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L’EDITORIAL

Dies de festes majors
L es Festes Majors dels pobles de la comarca, 

organitzades per ajuntaments i entitats, són 
les que, de manera recorrent, apleguen a 
més veïns al llarg del temps. Els seus orígens  

solen ser la commemoració religiosa de la festivitat 
del Sant Patró de la vila o ciutat. I a aquells seguicis 
processionals s’hi han anat afegint altres actes festius. 
Una realitat constatable, creixent i institucionalitza-
da, que han estat recollides per historiadors i estudi-
osos en els costumaris catalans encaixats en actes de 
la roda de l’any. 
Així, el programa s’ha enriquit a poc a poc amb altres 
elements locals, d’arrels històriques o vingudes d’altres 
indrets i s’han incorporat en l’imaginari festiu, l’àgui-
la, gegants i capgrossos, cercaviles, balls populars, de 
bastons, cercolets i xarangues, moixangues i castells, 
correfocs, diables, concerts i altres manifestacions 
culturals i lúdiques ben diverses, amb algun element 
identitari de cada població. Cada vegada hi ha més 
gent treballant durant l’any per fer que aquestes festes 
siguin més reeixides. 
Però no sempre l’esperit festiu acaba sent el desitjable 
motor de convivència. En alguns casos han aparegut 
rivalitats excloents, que no parlen només del que fan o 
volen fer, sinó també que intenten limitar o modi�car 
les activitats que fan altres. I és una llàstima que això 
succeeixi perquè, per de�nició, la Festa Major, ha de 

ser per a tots i no el patrimoni exclusiu de ningú.
A Igualada ha tornar a rebrotar la queixa d’alguns ciu-
tadans que veuen el seu barri envaït durant molts dies, 
havent de patir sorolls i incomoditats �ns altes hores 
de la matinada i durant molts dies. I els veïns s’han 
mobilitzat i exigeixen que es respectin els seus drets i 
que les autoritats els facin complir. Una situació sem-
blant a la que, no fa tants anys, van fer que l’Ajunta-
ment d’aquella època habilités un espai on portar-hi 
aquelles activitats més molestes que es feien al Pas-
seig i van conservar el centre de la vila per aquelles 
que eren puntuals i que només portaven alegria i 
bona harmonia.
Cal fer un seguiment continuat i acurat dels esdeve-
niments, per aconseguir la participació de la ciutada-
nia, amb el capteniment de pabordes i funcionaris de 
torn, per apel·lar a la responsabilitat de tots en l’ob-
servança estricte de les regles de convivència, per tal 
que els espectacles, no siguin una molèstia pels veïns. 
Els diversos ambients, colors i música, han de portar 
a la participació, l’esbarjo i la diversió, però també el 
respecte i la convivència. Només així, aquesta expres-
sió de la cultura popular, tan arrelada i tradicional, 
serà compartida amb joia i bon humor, tant pels actu-
ants, com pels espectadors que hi participen. 

Bones Festes Majors per a tots.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 9 d’agost de 2019

Carmen Cerdá i María Teresa Gál-
vez, �scals anticorrupció, han de-
manat al Jutjat Central d’Instrucció 
número 6, que declarin com a inves-
tigades a Esperanza Aguirre i Cris-
tina Cifuentes, expresidentes de la 
Comunitat de Madrid a Javier Mon-
zón, expresident d’Indra i la mateixa 
empresa, “per haver estat en reunions 
clau on  s’hauria negociat el �nança-
ment irregular de la formació durant 
diverses campanyes electorals.”

Jordi Cuixart, president d’Òmnium 
Cultural, demana “un esforç per 
mantenir la unitat independentista, 
especialment de cara a la sentència 
del procés”, avisa que “un debat que 
no passi per la resolució del con�icte 
és estèril” i recorda que “la repressió 
busca dividir els que lluiten i tots hem 

de fer un esforç, tant individual com 
col·lectiu, per mantenir una actitud 
de respecte i empatia els uns amb els 
altres”

Laura Borràs, diputada a Corts ha 
dit “Junts per Catalunya no ha de 
ser una refundació del PDECat” per 
seguir “les estructures dels partits no 
responen a aquesta idea de transver-
salitat i d’unitat que el carrer conti-
nua exigint.”
 
Irene Rigau, exconsellera d’educa-
ció, parlant en nom propi i també 
d’Artur Mas i Joana Ortega, afectats 
per les mateixes sentències, ha agraït 
“la solidaritat de milers de persones 
que s’han implicat econòmicament 
per sufragar la multa del Tribunal de 
Comptes als responsables del pro-
cés participatiu del 9 de novembre 
del 2014. On el TSJC no hi va veure 
malversació, el Tribunal de Comptes 
hi ha vist responsabilitat comptable, 
per encàrrec del govern espanyol, i la 
ciutadania hi ha vist injustícia i ven-
jança. És un símbol de la unitat.”

Lorena Roldán, portaveu de Cs al 
Parlament i candidata a la Gene-
ralitat, vol ser “la presidenta de la 

Catalunya real. Farem un Govern 
no nacionalista que pensi en tots els 
catalans. Vam guanyar el 2017 i estic 
convençuda que tornarem a guanyar 
les properes.”

Santiago Fisas, exeurodiputat del PP 
i Josep Ramon Bosch, expresident de 
Societat Civil Catalana, han informat 
que es donen de baixa del PPC “per 
impulsar la creació de la Lliga Demo-
cràtica, un partit d’àmbit català i de 
centredreta per concórrer a les prò-
ximes eleccions”. Ambdós consideren 
que “el partit no ha sabut adaptar-se a 
unes circumstàncies històriques”.  Un 
altre dels promotors del nou partit 
és Manuel Valls, regidor de l’Ajunta-
ment de Barcelona que es va donar de 
baixa de Ciutadans.

Miguel Àngel Chamorro, titular del 
Jutjat de Primera Instància número 
50 de Barcelona, ha dit “la persona 
que ve al jutjat demanant el BEPI i té 
una motxilla econòmica amb que ja 
no pot fer front als deutes, comença 
un procediment universal que para-
litza totes les reclamacions i embarga-
ments que té en altres jutjats. No de 
li pot embargar res i sense deutes pot 
tornar a començar.”

Els límits de la 
catalanitat 
El diccionari.cat de�neix el mot catala-
nitat com “qualitat, fet d’ésser català”. La 
de�nició és ben clara.
Hi ha qui diu que Catalunya ha perdut 
milers d’empreses des de la celebració 
del referèndum d’independència de 
2017. Som molts, però, els que posem 
en dubte la veracitat d’aquesta a�rma-
ció. En què es basen per justi�car una 
denúncia tan contundent com aquesta? 
No ho acaben d’aclarir mai. Així que, 
d’entrada, caldria que ens diguessin 
quines empreses s’han tancat a Catalu-
nya per reobrir-les en altres indrets de 
l’estat i, com a resultat, quants llocs de 
treball s’han perdut a Catalunya.
Com es de�neix a Espanya si una em-
presa és madrilenya, catalana o alacan-
tina? Per la localització de la seu soci-
al? Pel municipi on es troben les seves 
o�cines centrals? Pel lloc de residència 
dels seus accionistes? O potser pel lloc 
on l’empresa paga l’impost de societats? 
I si es tracta d’una empresa industrial, 
per la localització de la unitat produc-
tiva? Segons quins paràmetres es consi-
derin, la resposta a la primera pregunta 
pot ser una o una altra. Uns casos con-
crets ens poden ajudar a re�exionar. 
Després de l’1 d’octubre, els consells 
d’administració del Banc Sabadell i 
la Caixa, per centrar-ho només en les 
principals entitats �nanceres catalanes, 
van decidir traslladar les seves seus so-
cials fora de Catalunya. Per cert, va ser 
molt lleig que prenguessin aquella de-
cisió sense preguntar-ho als seus acci-
onistes. Ara bé, tant el gruix de la seva 
clientela peninsular com els equips de 
direcció segueixen estant a Catalunya. 
Considerades aquestes realitats, es pot 
deduir que aquests dos bancs ja no són 
catalans? Al meu entendre, no.
Centrem-nos ara en un cas ben dife-
rent. La Razón és un diari que es distri-
bueix a Madrid i a la resta d’Espanya. A 
Catalunya pràcticament no té lectors, i 
en alguns quioscos ni tan sols el tenen 
a la venda. Però tant els seus amos, la 
família Lara, com la persona que pre-
sideix el Grup Planeta en representació 
de la propietat, José Creuheras, així com 
el director del diari, Paco Marhuenda, 
són catalans. És a dir, tenint propietat i 
direcció catalanes, un es pot preguntar 
si La Razón és un diari madrileny o és 
un diari català fet a Madrid.
El cas de la multinacional Grífols també 
ens pot il·lustrar. Les �lials que aquest 
grup té repartides per tot el món, i 
molt especialment als Estats Units, són 
americanes o són catalanes? Freixenet 
i Codorniu, ara propietat, respectiva-
ment, d’alemanys i nord-americans, 
han deixat de ser empreses catalanes? 
Pensem-hi.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell
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Us volia cridar l’atenció amb la 
majúscula de la Història del títol 
d’aquest paper. Ens han tornat a 
convocar a manifestar-nos l’11 de 

setembre. Un altre cop, un any més, una altra 
samarreta, tornar-nos a inscriure per anar a 
un tram dels que disposa l’ANC...  Tot això, 
la nostra peripècia personal, vull dir, és la pe-
tita història que acumulem des del 2012. Ara 
som a les portes de la vuitena convocatòria de 
l’ANC, l’organització que existeix «per fer» la 
Independència, en uns moments difícils per 
l’Estat enemic que tenim enfront i a sobre i, 
també, per les di�cultats internes que vivim.
Abans de l’any 2012, com és conegut, els in-
dependentistes es concentraven cada Diada, 
sobretot a Barcelona, al Fossar de les More-
res i davant el monument a Rafael Casanova 
on feien homenatge als màrtirs de 1714; i a la 
tarda es convocaven a manifestació a la pla-
ça d’Urquinaona, on cada any s’aplegava més 
gent. Recordeu, però, que aquells anys, quan 
l’independentisme era poc més que testimo-
nial, aquest ja es mostrava de manera ben 
dividida; tan dividits actuaven que, si t’hi tro-
baves, sovint hi passaves molta vergonya. Al 
matí, al Fossar, la tensió arribava a sobrepas-
sar les xiulades que es dedicaven uns i altres 
�ns a haver-hi autèntiques batusses i agressi-
ons dels «més purs» contra els boti�ers... En 
la nostra història sempre hi ha boti�ers «a 
abatre». Indignant. A la tarda la divisió era 
palmària: després de la més nombrosa, amb 
representació de partits, hi havia l’altra mani-
festació, la dels radicals, gent molt jove, que 
acabava en aldarulls i que sovint era la notícia 
més «preuada» pels mitjans espanyols. Sem-
pre la divisió!
Però jo us volia cridar l’atenció sobre la Histò-

ria amb la majúscula que és la més important  
per venir d’on ve i sobretot perquè sabem on 
volem que desemboqui. Del llibre L’Onze de 
Setembre, del malaguanyat historiador Pere 
Anguera, en copio aquestes ratlles de la intro-
ducció on l’autor  s’explica com i per què uns 
compatriotes barcelonins el 1886 van iniciar 
la commemoració de L’Onze de Setembre (*): 
«El port d’arribada, amb les llibertats recupe-
rades, seria una Catalunya lliure dins d’una 
Europa respectuosa amb els pobles i les per-
sones (...). La iniciativa barcelonina  fou se-
guida molt aviat, quasi en paral·lel, pels grups 
comarcals més dinàmics propers a sensibili-
tats republicanes i federals...»
Ja m’enteneu on vull arribar. La Història és 
llarga, i les història de les diferències dels ca-
talans  a l’hora «d’entendre» com fer el camí 
per arribar a lloc, hi ha estat sempre i hem 
d’aprendre a conviure-hi; aquestes diferènci-
es, avui, les situem en els partits als quals mol-
ta gent senyala amb l’estigma dels qui posen 
entrebancs al procés independentista a partir 
dels comportaments que van tenir el 23-O, a 
les eleccions del 21-D, �ns a l’empresonament 
dels nostres polítics. Jo entenc el qüestiona-
ment i la crítica dels partits,  però no accep-
to la desquali�cació que per a alguns hauria 
de comportar-ne l’eliminació. Aquí tots som 
imprescindibles i els partits també i no di-
guem com són d’importants per conformar el 
Parlament. Això sí, com diem,  marquem-los 
fent-ne la crítica i denunciant-ne  les contra-
diccions en què viuen sovint els partits �ns 
a minimitzar les diferències entre ells, i  tro-
bar consensos d’actuació -la sacrosanta unitat 
d’acció- que ens permetin assolir l’objectiu. Es 
tracta, ja ho veieu, de recórrer el camí, vivint 
el moment històric que ens correspon per 

acostar-nos a la Història «�nal», la que ja ens 
marcaven els nostres patriotes avantpassats, 
els qui van recuperar la memòria del 1714.
Dit tot això ens trobem amb la història recent 
viscuda i la que ens toca de viure, em referei-
xo a l’episodi tenebrós de la investidura fallida 
del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, que ha 
posat en evidència, sobretot, que Espanya es 
mou de manera granítica (ells no tenen dife-
rències) contra Catalunya; i també em refe-
reixo, com heu endevinat, a la sentència con-
tra els nostres presos polítics que arribarà a 
la tardor. Així, doncs, la postura inamovible 
dels espanyols contra Catalunya i la previsible 
terrible sentència del Tribunal Suprem ens 
han de servir d’alçaprem i de més motivació 
per a aquest 11 de setembre.
L’Onze de Setembre hem de tornar a Barce-
lona. L’ANC, coneixedora dels problemes in-
terns que tenim els catalans, entén que hem 
de tornar a sortir als carrers de Barcelona, que 
hem de tornar a mostrar el múscul indepen-
dentista, que la causa s’ho val: la independèn-
cia. No fallem, no ens ho podem permetre, 
la Història �nal ens ho demana. Com diu el 
poeta -moltes gràcies, un altre camí, Miquel 
Martí i Pol: «... Tenim a penes/ el que tenim i 
prou: l’espai d’història/ concreta que ens per-
toca i un minúscul/ territori per viure-la. Po-
sem-nos/ dempeus altra vegada i que se senti/ 
la veu de tots, solemnement i clara. (Si hi po-
seu la veu i la música de Lluís Llach, encara 
pot ser més e�caç!).

(*) Pere Anguera. L’Onze de Setembre. Histò-
ria de la Diada (1886-1938). Centre d’Histò-
ria Contemporània de Catalunya. Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat. 2008)
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FRANCESC RICART L’11 S. La Història continua

 Què et semblen les últimes accions dels CDR i 
l’ANC Anoia al Consell Comarcal?

 Bé 44,6%  Malament 55,4%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



LA LENTA i CRISIX

La cervesera igualadina ha produït una nova cervesa que en aquest 
ocasió dedica a la banda anoienca més internacional, Crisix. Es 
tracta de la Crisix Ultra �rash.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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E l 12 de maig passat va finalitzar el ter-
mini que tenien totes les empreses per 
adaptar-se i establir els sistemes neces-
saris per registrar l’horari de totes les 

persones treballadores. És a dir, el que col·loquial-
ment es coneix com “fitxar”. El registre de la jor-
nada és una mesura llargament reivindicada pel 
nostre sindicat: en els darrers anys l’hem incorpo-
rada als nostres decàlegs de negociació col·lecti-
va i l’hem traslladada a totes les plataformes dels 
convenis col·lectius que negociem, també a la pla-
taforma de l’Acord Interprofessional de Catalunya.
Malauradament, fins que no ha estat obligatori 
per llei, les empreses i les patronals s’han negat 
sistemàticament a introduir una clàusula en la ne-
gociació col·lectiva que garanteixi que el dret a la 
comptabilització de la jornada dels treballadors i 
les treballadores. Per quina raó? S’escuden en què 
el registre de la jornada és un sistema del segle 
XIX i el cataloguen com a costós, negatiu, rígid i 
que atempta contra la flexibilitat. La realitat que 
amaga la seva ferma oposició, però, és més crua i 
interessada: a Catalunya, el 60,2% de les persones 
ocupades treballen més de 40 hores a la setmana; 
i, concretament, el 10,25% en treballen més de 45. 
A Catalunya, durant tot el 2018 es van fer més de 
77 milions d’hores extres, de les quals el 44% no 
es van pagar. Obligar les persones treballadores 
a perllongar les seves jornades per sobre del que 
marca la llei, no pagar ni compensar en descans 
les hores que treballen de més i, en definitiva, tre-
ballar de franc, sí que és esclavatge laboral.

167 milions perduts per hores fetes i no cobra-
des
A més, aquest frau de llei té diversos vessants. 
Per una banda, com hem vist, la pèrdua directa 
que suposa per a la butxaca dels treballadors i les 
treballadores no haver cobrat gairebé 34 milions 
d’hores extres el 2018. En segon lloc, el fet que Ca-
talunya  hagi deixat de recaptar al llarg del darrer 
exercici més de 167 milions d’euros per aquestes 
hores extres treballades i no cobrades ni recupe-
rades. I, en tercer lloc, la repercussió directa que 
aquesta pràctica fraudulenta suposa per al mercat 

NÚRIA GILGADO
Secretària de Política Sindical de la UGT de Catalunya 

Registre de la jornada: viure per treballar o treballar per viure?

laboral català: si totes aquestes hores extres les 
traslladéssim a jornades completes, s’haurien po-
gut crear més de 44.200 llocs de treball.
De fet, el registre de la jornada és una obligació 
empresarial que és fruit dels incompliments em-
presarials comesos durant els últims anys i que ha 
d’impedir la vulneració de la legalitat vigent en 
matèria de jornada i descansos. I en cap cas pot 
ser una excusa per amenaçar les persones treballa-
dores ni tampoc per renegociar les jornades labo-
rals i els descansos i pauses que, recordem, no són 
objecte d’aquesta llei, i que ja han estat pactats als 
convenis col·lectius i acords d’empresa.

En el 37% de les empreses no es registra la jor-
nada
Durant el primer mes de vigència de l’obligatori-
etat del registre de la jornada ja hem tingut opor-
tunitat de veure quines martingales estan disposa-
des a fer algunes empreses per tal d’evitar i eludir 
la seva responsabilitat. De les més de 350 enques-
tes que hem fet als nostres delegats i delegades 
per conèixer de primera mà quina és la situació 
d’aplicació de la normativa, podem extreure que 
el 37% assegura que a la seva empresa o centre de 
treball no es registra la jornada de treball, i 8 de 
cada 10 afirmen que el sistema de registre no ha 
estat consensuat entre l’empresa i la representació 
dels treballadors i les treballadores.
Celebrem que per fi puguem disposar d’una nor-

ma de registre horari, alhora que lamentem que el 
Govern central hagi perdut una oportunitat única 
per posar fi veritablement als excessos i els abu-
sos de la jornada. Entenem que la norma és massa 
tova, com demostren les baixes sancions previstes 
per als casos d’incompliment (que oscil·len entre 
els 626 i els 6.250 euros). De ben segur que algu-
nes empreses optaran per pagar la sanció que els 
pugui imposar la Inspecció de Treball en lloc de 
registrar la jornada de treball i pagar els excessos 
de jornada.
A través de la negociació col·lectiva, el nostre pa-
per tornarà a ser clau per regular el registre de 
la jornada mitjançant el conveni col·lectiu. Cada 
empresa i cada centre de treball haurà de trobar 
el mecanisme o el sistema de control horari que 
millor s’adapti a les especificacions concretes de 
l’empresa i dels seus treballadors i treballadores. 
Cal que les empreses negociïn i assumeixin les se-
ves responsabilitats. I això no ha de suposar un 
daltabaix, com ens volen fer creure. A molts paï-
sos d’Europa el registre de la jornada funciona des 
de fa anys amb regularitat i normalitat.
En aquest sentit, els treballadors i les treballadores 
també volem donar la benvinguda al segle XXI, 
un nou segle on puguem treballar per viure i no 
hàgim de viure per treballar..  

(El Diari del Treball)
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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 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 YARIS 100H ACTIVE HYBRID 
OPORTUNITAT ANY: 2018   PREU: 12.400€  
FINANÇAMENT: DES DE 202€/MES

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

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

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

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

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA 
OPORTUNITAT ANY: 2018   PREU: 8.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 138€/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 194€/MES

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



Benvolgut secretari ge-
neral de Podemos, li 
dirigeixo aquesta carta 
–que estic segur que no 

llegirà- perquè vostè és dels pocs 
polítics espanyols que ha demos-
trat en algun moment interès per 

resoldre el “con�icto catalán”, sense utilitzar exclu-
sivament la repressió, la força bruta i/o les clave-
gueres de l’Estat. Aquesta actitud, que en un con-
text polític democràtic seria considerat normal, en 
la situació anòmala i antidemocràtica que es viu a 
Espanya, és una actitud que l’honora. Li diré més, si 
jo fos espanyol, ben segur que el votaria.
Vostè, senyor Iglesias no va viure la dictadura mili-
tar de Franco però ha desenvolupat la seva carrera 
política (i la periodística), sempre des de l’oposició 
al poder. Ho ha pogut fer sempre amb llibertat i, 
�ns i tot, durant l’etapa inicial de la seva formació 
política, ha gaudit del favor del deep state que el va 
utilitzar per  treure-li vots al PSOE. Però no s’enga-
nyi, senyor Iglesias, a vostè no el volen a prop del 
poder.
El Cap d’Estat, l’hereu de Franco, el té a vostè vetat. 
Mentre un Borbó estigui a la cúpula del poder, ni 
vostè ni cap dels seus militants, governarà aquest 
país. Vostè, igual que els catalans i els bascos, ha 
patit l’acció de les clavegueres de l’Estat i enca-
ra que judicialment hagi pogut guanyar algunes 
batalles en contra d’intoxicadors com Inda, mai 
podrà guanyar una batalla important contra les 
estructures de l’Estat. Mai. De la mateixa manera 
que l’antic Tribunal de Orden Público franquista es 
va convertir en Audiencia Nacional, la vella policia 
secreta franquista s’ha reconvertit en el CNI on els 
Villarejos, Baenas, Nietos... de torn fan de les seves 
en contra dels demòcrates “díscolos”. I vostè senyor 
Iglesias és un perillós “díscolo” per al Borbó. És tant 
l’odi que li té, que ha estat capaç de proposar per a 
un ministeri a Manuela Carmena, la seva exaliada, 
just quan entre ella i vostè hi ha tanta distància.

He dit moltes vegades que d’entre tots els militants 
de Vox, el que pitjor em cau és el Borbó i faria molt 
bé vostè d’allunyar-se del borbonisme i acostar-se a 
la tradició política de l’esquerra espanyola: el repu-
blicanisme. De la forma que actua Felipe crec que 
l’anhel republicà a Espanya ha de créixer en el futur.
Per què el té vetat el Borbó? Ni ho sé, ni ho vull 
saber (i encara menys deixar-ne constància per es-
crit) però constato que és el menyspreu a més de 
quatre milions de ciutadans espanyols que li han 
atorgat lliurement el seu vot. Afegeixi-li els dos 
milions i mig de vots catalans igualment menystin-
guts pel monarca i començarà a veure la magnitud 
del desgavell borbònic.
A nosaltres, els catalans, el Borbó ens maltracta per 
catalans. A vostè potser per esquerranós... o perquè 
al capdavall tant el Borbó com els seus sequaços, 
obeeixen els dictats de l’Ibex35 que és, al capdavall, 
el  poder autèntic a Espanya. 

El Cap d’Estat, l’hereu de Franco, el té 
a vostè vetat. Mentre un Borbó estigui a 
la cúpula del poder, ni vostè ni cap dels 
seus militants, governarà aquest país

XAVI ARANDA
@xaviaranda

Carta oberta a 
Pablo Iglesias

La festa també necessita voluntariat

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Catalunya, i la resta de 
territori de parla cata-
lana, celebren moltes 
festes al llarg de l’any. 

El cicle festiu és molt ric i variat i 
abraça diverses manifestacions fes-
tives. Des de les festes de Sant An-

toni, que se celebren a l’hivern, els diferents aplecs 
al voltant dels arbres de maig, les celebrades festes 
majors d’estiu i, la castanyada i el record dels nos-
tres avantpassats. Cada setmana tenim moltes fes-
tes per gaudir-les.
La festa és un 
punt d’in�exió en 
el nostre calenda-
ri. És un abans i 
un després. Tot-
hom espera la fes-
ta. Antigament, 
quan la societat 
estava plenament 
immerses en les 
feines del camp, 
les festes grans 
se celebraven, o 
bé en acabar la 
temporada de 
sega o just abans 
de començar una 
temporada de re-
col·lecta. Era un 
o dos dies de celebració en el qual es compartien 
els èxits de collita o es desitjava sort. Avui en dia les 
festes han canviat molt. Ja no se celebren per cele-
brar els èxits de collita, però continuen sent un dia 
assenyalat del calendari.
L’organització de les festes també ha anat variant al 
llarg dels anys. Antigament, moltes festes eren orga-
nitzades per l’església. Posteriorment el poble, mit-
jançant els seus ajuntaments, s’ha anat ocupant de 
la gestió festiva. La festa ha estat institucionalitzada 
però la responsabilitat de moltes de les celebracions 
que coneixem, recau en comissions, fundacions o 

associacions.
En el cas d’aquestes entitats, normalment estan no-
drides de persones que voluntàriament s’apunten 
per participar en l’organització de la festa. Algunes 
d’aquestes comissions també són escollides pel po-
ble o per l’ajuntament, com per exemple els Pabor-
des de Vilanova i la Geltrú o els administradors de 
Vilafranca del Penedès. Així i tot, hi ha un màxim 
comú denominador en aquestes organitzacions: la 
festa s’organitza a través de persones voluntàries.
Però això signi�ca que la festa és cent per cent vo-

luntària? Possi-
blement no. Ac-
tualment hi ha 
moltes formes de 
fer voluntariat. 
Un dels exemples 
de voluntariat, 
que he esmentat 
abans, seria el 
voluntariat actiu 
de les comissions 
festives. Aquest 
tipus de volun-
tariat es reuneix 
tot l’any per or-
ganitzar la festa. 
Però la festa tam-
bé necessita molts 
altres tipus de vo-
luntariat. Un vo-

luntariat que no consumeixi tant de temps.
És important que les comissions festives facin crides 
de voluntariat regularment, sigui per ajudes puntu-
als o per ajudes de més recorregut. Des de portar 
tanques per una baixada d’andròmines a gestionar 
les xarxes socials de la festa. Hi haurà persones que 
potser no es poden comprometre a gestionar tota 
una festa, però sí que podran donar un petit cop de 
mà en situacions molt concretes. Així també ajuda-
rem que participin de la festa. 

(Xarxanet)
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Igualada
La CUP Anoia considera que “el pacte de perdedors” entre PSC i 
JxCat al Consell Comarcal només vol mantenir les cadires
REDACCIÓ / LA VEU 

A través d’un comuni-
cat, el grup comarcal 
de la CUP Anoia ha 

criticat la formació del nou 
govern del Consell Comar-
cal format pel PSC i Junts per 
Catalunya. Segons han fet sa-
ber els cupaires, “aquest pacte 
respon a interessos partidistes 
i personalistes i no a interes-
sos de millora del bé comú” ja 
que, asseguren, “és un pacte 
entre dues forces perdedores 
i en teoria contràries ideolò-
gicament”. En aquest sentit, 
la CUP Anoia considera que 
“aquest pacte no respon a cap 
lògica de millora social, sinó 
només als interessos del PSC 
i de l’antiga Convergència per 
mantenir les cadires i els sous”. 
Aquest pacte, critica la CUP 
Anoia, “ha tingut com a con-
seqüència l’augment de la des-
pesa pública en 30.000€ ja que 

hi ha un conseller més que el 
darrer mandat a dedicació ex-
clusiva fruit del joc de cadires 
entre els dos grups”.
La CUP Anoia argumenta que 
“amb aquest pacte s’evidencia 
que s’han sacri�cat les auto-
nomies dels grups de diversos 
municipis”. Com exemple, els 
cupaires posen el cas de Vila-
nova del Camí, on el regidor 
convergent Jordi Barón esde-
vindrà portaveu dels de Junts 
al Consell Comarcal després 
d’abstenir-se al ple municipal 
vilanoví i permetre l’alcaldia 
de Noemí Trucharte.
Els cupaires recorden que 
Trucharte “ha perseguit ide-
ològicament i multat a perso-
nes per enganxar cartells en 
defensa del referèndum”, un 
fet que, després dels esdeveni-
ments de l’1 d’octubre i poste-
riors, converteix “aquest inter-
canvi de favors per repartir-se 
les cadires en un pacte roí”.

En aquesta línia, la CUP Ano-
ia també ha fet esment del cas 
d’Igualada assegurant que la 
capital de l’Anoia ha estat una 
peça clau d’aquest pacte. Així, 
els cuparies assenyalen que 
“els socialistes han permès 
l’aprovació del govern Castells 
a Igualada a través d’un pacte 
silenciós que ha tingut com a 
recompensa fer del portaveu 
dels socialistes igualadí Jordi 
Cuadras, vicepresident pri-
mer i portaveu dels socialistes 
també al Consell Comarcal”. 
En aquest sentit, el grup co-
marcal de la CUP Anoia la-
menta que “els comuns, com a 
força de l’arc esquerre, s’hagin 
abstingut davant aquest pac-
te de la vergonya, permetent 
governs de dretes a la capital 
de la comarca i al Consell Co-
marcal”. És per aquest motiu 
que els cupaires argumenten 
que “no condemnant l’acord, 
els comuns passen a formar 

part del joc de cadires que des 
dels seus inicis sempre han 
criticat”.
La CUP Anoia explica que 
“nosaltres hem vingut a fer 
política i no a jugar a intercan-
viar les cadires, motiu pel qual 
no podem entendre aquests 
pactes entre PSC i Junts x Ca-

El PSC Anoia respon a la CUP: “ens encantaria debatre de 
política i no de mentides”
REDACCIÓ / LA VEU 

La resposta del PSC 
Anoia a les crítiques de 
la CUP del pacte entre 

els socialistes i Junts per Ca-
talunya al Consell Comarcal 
no es va fer esperar. Davant 
aquestes crítiques, els soci-
alistes anoiencs es mostren 
sorpresos, ja que segons di-
uen, “el Consell Comarcal en 
cap cas ha nomenat càrrecs 
de con�ança, a diferència 

de la CUP que sí que dema-
nava tenir-ne a l’oposició de 
l’Ajuntament d’Igualada amb 
un import considerable, de 
16.000 euros per a una mit-
ja jornada”. És per això que 
des del PSC es pregunten 
“mantenir les retribucions de 
govern i oposició al Consell 
està mal vist però demanar 
nous càrrecs de con�ança 
per l’oposició a l’Ajuntament 
d’Igualada estaria ben vist? 
Quin és el criteri de la CUP?”, 

pregunta el grup socialista al 
Consell.
Des del PSC expliquen que 
“les dues representants de la 
CUP al Consell Comarcal, 
Julia Bueno i Teresa Vidal, 
ja van ser advertides al ma-
teix ple que no havien estu-
diat la documentació dels 
números que mantenen les 
retribucions del Consell i que 
mostraven un preocupant 
desconeixement de la insti-
tució comarcal. Al ple van 

talunya si no és per mantenir 
els càrrecs i els sous”. Des de la 
CUP Anoia, asseguren, “con-
tinuarem denunciant aquestes 
pràctiques poc ètiques ja que 
els vots de la ciutadania no 
poden ser utilitzats de manera 
partidista”.

recti�car, tot i que després 
han portat la mentida en un 
comunicat de premsa”.
A més, en el comunicat, el 
PSC apro�ta per recordar els 
insults que van rebre els con-
sellers en el ple d’investidura 
i afegeixen que “encara estem 
esperant el comunicat de la 
CUP condemnant els insults”.
Els socialistes anoiencs tan-
quen el seu comunicat dient 
que “ens encantaria debatre 
amb la CUP de política i no 

de mentides. Esperem que 
l’estiu els serveixi per re�e-
xionar sobre com volen ser 
útils a la ciutadania de l’Ano-
ia. Entenem que és una força 
que treu pit de dir que no li 
agradaria ser a les instituci-
ons, però aleshores haurien 
de saber si hi volen ser o no. 
Si hi són és per fer política i 
no per mentir contínuament. 
A través de l’antipolítica, no 
es pot fer política”.

QUINA ÉS L’ENERGIA 
DEL TEU FUTUR?DEL TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I LA SOSTENIBILITAT. 
Cadascun de nosaltres tenim una energia que ens impulsa a avançar i  
construir el futur que volem. I, avui, cadascun de nosaltres pot comptar amb 
aquesta energia sostenible per fer-ho. Sigui quina sigui la teva energia, creu-hi.

What’s your power?

endesa.com

AF_ENDESA_LA VEU DELANOIA_250X90_GENERICO_A_CATALAN.indd   1 19/3/19   11:07
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Con�icte entre els veïns del Nucli Antic d’Igualada i la 
Coll@nada per les molèsties de la festa “alternativa”
JAUME SINGLA / LA VEU 

Un programa festiu 
que preveu �ns a cinc 
concerts de matinada 

i sopars a la plaça de Pius XII 
durant els dies de la Festa Ma-
jor d’Igualada, ha irritat als ve-
ïns del Nucli Antic de la ciutat, 
davant del que consideren un 
abús. Malgrat tractar-se dels 
dies de la Festa Major, concen-
trar durant cinc nits seguides 
els concerts en un espai tan re-
duït els veïns apunten que “no 
pot considerar-se excepcional 
per motiu de festa popular. 
Cinc nits seguides de música 
tota la nit és un esforç superior 
al que es pot suportar”. (Veure 
quadre d’activitats).

Queixa o�cial
El 28 de juny, un cop s’havia 
donat a conèixer el preprogra-
ma de la Festa Major d’Iguala-
da -i amb ell la previsió d’actes 
de la Coll@nada- un dels veïns 
de la plaça Pius XII, va adreçar 
una instància a l’Ajuntament 
per tal que es prenguessin me-
sures de protecció del descans 
de la gent.
L’escrit apel·lava als drets fo-
namentals de les persones i 
també al mateix reglament 
municipal: Ordenança Regu-
ladora del Soroll i les Vibraci-
ons d’Igualada, especialment 
pel que fa referència a l’article 
17 del mateix.
“Els espectacles públics i les 
activitats recreatives orga-
nitzats per l’Ajuntament amb 
motiu de festes i revetlles po-
pulars, que utilitzin sistemes 
electroampli�cats de so, han 
d’assegurar que el nivell so-
nor màxim no superi els 100 
dB (A) (LAeq 60s) als indrets 
d’accés public i el nivell mà-
xim de 80 dB (A) (LAeq 30 
minuts) a la façana més expo-
sada”.
En el seu article segon l’orde-
nança especi�ca que “els es-
pectacles públics i les activitats 
recreatives (...) que no siguin 
organitzats per l’Ajuntament, 
han de disposar d’autorització 

municipal expressa, la qual 
ha d’assenyalar les condicions 
a complir per minimitzar la 
possible incidència dels so-
rolls a la via pública segons la 
zona acústica on tinguin lloc”.

Plaça Pius XII, zona B-1
Segons el Mapa de Capacitat 
Acústica del mateix ajunta-
ment d’Igualada, assenyala 
tota l’àrea del Nucli Antic -es-
pecialment la plaça Pius XII, 
com a “Zona d’activitat acús-
tica moderada” amb l’epígraf 
B-1. 
Aquesta quali�cació es refe-
reix a zones “amb existència 
de sòl d’ús residencial amb ac-
tivitats i/o infraestructures de 
transport existents. La limita-
ció de la qual, en aquest cas, és 
entre 65 i 55 decibels, segons 
les hores.
En cap cas es preveuen espec-
tacles, revetlles, mítings... tot i 
que en tractar-se de festes po-
pulars és lògic que es puguin 
celebrar. “Però no durant tota 
la nit i cinc nits seguides” diu 
un dels veïns afectats que do-
nen suport a la demanda pre-
sentada.

Recollida de signatures
Els veïns del Nucli Antic va-
ren iniciar una recollida de 
signatures per tal d’oposar-se 
al que consideren un abús de 
l’Ajuntament d’Igualada. La 
campanya ha reunit un vo-
lum de signatures que supera 
de llarg el 60% de la població 
de l’àrea. Un segon objectiu 
dels veïns -vista la passivitat i 
permissivitat de l’Ajuntament 
d’Igualada- és constituir-se 
en associació de veïns i con-
vertir-se en interlocutor vàlid 
davant el consistori.
“No estem disposats a “patir” 

cada any la Festa Major. Una 
cosa és la solidaritat i supor-
tar les molèsties d’una festa 
popular, un o dos cops a l’any, 
però el que està passant al Nu-
cli Antic i especialment a la 
plaça de Pius XII és un abús i 
una violació �agrant dels drets 
dels ciutadans”, ha declarat un 
dels veïns afectat. “Tot i que 
no visc a la mateixa plaça, de 
nit el soroll dels concerts i �ns 
i tot les converses al carrer, en-
tra per tot arreu”.

Barri tranquil, però...
El Nucli Antic d’Igualada és, 
en principi, un barri molt 
tranquil i en la seva major part 
tancat al trànsit. Tot i que en la 
seva població són majoritaris 
persones d’una certa edat, és 
un barri molt actiu pel que fa 
a festes populars.
Precisament per això la tran-
quil·litat es trenca amb certa 
assiduïtat. Els voltants de la 
Basílica de Santa Maria i de 
l’edi�ci de l’ajuntament, han 
convertit el barri en l’escena-
ri de no poques celebracions 
ciutadanes.
L’ou com balla, l’arbre de la 

primavera, mercadillos, festes 
dels Moixinganguers.... són 
actes festius ben acollits i cele-
brats. En alguna ocasió, però, 
també generen alguns proble-
mes de convivència com per 
exemple cercaviles amb trabu-
caires... a les dues de la mati-
nada. O per citar-ne un altre: 
la caiguda de l’arbre de maig 
que va causar desperfectes en 
un dels immobles de la plaça 
de Pius XII.
El barri accepta normalment 
els inconvenients en forma de 
furgonetes i camions descar-
regant material per a les fes-
tes, els sorolls a determinades 
hores de la nit o la brutícia al 
matí després de la festa, però 
la publicació aquest any de la 
programació de la Coll@nada 
que inclou actes nocturns a la 
plaça cada dia des de dilluns 
dia 19 i �ns al matí del següent 
dilluns dia 26. Set dies de so-

pars, concerts, música disco i 
cercaviles “sense que hi hagi 
hora de tancament previst”, 
diu un dels veïns que ha re-
collit signatures en contra de 
tanta festa al mateix indret.
La mateixa persona ens afe-
geix “no és únicament que hi 
hagi concerts a la nit -i algun 
comença a 2/4 de 3 de la ma-
tinada- sinó que durant el dia 
s’ha de suportar l’ajustament i 
proves dels equips de so. I des-
prés, normalment a primeres 
hores del matí, el soroll de la 
brigada de neteja que és molt 
efectiva, però també molt so-
rollosa”.

Conseqüències legals
Altres ajuntaments de Cata-
lunya que han permès que 
“la festa” se’ls en vagi de les 
mans, han vist com els col-
lectius perjudicats acudien a 
la justícia per a evitar la con-
tinuïtat del que consideraven 
una lesió. Invariablement els 
jutges han donat la raó als 
perjudicats i els ajuntament 
han hagut de fer front a fortes 
despeses judicials i indemnit-
zacions. 

En veure el progra-
ma un dels veïns va 

adreçar una instància a 
l’Ajuntament perquè es 
prenguessin les mesures 

necessàries

“El que està passant és 
un abús i una violació 
�agrant dels drets dels 
ciutadans”, diuen els 

veïns
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al descans, i a la inviolabilitat 
del domicili, amb la realització 
d’actes festius amb motiu de la 
festa major. Una reducció ho-
rària d’aquestes activitats en 
horari nocturn i una major 
dispersió dels escenaris on es 
porten a terme els concerts, per 
evitar que un barri o una plaça 
determinada siguin els que han 
de suportar tota la pressió acús-
tica, són mesures que, si bé no 
solucionaran del tot les molèsti-
es, ajuden a millorar la situació.

Per analitzar aquest tipus d’ac-
tivitats cal tenir present, en pri-
mer lloc, la seva regulació. Així, 
l’article 112 del Decret 112/2010, 
de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’espectacles públics 
i activitats recreatives, estableix 
que només es poden organitzar 
en espais oberts espectacles pú-

Una reducció horària en ho-
rari nocturn i una dispersió 
d’escenaris (...) són mesures 
que, si bé no solucionen el 
problema, ajuden a millorar 
la situació
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La utilització de la via públi-
ca amb motiu de festes majors 
és una pràctica habitual als 
municipis. De fet, es fa difícil 
concebre una festa major sense 
des�lades, actuacions diverses, 
activitats esportives i lúdiques, 
atraccions, dinars i sopars po-
pulars o concerts a l’aire lliure.
Les denúncies que rep el Síndic 
amb motiu de festes majors te-
nen a veure majoritàriament 
amb els concerts que es fan en 
horari nocturn, els quals, em-
parant-se en el fet que es tracta 
de la festa major, �nalitzen a 
altes hores de la matinada. Són 
habituals els supòsits en què els 
concerts es fan en nits conse-
cutives en un mateix indret, la 
qual cosa augmenta el malestar 
i la sensació d’impotència dels 
veïns afectats i que són direc-
tament receptors de la música. 
Amb caràcter general, els veïns 
són comprensius amb el fet que, 

Informe del Síndic de Greuges de Catalunya sobre oci nocturn i 
convivència ciutadana publicat el juny del 2016

tractant-se de la festa major, es 
pugui fer un concert �ns a les 
3 de la matinada, però ja no 
ho són tant quan es tracta de 
concerts que �nalitzen a les 6 o 
7 del matí, com succeeix en al-
guns municipis.
El Síndic s’ha pronunciat amb 
relació a aquest tipus de con�ic-
te, i entén que evidentment
s’han de poder fer concerts a l’ai-
re lliure amb motiu de festes ma-
jors, sempre que no col·lideixin 
frontalment amb el dret al des-
cans, i sempre que aquests con-
certs es portin a terme complint 
totes les condicions tècniques 
necessàries per garantir que no 
se superen els límits d’immissió 
que estableix la normativa. 
En de�nitiva, tant legítim és 
voler gaudir de la festa major 
com voler descansar al domicili 
sense interferències. Ha de ser 
objectiu de les administracions 
intentar compatibilitzar el dret 

blics o activitats recreatives de 
caràcter extraordinari que, a 
més de complir els requeriments 
d’aquesta i altres disposicions 
que els afectin, es trobin en una 
de les circumstàncies següents:
a) Se celebrin amb motiu de fes-
tes o revetlles populars o de fes-
tivals o certàmens que comptin 
amb una àmplia participació de 
la població directament afecta-
da.
b) Se celebrin en dates o vigílies 
festives, dins d’horaris en què 
el seu impacte sigui admissible 
pels usos socials majoritaris. 
c) Se celebrin en indrets situats 
a una distància necessària dels 
nuclis habitats, de manera que 
no causin molèsties perceptibles 
a la gent que hi viu.
Pel que fa al nombre d’activitats 
extraordinàries que es poden 
fer, l’annex I, apartat V, del
Reglament d’espectacles públics 
i activitats recreatives, estableix, 
anualment, un nombre màxim 
de dotze espectacles o activitats 
recreatives. Així, la referència 
als dotze espectacles o activitats 
recreatives cal fer-la al tipus d’es-
pectacles o d’activitats recreati-

ves, d’acord amb la classi�cació 
prevista en l’apartat II, relativa 
als espectacles públics (especta-
cles cinematogrà�cs, teatrals, 
d’audició, musicals, culturals i 
tradicionals, de circ, etc.), i en 
l’apartat III, referent a les activi-
tats recreatives, de l’annex I del 
Reglament d’espectacles públics 
i activitats recreatives. 
En aquest sentit, s’entén que la 
voluntat del legislador en auto-
ritzar dotze espectacles anuals 
és que aquests es reparteixin 
durant tot l’any, i no que es con-
centrin tots en un espai breu 
de temps (per exemple, el mes 
d’agost) i al mateix indret. Per 
tant, els dotze espectacles hauri-
en d’incloure totes les activitats 
extraordinàries que tenen lloc 
en un municipi. En de�nitiva, 
les activitats extraordinàries 
s’haurien de limitar al nombre 
màxim de dotze que estableix la 
normativa, i si en segons quins 
municipis es veu insu�cient la 
xifra permesa, proposar una 
modi�cació normativa que per-
meti augmentar el nombre d’ac-
tivitats extraordinàries durant 
un any.

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, va publicar el 
mes de juny del 2016, un informe al voltant de l’oci nocturn i 
la convivència ciutadana a partir de les queixes i con�ictes que 
arriben a la taula del Síndic. 
L’informe és prou expressiu i contundent:

Veritablement sembla 
que tant als organitzadors 
com als qui ho permeten, 
els falti un bull. Muntar 
set saraos de tota la nit, 
durant les set nits de la 
mateixa setmana, al nucli 
antic d’Igualada no sem-
bla una idea gaire assenya-
da... però beneir-ho amb 
els permisos legals, és una 

S’han begut -també- l’enteniment?

Actes de la Coll@nada a la plaça 
Pius XII a partir de les 8 del vespre

falta de respecte cap als ciu-
tadans per part de les auto-
ritats municipals. Encara 
que diguin que plegaran a 
l’hora prevista, l’experiència 
-sense anar més lluny del 
passat mes de juliol- indica 
que difícilment es complirà.
En un barri petit on hi vi-
uen infants, persones grans 
i també malalts, organit-

zar-hi una gresca d’aques-
tes dimensions, és dir molt 
poc del nivell dels que ho 
organitzen (i dels que ho 
legalitzen).
Set dies amb música �ns a 
altes hores de la matinada, 
begudes a dojo, sorolls, pi-
xums, vomitades... Sense 
més comentaris.

Ovidi

Dilluns 19
8 del vespre PREGÓ DE LA 
COLL@NADA
9 del vespre      
MANIFESTACIÓ. Reivindi-
quem la ciutat. 
10 del vespre    SOPAR D’INICI 
DE FESTES. 
                                                                         
Dimarts 20
9,30 del vespre    TRIA DE LES 
ESPURNES.                                                                                   
Dimecres 21   
9,30 del vespre      
TASTETS CAP A LA SOBIRA-
NIA ETÍLICA. Coneguem les 
begudes locals i de la terra
11 de la nit
CAMIONET A LA FESTA. Per 
recordar a la Ciutat que ja estem 
de festes
                                                                                                    
Dijous 22
10 del vespre.  
OPERACIÓ CIGRÓ. Un sopar 
espectacle amb menú especial
12 de la nit.       
DISCO CIGRO. Amb PDs del 
panorama musical igualadí i 
festa.

Divendres 23
9 del vespre      SOPAR POPU-
LAR DE TAPES.                                                                                    

12 de la nit       LA REBUDA I 
FESTA DE LA PASSACALLE. 
Comencem a animar la nit  amb 
PD’s tot esperant   l’arribada de 
la Passacalle
1 de la matinada CONCERT 
amb LASTA SANCO
2,30 de la matinada  FESTA DE 
LA PASSACALLE amb PD’s de 
l’escena musical  

Dissabte 24
10 del vespre                  
SOPAR DE CERCANIT. Agafa 
forces abans del Cercanit.
11 de la nit                      
CERCANIT. L’espectacular cor-
rebars d’Igualada.
1,30 de la matinada      
CONCERTS AL TERRITORI 
FESTIU. SHERPAH
3 de la matinada                                                                              
JAZZWOMAN
5 de la matinada    PD,s                                                                       

Diumenge 25                 
12 de la nit   Seguim la festa a la 
Plaça Pius XII
1 de la matinada           
ALBERCOCKS
2,30 de la matinada     
TRIBADE
4,30 de la matinada   PD’s
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Els CDR llencen 
escombraries davant el 
Consell Comarcal
ACN / LA VEU 

Grups dels Comitès 
de Defensa de la Re-
pública (CDR) van 

llançar el passat dilluns es-
combraries davant de les seus 
d’ERC i del Partit Demòcrata 
de diverses localitats i també 
de consells comarcals, entre 
ells el Consell Comarcal de 
l’Anoia. El CDR Catalunya 
va publicar a través del seu 
compte de Twitter fotogra�es 
de seus amb bosses d’escom-
braries i altres deixalles i re-
treu als partits “que us dieu 
independentistes” que no tre-
ballin “per fer efectiva la in-
dependència”, “pactar amb el 
155”; “menystenir els vots del 
poble” i “detenir activistes”. 

També hi van deixar pancar-
tes amb missatges com “Prou 
renúncies 1-O”; “Deixalleria 
155”; “Merda partits” o “Mer-
da de pactes”. CDR Catalunya 
clou el tuit dient: “El poble 
mana i el Govern obeeix. Ho 
teniu clar?”
Concretament, els CDR van 
embrutar les seus del PDe-
CAT i d’ERC de Balaguer, de 
Terrassa, de Lleida i de Vic, 
així com la dels republicans 
a Tàrrega. A més del Consell 
Comarcal de l’Anoia, també 
se’n van tirar al de l’Alt Pene-
dès. A Tarragona, van penjar 
cartells a les entrades de seus 
on es podia llegir “Cap con-
cessió als nostres opressors” o 
“Aquesta terra no perdona els 
traïdors”.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup municipal 
d’Igualada Som-hi 
lamenta que la Ge-

neralitat no hagi actuat per 
a resoldre els problemes de 
cada agost amb els horaris 
de la Hispano Igualadina. La 
formació d’esquerres ja va 
avisar fa unes setmanes de 
que si res no canviava, la re-
ducció d’autobusos durant el 
mes d’agost faria que aquests 
no absorbissin la demanda 
i així ha estat, amb cues de 
gent a les parades, gent dreta 
dins els vehicles i sense bu-
sos directes.
El regidor portaveu d’Igua-
lada Som-hi, Jordi Cuadras, 
denuncia la passivitat de la 
Generalitat, “cada estiu es 
produeix el mateix problema 
i davant les denúncies dels 
usuaris i l’avís que vam fer 
nosaltres per a demanar una 
solució abans no fos mas-
sa tard, la Generalitat ha fet 

orelles sordes i no ha mogut 
ni un dit per a garantir un 
bon servei durant l’agost, tal 
i com passa també per Na-
dal”. De fet, les denúncies 
fetes pels usuaris i usuàri-
es a l’aplicació Hispano Fail 
han incrementat des de l’1 
d’agost, tal i com mostren les 
estadístiques de la mateixa 
pàgina.
La formació integrada per 
PSC, Comuns i el grup ciu-
tadà Igualada Oberta, con-
sidera que els horaris d’estiu 
han quedat obsolets, ja que 
molta gent continua necessi-
tant diàriament l’autobús du-
rant l’agost per anar a treba-
llar a Barcelona o per altres 
motius, “cal una actualitza-
ció, així ho vam alertar per 
a prevenir-ho abans de que 
arribés l’agost, no se’ns va 
escoltar i per això ho seguim 
demanant, ja que les escenes 
d’aquests primers dies del 
mes són impròpies del que 
ha de ser un transport públic 

al servei de la gent”.
D’altra banda, Igualada Som-
hi es pregunta perquè la Ge-
neralitat manté els busos di-
rectes amb Barcelona des de 
ciutats com Manresa o Vila-
franca del Penedès, on també 
hi opera la Hispano Igualadi-
na, i elimina les expedicions 
directes amb Igualada. Jordi 
Cuadras lamenta que “hi ha 
un clar greuge respecte les 
altres ciutats” i recorda que 
el corredor Igualada-Bar-
celona és el que transporta 
més viatgers en autobús de 
tota l’Àrea Metropolitana i, 
per tant, “creiem que és just 
demanar un bon servei i que 
l’oferta d’autobusos estigui 
en concordància amb la de-
manda que hi ha per part 
dels usuaris. No pot ser que 
cada estiu hi hagi el mateix 
problema i que, sabent-ho, 
no es solucioni. És una in-
tolerable falta de respecte 
per part de la Generalitat als 
usuaris i usuàries”.

Igualada Som-hi denuncia la passivitat 
de la Generalitat davant els problemes 
de cada estiu de la Hispano

Inspecció de Treball denuncia a la 
Fiscalia una discoteca on ni empleats 
ni propietari estaven donats d’alta
ACN / LA VEU 

Inspecció de Treball ha 
denunciat davant de 
la Fiscalia el cas d’una 

discoteca de la comarca on 
l’empresari i tots els treba-
lladors no estaven donats 
d’alta a la Seguretat Social. 
En una actuació conjunta 
amb els Mossos d’Esquadra, 
els inspectors van constatar 
que 19 dels 23 treballadors 
de l’empresa no disposa-
ven de contracte laboral, 
ni tampoc estaven donats 
d’alta a la Seguretat Soci-
al. L’operació es va fer el 
passat 8 de juny i va aca-
bar amb el tancament de 
la discoteca. L’òrgan insta 
a sancionar amb 178.153,5 

euros la discoteca per di-
verses infraccions laborals 
de caràcter molt greu. Pel 
que fa als quatre treballa-
dors que van fugir del lloc 
per no ser identificats, qua-
lifica els fets d’obstrucció 
de l’acció inspectora i, per 
això, proposa una sanció de 
50.000 euros. En l’operatiu 
també es va constatar que 
l’empresari responsable de 
la discoteca estava donat de 
baixa al règim d’autònoms.
D’acord amb la normativa, 
la Inspecció de Treball tra-
mitarà les altes d’ofici dels 
treballadors identificats. 
Per les diverses infraccions, 
es proposen sancions per 
valor de 228.153 euros. A 
més, en ser de caràcter molt 

greu, són constitutives d’un 
delicte penal. Per aquesta 
raó ha tramès l’expedient al 
Fiscal Superior de Catalu-
nya per tal que realitzi les 
actuacions que consideri 
oportunes.
El Codi Penal preveu pe-
nes de presó de sis mesos a 
sis anys i multa de sis a dot-
ze mesos a aquells qui donin 
ocupació simultàniament a 
una pluralitat de treballa-
dors sense comunicar la seva 
alta a la Seguretat Social si el 
nombre de treballadors afec-
tats és del 25% a empreses de 
més de 100 treballadors, del 
50% a empreses de més de 10 
i menys de 100, i de la tota-
litat a empreses d’entre 5 i 10 
treballadors.
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Les obres a l’estació 
d’autobusos provoquen 
canvis en les parades
REDACCIÓ / LA VEU 

El Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat 
va arrencar dilluns 

unes obres de millora a l’es-
tació d’autobusos d’Iguala-
da. Consisteixen en l’estesa 
d’una nova pavimentació de 
la platja d’andanes, la repo-
sició d’elements de drenatge 
i l’actualització de la senyalit-
zació. Amb un pressupost de 
200.000 euros, la intenció és 
que es perllonguin durant dos 
mesos. Com a conseqüència, 
�ns al 17 de setembre les an-
danes de l’estació es veuran 
parcialment afectades. Així, 
se senyalitzaran andanes pro-
visionals per als autobusos 

durant les diferents fases de 
les obres, i s’habilitaran punts 
de parada provisionals en els 
carrers adjacents.
Els treballs s’emmarquen en 
el pla que impulsa el Depar-
tament de Territori a 15 es-
tacions d’autobusos i parades 
d’arreu de Catalunya, que 
comptaran amb una inver-
sió global d’1,9 milions. Dins 
d’aquest projecte, s’actuarà 
també a les estacions de la 
Seu d’Urgell, Olot, Torroella 
de Montgrí, Tortosa, Am-
posta, Blanes, Valls, Tossa de 
Mar, Reus, Tarragona, i Vic, 
així com a diverses parades a 
Sant Vicenç dels Horts i Sant 
Feliu de Pallerols.

La Lenta produeix la cervesa “heavy” 
en honor a la banda igualadina Crisix
REDACCIÓ / LA VEU 

La cervesera igualadina 
La Lenta ha produït la 
primera cervesa dedi-

cada a la banda anoienca més 
internacional, Crisix. La Cri-
six Ultra �rash Session IPA 
es una cervesa rossa de 4,8% 
ABV, molt cítrica, afruitada i 
amb una amargor molt sub-
til, una cervesa per beure’n 
litres i litres. Després d’un 
any de tastos i proves buscant 
una cervesa amb la que tant 
la banda com la cervesera es 
sentissin còmodes, van ar-
ribar a una recepta que, tal i 
com diu la pròpia banda, els 
representa perquè “té aspecte 
dur i un fons tendre, com no-
saltres”
La Lenta, que ha produït an-

teriorment cerveses com la 
Optimista/Pesimista, Gol-
den Koeman, Bandar-Log i 
recentment la Alpha 1.0, de 
Les Reclutes de La Lenta, està 
molt il·lusionada amb la nova 
cervesa de Crisix i la bona re-
buda que està tenint.
Per quadrar el cercle de pro-
ducció local, la imatge de la 
Crisix Ultra �rash es obra 
dels ja habituals Quartada, 
dissenyadors de totes les cer-
veses de La Lenta, i ha estat 
produïda a l’obrador igualadí 
d’Els Minairons, tots situats 
al barri del Rec d’Igualada.
El passat 13 de juliol va ser 
presentada al Can Mercader 
Festival, a Cornellà, amb els 
Crisix com a cap de cartell, i 
va tenir una gran acollida. Tal 
i com comenta Pol Doncel, 

de La Lenta, “fa molt temps 
que volem fer una cervesa per 
Crisix, és el nostre humil re-
coneixement a la banda més 
gran que ha parit la Conca 
d’Òdena”. Crisix, recent ater-
rats del Resurrection Fest on 
van tocar davant de 22.000 
persones, serà la primera 
banda catalana que tocarà al 
Wacken Open Air, considerat 
el Woodstock del metall.
De cara a setembre, està pre-
vist fer una presentació a un 
conegut local Barceloní, i 
també a Igualada. Segons La 
Lenta, que s’encarrega també 
de la distribució, la intenció 
es que estigui disponible en 
breu a totes les botigues, bars 
i restaurants d’Igualada, així 
com a tots els locals cervesers 
i/o heavies del país.

El CAP Igualada Nord incorpora elements que faciliten la 
comprensió i la comunicació amb els seus usuaris
REDACCIÓ / LA VEU 

L’equip del CAP Nord 
està fent una aposta per 
millorar la comunica-

ció i facilitar la comprensió 
amb els seus usuaris. I per 
això ha començat a introduir 
elements de comunicació 
augmentativa amb el suport 
de la Fundació Àuria. Junta-
ment amb aquesta Fundació 
i fruit que ambdues entitats 
comparteixen la Xarxa d’In-
clusió d’Igualada, s’han asses-
sorat, en un primer moment, 
en millorar la identi�cació de 
les consultes externes amb 
pictogrames i fotogra�es per 
facilitar la ubicació dels pro-
fessionals i serveis que atenen 
en aquell moment.
Amb el nom de pictograma 

s’anomenen els símbols dels 
sistemes no alfabètics basats 
en dibuixos signi�catius que 
de manera clara i esquemà-
tica sintetitzen un missatge o 
informació sobrepassant les 
barreres del llenguatge oral i 
amb objectiu d’informar i/o 
senyalitzar. Així, un picto-
grama hauria de ser comple-
tament comprensible en tan 
sols 3 mirades i s’ha de poder 
entendre pel major nombre 
de persones, independent-
ment de la formació, idioma 
o discapacitat.
S’estan establint altres línies 
d’actuació en coordinació 
amb la Fundació Àuria, com 
el disseny d’infogra�a per in-
formar d’elements de la Carta 
de Drets i Deures dels usua-
ris, d’utilització i circuits de 

l’equipament, etc.

La comunicació 
augmentativa o alternativa
Tots fem servir aquest tipus 
de comunicació quan fem 
servir gestos, expressions fa-
cials, símbols, il·lustracions o 
escriptura. Les persones amb 
greus disfuncions de parla o 
de llenguatge depenen de la 
comunicació augmentativa i 
alternativa per complemen-
tar la parla residual o com 
una alternativa a la parla no 
funcional. La comunicació 
augmentativa és útil també 
per superar barreres idiomà-
tiques.
Tot i que aquest sistema de 
comunicació és molt més 
complex i complementari, 
ja sigui per tractar trastorns 

especí�cs com ara l’autisme, 
etc. amb instruments d’inter-
venció com la logopèdia edu-
cativa, recursos tecnològics 
etc. el CAP Nord s’ha propo-
sat anar incorporar elements 
que ajudin en el possible a 
saltar aquelles barreres que 

els usuaris i usuàries puguin 
tenir i facilitar-los l’entesa. 
Aquests dies s’ha anat incor-
porant unes identi�cacions 
en uns suports de metacri-
lat que especi�ca la consulta 
(metge/infermera…….) i el 
nom del o de la professional.

A
M

B M

ÉS REFERÈNCIES D
EL 

M
Ó

N

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



Igualada “s’apropia” d’una part important del terme 
d’Òdena, i el rei Alfons XIII visita la ciutat
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Moment de l’entrada del Rei Alfons XIII a l’Ateneu Igualadí. Foto: Arxiu Comarcal.

JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L ’any de complir-se el 
primer quart del segle 
XX va ser molt impor-

tant per a Igualada. Per una 
banda, el 3 d’abril de 1925 es 
va publicar una Real Orden 
per la que s’agregava una part 
del terme d’Òdena al d’Iguala-
da, que comptava llavors 835 
hectàrees de superfície, d’elles 
més d’una quarta part urba-
nitzades. L’ampliació -una 
apropiació en tota regla- es va 
deure a la gestió de l’igualadí 
Pere Vives Vich, un militar 
-general- de l’època, que sera 
Subsecretario del Ministerio de 
Fomento. Això sí, es va indem-
nitzar a Òdena amb la quanti-
tat de... 60.000 pessetes!
D’altra banda, l’1 de juny de 
1925 el rei d’Espanya Alfons 
XIII, acompanyat del capità 
general Emilio Barrera, i altres 
personalitats, va visitar Igua-
lada. A la porta de l’esglèsia de 
Santa Maria va ser rebut pel 
bisbe Dr. Muñoz, l’arxiprest 
Mn. Amadeu Amenós. Des-
prés va visitar l’Ateneu Iguala-
dí i l’Ajuntament, des del balcó 
del qual va saludar al poble. 
Aquell mateix dia va tenir lloc 
un homenatge a Pere Vives 
Vich, nomenat Fill Predilecte, 
inaugurant-se una placa que 
donava el seu nom a un tram 
del llavors carrer San Pedro 
Mártir, avui Rambla General 
Vives.

1925 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

Un cop d’ull a l’excel.lent tre-
ball de 37 pàgines “L’eixam-
plament del terme d’Igualada 
l’any 1925”, de Josep Busqué i 
Corbella -disponible sencer a 
Internet si el cerqueu- ens per-
met fer una idea de com es va 
fer aquesta “apropiació” i què 
va suposar per a Igualada i la 
Conca d’Òdena.
Diu Busquè que “l’eixampla-
ment del terme municipal era 
una obsessió per als igualadins
des de feia quasi un segle. La 
Gran Geogra�a Comarcal de 
Catalunya, Volum 5 assenya-
la que des de 1859 s’iniciaren 
gestions per eixamplar el ter-
me, dada que també esmenta 
Antoni Carner en la Biogra�a 
del General Vives.
Igualada mantenia en la pràc-
tica l’esqui�t espai del que es va 
desprendre el Senyor d’Òdena 
gairebé mil anys enrera, com 
a prova de gran magnanimi-
tat envers l’esglèsia de Santa 
Maria que hi tenia el Mones-
tir de Sant Cugat, en diferents 
donacions o reconeixements 
de drets, tal com explica amb 
molt detall i rigor històric 
Mossèn Joan Segura en la seva 
“Història d’Igualada”.
En aquella època del segle xx. 
Igualada tenia edi�cat quasi 
tot el seu terme. Necessitava 
una vàlvula d’expansió per a 
no as�xiar-se en un futur im-
mediat”.
El dia de Sant Jordi de 1925, 
l’Ajuntament va donar compte 

L’Ateneu li va regalar al Rei Alfons XIII un àlbum de fotografies de la 
ciutat i de l’entitat. Avui, l’àlbum és en subhasta a Internet.

de la Real Orden, que establia 
la instal.lació de 30 �tes -al-
gunes d’elles avui encara exis-
tents- per a delimitar el nou 
territori d’Igualada, el mateix 
que avui perdura. 
Els nous límits eren:
“Haurà de donar principi poc 
abans d’arribar al pont de Can 
Riba o sigui a la vinya o pro-
pietat del senyor Joan Turull i 
Bisbal, seguint per sota la rie-
ra d’Òdena; continuant el curs 
de l’esmentada riera aigües 
amunt �ns a trobar l’antic ca-
mí-carreter d’Òdena, i seguint 
aquest camí en direcció Po-
nent �ns a arribar a un altre 
camí de carro i, des d’aquest 

lloc seguirà en línea recta �ns 
al punt anomenat la primera 
guixera de Can Roca. Segueix
la serra d’aquesta guixera tra-
vessant el camí antic de Ca-
laf, confrontant per la part 
superior amb la propietat del 
senyor Josep Moncunill; se-
guint la mateixa guixera, tra-
vessant el camí anomenat de 
can Masarnau, confrontant 
aquest camí amb la propietat 
del senyor Pere Llansana (a) 
Guixoté, i continuant la ma-
teixa serra �ns a trobar un 
camí que es dirigeix al pont 
anomenat Pont Gran. Passa 
a l’altra part del torrent ano-
menat de Masarnau i segueix 
el mateix camí del pont entre 
les propietats del senyor Josep 
Castelltort i Sàbat i el senyor 

Josep Estruch, �ns al camí que 
condueix a l’Espelt. Continua 
creuant la propietat del senyor 
Francesc Reixachs i Mabres, 
�ns a trobar, en línia recta, el 
pont anomenat Pont Xic. Se-
gueix torrent avall �ns a l’altre 
torrent que es troba a poca 
distància, anomenat de l’Es-
pelt o de Casa Blasi. Tomba 
la línia seguint torrent amunt 
�ns a trobar la línia que sepa-
ra els termes d’Òdena i Jorba. 
Se segueix aquest amb rumb a 
migdia passant entre la propi-
etat de la Casa Blasi, �ns a tro-
bar la de la Roixela, i en aquest 
punt se segueix travessant la 
carretera de Santa Coloma de 
Queralt i segueix en línia recta 
�ns al riu Anoia”.

Mapa de l’ampliació el terme d’Igualada, publicat al programa de la Festa Major de 1925.
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Toni Marlès  @tonimarles

Xavier Figueres  @xavi�gueres

Jordi Puiggròs  @Jordipuiggros67

Joan Mangues  @jmangues

Pauli Villamarín  @Pauli_G

Xesca Oliver  @xescaoliver

Ajuntament St. Martí de Tous  @stmartidetous

NEAN Capellades  @NEAN_Capellades

Escolàpies-Igualada   @EscolapiesIGLD

M. Carme Junyent  @CarmeJunyent

Quan menteixes a la gent que t’han votat ets un 
MENTIDER. Quan intentes pactar o negociar 
amb els que t’estan empresonant i  reprimint ets un 
TRAÏDOR.  Quan utilitzes als empresonats en be-
ne�ci del partit ets un MISERABLE. 
Heu perdut els papers.

Una de les vivències que t’aporta viatjar es poder 
veure, directa i personalment, com viuen al país del 
teu destí... No canviaria el meu país per cap altre, 
però pel que fa a la mobilitat, és evident que fem 
tard! Per la salut, pel soroll i per l’ambient la bici-
cleta és millor!

Si Macià o Companys aixequessin el cap no se jo 
a qui acusarien.... Malament anem quan  @Esque-
rra_ERC assenyala una entitat com l’ @assemblea

Segons un informe dels Mossos, aquests han obert 
100 expedients al dia per la llei Mordassa des de 
l’1-O. Que el govern sigui còmplice de la coerció de 
la llibertat d’expressió d’aquesta manera és inexcu-
sable. Només recordo que Amnistia ja va demanar 
eliminar aquesta llei.

Llegan los vecinos de número: 
La última moda absurda de #Twitter consiste en 
enviar whatsapps a desconocidos.
La gran cantidad de tiempo libre que tienen algu-
nos...
#Vecinodenúmero

“Hem de menester mestres que pensin, parlin i es-
criguin en maya”, brodat reivindicatiu de l’educació 
al Gran Museu del Mundo Maya.

Hem començat a tope: obrint per cercar paret de 
fons de la balma, recuperant estructures singulars... 
#AbricRomani2019  @PalmiraSaladie @AjdeCape-
llades @iphes @patrimonigencat @Anoia_Turisme
.

Felicitem als nens i nenes d’Educació Infantil i 
Primària que celebren l’aniversari durant el mes 
d’agost MOLTES FELICITATS Desitgem que se-
guiu gaudint de les vacances #escolàpiesigualada 

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#89 Marta Vives i Sabaté

“Avui, que sé que tot no pot tornar a començar, 
estic satisfet amb el temps que m’ha tocat viure. 
Envellir té gràcia: la vida s’entén millor” Xuan Bello

FOTO: Cesc Sales

Així no! nou abocament de restes a l’entorn natu-
ral del poble. L’Ajuntament ha realitzat la corres-
ponent denuncia al cos d’Agents Rurals i ha retirat 
les deixalles. Aquest tipus d’accions son objecte de 
sancions �ns a 30.000€. Entre tots, cuidem l’entorn 
#FemTous

El més llegit        www.veuanoia.cat

2 31 Inspecció de Treball denuncia 
a la Fiscalia una discoteca 
de l’Anoia on ni empleats ni 
propietari estaven donats d’alta

La ciclista igualadina 
Lorena Llamas penja la 
bicicleta

Un home de 74 anys de 
Vilanova resulta ferit 
greu en caure al fossat del 
pàrquing de casa

Instants de La Veu            @veuanoia

@lalentabeer produeix la cervesa 
“heavy” en honor a la banda 

igualadina @crisixofficial

#IGUALADA #anoia #veuanoia
#premsacomarcal #crisix #cervesa-

artesana #heavymetalmusic

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

Soc la directora de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, des de l’any 1986, tot i que ja porta-
va quatre anys treballant-hi. Soc mare de vuit �lls i àvia de cinc nets, que junt amb 
l’Isidre, hem fet tot allò que ha estat a les nostres mans per ajudar-los a ser bones 
persones. Soc membre fundador i del consell de redacció de la Revista d’Igualada, on 
he trobat persones que m’han obert la meva mirada del món, des de tots els punts de 
vista possibles. En les meves hores lliures, m’agrada fer ‘coses’ amb les mans: enqua-
dernar llibres, fer ganxet, pintar paper marbrejat ...
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M’agradaria que els diaris dediquessin, 
al menys alguna secció, a donar bones 
notícies, de les de veritat. 
Que els polítics, sense distinció de ide-
ologia i color,  es bolquen a la millora 
social, econòmica i, sobretot, cultural, 
és a dir, a pensar en la ciutat i en les 
persones que hi viuen. 



Les dades fins ara del 2019 apunten a que l’alentiment
del creixement de l’economia catalana que es va produir el 2018 
s’hauria frenat, i el creixement s’estabilitza a l’entorn d’un 2%.

El 10% de las emisiones mundiales las produce la aviación. Bien 
está reducirlas, pero ¿se está pensando en cómo paliar las conse-
cuencias?. P.ej. aumentará el turismo interior y bajará el exterior.

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

Què és el nou test de 
les hipoteques?

Aquesta pregunta me la feia 
el Manel, que va venir jun-
tament amb  la seva parella 
la Roser a consultar a la no-

taria unes qüestions relacionades amb 
l’escriptura de préstec hipotecari per a 
la compra del seu nou pis a Igualada.

          Vaig comentar amb ells quan es realitza 
el nou test, i explicar-los els passos a se-
guir per signar en la notaria la hipoteca 
sobre el pis que volien comprar.
Fins ara, el client només acudia a la no-
taria el dia de la signatura. Amb la nova 
llei, el client haurà d’acudir dues vega-
des al notari.
1) En la primera vegada el notari rea-
litzarà una acta en la qual informarà 
de tots els punts de la seva hipoteca 
(condicions econòmiques, terminis, 
comissions, distribució de despeses, 
causes de venciment anticipat, etc…) 
i realitzarà un test per con�rmar que 
coneix què implica la signatura del 
préstec.
2) El test es composa sempre de les 
mateixes preguntes, com la con�rma-
ció d’haver rebut tota la documentació 
legal, si entén les diferències entre in-
terès variable o �x, comissions d’amor-
tització anticipada, conseqüències de 
l’incompliment i possible execució hi-
potecària.
3) Aquesta acta notarial serà gratuïta, 
i el notari plasmarà totes les preguntes 
que hagi realitzat el client, el resultat del 
test i tota la informació que li hagi sub-
ministrat als prestataris i els possibles 
�adors.
4) En la segona visita és quan se sig-
narà l’escriptura de préstec hipote-
cari, acudint a aquesta signatura els 
prestataris, banc i gestoria que tramiti 
l’escriptura.
5) És obligatori contractar una asse-
gurança perquè el banc concedeixi la 
hipoteca?
La nova llei prohibeix els productes 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Los ciclos económicos son inevitables. 
2019 es un buen año (en términos de PIB) pero hay que ac-
tuar para minimizar los efectos de una recesión a nivel mun-
dial.

Com em puc adaptar? O, com puc fer 
que la meva empresa s’adapti? 

economia i empresa Espai patrocinat per
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Joan Casanovas
cofundador de Leancat. Empresa dedicada a la fomentació  
i implantació de la metodologia Lean.

Operacions en Entorns 
de Producció

vinculats obligatoris perquè es conce-
deixin una hipoteca però sí permet els 
combinats (aquells que apliquen boni-
�cacions en el diferencial del préstec 
per cada producte que es contracti 
amb el banc).
6) Com es distribueixen les despeses?
- El consumidor ha de fer-se càrrec de 
les despeses de taxació de l’immoble, 
així com pagar les còpies de l’escriptu-
ra que sol·liciti.
- La taxació de l’habitatge és l’única 
despesa a càrrec del client, si bé algu-
nes entitats assumeixen també aquest 
cost. 
- Les còpies de les escriptures del prés-
tec hipotecari les paga qui les sol·liciti, 
encara que el client té dret a rebre una 
per e.mail de forma gratuïta.
7) Venciment anticipat en cas d’im-
pagament: un canvi important ja que 
per poder declarar el venciment an-
ticipat pel banc es necessita: a) Si és 
durant la primera meitat de la vida del 
préstec: retard en el pagament de 12 
quotes amb un mínim del 3% del ca-
pital concedit. b) Si és durant la segona 
meitat de la vida del préstec: retard de 
15 quotes amb un 7 % del capital con-
cedit.
8) Comissions, amortització antici-
pada:
Si el préstec és a interès variable: mà-
xim del 0,15 % durant els 5 primers 
anys, o del 0,25 durant els 3 primers 
anys. Una vegada passats aquests anys 
no es podrà cobrar cap quantitat en 
cas d’amortització.
Si el préstec és a interès �x:  la co-
missió màxima serà d’un 2% durant 
els 10 primers anys del període �x i 
d’un 1,5% durant la resta del termini, 
i aquesta comissió no podrà excedir 
de la pèrdua �nancera del prestador, la 
qual cosa es calcula amb unes formu-
les de matemàtica �nancera de relativa 
complexitat.   

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

L’any 2018 vaig assistir a una 
conferència on un dels ponents 
va fer una re�exió sobre les em-
preses que aconseguien pros-

perar i ser líders en el seu sector. Se-
gons aquest ponent, antic professor de 
la UPC que vaig tenir la sort de gaudir, 
les empreses que prosperen no son les 
que tenen més diners, ni les que tenen el 
millor màrqueting, ni les més grans, ni 
les més petites, ni les millors, ni tan sols 
les que tenen el millor producte (hem 
vist casos com Nokia, Blackberry o Ko-
dak); les empreses que prosperen son 
les capaces d’adaptar-se constantment a 
la demanda, és a dir, als seus clients i al 
mercat. 
Si �ns aquí estem d’acord, clarament 
hem d’enfocar les nostres millores a 
adaptar-nos als nostres clients, a ser 
més competitius i més atractius als seus 
ulls. A partir d’aquest punt sorgeixen 
moltes preguntes com: Què volen els 
meus clients? Què voldran demà els 
meus clients? Com m’adapto als meus 
clients? Quines necessitats tenen? Qui 
son els meus clients? I un llarg etcètera 
de preguntes. En aquest article vull que 
re�exionem sobre pregunta concreta: 
Com em puc adaptar? O, com puc fer 
que la meva empresa s’adapti? 
Quan l’antic professor de l’UPC estava 
parlant em vaig imaginar una empresa 
ideal on el/la gerent es preguntés cada 
dia com millorar, com adaptar-se al 
mercat, com fer millor el seu producte o 
servei, com millorar el procés... i imple-
mentés aquestes millores. Així doncs, 
pensava jo, les empreses liderades per 
un/una gerent amb formació, capaci-
tat i voluntat su�cient progressarien i 
s’adaptarien a la demanda. Em recorda 
grans empreses del segle XX amb grans 
gerents al capdavant. 
Però, avui en dia el mercat es canviant, 
exigent i impersonal. Així doncs, una 
persona sola és capaç d’entendre tots 

els seus clients? Totes les necessitats del 
mercat? Noves oportunitats per millo-
rar i adaptar-se? La resposta és que com 
més persones dins d’una organització 
pensin en millorar i adaptar-se més 
ràpid s’adaptarà i més competitiva serà 
l’empresa. Per tant, una empresa on el 
personal està quali�cat i té una visió 
transversal té moltes més possibilitats 
d’adaptar-se que una empresa on el/la 
gerent està sol. 
Un excel·lent camí per aconseguir-ho 
és la formació continua, dins el gran 
ventall de formacions que existeixen 
la UEA ofereix a través del Programa 
d’Operacions en Entorns de Producció 
una oportunitat per aconseguir eines 
que ens poden facilitar aquest camí i re-
soldre els reptes del futur immediat. Un 
programa que dona un cop d’ull trans-
versal a moltes funcions que afecten a 
les organitzacions de la zona: estratègia 
operacional, previsió de la demanada, 
millora continua, emmagatzematge i 
transport, gestió de la producció, in-
dustria 4.0., entre d’altres. 
Perquè aquest programa és l’adequat? 
Simplement per què han seguit el camí 
descrit anteriorment: van entendre les 
necessitats dels seus clients (empre-
ses), van idear un nou servei per cobrir 
aquestes necessitats i amb aquesta for-
mació s’adapten una mica més als seus 
clients. 
Avui en dia el mercat canvia cada dia o 
cada hora, hem d’estar preparats i hem 
de tenir gent preparada per afrontar 
aquests canvis de la millor manera pos-
sible, sense por. La industria 4.0, l’eco-
nomia circular, la metodologia Lean, la 
nova gestió del personal, noves formes 
de comunicació, etc. reclamen forma-
ció i coneixement per entendre i com-
prendre el reptes diaris, el Programa 
d’Operacions en Entorns de la Produc-
ció és una bona manera per començar 
a afrontar aquest canvis.    

Amb la nova llei, el client 
haurà d’acudir dues
 vegades al notari.

Carlos Jimenez Fueyo,
Notari d’Igualada – Rambla Sant Isidre, 31-33
carlosjimenez@notariado.org - www.notariaigualadarambla.com 
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LA TORRE DE C. / LA VEU 

Diumenge 18 d’agost 
tindrà lloc la celebra-
ció del 30è aniversari 

de les campanes de la Torre 
de Claramunt, després de la 
missa dominical. Així, un cop 
acabat l’acte litúrgic el Mos-
sèn Pep Aguilar, en nom de 
la Confraria de Campaners 
i Carillonistes de Catalunya, 
farà un breu parlament so-
bre les campanes de la parrò-
quia de Sant Joan de la Torre 
i una explicació del perquè 
el campanar de l’església és 
tant important per al patri-
monial campanològic català i 
espanyol, ja que es tracta del 
primer conjunt harmònic de 
l’estat.
Durant l’acte de celebració 
s’espera comptar amb la pre-

sència del Sr. Gaspar Vilar-
rúbias i Codina, procurador 
dels conjunts harmònics a 
Catalunya. I un cop �nalitzat 
l’acte de commemoració es 
farà un bon repic de campa-
nes per celebrar la recupera-

Trenta anys de campanes de la Torre de Claramunt
La parròquia de Sant Joan de la Torre celebra els 30 anys de la recuperació de les campanes de l’església

ció d’aquest patrimoni cultu-
ral de la comarca de l’Anoia.
Les campanes originals de 
l’església de Sant Joan Baptis-
ta de la Torre de Claramunt es 
van perdre durant la Guerra 
Civil. Gràcies a l’interès po-

pular i la família Vilarrubias 
d’Igualada es van aconse-
guir els fons per encarregar 
la fabricació d’unes noves 
campanes al taller Heilbro-
on (Alemanya), les quals van 
ser beneïdes el 14 d’agost de 
1989.
El conjunt recuperat consta 
de quatre campanes,  que de 
petita a gran s’anomenen Rei-
na de la Pau (Sol’), Natzarena 
(Mi), Montserrat (Re) i Joana 
(Si), a més, estan a�nades en 
un acord Parsifal.

Orígens de l’església de Sant 
Joan de la Torre
Segons el Mapa de patrimoni 
cultural de La Torre de Clara-
munt (2013), fet per l’Àrea de 
Coneixement i Noves Tecno-
logies de la Diputació de Bar-
celona, l’antiga església ro-

mànica de Sant Joan Baptista 
apareix documentada per pri-
mera vegada l’any 1197, arran 
d’una deixa feta per Ramon 
de Claramunt. En el docu-
ment també es recupera que 
“la protecció exercida per la 
família va ser constant al llarg 
dels segles, �ns al punt que el 
seu engrandiment, fet el 1700, 
fou pactat entre el Comú de 
la Torre i el noble Josep An-
toni de Ribera d’Espuny i 
Claramunt, llavors senyor del 
castell. Aquesta església fou 
el lloc habitua d’enterrament 
dels senyors del castell entre 
els segles XII i XVIII, inde-
pendentment d’on haguessin 
mort. A nivell eclesiàstic fou 
sufragània de Santa Maria de 
la Pobla de Claramunt �ns 
l’any 1876”, moment en que 
assoleix la independència.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

La regidoria d’Acció So-
cial de l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola i 

l’Àrea Jove del Consell Comar-
cal de l’Anoia han promogut 
aquest juliol la campanya ‘Tren-
quem barreres!’. Sorgit arran 
de la coneixença que durant el 
mes de juliol joves que migren 
sols farien una estada a l’alberg 
de Can Roviralta, el projecte 
ha buscat conèixer, conviure i 
compartir amb aquests joves, 

per saber quina és la seva reali-
tat de primera mà, sense opini-
ons basades en prejudicis o el 
ressò mediàtic d’alguns casos.
A través del programa, l’objec-
tiu dels Hostalets ha estat vin-
cular-se amb ells, tractant-los 
com a un grup de joves més del 
poble, sense tenir en compte 
cap altre consideració, una in-
teracció que valoren com un 
èxit.
‘Trenquem barreres!’ va co-
mençar amb una tertúlia par-

ticipativa amb professionals 
coneixedors de la realitat dels 
joves que migren sols, amb els 
responsables del centre resi-
dencial on conviuen els joves 
i amb la ciutadania del mu-
nicipi. Els participants hi van 
poder exposar les seves idees i 
fer les preguntes que van creu-
re convenients. Entre d’altres 
temes es va parlar dels motius 
pels quals aquests joves han de 
migrar del seu país de proce-
dència i s’han d’adaptar a una 

realitat totalment diferent en 
un país en què se’ls considerats 
immigrants.
La comissió ‘Trenquem bar-
reres!’, creada per un petit 
grup de joves del municipi, 
va aconseguir dinamitzar tres 
activitats organitzades amb 
l’objectiu de fomentar la in-
teracció de tot el jovent que 
durant el mes de juliol ha estat 
vivint als Hostalets de Pierola, 
independentment de la seva 
procedència. Les activitats 

han estat un taller de percus-
sió, un torneig de futbol i una 
gimcana jove.
Els organitzadors del projecte 
han agraït la implicació dels 
joves que han preparat activi-
tats, a la ciutadania que ha col-
laborat en la dinamització de 
la gimcana jove; la com també 
la del Punt Jove dels Hostalets, 
de l’Acbaldrich, del CF dels 
Hostalets de Pierola; dels edu-
cadors i joves de l’Alberg i de 
l’equip de govern.

Hostalets de Pierola integra els joves que migren sols 
que passen el juliol al municipi

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes

oferta
Doble Suspensio,sota la foto a partir de 50€ E-bike 100€ mes 

en 24 quotes sense interesos

OFERTA
DOBLE 
SUSPENSIÓ 
A PARTIR DE 
50€/MES

E-BIKE
A PARTIR DE 
100€/MES
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PRATS DE REI / C. ROMA 

Roser Regdordosa és la 
regidora de Festes dels 
Prats de Rei i amb ella 

hem fet un repàs d’aquests 
dies de Festa Major que ara 
arriben i del dia a dia d’aquest 
municipi anoienc.

Demà dissabte comença la 
Festa Major de Prats que du-
rarà �ns els divendres dia 16. 
Són molts dies de festa, oi?
Cada any la Festa Major dura 
aproximadament una setma-
na. Hi ha molts actes que són 
�xos cada any, com les sarda-
nes, els actes religiosos, el ball 
de Festa Major, els Dj’s, els 
grups de versions, els in�ables 
per la mainada... Però també 
hi caben novetats com la cursa 
d’orientació que incloem en-
guany.

Quins actes es podrien desta-
car de la Festa Major d’aquest 
any?
És difícil destacar-ne uns per 
damunt dels altres, potser els 
que tenen més a veure amb la 
participació de la gent són els 
més esperats. 
L’Escala Hi-� és l’espectacle 
d’imitacions i d’actuacions 
en directe que obre sempre 
la Festa Major. És dels més 
importants perquè des d’un 
mes abans els pradencs ja la 
preparen: petits, joves i grans 
escullen les imitacions o pro-
postes a viva veu que voldran 
presentar a dalt de l’escena-
ri. Enguany amb alguna que 
altra sorpresa “revival” per 
commemorar que fa més de 
30 anys que es du a terme!
La cursa, que ja va per la ca-
torzena edició, és un clàssic 
amb la participació d’uns 70 
corredors gairebé cada any. 
Com a novetat, enguany hem 
preparat un joc d’orientació 
nocturn pel poble per com-
provar les habilitats de tot-
hom qui vulgui participar-hi.
Els més petits gaudeixen molt 
amb la cercavila de gegants 
de Prats i Calaf, uns gegants 
que es troben a l’ajuntament 
i que, quan en tenen ocasió 
van a visitar: l’Ermengol i 
la Joana. En aquesta ocasió 
s’afegiran a la cercavila uns 
quants petits del poble amb 
els seus tambors.
Havaneres, sardanes, actes 
religiosos, balls, dj’s, grup de 
versions i inflables comple-
ten la festa.

Compteu amb la participa-
ció de la gent del municipi a 
l’hora de programar la festa 
o bé es fa directament des de 
la regidoria.
Hi ha varis actes que inevita-
blement impliquen a la gent 
del poble: grallers i geganters, 
mares i pares, jovent en gene-
ral, ADF dels Prats de Rei,...
tot i que l’organització es fa es-
sencialment des de l’equip de 
govern i des de la regidoria de 
Festes en particular, sempre 
cal escoltar les propostes de 
la gent de Prats perquè d’aquí 
en surten noves idees per a un 
altre any.

Acabem d’encetar una nova 
legislatura. Hi ha hagut can-
vis a nivell de govern muni-
cipal?
Donat que tres dels set regi-
dors continuen en aquesta 
nova legislatura, hi ha una 
certa continuïtat en els projec-
tes heretats. És clar que hem 
incorporat nous objectius que 
esperem dur a terme. En el 
meu cas, ja vaig ser regidora 
de Cultura i Festes fa dues 
legislatures i, per tant, ja for-
mava part d’aquest equip de 
govern. 

Els Prats de Rei és dels pocs 
municipis de la comarca on 
es governa sense oposició 
(a les eleccions municipals 
només es va presentar ERC). 
Creus que és positiu?
No sabria dir si és positiu o 
no, però potser se’n pot fer la 
lectura que la feina que s’està 
fent està agradant a la gent. 
Conec el cas d’algun altre po-
ble petit de la comarca que ha 
tingut �ns a tres llistes, potser 
pel desig de canvi que s’havia 
manifestat.
En tot cas, no tenir oposició 
no vol dir que tinguem carta 
blanca. Dia a dia, pel carrer, 
rebem idees, queixes, críti-
ques constructives de la gent 

del poble que intentem tenir 
en compte a l’hora d’actua-
litzar les nostres tasques de 
govern.

Com encareu aquests pro-
pers quatre anys? Quins són 
els projectes principals que 
teniu previst dur a terme?
Per part meva i crec que per 
part de tots, els encarem amb 
molta il·lusió. Quan et poses a 
treballar pel poble ho fas amb 
ganes de millorar la vida de 
tots plegats almenys �ns on 
podem arribar.
Alguns dels projectes més 
signi�catius podrien ser la re-
modelació i millora de l’edi�-
ci de la Cooperativa. Se’n fa ús 
des de diversos àmbits socials 
del poble i creiem que és for-
ça prioritari. En l’àmbit soci-
al també volem adequar una 
casa que va deixar en llegat 

una persona del poble: ca la 
Cisca, per a poder-hi fer actes 
com petites exposicions, pre-
sentacions de llibres,...
Recuperar la zona de la font 
de Moriscó, on alguns de 
nosaltres anàvem a berenar 
quan érem petits i mantenir 
nets torrents i rieres.
Hi ha d’altres projectes que 
no depenen directament de 
nosaltres però pels quals vet-
llarem: les obres de la plaça 
de la Mare de Déu del Portal, 
on es va descobrir i restaurar 
la muralla ibèrica del s. VI aC 
per a poder-ne fer un accés 
públic i l’arribada de l’aigua 
des de la Llosa del Cavall que 
tanta falta fa al nostre poble. 

Als Prats de Rei la història 
surt a la llum quan grates 
en qualsevol racó. És com-
plicat gestionar un municipi 
d’aquestes característiques?

El patrimoni de Prats és 
conegut però sempre voldrí-
em que més gent d’arreu vin-
gués a descobrir-lo; la ruta de 
la Batalla, la Torre de la Man-
resana, el Museu Josep Caste-
llà Real, l’església Parroquial 
de Santa Maria, l’Església del 
Portal, la recent restaurada 
Ermita de Sant Ermengol, la 
muralla ibèrica... per ser un 
poble petit tenim molta his-
tòria!
Tenim la sort de comptar amb 
algunes entitats i associacions 
al poble que se’n fan càrrec 
com el patronat del Museu, 
l’ACRS (Agrupació Cultural  i 
Recreativa Sigarra), la comis-
sió econòmica i d’obres de la 
Parròquia. També cal desta-
car l’ajuda de la Diputació de 
Barcelona que sempre empa-
ra projectes que un poble pe-
tit no podria portar a terme, 

com  l’adequació i museïtza-
ció de la muralla ibèrica tro-
bada en les últimes excava-
cions de l’estiu del 2013 i que 
molt aviat es podrà visitar.

La tasca que fa el Museu  Jo-
sep Castellà deu ser impres-
cindible...
El Museu va néixer del treball 
d’uns joves que als anys 70 
van començar unes excavaci-
ons i van fer a�orar una part 
molt important de la nostra 
història. Actualment el Mu-
seu té exposat molt material i 
està pendent de rebre les dar-
reres troballes. 
Tot i que obre el segon i quart 
diumenge de cada mes, tinc 
la sensació que és encara for-
ça desconegut per a molta 
gent. Potser per estar situat 
en un poble tan petit, hom té 
la percepció que no serà prou 
interessant la visita, però cal 

pensar que hi ha recollides 
cultures que han passat pel 
nostre poble: Sikarra (ibers), 
Municipium Sigarrensis (ro-
mans) i �ns a l’actualitat. To-
tes les peces exposades en el 
Museu són trobades en el ter-
me municipal de Prats i, per 
tant, expliquen la nostra his-
tòria al llarg dels temps.

Els municipis petits neces-
siteu l’aportació econòmica 
d’ens supramunicipals com 
són el Consell Comarcal, la 
Diputació o la Generalitat.  
Es notaran els canvis de go-
vern que hi ha hagut?
Aquesta pregunta és difícil de 
respondre, esperem que no, i 
que quan necessitem a qual-
sevol dels tres ens responguin 
com han fet �ns ara. És evi-
dent que un poble que té uns 
550 habitants, no té recursos 

per afrontar imprevistos gaire 
costosos.

Els Prats de Rei és un muni-
cipi econòmicament agríco-
la. L’aposta pel turisme que 
es va fer en el seu dia, està 
donant els fruits que s’espe-
rava?
Pel que anem sabent, les ca-
ses rurals allotjades al terme 
municipal de Prats van tenint 
demanda i sembla que tenen 
un estiu força complet. La 
seva oferta és molt completa 
i es van actualitzant les instal-
lacions i les activitats que ofe-
reixen. Sembla que tot va bé.
Per altra banda, potenciar les 
visites al poble, a la Torre de 
la Manresana, la ruta en bici o 
a peu per la Ruta de la Batalla 
també ajuda a ampliar l’ofer-
ta turística i això és cosa de 
l’Ajuntament. Esperem seguir 
fent-ho prou bé per a tots.

Roser Regordosa, regidora de Festes dels Prats de Rei: 
“Fem una Festa Major amb novetats i actes per a tothom”
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A les 22:00h _ a la pista de la Cooperativa

ESCALA EN HI-FI
I després: DJ IFont (remember)

DJ Campà (Reggaeton, comercial, techno,...)

Dissabte, dia 10 d’agost

Diumenge, dia 11 d’agost

A les 19:00h  _ davant de la Piscina Municipal
14a Cursa atlètica de Festa Major 

A les 21:30h  _ a la pista de la Cooperativa
Cantada d’havaneres amb SON DE L’HAVANA

A les 21:30h _ sortida davant de la Piscina Municipal
JOC D’ORIENTACIÓ NOCTURN pel poble

Dilluns, dia 12 d’agost

A les 18:00h _ davant de la Piscina Municipal
BITLLES CATALANES

Dimarts, dia 13 d’agost

Dimecres, dia 14 d’agost

A les 17:30h _ Plaça de l’Ajuntament
Espectacle infantil a càrrec de l’animador

JAUME BARRI

En acabar _ Plaça de l’Ajuntament i diferents carrers del poble

Cercavila amb gegants i grallers amb la presència dels
Geganters de Prats i de Calaf

A les 20:30h _ Plaça de l’Ajuntament
Pregó de la Festa Major a càrrec de la

Sra. Maria Bertran

A les 00:00h _ Pista de la Cooperativa
Música amb DJ ROMÀ 

        Concert musical amb l’actuació de:
TAPEO SOUND SYSTEM (versions)

Dijous, dia 15 d’agost

A les 13:00h _ Plaça de l’Ajuntament
Sardanes amb la cobla

JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT

A les 18:30h _ Pista Poliesportiva
Partit de futbol 

SOLTERS – CASATS

A les 20:00h _ Pista de la Cooperativa
Ball llarg amb l’orquestra

BANDA SONORA

Divendres, dia 16 d’agost 
De les 11:00 a 14:00h i de les 17:00 a 20:00h 
_ Raval de St. Joan i Piscina Municipal

PARC INFANTIL I INFLABLES

A les 17:30h _ Davant de la Piscina Municipal
FESTA DE L’ESCUMA

A les 21:00h _  Pista de la Cooperativa
BOTIFARRADA popular

Ball amb: 
PEP i MARIA JOSÉ TRIO
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ÒDENA / LA VEU 

El municipi d’Òdena va 
gaudir durant tota una 
setmana d’activitats sa-

ludables d’oci i de lleure per a 
celebrar la seva Setmana de 
l’Esport i la Joventut. La parti-
cipació va ser molt alta i els/les 
joves del municipi es van llen-
çar als carrers per gaudir de la 
més d’una vintena d’activitats 
que hi havien programades.
Cal esmentar que aquest era el 
primer any que la Comissió de 
Joves del poble -que es va crear 
just l’any passat- han participat 
molt activament en l’organit-
zació de la celebració. També 
els joves Menors Extragers No 
Acompanyats de la casa de Can 
Aguilera van participar amb el 
berenar saludable, el paint-
ball i altres activitats esporti-
ves. Així, la programació va 
començar el dilluns a les cinc 
de la tarda amb una cercavila 
amb els Konkatrons, després 
berenar saludable de síndria 
i meló al Parc de la Font i a 
dos quarts de nou, al Saló de 
Plens va tenir lloc la recepció 
o�cial d’esportistes. L’endemà 

hi va haver paintball, torneig 
de volei i l’O�cina Jove Mòbil 
davant les antigues escoles de 
L’Espelt. Dimecres va seguir la 
celebració amb un torneig de 
futbol sala i a la nit hi va haver 
una sessió de cinema al Teatre 
Unió Agrícola amb la pel·lí-
cula “Campeones” amb cris-
petes gratuïtes per a tothom. 
Durant tota la tarda l’O�cina 
Jove Mòbil va estar davant de 
la llar d’infants L’Avió de Paper. 
Dijous, el Parc de La Font va 
acollir la festa holi a dos quarts 
de set de la tarda i després a les 
vuit sessió de zumba a la pis-

Òdena va celebrar una Setmana de 
l’Esport i la Joventut molt participada

cina. L’endemà, el divendres, 
a dos quarts de sis al pavelló 
Mestre Vila Vell hi va haver el 
festival de rítmica i a la nit, a la 
piscina, disco mòbil �ns a les 
dues de la matinada. L’O�cina 
Mòbil Jove va estar tot el matí 
davant la piscina municipal. 
Dissabte va ser el torn del “sca-
pe forest”, a la nit els joves va 
fer sopar de germanor al pati 
de l’escola amb concert inclòs. 
Finalment, diumenge es va 
posar el �nal de festa amb una 
cercavila a càrrec dels Cabrons 
de Vilanova.

MIRALLES / LA VEU 

Santa Maria de Miralles 
viu aquests dies la seva 
Festa Major. Els actes 

que s’han preparat són els se-
güents

DIJOUS 15
- a les 13:00h a l’esgésia
Missa solemne amb acom-
panyament musical del Duet 
Piaveu.
- En acabar la misssa, a les 
antigues escoles
Inauguració de l’exposició 
“10 anys de Festa Major a la 
plaça de l’església”
- a les 7 de la tarda des de la 
plaça de l’església
20a Caminada Popular

DIVENDRES 16
- A les 11:30h a les antigues 
escoles
Activitats per a la mainada. 
“Les cinquenes olimpiades In-
dimirallenques”
- a les 21:00h a la plaça de l’es-
glésia
Sopar de Festa Major
- en acabar el sopar
Concert de Festa Major amb 

l’Orquestra Venus. En acabar, 
ball

DISSABTE 17
- de les 9 a les 14h a l’antiga 
Bòbila de Cal Maura
Trobada i exhibició de cotxes. 
Radiocontrol 4x4, Crawler, 
Rockracer, Rally RC.
- a les 17:30h a les antigues es-
coles
Tirada de Bitlles
- a les 9 del vespre a la plaça de 
l’església
Sopar de germanor
- En acabar
Ball amb el grup anoiec Ka-
rakoes Band i tot seguit DJ 
Carles

Festa Major a Santa 
Maria de Miralles

LA POBLA DE C. / LA VEU 

La regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament de la 
Pobla de Claramunt, a 

través del Cau Jove, ha organit-
zat durant aquest mes de juliol 
diverses propostes estiuenques 
i refrescants. Un taller de còc-
tels o un de gelats, una sessió 
de cinema a la fresca o una 
sortida a Port Aventura Caribe 

Aquatic Park són algunes de 
les activitats en què ha pogut 
participar el jovent poblatà.
De tallers se’n va fer un de 
batuts, el dimecres 3 de juli-
ol i al qual hi van assistir una 
quinzena de nois i noies. Els 
que van tenir més èxit van ser 
el de gelats, el dimecres 10 de 
juliol; el de còctels, el dimecres 
17 de juliol, i el de broquetes 
de fruita amb xocolata, el di-

mecres 24 de juliol. A totes tres 
activitats hi va haver una tren-
tena de participants. També es 
va fer un taller d’estampació, 
que va anar a càrrec del Cuqui 
Monkeys qui va fer un disseny 
que els joves van estampar a sa-
marretes i bosses.
A més d’aquestes propostes, 
el dimarts 16 de juliol, es va 
portar a terme una activitat de 
marqueteria, en què els joves que hi van assistir van con-

feccionar rètols de fusta, amb 
frases i paraules. I el dimarts 
23 de juliol, el jovent va poder 
dissenyar arracades amb �mo. 
El dissabte 13 de juliol, divuit 
nois i noies, d’entre 11 i 16 
anys, van anar a la sortida a 
Port Aventura Caribe Aquatic 
Park, on van gaudir de les pis-
cines i dels tobogans que ofe-
reix aquest espai lúdic. Una de 

El Cau Jove organitza un juliol ple 
d’activitats estiuenques i refrescants

les activitats que va tenir molt 
bona resposta va ser la sessió 
de cinema a la fresca, que es va 
fer el dijous 18 de juliol al parc 
de Sant Galderic. Un centenar 
de persones van assistir a la 
projecció de la pel·lícula Coco. 
I les activitats estiuenques del 
Cau Jove es van tancar el di-
vendres 26 de juliol amb una 
festa galàctica i una led party.
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CAPELLADES / LA VEU 

Tot és a punt per ce-
lebrar a Capellades 
una Festa Major que 

comptarà amb la participació 
de prop d’una trentena d’en-
titats que portaran propostes 
per tota la vila. Hi haurà ac-
tes ja a partir del dissabte 10 
d’agost i s’acabarà el dissabte 
17.
En aquests 8 dies de festa hi 
haurà algunes de les propos-
tes clàssiques de cada any 
amb una combinació variada 
pensada per a totes les edats 
i gustos.
El dissabte ja es començarà 
amb teatre, pensat des de la 
“grada jove” del Grup Teatral 
de Capellades, que represen-

taran “El Nom”. Dissabte tam-
bé es repetirà el Sopar-Bingo 
de les entitats, que l’any passat 
va omplir la plaça Catalunya.
Per al diumenge la variació 
permetrà escollir entre el 
Concert d’Orgue, el Capves-
pre d’art –ja a la seva cinque-
na edició- o la quarta Cursa 
d’Orientació.
El dilluns arribarà ple de 
novetats: Primer la recupe-
ració del Correfoc infantil 
que organitzen els Dimonis i 
seguidament el “Degusta Ca-
pellades”, proposta de Ca-
pellades Comerç que oferi-
rà tastets per provar, a la 
plaça Àngel Guimerà, i aca-
bar amb el grup de versions 
“La Cosa Nostra”, al carrer 
Abat Muntadas.

El dimarts 13 d’agost serà 
per gaudir del Sopar Popular 
que organitza la Festa Major 
Popular, que acabarà amb el 
concert dels Filibusters.
Tal com destaca la regidora de 
festes, Susana Moreno, “per 
nosaltres és valuós comptar 
amb la participació de tantes 
entitats, que col·laboraran de 
manera molt activa en aques-
ta Festa Major. A poc a poc es 
consolida aquesta dinàmica i 
cada cop més persones pre-
nen la iniciativa per aportar 
el seu gra de sorra. Això ens 
ajuda a oferir una festa varia-
da i amb moltes activitats.”
El primer dia o�cial de festa 
major és el 14 d’agost i comp-
ta amb clàssics com el Cam-
pionat de Petanca, l’exposició 
a Casa Bas –enguany amb la 
Roser Teixidó-, el Concert 
vermut proposat per la gent 
�e Lemon Day o l’esperat 

Tot a punt per a la Festa Major de Capellades

Correfoc de Capellades.
El dia 15 d’agost, després de 
l’O�ci de Festa Major, a l’es-
glésia hi ballaran els Gegants, 
Gegantets i l’Esbart Dansot. 
Sortint, es farà el pregó amb 
la Maria Teresa Costa Corbe-
lla, la llevadora capelladina 
que durant prop de 50 anys va 
ajudar a néixer nens i nenes.
Aquest és un dels dies més 
plens d’actes, habituals com la 
cercavila �ns el concert ver-
mut, la bicicletada, el partit 
de futbol, l’espectacle infantil 
de circ-clown Los Barlou a la 
plaça d’Espanya, les sardanes 
a la plaça Catalunya i el ball 
amb l’Orquestra New Mara-
bú, la Nit de concerts amb 
Homes Llúdriga, Tesa o PD 
Parpe’ls que organitza la Fes-
ta Major Popular o el grup de 
rock i pop Contracorrent que 
tocarà a la plaça Verdaguer.
El dia 16 tindrà la Festa de 

l’aigua a la plaça d’Espanya, el 
Cuinem la Bassa, l’espectacle 
de titelles “Kissu” i el Concert 
de Capvespre amb el pianista 
capelladí més internacional, 
el Moisès Fernández Via al 
Pati de La Lliga. Per la nit no 
faltarà la ja consolidada “Nit 
de Barraques” amb les actu-
acions estel·lars de �e Gra-
mophone Allstars Big Band, 
Lildami i el grup de versions 
�e Jukebox.
El darrer dia de festa grossa, 
el 17, s’anima amb l’arrossada 
popular a la Font Cuitora, les 
havaneres i premiat espec-
tacle familiar “Baobab” de la 
companyia La Pera Llimo-
nera. Per acabar la nit, teatre 
amb l’obra “Orgasmes” de la 
companyia Roger Pera a la 
Piscina Blava.
Un total de 54 actes, per viure 
8 dies de màxima intensitat a 
Capellades.

Del 10 al 17 d’agost l’Ajuntament de la vila i les entitats han preparat un farcit programa d’actes

ANOIA DE SERVEIS, S.L.
Assesorament laboral, �scal, mercantil i comptable

Major, 80 - CAPELLADES
Tel. 93 801 02 09 - Fax. 93 801 36 60

E-mail: anoiadeserveis@anoiadeserveis.com
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DISSABTE 10
- 10:00h a la Ronda del Ca-
pelló
Pintada del Mural de Festa 
Major Popular
- 10:00 a 13:30h, per carrers 
i places
Botigues al carrer
- 20:00h al Teatre la Lliga
“El nom” amb el Grup Tea-
tral de Capellades
- 22:00h a la plaça Catalunya
II Sopar-bingo de les enti-
tats

DIUMENGE 11
- 12:15h a l’església de Santa 
maria
Concert d’Orgue de Festa 
Major amb Hèctor Paris.
- 19:00h al pati de la Lliga
V Capvespre d’art
- 19:30h: a la plaça de la Bas-
sa
IV Cursa d’Orientació

DILLUNS 12
- 20:30h des de la plaça Ca-
talunya
Correfoc infantil
- 21:30h. a la plaça Àngel 
Guimerà
Degusta Capellades
- 23:30h al c. Abat Muntadas
Concert amb el grup La 
Cosa Nostra.

DIMARTS 13
- 21:20h a la plaça de la Bassa
Sopar popular
- 23:00h a la plaça de la Bassa
Concert amb  Filibusters

DIMECRES 14
- 9:00 a 13:00h a l’esplanada
Campionat de petanca
- 12:30h. a les Voltes de Casa 
Bas
Inauguració de l’exposició 
“Pintures i escultures” de la 
Roser Teixidó.
- 13:30h als Jardins de Casa 

Bas
Concert-vermut amb Joseba 
Irazoki eta Lagunak
- 21:30h des de la plaça Ver-
daguer
Passeillo i correfoc dels Di-
monis de Capellades
- 24:00h als Jardins de Casa 
Bas
Concert del Taller de Mú-

sics amb Raquel Lua Duet.
- 00:30h a la plaça de la Bassa
Nit de PD’s amb Dj Ivanox 
Selectha i PD EFA

DIJOUS 15
- 8:00h pels carrers i places
Toc de matinada amb els 
Grallers i tabals de Capella-
des.
- 10:00h pels carrers i places
Xaranga pels carrers
- 11:00h, a l’església de Santa 
Maria
Ofici de Festa Major amb 
ball de Gegants, Gegantets i 
l’Esbart Dansot

- 11:15h a la plaça Verdaguer
Els Falcons a la plaça
- 12:00h, a la plaça Verda-
guer
Pregó de Festa Major amb la 
Maria Teresa Costa Corbella, 
la Llevadora.
- 12:30h des de la plaça Ver-
daguer
Cercavila amb els capgros-

sos, gegants, gegantets i la 
Xaranga.
- 13:30h a l’auditori de la 
Font Cuitora
Concert-vermut amb Fal-
mingo Tours.
- 17:30h a la plaça Verdaguer
Concentració de la bicicleta-
da.
- 18:00h des de la plaça Ver-
daguer
Bicicletada i berenar popu-
lar
- 18:30h a la plaça d’Espanya
Circ-clown de carrer amb la 
Cia Los Barlou
- 19:00h a la plaça Catalunya

Sardanes amb la Cobla Al-
mogavarenca
- 22:30h a la Piscina Blava
Concert i ball amb l’Orques-
tra New Marabú
- 23:00h pels carrers i places
Xaranga
- 23:30h a la plaça Verdaguer. 
Concert amb Contra Cor-
rent

- 24:00 a la plaça de la Bassa
Nit de Concerts amb Homes 
Llúdriga, tesa i PD Parpe’ls.
- 01:00h a la plaça Verdaguer
DJ Marvin

DIVENDRES 16
- 11:15h a l’església de Santa 
Maria
Missa pels difunts
- 12:30h a la plaça d’Espanya
Festa de l’aigua amb Gil Ra-
taplan i l’escuma de colors
- 13:00h als Jardins de la Bas-
sa
Cuinem la Bassa
- 18:30h a la plaça Àngel 

Tots els actes de la Festa Major capelladina
Guimerà
Espectacle infantil “Kis-
su” del Centre de Titelles de 
Lleida.
- 20:00h als Jardins de mos-
sèn Pere Ribot
Concert de capvespre “Clàs-
sics de Festa Major” amb 
Moisès Fernandez Via.
- 21:30h pels carrers i places
Xaranga
- 22:00h a la plaça Catalunya
Sopar a les Barraques amb 
DJ Brown
- 01:30h, a la plaça Catalunya
Lildami en concert
- 00:30h, a la plaça Catalunya
The Jukebosx, grup de ver-
sions.
- 05:00h des de la plaça Ca-
talunya
La cercavila del forner “a es-
morzar a Ca l’Angelillo”.

DISSABTE 17
- 11:00h al Museu Molí Pa-
perer
Taller de paper
- 13:00h des de la plaça Ver-
daguer
Cercavila arrossera amb la 
xaranga
- 14:00h a la Font Cuitora
Arrossada Popular
- 18:30h pels carrers i places
Cercataques
- 18:30h a la plaça Verdaguer
“Baobab” de la Cia la Pera 
Llimonera
- 19:00h a la Font Cuitora
Havaneres i cremat amb el 
grup Peix Fregit
- 22:00h a la Piscina Blava
Teatre amb l’obra “Orgas-
mes” de la Cia Roger Pera.
- 23:30h des de la Piscina 
Blava
Cercavila de cloenda amb 
Xaranga Street Band Project
- 24:00h a la plaça Verdaguer
Petardada de tancament de 
la Festa Major.

Medicina interna  ·  Cirurgia
Radiologia  ·  Ecogra�a
Analítiques  ·  Exòtics

Dietètica i nutrició
Reproducció  ·  Vacunacions

Visites a domicili

C. IMMACULADA CONCEPCIÓ, 15
08786 - CAPELLADES

TEL. 93 801 23 85
       /farmacia.granerocampi

FARMÀCIA 
Lda. Mª Teresa Granero Campi

       /farmacia.granerocampi
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El proper dissabte, 10 
d’agost el Grup Teatral 
estrena “El Nom”, co-

mèdia de Matthieu Delaporte 
i Alexandre de la Patellière 
en la versió catalana de Jordi 
Galceran.
Aquest muntatge el presenta 
el grup que forma el projec-
te ACTIU TEATRE JOVE del 
Grup Teatral de Capellades. 
Són joves actius fent teatre. 
Són actius i són l’actiu més 
important del grup teatral i 
pel teatre de Capellades per-
què són els joves que prenen 
el relleu al mestratge d’altres 
i ho fan amb tota la responsa-
bilitat i alegria. Els responsa-
bles de tot plegat són: Roger 
Castells, Anna Jorba, Laura 
Molner, Marcel Riba i Joan 
Sala amb el suport de  tot el 
grup de teatre.
Aquest projecte ha rebut 
una aportació econòmica de 
l’Ajuntament de Capellades 
de 2.225€, gràcies a l’obten-
ció de la subvenció destinada 
al jovent de Capellades. Per 
aquest motiu els preus de les 
entrades són molt atractius, 
sobretot pel públic més jove: 
8€ entrada general / 6€ entra-
da jove (menors de 25 anys)
Us proposem una comèdia 
per passar una bona tarda 
d’estiu, per celebrar que ar-
riba la Festa Gran i que a la 
vida cal passar-ho bé!!!  Així 
doncs, us esperem el dissabte 

10 d’agost, a les 20h al Teatre 
La Lliga de Capellades. Venda 
d’entrada anticipada: diven-
dres, 9 d’agost de 19-20h al 
teatre i el dia 10 d’agost obri-
rem taquilla a les 18h.
En Vicenç és a punt de ser 
pare per primera vegada als 
quaranta anys. Quan és con-
vidat a sopar a casa de la Isa-
bel i del Pere, la seva germa-
na i el seu cunyat, es retroba 
amb en Claudi, un bon amic 

El Grup Teatral de Capellades estrena 
“El nom” de Jordi Galceran

de la infància. Mentre espe-
ren l’Anna, la companya del 
Vicenç, que té el costum d’ar-
ribar amb retard, li fan tot un 
seguit de preguntes sobre la 
seva paternitat i el que això 
comporta sense mai perdre el 
sentit de l’humor...Però, quan 
sobtadament li pregunten, si 
ja ha escollit un nom pel nen, 
la seva resposta deixa a tots 
bocabadats i serà la clau que 
obrirà la capsa dels trons…

Per a en Kissu, el cadell 
de llop, la descoberta 
de l’entorn és una aven-

tura que el porta a allunyar-se 
del seu cau i de la seva mare, 
�ns a perdre’s i anar a raure 
al món dels homes. Creient 
que és un gosset abandonat, 
la Duna i el seu avi l’acullen 
a casa. Però què passarà quan 
aquests descobreixin la verta-
dera naturalesa d’en Kissu? 
El Centre de Titelles de Llei-
da neix el 1986, impulsat per 
Joan-Andreu Vallvé i Julieta 
Agustí, amb la voluntat d’es-
devenir un ens creador i di-
vulgador de l’art dels titelles. 
Aquesta entitat privada, ubi-
cada a l’antic convent de San-
ta Teresa, ha rebut el Premi 
Internacional ciutat de Lleida 
2018 i el Premi Nacional de 

Cultura 2018 entre d’altres. 
Promotora de la Fira de Ti-
telles de Lleida, totes les pro-
duccions d’aquest centre de 
creació tenen un segell de 
gran qualitat, sensibilitat, 

Teatre per als més petits: “Kissu” del 
Centre de Titelles de Lleida

continguts molt pensats i una 
acurada posada en escena.
Tot un luxe per a la nostra 
festa major... Divendres 16 
a les 18.30h h. a la Pl. Àngel 
Guimerà.

C/ Pilar,10 Capellades(08786)
Tlf: 93 801 31 55 · Fax: 93 801 30 55

info@�nquesvallbona.net 
www.�nquesvallbona.net

Finques 
VALLBONA

c/ de Miquel i Mas,2 · Tel. 93 801 07 34 · Capellades

c/Pilar, 6
08786

Capellades
Tel. 93 801 20 02

NEUS BASART
Taxis Neus 5 i 9 places

629 33 21 24
www.taxineus.com  

taxineus@gamil.com

la torre

capellades
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HOMES LLÚDRIGA

Homés Llúdriga són 
un grup de hip hop 
de la ciutat de Bar-

celona, am b una gran in-
�uència de la música negra. 
Després de la publicació de 
diversos singles i EPs, el 2017 
llencen l’autoeditat Pampallu-
gues , amb bases sugerents on 
agafen prestats els samples de 
velles referències del R&B, 
el soul i el jazz. Tota aquesta 
càrrega melòdica es combina 
amb una rima intel·ligent i 
amb una fort component rei-
vindicatiu.
Formen part del col·lectiu 
Rap de la Terra i el 2018 par-
ticipen al vídeo reivindicatiu 
«Los Borbones son unos la-
drones», juntament amb La 
Raíz, Sara Hebe i ZOO, entre 
d’altres.
Aquest vídeo s’emmarcava 
en la campanya de solidaritat 
amb alguns represaliats per la 
justícia com Valtònyc , Pablo 

Hasél o La Insurgencia, i en 
defensa de la llibertat d’ex-
pressió.
Arriben a Capellades amb la 
intenció de mostrar el bo i mi-
llor del seu repertori i de ben 
segur que no deixaran ningú 
indiferent amb el seu �ow i 

la seva llengua a�lada. seu 
objectiu principal ara mateix 
és poder fer arribar aques-
tes cançons a tots els racons 
possibles de Catalunya en els 
concerts d’aquesta gira. Tot i 
encara no saber data exacta 
del llançament del disc, volen 

que les seves cançons ja vagin 
sonant per tots els  concerts 
possibles.

TESA

Tesa és una cantant de rap del 
País Valencià, de la localitat 
d’Almussafes. Després de tre-
ballar en diversos projectes, 
l’any 2017 llença el seu pri-
mer disc en solitar, Al-Tesa 
, que va ser rebut amb entu-
siasme pel públic de l’escena, 
en busca de propostes noves. 
La seva música porta al ter-
reny del rap les seves arrels, la 
llengua, el feminisme i, tot i 
la duresa del missatge, un op-
timisme que intenta sortir del 
camp de la queixa.
Ha participat en festivals com 
el Festivern, pel qual va cre-
ar-ne el tema o�cial de l’edi-
ció del 2018, és professora de 
Formació Professional, i en-
cara treu temps per col·labo-
rar amb diversos programes 
d’À Punt, la ràdio pública va-

Dijous 15, Nit de concerts amb Homes Llúdriga, 
Tesa i PD Parpel’s

ContraCorrent en concert a la plaça 
Verdaguer

Després de 3 anys de 
trajectòria musical 
versionant cançons 

de tota mena al seu estil propi, 
ContraCorrent, el grup Pop-
Rock anoienc ens presenten 
un nou directe. Aquest cop 
amb una barreja de temes pro-
pis, del que serà el seu primer 
disc, i algunes versions que 
asseguren que no hi poden 
faltar.
Amb una majoria feminista 

sobre l’escenari, el grup format 
per Marta Bossa com a cantat, 
Sandra Segarra i Nick Peters a 
les guitarres, Mireia Escriu al 
baix i Gerard Alonso a la ba-
teria, es troben en plena gra-
vació del seu nou treball amb 
uns temes que intenten fugir 
dels tòpics, escrits majoritàri-
ament en català.
El seu primer EP també esta-
rà inclòs en el seu nou treball, 
com el single “Nits d’Estiu”. A 
més mostraran algunes de les 
cartes que tenen amagades i 
faran un avançament del seu 
treball, amb videoclips inclo-
sos, per fer-ne un petit tast.
El concert començarà a 2/4 de 
12 de la nit.

lenciana. Enguany ha publi-
cat el seu segon LP, Rural, on 
es rea�rma en la seva propos-
ta, on combina la reivindica-
ció de la seua identitat valen-
ciana i rural, i la crítica social 
amb dosi extra de feminisme 
i de sentit de l’humor.
Ja sabeu, si no podem ballar 
(ni riure), no és la nostra re-
volució.

PD PARPEL’S
Arribades des d’Igualada, les 
PD Parpel’s no ens deixaran 
a�uixar el ritme i podrem 
continuar ballant i saltant 
�ns ben entrada la matinada. 
Si voleu donar-ho tot �ns ben 
tard, col·loqueu-vos al centre 
de la pista, mirant a l’escenari, 
deixeu-vos portar. Les Par-
pel’s ens donaran la nostra 
dosi de hits, sense treva.

Aquests concerts són organit-
zats per la Festa major Popu-
lar i començaran a 2/4 d’1 de 
la nit a la plaça de la Bassa

Pl. Verdaguer, 3
08786 Capellades

Tel. 93 801 00 82
codina.sabater@cofb.net

farmàcia Sabater

PERRUQUERIA CANINA
Alimentació per a mascotes

Servei de perruqueria

Servei d’autorrentat

Complements i joguines per a 
mascotes

Pssg. Immaculada Concepció, bxs 28, local 4
CAPELLADES - 938012972

Pssg. Immaculada Concepció, bxs 28, local 4

UNIONS METÀL·LIQUES 
SOLER, S.L.

Carrer de Sant Joan, 33 - Tel. 93 801 11 33 
 CAPELLADES (BCN)

Treballs en ferro i inoxidable:
Escales cargol, portes corredisses,
basculants, tancats, reixes, baranes...

Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses, 
finestres amb rotura tèrmica, 
mallorquines, baranes, tanques 
i portes de jardí...

Mampares bany, dutxa, mosquiteres, persianes...

AUTOMATISMES PER A PORTES I PERSIANES
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COPONS / LA VEU 

Fins el 16 d’agost tindrà 
lloc la Festa Major de 
Copons, organitzada 

per la Comissió de Festes del 
poble. Una setmana plena d’ac-
tivitats perquè tots els copo-
nencs  i visitants puguin gaudir 
de la festa gran. 
Avui divendres 9 d’ agost a les 
20h. tindrà lloc una caminada 
popular nocturna “Emporta’t 
el sopar i la llanterna i soparem 
sota la lluna”. La sortida es farà 
des de  la sala polivalent.
El mateix dia a les 22h tindrà 
lloc el campionat d’adults de 
ping pong  i les �nals del cam-
pionat de truc. 
Les activitats del dissabte  co-
mençaran a les 12h. amb el re-
pic de campanes. A les 20h hi 
haurà el pregó de Festa Major 
davant les escales de l’església i 
a les 23:30h començarà el plat 
fort, la Nit jove a la plaça Ra-
mon Godó amb l’actuació dels 
grups Lluna Plena, l’Eskerda 
i el Dj. Romà que allargarà la 
festa  �ns a la matinada.
El diumenge  a les 12h. es farà  
ioga a la piscina i a la tarda serà 
el torn de les activitats infan-
tils que començaran a les 18h. 
amb la cercavila infantil i  l’ac-
tuació dels gegants i grallers 
de Copons. La sortida es farà 
a la sala polivalent i acabarà a 
la Plaça Ramon Godó on tot 
seguit hi haurà l’espectacle in-
fantil “Dansant per la vida” de 
la companyia Can Cantem.
A la nit “Nit de versions” amb 
l’actuació del cantant i guitar-
rista Juli Piris a la plaça Ramón 
Godó.
El dilluns 12 d’ agost  tindrà 
lloc, a les 09:30h., la segona 
edició de la cursa Vertical, la 
sortida serà a la sala polivalent 
i les inscripcions tindran lloc 
mitja hora abans de la sorti-

da. Seguidament a la plana 
del Recader  es faran els jocs 
més bèsties i a les 6 de la tar-
da hi haurà  bàsquet 3x3 per a 
infants i adults. A les 11h. del 
vespre cantada d’havaneres  a 
la piscina amb el grup “Son de 
l’Havana” . Hi haurà rom cre-
mat per a tothom.
El dimarts 13 a les 10 del matí  
tindrà lloc el concurs de dibuix 
per a totes les edats. Les ins-
cripcions i recollida de làmines 
es poden fer de 10 a 11h. a la 
sala polivalent.
A les 12h  es faran hipopressius 
a la piscina i a les 18h.tarda  
futbol de Festa Major amb el 
partit de petits i  de futbol fe-
mení .
A les 23h. nit de  playback  a la 
Pl. Ramon Godó amb els “Hits 
dels estius dels anys 90 - la can-
çó de l’estiu”. 
El dimecres 14 les activitats 
començaran a les 12h. amb 
les competicions aquàtiques a 
la piscina, les inscripcions es 
podran fer mitja hora abans al 
mateix lloc.
A les 20h. tindrà lloc l’exposi-
ció de  fruits del camp “Presen-
ta les teves millors paneres o 
escultures fetes amb productes 
de l’hort i la vinya” a la pla-
ça Ramón Godó. I a les 21h. 
ball de Vetlla  amb l’orquestra 

“New Marabú  100% directe” a 
la  plaça Ramón Godó (es farà 
una  pausa en la que es vendran 
entrepans)
El dijous a les 12h del migdia  
tindrà lloc l’o�ci solemne de 
Festa Major, al sortir hi haurà 
la benedicció i repartiment de 
l’aigua de Sant Magí i seguida-
ment cercavila dels Bastoners 
de Copons �ns a la plaça on es 
faran sardanes amb el   quintet 
de cobla Terres de Marca  tot 
prenent el  vermut popular.
A les 18h. hi haurà la tradici-
onal baixada d’andròmines. A 
les 22h teatre a la plaça Ramón 
Godó amb la representació de 
l’obra “El Crèdit” de la compa-
nyia ATC de Calaf.
Divendres  a les 12:30h mas-
terclass d’aquagym a la piscina 
municipal. A les 18h. Gimcana 
popular al poliesportiu  i  a les 
19:00 valoració del jurat del 
concurs de guarniment de fa-
çanes  i balcons. 
Per acabar la festa a les 22h. 
tindrà lloc el sopar de Festa  
Major  a la plaça amb Bingo i 
sorteig de la panera . 
La Festa Major està organitza-
da per la Comissió de Festes 
amb la col·laboració de l’Ajuta-
ment de Copons i el suport de 
la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal de l’Anoia.

Dies de Festa Major a Copons

TEATRE / LA VEU 

D’avui divendres i �ns diu-
menge, pels volts de Sant 
Llorenç, patró del municipi, 
Argençola celebrarà la seva 
Festa Major. 
La Festa està organitzada per 
l’Ajuntament i la Jove Comis-
sió de Festes d’Argençola.
Els actes començaran el ves-
pre de divendres 9 d’agost 
a partir de dos quarts de 9 
amb el Pregó. A continuació 
el grup Protons ens oferiran 
una batucada. 
A dos quarts de 10 seguirem 
amb el sopar popular pel jo-
vent , consistent en una Fi-
deuà. Els tiquets es vendran 
el mateix divendres per un 
preu de 4 euros, el sopar ser-
virà per agafar forces per la 
llarga Nit Jove.
La Nit Jove començarà a par-
tir de les 11 de la nit amb el 
clàssic corre carrers, amenit-
zat amb la música dels Pro-
tons. A partir de la 1 de la 
matinada podrem escoltar 
a la Plaça Mariano Mestres 
els concerts de Adala & �e 
Same song band  i de Eko-
band . La nit acabarà amb la 
disco mòbil.
Dissabte dia 10 les activitats 
començaran a les 11 del matí 

amb Els jocs de quan érem 
petits, organitzats pels pares 
del poble. A partir de les 5 de 
la tarda, In�able i jocs gegants 
i, seguidament una Xocolata-
da per a tots els assistents. A 
dos quarts de vuit de la tar-
da la Companyia CatRock en 
Família  presentaran l’espec-
tacle Lolo, on ets?.
A les 10 del vespre i per un 
preu de 2 euros es podrà par-
ticipar a la Botifarrada. A dos 
quarts de 12 de la nit comen-
çarà el Ball de Festa Major 
amb el Orgue de Gats i a la 
mitja part es farà el sorteig 
d’una panera.
Diumenge 11 d’agost, a les 
11 del matí, Actuació del Ball 
de Gitanes d’Igualada. A les 
12 del migdia O�ci de Festa 
Major. Les activitats matinals 
s’acabaran a 2/4 de 2 del mig-
dia amb un vermut popular 
per a tots els veïns a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament.
A la tarda, la Plaça Mariano 
Mestres s’omplirà de música i 
bon ambient amb les actuaci-
ons de  Emma Gomez, a dos 
quarts de 7, i Marialluïsa, a 
2/4 de 8. A les 9 hi haurà un 
Sopar de tapes i entrepans i, 
tot seguit, l’actuació de Pas-
qual i els desnatats, membres 
de La Terrasseta de Preixens.

Argençola celebra la seva 
Festa gran

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 

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

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



La ciclista igualadina 
Lorena Llamas penja la 
bicicleta

Espai patrocinat perEspai patrocinat peresports A.M.ANOIA 
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00
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CICLISME / LA VEU 

Ho anunciava aquest  
passat diumenge 
a la nit a través de 

les seves xarxes socials. La 
ciclista igualadina Lore-
na Llamas deixa el ciclisme 
professional als 31 anys. 
Llamas va començar a com-
petir professionalment fa 
dos anys, quan va entrar a 
la disciplina del Movistar. 
Abans havia format part del 
Frigoríficos Costa Brava de 

Girona i del Bizkaia-Du-
rango, però en els dos casos 
competia com a amateur. En 
la seva participació en grans 
voltes femenines, Llamas va 
quedar 23a en el Giro d’Ità-
lia del 2018 o 57a en el Mun-
dial en Ruta, també el 2018.
L’anoienca va posar punt i 
final a la seva carrera pro-
fessional amb un magnífic 
resultat a la 38a Clàssica de 
Sant Sebastià, ja que va ser 
la guanyadora de la munta-
nya.

Cora Salas (CAI) 4a en salt de llargada 
al Meeting de Sòria
ATLETISME / LA VEU 

D iversos atletes del 
C.A.Igualada Petro-
miralles van partici-

par en les proves respectives 
corresponents als 3 Meetings 
d’Atletisme disputats la set-
mana passada, amb la par-
ticipació de destacats atletes 
estatals. 
Va sobresortir l’actuació de 
Cora Salas, en la seva parti-
cipació al Meeting Memori-
al Diego Barranco de Sòria, 
diumenge. Cora Salas era 4a 
i 2a atleta estatal en el Salt 
de Llargada femení amb un 
millor intent de 6,10 m. Les 
proves es disputaren dissab-
te i diumenge, 3 i 4 d’agost a 
l’estadi Los Pajaritos de Sò-
ria.
D’altra banda, Abdennasser 
Oukhelfen era 5è en els 5.000 
m.ll. masculí, amb 14’35”81, 

i Marc Sànchez 6è en Salt 
d’Alçada, amb 2,02 m., di-
jous, 1 d’agost, al 1r Trofeo 
Nacional Ciudad de Sagunto 
(València).
Anteriorment, dimarts 30 de 

juliol, el Sub-23 Abdelhakim 
Hamid era 8è en els 1.500 
m.ll., amb 3’54”05, en la 5ª 
edició del Meeting Ciudad 
de Pamplona, Memorial José 
L. Hernández.

CICLISME / LA VEU 

La Vuelta a Espanya farà 
parada a Igualada el 
proper 31 d’agost. Serà 

la vuitena etapa de la prova ci-
clista, que tindrà inici a Valls, i 
tindrà Montserrat com a port 
més important. Més enllà de 
l’ascensió a grans muntanyes 
o els esprints �nals, si per una 
cosa és espectacular el ciclis-
me és per la seva proximitat 

amb el públic, i això fa que 
sigui habitual les reivindica-
cions polítiques o socials du-
rant una etapa. En els darrers 
anys, quan La Vuelta ha passat 
per Catalunya s’ha trobat amb 
carrers plens d’estelades i l’any 
passat, el primer amb presos 
polítics en el transcurs de la 
prova, tot i que el seu pas per 
terreny català va ser fugaç, a 
Lleida es va reivindicar amb 
força la llibertat dels presos.

I el CDR de la Conca d’Òde-
na ja ha anunciat una acció 
semblant per l’etapa que �na-
litzarà a Igualada. Des del seu 
compte de Twitter han fet una 
convocatòria al Parc Central 
d’Igualada a l’hora de l’arriba-
da de la cursa a la capital de 
l’Anoia. Amb el lema “Amb els 
nostres diners, no a la vuelta”, 
animen a la gent a apropar-se 
al parc central amb xiulets i 
estelades.

Els CDR organitzaran un acte de 
protesta a l’arribada de La Vuelta a 
Igualada
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CURSES DE MUNTANYA /   
LA VEU 

L’Ultra Trail Valls d’Àneu 
ja passa de les 10 edici-
ons i els “ultreros” te-

nen programada fer-la com a 
mínim un cop al seu historial 
esportiu. Aquest any, però, la 
versió més alpina de les Ultras 
ha caigut del calendari com ja 
va fer al 2016 l’Emmona.
Preparar en condicions una 
ultra té uns costos elevats tant 
econòmics com personals 
i aquesta edició s’ha hagut 
de suspendre per manca de 
corredors que amb les seves 
inscripcions puguin sufragar 
el cost de la cursa. El fet de 
fer-la per aquestes dates, quan 
tothom va carregat de quilò-
metres a les cames i, a més, es-
sent una de les més dures del 
calendari català, fa tirar enre-
re a més d’un. És per això que 
només es va fer versió Trail de 

48km, a part de les altres més 
assequibles.
Aquest any varen canviar el 
recorregut, ja que els darrers 
anys apro�taven els avitualla-
ments del segon parcial de la 
germana gran i si abans sortia 
del Port de la Bonaigua ara la 
sortida i arribada es va fer a 
Esterri d’Àneu. El recorregut 
era un pèl més curt, 5km, però 
es compensava amb 500m 
de desnivell positiu de més. 
Els temps dels primers va ser 
semblant al recorregut an-
terior, els tres primers varen 
baixar de les 7h. El corredor 
del CN Igualada, Álvaro Fillat 
va poder disfrutar del recor-
regut fent crestes per damunt 
dels 2.500m i acabar amb un 
temps d’11 hores i 2 minuts. 
L’Álvaro cada cop es va sentint 
més a gust amb aquest tipus 
de curses alpines i veu més a 
prop fer el salt als psicològics 
100km.

Álvaro Fillat, del CNI, 
disputa l’Ultra Trail Valls 
d’Àneu

TRIATLÓ / LA VEU 

El passat diumenge 28 
de juliol es va cele-
brar la VIII edició de 

l’Aquatló de Cunit, prova de 
la lliga Catalana i que a l’ho-
ra era també Campionat de 
Catalunya Absolut d’aquesta 
modalitat.
Amb un sol radiant i una mar 
inquieta, més de 250 partici-
pants van prendre la sortida 
per realitzar els 1.000 m de 
natació en aigües obertes, se-
guits dels 5 km de córrer en 
un circuit de dues voltes pel 
passeig marítim de Cunit.
Cal destacar la gran actuació 
d’Anna Noguera que acon-
seguia el bronze al Campi-
onat de Catalunya Absolut 
d’Aquatló i Assumpta Castell-
tort �nalitzava en 2a posició 
a la categoria V2F. L’equip 
femení, format per Anna No-

guera, Susagna Rodriguez, 
Assumpta Castelltort i Aïda 
Solà, aconseguia una magní-
�ca 3a posició per clubs.
En categoria masculina, cal 
destacar la 6a posició d’Albert 
Moreno Molins al Campio-
nat de Catalunya i una gran 
6a posició del l’equip mascu-
lí format per Albert Moreno, 
Carlos Fernandez i David Se-
villa, que va estar representat 
amb 7 atletes.
Posteriorment es disputava 
la II edició de l’Aquatló Jove 
de Cunit, prova que forma 
part del circuit Jove Triatleta 
Complert i on els joves atletes 
de categories de promoció re-
alitzaven 400 m de natació en 
aigües obertes, seguits de 2 k 
de córrer.
S’ha de destacar la victòria 
en categoria Infantil d’Oriol 
Alonso, que �nalitzava en 6a 
posició a la general d’aquesta 

El CAI Triatló s’emporta quatre podis 
de l’Aquatló de Cunit

prova jove.
Els resultats dels components 
del CAI Triatló Petromiralles 
van ser:

Femení:
3a – Anna Noguera 34:49
18a – Susagna Rodriguez 
41:10
30a – Assumpta Castelltort 
43:01
56a – Aïda Solà 49:36  

Masculí:
6è – Albert Moreno 31:47
35è – Carlos Fernandez 35:24
42è – David Sevilla 35:56
93è – Daniel Segura 39:29
100 – Aleix Carbonell 39:47
118 – Josep Martínez 41:32
142 – Jordi Jose Barrera 42:50

Prova Jove:
1r Infantil M – Oriol Alonso: 
15:31

BÀSQUET / LA VEU 

Mútua Igualadina i 
Benzinera bonÀrea 
Igualada-Òdena, 

renoven com a patrocinador 
del CBI, en concret del prein-
fantil femení B i del preinfan-
til masculí, respectivament. 
Mútua Igualadina té el com-
promís de vetllar per la salut 
de les persones. Disposen de 
tot tipus de cobertures mèdi-
ques, per a totes les edats, per 
a poder accedir ràpidament a 
una bon atenció mèdica. 

Per la seva banda, La benzine-
ra bonÀrea Igualada-Òdena 
està situada al polígon de les 
Gavarreres i ofereix carbu-
rant a preus molt ajustats. A 
més, té una cafeteria i botiga 
bonÀrea on hi passen més de 

Mútua Igualadina i BonÀrea renoven 
com a patrocinadors del CBI

1.000 clients cada dia. També 
disposa d’altres serveis com 
els rentadors per als cotxes 
i porta el gasoil a domicili. 
Està oberta 24 hores 365 dies 
l’any.

    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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Els tres equips de l’In�nit 
que han ascendit, rebuts a 
l’Ajuntament d’Igualada

PÀDEL / LA VEU 

El dimecres 31 de juliol 
l’Ajuntament d’Iguala-
da, encapçalat per l’al-

calde Marc Castells i regidors 
dels partits majoritaris, va fer 
una recepció als tres equips de 
Pàdel In�nit que han pujat de 
categoria aquest any. Concre-
tament, les Veteranes Feme-
nines, que van aconseguir ser 
campiones de Lliga a tres jor-
nades abans de �nalitzar-la, 
també els Veterans Masculins, 

que van aconseguir ser campi-
ons en l’última jornada en una 
lliga molt igualada i �nalment 
el Masculí B, que va aconse-
guir l’ascens, guanyant el Play 
O� molt emocionant a Premià 
de Dalt.
La recepció va consistir amb 
l’entrega per part de l’alcalde 
de tres trofeus als tres capitans 
dels equips a dalt esmentats: 
la Eva Prades, Oriol Vinardell 
i Toni Mensa que van recollir 
els trofeus i realitzant un petit 
discurs.

PATINATGE / LA VEU 

El dissabte 27 de Juliol es 
van celebrar a Sant Pere 
de Riudebitlles les pro-

ves per passar de nivell orga-
nitzades per la Federació Cata-
lana de Patinatge.
Van ser un èxit pel Patinat-
ge Artístic Igualada ja que 10 
patinadors/es del club les van 
aprovar.
L’Alexandra Burczynska, la 
Marina Laporta i la Maria Es-
coda, van aprovar el nivell B, i a 
partir d’ara patinaran a l’A.

L’Anna Badia va aprovar el ni-
vell C i a partir d’ara patinarà 
al B.
L’Abril Llopis, el Daniel Llo-
rach, la Martina Valencia, l’Ar-
let Domenech, la Berta Victor i 
la Chiara Xaus, van aprovar el 
nivell D, i a partir d’ara patina-
ran al C.
Des del club es vol felicitar l’en-
trenadora Ester Torrabadella, 
ja que a la seva primera tem-
porada ha aconseguit elevar el 
nivell de tots els patinadors/es 
del club de manera notòria.
Ara toca descansar i carre-

gar piles a l’agost, per afrontar 
la temporada que ve amb les 
mateixes ganes i il·lusió, i con-
tinuar col·locant el patinatge 
artístic igualadí al nivell que li 
correspon.
A les proves de nivell també hi 
van participar patinadores de 
l’Igualada HC. Les arlequina-
des Ivet Riera i Rut Martí van 
assolir la prova del Nivell C i a 
partir del setembre competiran 
al Nivell B. La Núria Barrado, 
va assolir la prova Nivell D i al 
tornar de vacances competirà a 
Nivell C.

13 patinadores de clubs igualadins 
passen les proves de nivell

AJUNTAMENT DE CAPELLADES

EDICTE
de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació inicial de la modi�cació del Reglament d’utilitza-
ció de la Piscina Municipal  (2019/49)

En sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Capellades la qual va tenir lloc el dia 31/07/2019 es 
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:

“
Primer.- Aprovar inicialment la modi�cació:

A) de l’art. 5è. del Reglament d’utilització de la piscina municipal de Capellades, amb la redacció 
que a continuació recull: 

Art. 5è.- Normes de funcionament.

5.6- No es podrà menjar a la zona de platja i de gespa. A la zona de gespa, tampoc és permès el 
menjar de tipus "pipes" o similars amb closca.
5.7- No es podran abandonar deixalles en tot el recinte de la piscina. A la piscina també es recicla 
i cal dipositar les deixalles classi�cades amb els cubells de reciclatge corresponents.
5.25- No es podrà fumar a cap espai del recinte de la piscina municipal.

B) De l’art. 7è. del Reglament d’utilització de la piscina municipal de Capellades, amb la redacció 
que a continuació recull:

7è.- Distribució i utilització de les casetes-vestidors

7.1- Dret a ús. Es realitzarà un procediment d'adjudicació per als usuaris que així ho vulguin 
mitjançant un sorteig que determinarà quins usuaris en podran fer ús per a les tres següents 
temporades. Les persones interessades podran apuntar-s'hi sempre i quan siguin majors d'edat i 
només s'acceptarà una inscripció per unitat familiar. El sorteig és d'assistència oberta i tindrà lloc 
amb la presència del Regidor d'Esports, la Secretària de la Corporació i un Tècnic municipal. Les 
primeres 82 sol·licituds, tantes com casetes-vestidor hi ha, que surtin escollides seran les que, per 
a les tres temporades següents de bany, tindran el dret d'ús d'una caseta municipal.
7.2- Llista d'espera. La llista d'espera es conformarà a través de la relació de persones que hagin 
quedat fora de les primeres 82 places.
Seguint escrupolosament l'ordre de classi�cació que hagi resultat del sorteig. La llista d'espera 
així com els usuaris que n'hagin sortit escollits té la vigència de tres temporades. Les persones 
escollides en el sorteig hauran d'haver fet el pagament de la taxa corresponent i fer arribar a 
l'Ajuntament el resguard de l'ingrés, abans de l'inici de temporada, indicant en el concepte el seu 
nom i número de caseta assignada en el  sorteig. L'assignació del número que indica la ubicació 
de la caseta serà per ordre de sorteig.
7.11- És requisit indispensable que, tota persona a qui se li adjudiqui una caseta-vestidor, sigui 
abonada d'aquest servei durant tot el període d’adjudicació.

Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent 
de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí O�cial de la Província, en el Diari O�cial de 
la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell 
d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.

En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra la modi�cació inicial de 
l’esmentada ordenança en el termini d’informació pública i audiència dels interessats, s’entendrà 
aprovat de�nitivament l’esmentat Acord.
L’expedient es pot examinar a la Secretaria d’aquest Ajuntament (carrer Ramon Godó núm. 9, ) en 
horari d’o�cines, de dilluns a divendres no festius  des de les 9 a les 15 hores.
“

Es fa públic per a informació general.

Capellades,   5 d’agost de 2019 

L’alcalde,
Salvador Vives Alari 
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cultura Espai patrocinat per

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

www.rendaurbana.cat

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

MONTSERRAT 
ACOSTA I FIGUE-
ROLA (IGUALADA, 
1949-1984). LLUM, 
INTIMITAT I REA-
LITAT
Artista i dissenyadora igua-
ladina. Tot i morir molt jove, 
deixà un llegat artístic prolí-
fic i molt personal. El Museu 
de la Pell reivindica la figura 
d’aquesta dona excepcional 
amb la selecció d’una cin-
quantena d’obres, la majoria 
inèdites i procedents de la 
col·lecció familiar.
Del 26 de juliol al 15 de se-
tembre al Museu de la Pell

METAMORFOSI
Sergio Suñer.
Un recorregut artístic pels 
diferents mètodes pictòrics 
que l´artista ha experimentat 
al llarg de la seva trajectòria. 
Amb el pas dels anys canvia 
la forma d’expressar-se i la 
matèria en què ho plasma. 
Del 16 de juliol al 13 de se-
tembre al Punt de lectors de 
la Biblioteca Central

EXPOSICIONS

President de joves

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Fou l’any 1949, quan Joan Cor-
tès Tossal (traspassat fa 15 dies) 
deixà de ser el president dels 

Joves d’A.C. de la parròquia de la So-
ledat, per anar al seminari de Vic,  a 
iniciar la seva carrera eclesiàstica, el 
va suplir en el càrrec, el Martí Marsal 
Codina.
El bon amic Martí el recordo de quan 
era Delegat dels Aspirants i la meva 
benvolguda mare, ens recomanava a 
ell que tingués cura nostra, quan anà-
vem d’excursió per la comarca.
Amb l’Antònia Cortadellas, va formar 
una família cristiana, exemplar. Amb-
dós es lliuraren a tasques apostòliques 

amb un esperit generós i entregat. Fo-
ren uns actius cooperadors de la par-
ròquia i de les obres assistencials.
Vivien en les anomenades “cases ba-
rates”, grup Francesc Moragues.
A ell, el recordem com administratiu 
de l’empresa de curtits Combalia, si la 
memòria no ens falla.
L’any 2009, a l’edat de 84 anys, retor-
nà ala casa del Pare, on, sens dubte, 
haurà trobat el seu merescut premi 
celestial.
La seva caricatura, que publiquem, 
és d’aquella època. La realitzà en Pere 
Puig (Revista “Vida...”, abril1949 - nú-
mero 40). 

MÚSICA / LA VEU 

Ricard Gili, trompe-
ta i veu. (Barcelona, 
1948). Arquitecte. 

Membre fundador i director 
de La Locomotora Negra. Al 
davant d’aquest grup ha ac-
tuat, des de la seva fundació 
el 1971, en un gran nombre 
de poblacions catalanes i en 
diverses ciutats de l’estat es-
panyol. Ha participat també, 
en festivals a França i Bèlgi-
ca. Ha donat cursets, semi-
naris i conferències de jazz a 
l’Escola d’Estiu Rosa Sensat, 
Universitat Catalana d’Estiu 
(Prada de Con�ent), Taller de 
Músics, Universitat Pompeu 
Fabra, Escola de Pedagogia 
Musical, Institut Joan Llon-
gueras, i a diversos centres 
privats. Ha escrit els llibres 
“EL Jazz” (Nova Terra, 1978, 
Hogar del Libro 1986) i dar-
rerament “Puro Jazz”, sobre la 
història i les característiques 
d’aquesta música. També ha 
publicat nombrosos articles a 
la Revista Musical de Catalu-
nya i al Butlletí del Hot Club 
de França. Ha estat el director 
artístic del Festival de Jazz de 
la Costa Brava des de la seva 
primera edició (1990) �ns 
l’any 2001. És president de la 
Fundació Privada Catalana 
Jazz Clàssic. 

Oriol Romaní, clarinet. Nas-
cut a Barcelona, es va iniciar 
en la música en l’ambient fa-
miliar i a les escoles Sant Gre-
gori i L’Arc i va estudiar mú-
sica clàssica amb prestigiosos 
mestres del país i de l’estran-
ger. Va descobrir el jazz als 
seminaris de Ricard Gili i  va 
fer-ne el primer aprenentatge 
pràctic al club La Guitarra 
amb el pianista Jimmy Rena, 
i durant cinc anys amb La Lo-
comotora Negra. A La Cova 
del Drac va col.laborar amb 
músics com Gene Connors, 
Carrie Smith i Ralph Sutton. 
Paral·lelament a les seves ac-
tuacions com a concertista de 
música clàssica, des de 1995 

va crear al costat de Ricard 
Gili i Pepe Robles el conjunt  
New Orleans Blue Stompers, 
amb el qual va enregistrar el 
CD the Louis Armstrong-
musical story (Blue moon), 
i el quartet Barcelona Swing 
Serenaders, del qual s’ha pu-
blicat el CD Saturday night 
function (Discmedi). L’any 
2003 va iniciar un original 
duo amb el pianista Ignasi 
Terraza, amb el qual ha en-
registrat el CD Confessin’ 
(Discmedi).  Ha actuat també 
amb els trompetistes Herbert 
Christ i Josep mª Farràs, les 
cantants Mònica Green i Big 
Mama, el vibrafonista Dany 
Doriz i altres destacats músics 

Jazz del bo amb “Gili-Romaní Hot Jazz 
Cats”, a Sant Magí de la Brufaganya

i grups del país i de l’estran-
ger. Ha presentat concerts di-
vulgatius per a escolars i per a 
adults i és autor del llibre To-
cats pel jazz (Amalgama). Re-
conegut com un dels clarine-
tistes de sabor més genuí dins 
el jazz New Orleans i el jazz 
clàssic, ha estat convidat als 
festivals de Vitoria, San Sa-
bastiàn, Andorra i Barcelona 
així com a festivals o clubs 
de jazz d’arreu de Catalunya, 
Espanya, França, Alemanya i 
Gran Bretanya. Els concerts 
De Mozart al Swing i Viatge 
a New Orleans , dirigits i pre-
sentats per Oriol Romaní al 
Palau de la Música el 2004 i el 
2005, han estat dels més ben 
rebuts pel públic del Festival 
del Mil·lenni de Barcelona.
També formen part del grup 
Federico Mazzanti, piano,  
Queralt Camps, contrabaix i 
Xavi Hinojosa, bateria
Podeu reservar entrades pel 
concert a través de www.bru-
faganya.cat .  

Demà dissabte actua-
ran a Sant Magí de la 

Brufaganya Ricard Gili 
i Oriol Romaní, dos dels 

grans noms del jazz a 
Catalunya 



SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada. 

Ulleres 3D no incloses.

SORTEIG
2 Entrades

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
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676 959 431

railhome.com

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

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 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 131 35 58

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

Les entrades tenen vigència 
d’un mes a partir de la publica-
ció dels guanyadors.

Els guanyadors es donaran a 
conèixer per mitjà de l’edició 
impresa de La Veu a finals de 
mes, podran recollir les entra-
des directament a cadascuna 
de les entitats que participen,  
a excepció de Yelmo Cines i el 
cicle de concerts d’Hostalets, 
que s’han de passar a buscar 
per les oficines de La Veu *.

Els guanyadors de la cistella 
Caprabo i Caves Bohigas se’ls 
avisarà via telèfon a fi i efec-
te de poder fer-los la foto de 
l’entrega del regal. 

SORTEIG 
de 8 abonaments 
anuals per al cicle 
de concerts 2019 

dels Hostalets 
de Pierola

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pè lag de F regaire +  
Plataners +  Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

e.coilhom

CISTELLA AMB PRODUCTES

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

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

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  el 
30/8/2019. 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. 

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
S

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals 

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine Ateneu

Visita Caves Bohigas 

Abonaments Hostalets 

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

Cistella Caprabo TOTS ELS SORTEJOS

Signatura



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Pujalt fa un pas més en l’ampliació del Memorial de 
l’Exèrcit Popular, amb uns actes summament participats

E l passat dissabte dia 3, amb motiu del 80è ani-
versari del �nal de la Guerra Civil, a la pobla-
ció de Pujalt, des del Memorial de l’Exèrcit 

Popular i sota el suport de la Diputació de Barcelona 
i la coordinació de Cat Patrimoni, es va dur a ter-
me un esdeveniment commemoratiu, amb una gran 
concurrència de públic, més de tres-centes persones 
que van participar amb interès i entusiasme d’un se-
guit d’actuacions relacionades amb els fets de memò-
ria històrica del 1939; en de�nitiva, un pas més en la 
recerca i recuperació del patrimoni històric per a la 
població de Pujalt i els seus voltants.
Si bé els successos que servien de reclam per a aques-
ta commemoració eren els fets del desallotjament de 
Base d’Instrucció del XVIIIè Cos de l’Exèrcit Popular 
davant la imminent arribada de les tropes franquis-
tes disposades a creuar la comarca amb el propòsit 
d’ocupar Catalunya �ns arribar a la frontera francesa. 
Des del mateix Memorial, l’acte, de signe museístic, 
tenia per objectiu plasmar una recreació testimonial 
no només amb una visita guiada de la vida del cam-
pament -que en aquest lloc hi estava  instal·lat- amb 
la presència de comandaments i soldats, a càrrec dels 
grups de recreació i interpretació històrica Exèrcit 
de l’Ebre i Didpatri de la Universitat de Barcelona; 
endemés de dur a terme la inauguració de la barraca 
rehabilitada on vivien els soldats responsables de la 
cuina del campament, una petita habitació amb dos 
llits, roba i mobles del moment –un retrat costumis-
ta dels barracons militars- amb la consegüent visita 
a l’obrador, amb els pertinents estris, i amb una esce-
ni�cació del dia a dia dels nombrosos regiments de 
soldats que per allí hi van passar.
No obstant això, allò que va conquistar el més alt 
nivell emotiu del públic va ser: d’una banda, l’es-
pectacle poètic i teatral, “Galícia Màrtir”, presentat 
per Josep M. Solà, i inspirat en els versos inèdits de 
Joan Olivé Porté, soldat a Pujalt durant el 1938; a 
més de la dramatització d’algunes estampes de l’obra 
per Gralla Manufactures Teatrals, acompanyada de 
textos de Joan Olivé i interpretats pel rapsode Jau-

me Oller, a més de peces clàssiques de piano, a càr-
rec d’Isaac Fonoll. Seguidament, li va tocar el torn 
a  les populars “cançons de trinxera” dels anys de la 
Guerra Civil, interpretades pel grup El Gall Roig i 
Negre, unes veus de tres nois del territori. I, �nal-
ment, “Mort a les cunetes”, una representació teatral 
d’un llarg i reeixit recorregut en homenatge a les 
víctimes de la repressió franquista, de la mà de l’ar-
tista teatral Joan Valentí. Es tracta d’un muntatge a 

mode de teatre documental que narra, en boca d’un 
supervivent, el testimoniatge del grup de nou presos 
que, amb el pretext de ser traslladats de Manresa a 
Barcelona, van ser afusellats el 9 de febrer de 1939, 
en un indret proper a Montserrat -avui, encara no 
descobert- i conegut com a “Fossa de Can Maçana”; 
i va ser resultant la fugida d’un d’ells que es va donar 
la conjuntura que va permetre fer pública aquesta 
execució.
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El proper 20 d’agost 
s’inaugurarà a la Sala 
Municipal d’Exposici-

ons, la mostra “Que comenci 
la funció! El circ a Igualada 
(1883 – 2018)” de Josep Elias 
Farré.
Es tracta d’un recull d’anèc-
dotes, notícies, imatges i pro-
grames del pas del circ per 
Igualada, aportats en gran 
part per Josep Elias i Farré: 
des dels primers acròbates 
ambulants que ens visitaven 
a �nals del s. XIX i els grans 
circs que paraven a la ciutat 
cada Festa Major �ns als circs 
contemporanis que han evo-

lucionat per adaptar-se al s. 
XXI.
Se n’ha  recollit una mostra 
per donar una idea de com 
ha passat per la nostra ciu-
tat aquesta màgia que ens ha 
omplert d’il·lusions.
Passin a veure la màgia del 
circ!
Agraïments: Josep Elias Far-
ré, Estudi de Dansa i Expres-
sió dell’Arte, Família Raluy, 
Rafael Roca Dalmau, Tot Circ
Imatges: Arxiu Comarcal de 
l’Anoia, Josep Graells Tarru-
ella, Joan Guasch Gratacòs, 
Manuel Hidalgo, Francesc 
Rossell Farré, Tot Circ
Documentació: Biblioteca 
Central d’Igualada i Josep 

Elias i Farré
Disseny: Sendra & Enrich

Ho organitzen: Departament 
de Promoció Cultural de 

l’Ajuntament d’Igualada i Bi-
blioteca Central

Per la Festa Major, exposició “Que comenci la funció! El circ a 
Igualada (1883-2018)”



CULTURA  |  31Divendres, 9 d’agost de 2019

CULTURA / LA VEU 

Han estat tres setma-
nes de creativitat, 
imaginació, diver-

sió, aprenentatges i noves 
amistats!
Han participat en les activi-
tats un total de 136 infants d’ 
infantil i primària d’ entre 3 i 
11 anys i 18 joves d’ entre 11 
i 15 anys d’ Igualada i la resta 
de la comarca.
El nostre eix d’animació ha 
girat entorn tres artistes del 
món de la pintura i l’escultu-
ra: Wassily Kandinsky, Yayoi 
Kusama i Jaume Plensa. Els 
nens i nenes han gaudit molt 
experimentant amb nous 
materials i han pogut apro-
par-se al món de l’art d’una 
manera molt divertida i cre-
ativa.
Els joves han participat en el 
casal artístic i tecnològic de 
realitat augmentada impartit 
per Jordi Solà de Cubusgames 
i el curs d’ Illustrator i Pho-
toshop a càrrec de Pau Parce-

risas i Albert Soler de l’estudi 
de disseny Quartada, així han 
pogut conèixer i aprendre no-
ves tècniques de disseny i cre-
ació per ordinador.
També han pogut participar 
en el workshop de pell, im-
partit per Mossi Ayabi i Olga 
Dubovik i aprendre tècni-
ques artesanals de confecció 
d’articles en el taller de cuir.

Finalitzem l’estiuart’19 de la Gaspar 
amb un èxit total!

Com a cloenda de les activi-
tats, celebrem la tradicional 
festa White Holly, una ex-
plosió d’energia i alegria, on 
els nostres infants gaudeixen 
d’allò més.
Han estat unes setmanes 
molt productives que de 
ben segur hauran deixat em-
premta en els nostres infants 
i joves.

CULTURA POPULAR / LA VEU 

El passat 28 de juliol els 
Falcons de Capellades 
van desplaçar-se a Vila-

nova i la Geltrú per participar, 
conjuntament amb els Falcons 
de Vilanova i la Geltrú, en la 
Cercavila i Diada de Falcons. 
Aquest acte és un dels més 
importants de la Festa Major 
de la ciutat, la qual s’inicia 
el 18 de juliol i �nalitza el 6 
d’agost.
L’actuació es va iniciar a la 
plaça de les Neus, des d’on 
les dues colles van sortir en 
cercavila �ns la plaça de la 
Vila, on van poder exhibir el 
potencial de les seves �gu-
res. Durant la Cercavila els 
Capelladins van realitzar les 
següents cinc �gures: Tripira 
3x3 amb Pilar de 3 amb tom-
barella, Serra de 4 puntes, Vol 
de 4, dues Espelmes i dos Pira 
Pi. L’entrada a plaça la van rea-
litzar amb un Carro i Pilars de 
2 caminats. Un cop van entrar 

a plaça es van dirigir cap al es-
cenari per a poder començar 
amb el magní�c repertori de 
�gures, que va ser el següent: 
Tripira amb Pilar de 3 rodat 
amb tombarella, Super Vol 
amb dos Vols de 3 i un Vol de 
3 coronat, Presentació, Vol de 
4, Pira de 9 i Planxes.
Al llarg de tot l’acte els Fal-
cons van gaudir del caliu d’un 
públic molt entregat que van 
fer ressonar els seus aplaudi-
ments per a tots els carrers i 
places. Un cop més els Fal-
cons de Capellades van de-
mostrar una excel·lent tècnica 
i sincronització alhora de re-
alitzar les �gures. No obstant, 
també cal esmentar l’especta-
cular actuació dels Falcons de 
Vilanova i la Geltrú, els quals 
van exhibir unes �gures d’un 
nivell tècnic elevat.
Ara els Falcons de Capellades 
continuen treballant fort per a 
la seva propera actuació el dia 
4 d’agost a la Festa Major de 
Canaletes.

Els falcons de Capellades 
a la Festa Major de 
Vilanova i la Geltrú

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.

UNA INSÒLITA VISTA (1908) DE L’ABANS 
ANOMENADA PLAÇA DE L’ÀNGEL (AC-
TUAL PLAÇA DEL REI), AMB LA VELLA 
CASERNA MILITAR, A LA DRETA, CAN-
TONADA AMB EL CARRER DE ST. BAR-
TOMEU. Aquest edi�ci -com es pot veure- 
tenia molt avançada la seva façana cap a la 
plaça. 

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. 
Arxiu Fotogrà�c Municipal i Fons de Docu-
mentació de l’Agrupació Fotogrà�ca d’Igua-
lada (AFI). Material recentment digitalitzat.



Aventures de mascotes
Estrena • Mascotas 2

REDACCIÓ / 

La vida de l’terrier Max ha sofert 
grans canvis en els últims temps 
i s’ha d’enfrontar a ells. La seva 

propietària s’ha casat i ha tingut un �ll 
anomenat Liam. Max, que al principi 
no era massa amic dels nens, li ha aga-
fat tant d’afecte a aquest nou membre 
de la família que la seva preocupació 
per ell i el seu afany per protegir han 
fet que acabi patint un tic nerviós. A 
més, durant un viatge a una granja, 
Max i el seu amic Duke coneixeran 
nous animals que mai havien vist, vi-
vint boges aventures que només faran 
augmentar l’ansietat del pobre terrier. 
Per sort, Gall, el veterà gos de la gran-
ja, farà que Max sigui capaç d’oblidar 
la seva neurosi, treure el seu costat alfa 
més profund i donar una mica més de 
llibertat al petit Liam. Mentrestant, 
la intrèpida pomerania Bridget, amb 
l’ajuda de la seva amiga felina Chloe, 
intenta rescatar la joguina preferida de 
Max del pis d’una dona gran que està 
ple de gats. D’altra banda, el guillat i 
adorable conillet Pompón, que té de-
liris de grandesa i està convençut que 

és un superheroi, coneix la Daisy, un 
Shih Tzu que li demana ajuda per dur 
a terme una perillosa missió. Tindran 
Max, Pompón, Bridget i tota la colla el 
valor d’enfrontar-se a les seves pitjors 
pors?
Seqüela de la reeixida pel·lícula ani-
mada de 2016, Mascotes. Chris Mele-
dandri, fundador i director executiu 
de Illumination, i la seva �del col·labo-
radora Janet Healy produeixen aquest 
segon lliurament de la comèdia que va 
batre el rècord de taquilla amb la mi-
llor estrena de tota la història, tant de 
cinema d’animació com d’acció real.
Aquesta seqüela de la pel·lícula d’ani-
mació Mascotes torna a estar dirigida 
per Chris Renaud (Gru 2. El meu do-
lent preferit) i escrita per Brian Lynch 
(Els minions). El seu repartiment de 
veus en la versió original el formen 
els actors Patton Oswalt (Veep), Lake 
Bell (De vuelta a casa), Jenny Slate (Ve-
nom), Bobby Moynihan (Unbreakable 
Kimmy Schmidt), Ti�any Haddish 
(Escuela para fracasados), Kevin Hart 
(Jumanji: Bienvenidos a la jungla), Eric 
Stonestreet (Modern Family) i Harri-
son Ford (Blade Runner 2049).
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Una nova vida
Estrena •  Háblame de ti

REDACCIÓ/ 

Alain Wapler (Fabrice Luchini) 
és un home de negocis respec-
tat i un orador brillant. En la 

seva vida no hi ha lloc per a l’oci o la 
família. Un dia, pateix un vessament 
cerebral que trastoca la seva brillant 
carrera professional i li causa proble-
mes profunds de parla i memòria. En 
la seva rehabilitació rep el suport de Je-
anne (Leïla Bekhti), una jove logopeda. 
Gràcies a l’ardu treball i la paciència, 
Jeanne i Alain arribaran a conèixer-se i 

cada un, a la seva manera, intentarà re-
construir-se i començar una nova vida.

Comèdia dramàtica que dirigeix Hervé 
Mimran (Nous York), que també es-
criu el guió en col·laboració a Hélène 
Fillières (Une histoire d’amour), a partir 
del llibre de Christian Strei�. El repar-
timent del �lm està format per Fabrice 
Luchini (La alta societat), Leïla Bekh-
ti (El gran baño), Rebecca Marder (La 
redada), Igor Gotesman (Five), Mic-
ha Lescot (Mal genio) i Yves Jacques 
(Grandes familias).



PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb Santiago Se-
gura, Toni Acosta, Silvia Abril 
Javier, pare de cinc �lls, d’entre quatre i dotze anys, s’hau-
rà d’enfrontar a la caòtica realitat que suposa quedar-se sol 
amb els seus cinc �lls, quan la seva dona decideixi anar-se’n 
de viatge i deixar-lo sol amb ells. La caòtica situació que això 
provoca a casa, tot un exercici pràctic de conciliació famili-
ar, donarà lloc al desastre més absolut

VENGANZA BAJO CERO
Gran Bretanya. Acció. De Hans Petter Moland. Amb Liam 
Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson .
Nels Coxman (Liam Neeson) treballa com llevaneus en un 
recòndit i apartat paratge de muntanya a Canadà. Però un 
dia aquesta plàcida vida es veu truncada quan rep la terrible 
notícia que el seu �ll ha mort a causa de les drogues. Serà 
llavors quan busqui venjança a tota costa i es vegi embolicat 
en una arriscada guerra de narcotra�cants

HABLAME DE TI
França. Comèdia dramàtica. De Hervé Mimran. Amb  Fa-
brice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder 
Alain Wapler és un home de negocis respectat i un orador 
brillant. En la seva vida no hi ha lloc per a l’oci o la famí-
lia. Un dia, pateix un vessament cerebral que dóna al trast 
amb la seva brillant carrera professional i li causa problemes 
profunds de parla i memòria. En la seva rehabilitació rep el 
suport de Jeanne, una jove logopeda 

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.

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR...
EEUU. Terror. De André Øvredal. Amb  Zoe Margaret 
Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush.
Un grup d’adolescents intenten resoldre el misteri que en-
volta les sobtades morts al poble. Stella (Zoe Colletti) és una 
nena que pateix per la desaparició de la seva mare en la nit 
de Halloween. Novel·la Morales és un jove llatí que és reclu-
tat per anar a la Guerra de Vietnam. Stella i els seus amics es 
veuen embolicats en una broma pesada de Halloween que 
surt malament.

FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
EEUU. Acció. De David Leitch. Amb  Dwayne Johnson, Ja-
son Statham, Idris Elba.
Luke Hobbs és un lleial policia, membre dels Serveis de 
Seguretat del Cos Diplomàtic dels EUA. Per la seva banda, 
Deckard Shaw és un solitari mercenari, exmembre del Cos 
d’elit de l’exèrcit britànic. D’entrada, no tenen res en comú. 
A més, descon�en l’un de l’altre, i els insults i cops entre tots 
dos no han cessat des que es van conèixer. Això sí, quan el 
món s’enfronti a una terrible amenaça, aquests dos adversa-
ris no tindran més remei que unir les seves forces

MASCOTAS 2
Estats Units.  Animació. De  Chris Renaud Amb Patton 
Oswalt, Kevin Hart, Harrison Ford
Tornen el gos Max i els seus companys Gidget, Chloe, Mel, 
Luke i Pompón, tots ells mascotes que mantenen curiosos 
secrets en la seva vida a la ciutat de Nova York quan els seus 
amos no són a casa. És clar que la vida de Max canviarà per 
complet quan aparegui Liam, un nadó que és el �ll de la seva 
adorada propietària Katie.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

MASCOTAS 2 
Dv: 17:15/19:30
Ds: 17:15/19:30/22:00
Dg: 17:15/19:30
Dll: 17:15/19:30
Dc: 17:15/19:30
Dj: 17:15/19:30

1/MASCOTAS 2
Dv Ds Dll a Dc: 
16:00/18:00/20:00/22:00
Dg: 12:00/14:00/16:00/18:00
/20:00/22:00
1/ERASE UNA VEZ... HOLLYWOOD
Dj: 15:45/18:50/21:55

2/MASCOTAS 2 
Dv a Dll i Dc: 17:00/19:00/21:00
Dm: 17:00/19:00
2/MASCOTAS 2 (3D)
Dg: 13:00
2/MASCOTAS 2 (CAT)
Dg: 15:00
2/MASCOTAS 2 (VOSE) 
Dm: 21:00

3/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO  
Dv Ds Dll a Dc: 
15:50/17:45/19:45/22:30
Dg: 12:50/15:50/17:45/19:45/22:30

4/ FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
Dv Ds Dll a Dc: 16:50/19:40/22:20
Dg: 12:30/16:50/19:40/22:20

5/ EL REY LEON
Dv: 17:15/22:45
Dg: 19:30/21:50
Dll a Dc: 17:15/19:30/21:50
5/ BTS: BRING THE SOUL
Dv: 20:15
Ds: 16:15
Dg: 12:15

6/ EL REY LEON
Dv a Dc: 16:15/18:30
6/ FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
Dv a Dll i Dc: 21:15
6/ FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW 
(VOSE)
Dm: 21:15
6/ ALADDIN
Dg: 12:45

7/ TOY STORY 4 
Dv Ds Dll a Dc: 16:30/18:35
Dg: 13:10/16:30/18:35
7/ EL REY LEON 
Dll: 20:30
7/ ANNABELLE VUELVE A CASA
Dv a Dc: 22:50
7/ SPIDERMAN: LEJOS DE CASA
Ds i Dg: 20:30
7/ VENGANZA BAJO CERO
DII i Dm: 20:30
7/ LOS GOONIES
Dc: 20:30

8/HISTORIAS DE MIEDO PARA CON-
TAR EN LA OSCURIDAD 
Dv a Dll i Dc: 15:45/18:05/20:20/22:35
Dm: 15:45/18:05/22:35
8/EL REY LEON 
Dg: 12:25
8/HISTORIAS DE MIEDO PARA CON-
TAR EN LA OSCURIDAD  (VOSE)
Dm: 20:20

TANCAT PER 
VACANCES FINS 
EL 30 D’AGOST

ELS DIES QUE VINDRAN   
Ds i Dg: 18:00
HABLAME DE TI   
Ds i Dg: 19:40

DIJOUS 15 D’AGOST

HABLAME DE TI   
Dj: 18:00
HABLAME DE TI   
Dj: 19:35

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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GEOGRAFIES INEXCUSABLES

Pretoria, una quasi desconeguda capital però portal 
de visita obligada a Sud-àfrica

Pretoria no és una 
ciutat especialment 
captivadora tot i ser 

un important reclam per 
a  viatgers; de fet la seva 
notorietat rau a ser la seu 
administrativa i jurídica 
de la gran República de 
Sud-àfrica, des de l’any 
1961 en què el país es va 
convertir en República.
A quatre passes la Saba-
na tropical (Bushveld) i 
de la Meseta de Highveld, 
Pretoria està situada a la 
part septentrional de la 
província de Gauteng, en 
un entorn paisatgístic d’ex-
cepció, entre una fèrtil vall 
amb unes vessants dibuixa-
des per grans extensions de 
“xicarandes” -que tenyei-
xen el paisatge d’un mo-
rat sorprenentment- i les 
crestes rocoses de Maga-
liesberg. Aquesta capital, 
de gairebé dos milions i 
mig d’habitants, que gau-
deix d’unes molt genero-
ses estacions climàtiques, 
ha estat històricament un 
puntual espai estratègic 
per a unes més que efecti-
ves activitats econòmiques 
a mercès de l’explotació 

dels seus impressionants 
recursos miners, que van 
des del processament del 
ferro i de l’acer fins a la 
potentíssima indústria del 
diamant.
Des d’un enfocament ur-
banístic i cultural, sobre-
tot en una ciutat d’una 
gran concurrència de visi-
tants -a més de ser centre 
del govern- pel pols vital 
de la cultura, l’ensenya-
ment i la investigació de 
forma intensiva, les des-
tinacions de major inte-
rès es localitzen al centre 
de la ciutat, especialment 
a la zona vella on els gra-
tacels d’unes resplendents 
façanes de vidre alternen 
amb els edificis històrics, 
enmig de vasts espais en-
jardinats, parcs i avingu-
des. I, és especialment a 
la Church Square on avui 
et sorprèn una imponent 
estàtua de Paul Kruger, 
que es troba entre tan-
ques perquè no deixa de 
ser objecte de diversos 
atemptats a la figura del  
personatge. Molt a prop, 
l’antic Raadsaal (Parla-
ment) i un xic més distant 

el City Hall es conver-
teixen en uns veritables 
punts de trobada de pro-
pis i estranys, sobretot 
per a escoltar el dinàmic 
so de les nombroses cam-
panes del majestuós ca-
rilló d’aquest últim. Més 
enllà, a més dels jardins 
públics, una universitat 
summament notable en 
altes tecnologies i uns 
museus que testimonien 
l’esdevenir històric de 
les diferents ètnies afri-
canes, són d’inexcusa-
ble visita: el Monument 
Voortrekker i la “Union 
Buildings” .
En primer lloc, el Monu-
ment Voortrekker, obra 
de Gerard Moerdijk, és 
una construcció -de gra-
nit i de planta quadrada 
de gran esveltesa- que 
data de 1949 i que es va 
configurar com a  home-
natge als Voortrekkers 
-els pobladors “boers”- 
que van assentar-se en 
aquests dominis a prin-
cipis del segle XX; avui 
obert a espectacles mu-
sicals atesa la seva mag-
nífica acústica. D’altra 
banda, en ell punt més 
alt de la ciutat, a l’extrem 
nord del barri residen-
cial d’Arcàdia, el con-
junt d’edificis del govern 
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-The Union Buildings- 
d’estètica neoclàssica, i 
obra d’Herbert Baker, 
representen els majors 
èxits de disseny i arqui-
tectura de la història de 
la capital, conjuntament 
amb l’espectacular està-
tua de Nelson Mandela, 

obra dels artistes André 
Prinsloo i Ruhan Janse 
van Vuuren, que evoca 
l’espai en el qual Mande-
la va donar el seu discurs 
inaugural, essent desco-
berta el Dia de la Recon-
ciliació, el 16 de desem-
bre de 2013.

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Antic Raadsaal o Parlament

Estàtua de Paul KrugerEstàtua de Nelson Mandela
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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

Tallarines amb salsa de
bolets al Xerès

Elaboració:
Tirem una mica d’oli en una cassola baixa. 
Ofeguem la ceba, la pastanaga i la cansalada. 
Afegim els bolets nets i els saltem un parell de 
minuts. Tirem el vi de Jerez. Apugem el foc per 
evaporar l’alcohol, el baixem i hi afegim també 
l’aigua o brou de carn.

Deixem coure a foc baix durant almenys 20 mi-
nuts, �ns que el líquid s’hagi reduït. Una mica 
abans que la salsa estigui a punt, coem la pasta 
en abundant aigua salada, deixant-la al dente. 
L’escorrem i barregem amb la salsa o la servim a 
part, com preferim.

gastronomia
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Ingredients:
Per a 2 persones

Tallarines 200 g
Cansalada 25 g
Ceba 0.5
Pastanaga 0.5
Brou de carn o aigua 100 ml
Vi de Xerès 100 ml
Bolets variats 75 g
Sal
Pebre negre mòlt
Oli d’oliva verge extra

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

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h

Nits: reserves per a grups

VACANCES DEL 5 AL 18 D’AGOST
AMBDÓS INCLOSOS



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:

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

o pot ser un temps agradable que 
ens enriqueixi amb un valor afegit.

www.taxisigualada.com Tel. 609 478 219 info@taxisigualada.com

HORITZONTALS: 1. N’hi mostra al saltamarges el ca, a l’equip local el forà i al motorista 
el guàrdia urbà / 2. Ha seguit tant la Núria que a Pallerols l’han fet sant. Embolicar amb 
plàstic el Castell / 3. Entre vint. Varietat del català que sona com qui xipolleja a la paella. 
Punta de llança / 3. Bota de caminar que canta. Àgil i tenaç en sa vivacitat / 5. Brillo com 
una estrella emocionada. La incitadora / 6. Amics de l’Umbracle Zenital. Quin dia més 
aspre, per culpa del jaspi! / 7. Aportis d’alguna manera la iniciació gramatical. Per a la mili 
era e�caç / 8. Un xaval de garrafa. Com a rotativa és d’allò més enèrgica / 9. Final de tra-
jecte. S’assembla al faquir, l’intèrpret de dret musulmà. A l’interior del taxi / 10. Ja n’hem 
gastat gairebé un vint per cent. Dreceres per anar cap enrere / 11. Les paoroses bessones. 
Detector de visites inoportunes. Partida de naixement / 12. En tot València no n’hi havia 
com els de l’Estellés. Vellut pel vici / 13. Que tossuda, vol fer la prova havent dinat. X, en 
una paraula.

VERTICALS: 1. Per a ell enganxar-se al mot és una idea �xa. Pressionat perquè s’afanyi a 
amagar els separats / 2. Generació que culmina amb la procreació. Mecanicisme mental 
/ 3. Abracen en Rafel. Abans de trobar l’arrel quadrada ja se l’ha cruspida. El millor en 
bastos / 4. Ei, que va un xut ben sec! Talla més bé que si fos de Sallent / 5. Mata dos ocells 
d’un tret: assassí i víctima. Abans hi anàvem en ser major, ara el jovent hi va contínuament 
/ 6. Mor en estranyes circumstàncies. Quin rotllista que està fet, el jugador de frontó! Pesar 
sense vocalitzar / 7. Al bell mig de les tifes. De la part posterior de l’os coxal, la que va 
amunt. Primera hora de demà / 8. Polsegós com tots els cotxes suecs. Joc d’atzar especial-
ment arriscat a Moscou / 9. Pillis il·limitadament per marejar la Lilí. Reina (del poble) per 
un dia / 10. Varietat de marbre molt usada als aeroports. Si no fos de muntanya potser n’hi 
hauria una pila / 11. Una amiga en un racó. Incorporat al cens local. Últim mos d’espetec / 
11. Habilitat d’anteposar la creu a la raça. Medicaments que no convé prendre’s gaire lluny 
de casa.

passatemps
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Troba les 7 diferències per Clàudia Hohnhaussen



Agost
9: Domicià; Romà; Esteve.

10: Llorenç; Deodat; Astèria. 
11: Clara; Tiburci; Susanna.

12: Herculà; Hilària,.  
13: Poncià; Cassià; Concòrdia; Aurora.

14: Maximilià-Maria Kolbe; Eusebi; Anastàsia.  
15: Assumpció de la Mare de Déu; Tarsici  

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

Josep Maria Bertran Al-
bareda ha mort als 86 anys. 
Aquest pas, inajornable 

per a tothom, es va produir, 
en el cas d’ell, dissabte passat, 
3 d’agost. Els titelles, creats 
amb paper maché, mastegat i 
matxucat, fabricats amb amor 
per Josep Maria al llarg de la 
seva fecunda vida, els pesse-
bres nadalencs, els dissenys de 
punt professionals, i totes les 
glòries nascudes de les seves 
mans: el sol de la Coral Gatza-
ra per exemple, hagueren po-
gut, simbòlicament, reunir-se 
al seu entorn per fer-li més 
planer el traspàs, al qual as-
sistiren, amb l’angoixa pròpia, 
la seva esposa, Maria Teresa 
Carles, els �lls Joan Francesc 
i Llorenç, néts i familia tota. 
Havia mort un creador artís-
tic, humà, molt nostre. Iguala-
da, l’Anoia, tindrà des d’ara un 
buit. Un altre buit. Els buits 
que deixen les persones que 
han sabut crear bellesa al seu 
redós.  
El 12 de juny de 1992, -Ber-
tran tenia 41 anys-, vaig es-
criure una de les pàgines 
d’”Arrels igualadines”, publi-
cat a LA VEU. Resumia molt 
el què Josep Maria havia fet 
(quan encara li quedaven tan-
tes coses per fer!). Crec que 
aquella pàgina és reproduïble 
en aquest moment. El títol de 
l’article era: “En Bertran de la 
UEC-Anoia”. Recordem-lo, 
fragmentat:
L’únic �ll de la Maria Al-
bareda, coneguda actriu, i de 
Francesc Bertran, cambrer del 
Canaletas que morí al front, 
va saber crear-se un digníssim 
currículum professional. En 
Josep Maria Bertran i Albare-
da, ha passat la vida a Fabril-
malla, inspirat creador de mo-
dels i, per això, addicte usuari 
de les línies aèries internacio-
nals. Dedica darrerament for-
ça hores a un treball cultural 
que l’apassiona: la direcció i 
coordinació general de les Se-
renates de la Secció d’Excur-
sionisme de la UEC-Anoia, 
fent costat a un extraordinari 
Gaspar Vilarrubias. El dissab-
te, dia 20, hi haurà la cinquena 

mostra, aquesta vegada a les 
Guixeres: un recorregut per 
la Igualada de la centúria del 
1800. Reviurem l’arribada de 
l’aigua, del gas, de l’electricitat, 
la del primer tren, la batalla 
del Bruc, el Cor de La Llàntia, 
l’Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera, els Tonis i els primers 
Tres Tombs, la pesta, l’incen-
di del “Vapor Cremat”, la pri-
mera fotogra�a, les arrels de 
La Vanguardia… L’abillament 
dels actors: sacerdots, soldats 
de Napoleó, combatents d’una 
carlinada, els difunts a causa 
de l’epidèmia, traginers, un 
cap d’estació, un vell fotògraf 
amb els �uxos de magnesi, 
etc. serà obra de l’amic Josep 
Maria.
Nasqué uns mesos abans que 
jo a la meva mateixa escala, 
el 2 de juny de 1933. Un dia, 
durant la guerra, quan teníem 
tres o quatre anys, ens vam es-
capolir de casa ben agafats de 
la mà, i des de la Rambla, vam 
fer cap al Passeig. Amb una 
moneda vam comprar xurros, 
vam veure dempeus des de 
dalt d’un banc de pedra el pas 
d’un enterrament (aleshores la 
corrua de gent acompanyava 
els difunts pel mig del passeig 
i es feia una cerimònia civil 
davant del Centre Republicà), 
i vam fer cap a casa de la Co-

loma, l’àvia d’en Josep Maria, 
a Can Boté. És el primer re-
cord conjunt. Ve lluny, doncs, 
l’amistat. De joves, quan eren 
més de moda que no pas ara 
els pessebres casolans, el d’en 
Josep Maria a casa seva, sem-
pre variat i sorprenent, re-
alment artístic, era digne de 
veure’s: pujar la vintena d’es-
cales que ens separaven del 
seu pis m’era fàcil, i n’estava jo 
tan orgullós com si el pessebre 
fos meu. El disseny, el dibuix, 
el treball manual, sempre ha 
atret en Josep Maria. N’ha fet 
professió aplicada al gènere de 
punt, i vocació oferta a l’Ano-
ia.
(…) La inclinació d’en Josep 
Maria per les arts, el por-
tà també a la dansa: formà 
part de l’Agrupació Folklòri-
ca Igualadina de les prime-
res èpoques. La sensibilitat 
pel ball l’ha ajudat, doncs, a 
entendre millor què calia fer 
perquè les Serenates fossin 
un compendi d’inquietuds 
artístiques, amb la col·labora-
ció d’altres directors especia-
litzats i de quasi un parell de 
centenars de persones més. 
A Igualada es fan coses per-
què hi ha homes i dones que 
les impulsen. Un d’ells, aquest 
home de cara rodona d’etern 
adolescent, afable, re�exiu, 

En la mort d’un artista: Bertran Albareda

En la necrològica de Mn. Joan Cortes, apareguda el passat 
2 d’agost, cal esmenar que el seu germà es deia Romà, i que 
fou missioner a Argentina i Colombia. Disculpes.

Fe d’errates
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encuriosit, d’ulls blaus darre-
re les ulleres, i un ampli front 
que guanya terreny als cabells. 
El meu company de la prime-
ra aventura. 
D’aleshores ençà ha fet moltes 
altres coses en Bertran. Cito 
només algunes de les que ens 
afecten molt de prop, a mi i a 
un grupet estimat de gent. Li 
hem d’agrair una llarga col-
laboració durant els catorze 
anys de Poesia Viva al teatre 
de l’Aurora, a cavall dels se-
gles XX i XXI. Sense ell, res 
no hauria estat igual. I al seu 

costat, sempre, Tomàs Berzo-
sa. Aquesta aproximació a la 
poesia, va fer que Bertran tei-
xís una llarga amistat amb An-
toni Canals i Enrich, el poeta 
igualadí de les paraules senzi-
lles, però també de les fantasi-
es oníriques. Amb en Canals, 
Bertran s’hi uní per muntar 
una exposició de bruixes que 
va esdevenir antològica. De 
ben segur,  Canals i bruixes, 
l’esperaven des de l’altre cantó 
de les històries humanes. Ara 
s’haurà produït un quasi dali-
nià reencontre.

ESGLÉSIA / LA VEU 

Dissabte 10 d’agost, a les 21h, 
tindrà lloc el tercer concert 
del IX Festival Internacional 
Orgue de Montserrat. Abat 
Cassià M. Just, in memoriam 
(FIOM 2019), que estarà pro-
tagonitzat per un jove direc-
tor i antic escolà de Montser-
rat, Marc Díaz; un jove cor, el 
Cor Cererols, i l’acompanya-

ment d’un altre antic escolà, 
Arnau Farré, a l’orgue. Joves 
músics de gran talent per 
afrontar un repte proposat 
pel Festival.
Aquest concert es veurà com-
pletat amb la participació 
del Cor Cererols a la Missa 
Conventual del diumenge 11 
d’agost, amb la interpretació 
de la Missa Abatialis, del P. 
Anselm Ferrer.

Festival internacional 
d’Orgue de Montserrat



              

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  9:    BAUSILI
Born, 23

DISSABTE 10:   TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 11:BAUSILI
Born, 23  (9:00- 22:00)

PILAR
A. Mestre Montaner, 26

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 12:  ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMARTS 13:  MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 14 :  BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 15: BAUSILI
Born, 23 (9:00- 22:00)

TORELLÓ
P. Verdaguer, 82
(22:00 - 9:00h)



Joaquim Bacardit Cabestany /  
President de l’Agrupació Sardanista d’Igualada

Soc igualadí, ara estic jubilat. De molt jovenet feia d’escolà a l’Escola Pia i de 
cambrer. Als 15 anys vaig començar a treballar i he estat en diverses empreses 
igualadines i de la comarca. Formo part de l’Agrupació Sardanista des del 1992, 
en soc el president des de fa 4 anys, encara que no sé ballar sardanes.

Quan es va fundar l’Agrupació Sardanista d’Igua-
lada?

L’actual agrupació va ser fundada el 1971 i el primer 
president va ser en Joan Parera Garcia; el va substituir 

en Joan Noguera Font. Abans que jo, el president de l’entitat va ser 
l’Antoni Ferrer.  El 1907 es va fundar una junta que posteriorment 
va desaparèixer. Després  n’hi va haver d’altres i durant els anys la 
guerra i dictadura, hi va haver un parèntesi. Cal tenir en compte, 
però que l’Aplec Igualadí és dels més antics de Catalunya, junta-
ment amb el de Calella. L’Aplec s’havia fet a la Sala, a la Puda de 
Castellolí, a Can Macià, al Tio Nelo i després ja es va fer en diver-
sos indrets de la ciutat.

Quina ha estat l’evolució de l’Agrupació durant aquests 48 anys 
d’història?

Han estat uns anys molt bons. Igualada va ser, el 1974, Ciutat Pu-
billa de la Sardana i l’Agrupació aleshores tenia més de 600 socis 
-ara som 170-. Cal tenir en compte que en aquells temps encara 
estava prohibida la sardana i malgrat tot a Igualada es va fer una 
gran festa, al Passeig s’hi va col·locar un monòlit d’homenatge i a 
l’Ajuntament hi havia una placa commemorativa. Aquells anys es 
feia a Igualada un dels concursos de sardanes més importants de 
Catalunya, pensa que quan es celebrava al Xipreret, es feia un tren 
especial per facilitar la vinguda de les colles de fora. Igualada va 
ser de les ciutats pioneres a nivell de concursos sardanístics, es van 
arribar a fer concursos amb 50-60 colles participants. A Igualada 
durant aquells anys va haver-hi  moltes colles, �ns les últimes que 
van existir, que va formar l’Antoni Ferrer, que van ser els Corriols, 

Petits Corriols i Aqualata. Els Petits Corriols van ser campions ab-
soluts de Catalunya. Després van desparèixer. Com ha passat amb 
les cobles: a Igualada hi havia hagut sis o set cobles però també 
van anar desapareixent. Només tenim la Terres de Marca, però 
no és una cobla completa. Cada any organitzem el concert de sar-
danes de la Festa Major, que aquest any anirà a càrrec de la Cobla 
Almogavarenca i que es farà en el marc incomparable del claustre 
de l’Escola Pia. 

Qui està al capdavant de l’Agrupació actualment?

Jo en soc el president, des de fa 4 anys, el vicepresident és el Josep 
Castellà, el tresorer és el Salvador Fuster, la secretària és la Maria 
Dolors Pujabet i després hi ha una dotzena de vocals.

Quines són les activitats que es duen a terme a l’Agrupació du-
rant l’any?

Tenim un seguit de ballades més o menys �xes: per Reis, per Sant 
Jordi, pel Sant Crist, el concert de sardanes i la ballada de Festa 
Major, per la Diada Nacional. A més a més organitzem el mes de 
juny l’Aplec de la Sardana i també cap a �nal de curs escolar es fa 
la cloenda del SardANOIA. Aquest any a més a més tenim una 
ballada extra el mes d’octubre amb la Cobla Marinada.

Què és el SardANOIA?

És una activitat que va començar a fer-se a tot Catalunya i que es 
deia SardaTIC, i que pretenia que els nens i nenes entressin en el 
món de la sardana. A poc a poc es va anar perdent i Igualada, grà-
cies a la tasca d’en Carles Casanova, s’ha continuat fent. De gener a 
maig a les escoles els nens fan cursets de sardanes i a �nal de curs 

es fa una gran festa, que és molt bonica.

Igualada és una ciutat sardanista?

A mitges... La gent que va a ballar la majoria són gent gran, que 
fa molts anys que ballen. Al curset de sardanes que cada any or-
ganitzem de tant en tant s’apunta algun jove, però costa molt que 
tinguin continuïtat. El cursets solen tenir una mitjana de 30 per-
sones però molts cops són les mateixes de cada any. Si algú es vol 
apuntar al curset pot dirigir-se a l’Espai Cívic Centre o posar-se en 
contacte amb algú de la Junta.

Què es podria fer per revifar una mica el món de la sardana?

És un problema a nivell de tot Catalunya, no només d’Igualada, 
sembla que la sardana no està de moda. La sardana és difícil de 
ballar, has d’estar comptant tota l’estona, però em sembla que això 
no és una excusa.

Malgrat que la sardana es balli poc, se’n continuen component 
moltes. Passarà a ser un estil musical que escoltarem en format 
concert?

Cada any se n’estrenen moltes. Per exemple, el compositor cape-
lladí Xavier Cassanyes, aquest any n’estrena una que ha guanyat el 
primer premi al Concurs de Cobles. I nosaltres quan organitzem 
l’Aplec, sempre procurem estrenar-ne i si són de compositors de la 
comarca, millor. A vegades ens trobem amb persones que no han 
escoltat mai una sardana i queden meravellats del so que té, que 
és  molt particular i únic, amb uns instruments que no s’utilitzen 
habitualment en altres estils musicals.

Amb la política sempre conviuen les teories conspiratives. Fa poc la manca d’un regidor va permetre que l’alcalde d’Igualada, fes valer el 
seu vot de qualitat per aturar una moció de l’oposició i aquesta ‘coincidència’ va permetre a tothom ‘salvar la cara’. El darrer dia de juliol, 
just abans de les vacances, el Departament de Territori i Sostenibilitat va fer pública una nota de premsa titulada: “El Govern impulsa una 
nova àrea d’activitat econòmica al Penedès” on explicava “Es proposa un polígon de 110 hectàrees entre els municipis de l’Arboç, Castellví 
de la Marca i Castellet i la Gornal que aprofiti les bones comunicacions viàries i ferroviàries de la zona” (del nou polígon d’Igualada aviat 
se’n tornarà a parlar). No s’entenen aquestes actuacions quan fa nou anys que es demana s’aprovi el Pla Urbanístic de l’Àmbit Territorial 
del Penedès (on hi ha l’Anoia). És fàcil pensar malament encara que ambdós casos estiguin perfectament alineats amb la legalitat vigent, 
ja que sempre hi ha gent que en surt ‘beneficiada’ (encara que sigui per estalviar-se problemes). Abans es deia que la dona del César a més 
de ser honrada havia de semblar-ho. Però ara es va de ‘cara a barraca’. 

“La sardana té un so particular 
i únic, que la fa especial”

  Cristina Roma @crisroma67

Divendres, 9 d’agost 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.   




