ni sucre ni 
gaires greixos, depenent de l’oli que se li posi.

Disposem de gran varietat d’amanides fredes: de pasta, arròs, llenties, pa-
tates, empedrats de mongetes o les amanides d’hortalissa. A la Residència 
Pare Vilaseca hem observat amb el temps que hi pot haver petites di�-
cultats per mossegar segons quines hortalisses i que els plats freds com 
una “ensaladilla rusa” a vegades poden no agradar a tothom. Hi ha perso-
nes que no els hi agraden les temperatures fredes en els àpats i aleshores 
aquests plats han d’estar a temperatura ambient no sortits del frigorí�c. 
Per aquelles persones que no puguin mossegar les hortalisses fresques 
com l’enciam, la pastanaga, la ceba, el pebrot, s’han de buscar alternatives 
per les amanides. Es pot fer amb espinacs frescos que són més tous que 
l’enciam, es pot posar remolatxa que és més tova que la pastanaga i dona 
gust i color a l’amanida, i buscar les amanides de brots tendres que solen 
ser també més toves que les d’enciam.

En ocasions poden caldre fàrmacs, com diürètics, però han d’estar revisats i 
pau tats pel metge, ja que poden provocar baixades de tensió arterial, pel que cal 
mantenir una ingesta de líquids adequada.

Com a segon punt, cal parlar de la necessitat fonamental d’un bon descans noc-
turn per afavorir una recuperació d’energia i afrontar així el següent dia.  
Amb la calor podem tenir di�cultats per descansar. Una temperatura mas sa 
elevada per la nit amb una humitat elevada pot di�cultar el son pel que és ne-
cessari tenir l’habitació ventilada i fresca.

Hi ha persones amb problemes de varius que quan comença la calor el 
seu descans és fa di�cultós, les cames pesen més i piquen molt, en espe-
cial a l’estirar-se al llit. 

Per disminuir aquests malestars pot anar bé abans de dormir refrescar les ca-
mes amb aigua o aplicar alguna crema d’efecte fred per ajudar a millorar la 
circulació i per tant disminuir la in�or. També és aconsellable dormir amb els 
peus del llit elevats. Això en la residencia és fàcil ja que tots els llits són articu-
lats. Si al domicili no disposem d’un llit articulat es poden aixecar les cames 
posant un coixí sota el matalàs a la part de les cames. Amb aquesta elevació ja 
s’ajuda al retorn venós.
El metge també ens pot receptar si és necessària medicació o mitges de com-
pressió quan el problema de varius o mala circulació és important. Si és així, 

ni que faci calor és necessari que a l’estiu també utilitzem les mitges, tot i la 
di�cultat que pot tenir posar-les.
En les persones que pateixen de problemes cardíacs també trobem una di�cul-
tat en dormir. Aquestes persones és possible que durant tot l’any hagin de tenir 
el capçal del llit aixecat per poder dormir ja que si estan completament estirats 
poden presentar di�cultats per respirar.
A la residència solem aixecar els capçals dels llits uns 35-45º. Això ja és su�cient 
a no ser que el problema sigui molt greu, i aleshores podem trobar-nos amb 
persones que han d’aixecar-se el capçal 90º o �ns i tot dormir en butaques. A 
casa pot ser que amb un coixí o dos sota el matalàs ja sigui su�cient per des-
cansar millor per la nit.

També és cert que amb la calor les persones que pateixen del cor poden retenir 
líquid a les cames i tenir-les molt in�ades. Es necessari que aquestes cames, 
sempre que sigui possible, estiguin elevades, per exemple al mirar la televisió 
cal posar-les sobre una banqueta per a que no quedin recolzades al terra. 
I és molt important que aquestes persones, dintre de les seves possibilitats, no 
tinguin les  cames immòbils. El moviment di�culta que s’in�in. 

La tercera pauta per passar un estiu millor és la necessitat d’exercici físic.
A l’estiu fa més sol i més calor i per tant l’exercici físic ha de ser acurat en aques-
tes condicions. No es pot realitzar a qualsevol hora del dia i s’ha d’ajustar l’esforç 
a les capacitats que cadascú té.

L’exercici físic fora del domicili, com pot ser el caminar, s’ha de fer de bon matí 
o al vespre, evitant les hores de més calor. Fora del domicili també és poden fer 
exercicis a la piscina, a la platja, balls, etc. A l’estiu hi ha festes majors on sempre 
hi ha ball i així es pot passar una bona estona i realitzar exercici. 
Si l’exercici físic es pot fer a domicili o en un lloc fresc i/o amb aire condicionat 
no hi ha problema de l’hora en el que es faci, evitant sempre que sigui possible 
fer-ho justament desprès de menjar, per facilitar la digestió.

Disposem de diferents exercicis: els actius, els passius i els autopassius. Els exer-
cicis actius són els que nosaltres mateixos realitzem amb el nostre cos, des de 
l’aixecament d’un pes amb els braços o les cames, o simplement mobilitzar bra-
ços i cames. Els passius són els que una altra persona ens ajuda a realitzar o �ns 
i tot alguna màquina de �sioteràpia. Els autopassius són aquells on utilitzem 
una pilota, cinta o piquet per ajudar-nos a la realització de l’exercici. 

A continuació mostrem la piràmide de l’activitat física que permet saber 
el que podem realitzar i te nir una vida activa. El millor exercici actiu és 
caminar per l’exterior i pujar i baixar escales ja que movem tota la mus-
culatura. Si no tenim costum hem de fer-ho de manera progres siva i anar 
augmentant la intensitat �ns arribar a 1 hora o 10.000 passos diaris. Si 
per alguna raó no podem fer aquesta activitat, podem fer exercicis actius 
asseguts en una cadira on mourem les extremitats in feriors i superiors de 
forma progressiva, de manera suau, moderada o intensa, amb pes o sen-
se. També disposem de parcs d’activitat física que ens faciliten l’exercici i 
una anella verda que podem recórrer gaudint de l’entorn. 

Espero que amb aquestes eines aquest estiu pugui ser profitós 
i be neficiós per la salut!



José García /  
President de l’Associació Veïnal del Poble Sec

Soc igualadí, del barri del Poble Sec, on visc des que em vaig casar. He format 
part durant onze anys de la junta de l’AMPA de l’escola Garcia Fossas i durant 
dos anys de la de l’Institut Pere Vives Vich. Ara soc el president de l’Associació 
Veïnal del Poble Sec

Eel Poble Sec d’Igualada és un dels barris més habi-
tats de la ciutat. Era necessària la formació d’aques-
ta associació?.

Sí, hi havia veïns i veïnes que ens expressaven la necessi-
tat de revifar aquesta associació que ja havia existit i de la qual en 
tenien bons records,  I aquí nosaltres, un grup d’amics que ja hem 
treballat durant molts anys en l’associacionisme i el voluntariat, 
sobre tot a nivell de l’escola Garcia Fossas, vam entendre que això 
s’havia de fer i ens hi vam posar. Per a nosaltres no va ser mas-
sa complicat posar-nos-hi i vam tirar endavant. En de�nitiva, tot 
està relacionat amb el barri, amb la seva potenciació i el benestar 
dels veïns.

Quins objectius més immediats us proposeu?

Com que comencem des del principi, volem fomentar les troba-
des com la que vam fer dissabte passat, per fomentar la convivèn-
cia entre els ciutadans i compartir experiències. I a partir d’aquí 
agafar idees i suggeriments per tirar endavant el projecte. Som 
gent jove i les festes que s’havien fet abans les havíem viscut de pe-
tits i per recuperar-les necessitem l’ajut dels que hi van ser.  Estem 
treballant perquè de cara al setembre puguem fer noves activitats 
festives i de mica en mica recuperar les festes populars d’abans.

L’associació va començar a gestar-se durant el 2018 però no va ser 
�ns el mes de març que ens vam constituir legalment. L’acte de 
dissabte va servir per donar-nos a conèixer i perquè la gent que 
volgués pogués ja fer-se soci.

Quin espai de la ciutat d’Igualada ocupa el barri del Poble Sec?

El Poble Sec és més gran del que molta gent es pensa i nosaltres 

creiem que el districte del Pla de Sant Magí engloba tot el barri, o 
sigui: des del carrer Lleida �ns l’avinguda Balmes i des del Passeig 
�ns l’avinguda Catalunya. De fet, el nostre logo és el terreny que 
ocupa del Pla de Sant Magí.

Qui sou els que esteu al capdavant de l’Associació?

En aquests moments som l’Otger Costa,  el Joan Teixidor, la Míri-
am València, el Javi Fernandez, el Jordi Pelfort i jo mateix. També 
tenim col·laborant intensament amb nosaltres, portant les xarxes 
socials, la Núria Falcones. A partir d’aquí, podrien anar entrant 
noves persones, sobretot perquè hem demanat suport a l’antiga 
associació i ens agradaria que algú d’ells entrés a formar part de 
la junta.

Qui vulgui associar-se, què ha de fer?

A la nostra pàgina web www.poblesecigualada.cat, hi ha un apar-
tat que és per rebre informació i és on les persones que estiguin 
interessades han d’entrar. Nosaltres ens posarem en contacte amb 
ells i els explicarem com funcionem.

I quins avantatges tindrà ser soci de l’Associació Veïnal del Po-
ble Sec?

Ara mateix el principal avantatge que oferim és un servei d’asses-
sorament tècnic legal a través de la lletrada Sra. Rosalia Marcet 
Sanz, del gabinet Jurídic Claramunt. Per altra banda volem un lloc 
de trobada de la ciutadania, amb la voluntat de vetllar per una 
efectiva participació en els projectes de promoció i desenvolupa-
ment social i cultural. L’ajuntament d’Igualada en ha ofert el local 
que hi ha al parc del Garcia Fossas, on tindrem la nostra seu social.

Esteu en contacte amb l’Associació de Comerciants Igualada 
Nord?

Quan vam decidir de muntar aquesta associació de seguida ens 
vam posar en contacte amb ells, que ens van comentar que s’ha-
vien trobat amb els veïns que, al no haver-hi cap altra associació, 
volien formar part de la de comerciants. Això ens va esperonar 
encara més a crear l’associació. Hi ha bona sintonia i ganes de tre-
ballar pel barri per part de tots dos ens i el rodatge que porten ells 
ens està ajudant molt.

Aquest passat dissabte vàreu fer un sopar i un ball i va ser tot 
un èxit.

Teníem l’experiència dels sopars de �nal de curs que fem a l’esco-
la i que apleguen molta gent i aplicant una fórmula sembla, vam 
organitzar aquest que va aplegar molts veïns i veïnes. Estem molt 
satisfets. La visita al refugi antiaeri, l’exposició de fotogra�es van 
ser molt ben rebudes, vam portar els gegants, que feia molt de 
temps que no es veien. L’AMPA del Garcia Fossas ens va cedir la 
lluminària que va fer que l’ambient fos molt agradable. Cal remar-
car que les imatges que es van projectar en el video durant el sopar 
són cedides per una persona del barri, que havia anat retratant 
totes les activitats que es feien antigament.

Us plantegeu recuperar els gegants del barri?

Els gegants no estan en bon estat, estan conservats al Museu de 
la Pell, però cal tenir en compte que es van fer el 1954  i se’ls ha 
de fer una actuació important perquè sinó no poden ballar. L’al-
calde Marc Castells es va comprometre a trobar la fórmula per 
poder-los restaurar.

Els sentiments independentistes estan a flor de pell. A molts els costa entendre que es prenguin determinades decisions i les reaccions por-
ten a plantejar queixes davant la porta del local on havia de parlar Baltasar Garzón o durant la constitució del Consell Comarcal. Tornen a 
sentir-se les acusacions de “botiflers i xoriços” adreçades a aquells que “traeixen la Pàtria amb el seu quefer” o “no fan el que toca”. També 
hi ha qui aprofita el soroll, per desacreditar els que els fan ombra en el seu partit. Intenten així evitar la seva projecció. Diuen que el clan 
del PdeCat de Sant Cugat no veu amb bons ulls el potencial de la gent de l’Anoia i han esbombat els pretesos enfrontaments de l’alcalde igua-
ladí amb la cúpula de Waterloo. Tot plegat una olla de cols, on el xup-xup fa que hi hagi personatges que alguns veuen com a candidats a alts 
càrrecs, mentre altres els veuen fora de la política. I és que amb aquesta embogida crispació molts desapareixeran del mapa, bé cremats pels 
seus, o inhabilitats pels altres. I alguns es pregunten si la política ha deixat d’ocupar-se dels afers públics, per passar comptes particulars.  

“L’associació vol ser un lloc de 
trobada per a la gent del barri”

  Cristina Roma @crisroma67

Divendres, 26 de juliol de 2019

Espai patrocinat per:

 
 

Servisimó Alemanya, 17
08700 Igualada
Tel. 93 805 21 17

www.servisimo.es
Avda. Barcelona, 19
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 34 06

Avda. Europa, 11
25241 Golmés
Tel. 973 60 29 63

 

Qui vol esperar  
a demà?

Audi A l’avantguarda de la tècnica

Un Audi des de 
160 € al mes*.

It’s Audi Time to Servisimó.
Fins esgotar existències

Hi ha coses per les quals has d’esperar. 
Tenir un Audi des de 160 € al mes* amb 
un rènting increïble i amb  tots els serveis 
inclosos no n’és una.

Gama Audi. Emissions combinades CO₂ (g/km): 0-302 (NEDC: 0-298). Consum combinat combustible (l/100 km): 5,3-13,3. Consum elèctric kWh/100 km: 22,5-26,2.
*Oferta Audi Financial Services calculada per a un Audi A1 Sportback Advanced 25 TFSI 70 kW (95 CV) 5 vel. amb un contracte de rènting a 36 mesos i 30.000 km totals, abonant una entrada de 3.379 € a través de Volkswagen Renting S.A. La quota i l’entrada no inclouen IVA. Canvi de pneumàtics 
no inclòs. Inclou tots els serveis en Xarxa Oficial Audi de manteniment i desgast, garantia (reparació d’avaries), assegurança a tot risc sense franquícia i assistència en viatge durant el període contractat. Per a altres versions i equipaments, consulti el seu Concessionari Oficial Audi. Oferta vàlida 
fins al 31/07/2019 per a unitats en estoc. Audi Financial Services és una marca comercialitzada per Volkswagen Finance S.A. EFC. El model mostrat no correspon a aquesta oferta.   




