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Calaf - Vilanova del Camí

Igualada demanarà ser Capital
de la Cultura Catalana el 2022
“Ens servirà per explorar noves
Un nou auditori podria ser un dels
activitats culturals”, diu Marc Castells al·licients de la proposta municipal
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Pilar Rahola,
dilluns a
Igualada en
els actes de la
Diada
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La consellera
Teresa Jordà
inaugura
avui l’Agro
Alta Segarra
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Els Moixiganguers, un dels exponents de la força de la cultura popular igualadina. Foto: Joan Soler (AI)

Decomissen una
plantació de “maria”
gràcies a la Vuelta
Les imatges aèries de l’helicòpter de televisió de “la
Vuelta” van permetre veure una gran plantació de
marihuana en un terrat
d’un edifici del carrer Lleida. Els Mossos van retirar

dimarts les plantes, que
eren a l’àtic “ocupat” per
un grup de dominicans, i
que van fugir prèviament.
El cas s’ha fet viral a les
xarxes i en mitjans de tot
el món.
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La plantació, a la dreta, visible quan els ciclistes passaven pel c/Lleida
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L’EDITORIAL

La Diada, per damunt

É

s evident que els darrers episodis de la
crònica política, a l’entorn de les eleccions
municipals i la feble estabilitat del PSOE a
Madrid, han fet trontollar de valent la percepció, ja de per sí a la baixa, que tenien molts catalans respecte el paper d’Esquerra Republicana i Junts
per Catalunya en l’anomenat “procés independentista”. La facilona estratagema d’aliar-se amb el PSC
més espanyolista de la
història a la Diputació de
Barcelona, o el gir de 180
graus, esperpèntic, cap a
actituds anteriors al 2010
-quan desenes d’entitats
del país van iniciar les
“consultes populars per
la independència”- constitueixen actituds impossibles d’entendre entre
una població que s’ha trencat literalment la cara per
un projecte comú, il·lusionant i necessari. La “vella política” torna entre els qui pregonaven el canvi,
com a refugi que pot esdevenir-lis letal.
Enmig d’aquesta situació ens arriba la Diada Nacional, també com a preludi d’una sentència judicial,
imminent, que, no siguem il·lusos, caurà com un ger-

ro d’aigua freda, per molt que ens l’esperem. La previsible condemna -fràgil si prospera un indult que
difícilment entendrien a les Espanyes que ens miren
com un monstre- tornarà a situar-nos en l’hàndicap
de si, com sempre, tot comença des de baix, o bé cal
donar una última oportunitat a unes organitzacions
polítiques afeblides pel seu propi discurs, i ja poc
persuasives.
Per això, la Diada,
nostra i només nostra,
ha de ser un bon estadi previ a una resposta
descomunal, enèrgica, combativa i unida
contra el que vindrà.
L’Onze de Setembre
està ple d’història, i
aquells que reposen al
Fossar de les Moreres
no tenen la culpa de
l’actitud d’alguns que avui ens representen.
Dimecres, hi serem. I cridarem. I tornarem a aixecar
les mans. I a construir una llarga filera de colors on
sobresortiran les il·lusions d’un poble. La Diada és
per damunt de tot. No permetrem que ens la matin,
perquè és el que volen. Anem-hi!

L’Onze de Setembre està ple
d’història, i aquells que reposen
al Fossar de les Moreres no tenen
la culpa de l’actitud d’alguns que
avui ens representen.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Fernando Grande-Marlaska, ministre de l’Interior en funcions, ha
dit referint-se a la inseguretat ciutadana “quan vaig per la Gran Via de
Madrid em canvio la cartera de butxaca” i malgrat que l’índex de delictes a Barcelona són inferiors als de
Madrid afegeix “les competències
estan cedides a la Generalitat, però
en cas de necessitat es poden reforçar els Mossos amb la Policia Nacional i la Guardia Civil”.
Marta Rovira, secretària General
d’ERC ha dit “Estem en un conflicte
polític i això implica confrontació,
encara que mai sigui volguda” i avisa
que “seria bo que l’independentisme
assumeixi que la repressió ha vingut
per quedar-se.” I afegeix que “Quan

un govern espanyol dimiteix de fer
política, mira cap a l’altra banda i
posa sobre la taula la repressió com
a resposta, la situació és conflictual,
però pot existir diàleg i negociació.
De fet, internacionalment el que es
promou és la resolució per aquesta
via.”
Elisenda Paluzie, presidenta de
l’ANC, ha manifestat “L’independentisme necessita una manifestació massiva aquest onze de setembre”
Josep Bargalló, conseller d’Educació, ha apostat per “plantejar una
qüestió de confiança si no s’aproven els nous pressupostos al Parlament. Cap societat manté un sistema educatiu sense pressupost” per
continuar “Tot govern té l’obligació
d’acabar la seva legislatura. Però em
preocupa molt més no tenir pressupost. I ara ni en té la Generalitat,
ni l’Ajuntament de Barcelona ni
tampoc de l’Estat. I així no podem
continuar tirant endavant.”
Suleyman Soylu, ministre de l’Interior turc, per justificar la destitució de tres batlles kurds, va dir “Tot

i que no hi ha hagut cap acte violent,
dotze dirigents catalans han estat
processats per delictes de destrucció
de l’ordre constitucional amb violència i desobediència”.
Josep Borrell, ministre espanyol
d’Exteriors en funcions, ha opinat
que els 52 diputats francesos que
es van posicionar en defensa dels
presos i exiliats catalans, demanant
la fi de la repressió i de les mesures
arbitràries “ignoren la realitat d’Espanya, que és un país veí i amic de
França, part com ella de la Unió Europea, un país unit per un mateix
respecte a l’estat de dret.” En termes
similars es va pronunciar Manuel
Valls, regidor de Barcelona.
Carles Puigdemont, president de la
Generalitat a l’exili, li va respondre
irònicament dient “el ministre és un
expert en aquests temes, com quan
parla de l’aniquilament dels indis
americans”. Alfred Bosch, conseller
d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, va dir “aquest
posicionament al Parlament francès,
demostra que no estem davant d’un
fet intern espanyol.”
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Tres amigos

D

iuen que l’estiu és com una
promesa. Una promesa que
mai s’acaba de complir del
tot. Una trucada que mai no arriba o
un viatge que decep. Potser una nit
que acaba a urgències o amb un “susto”. Però també hi ha girs sorprenents,
com quan acabes al David Garden amb
uns músics de categoria; tot fent una
Jam Session on hi caben des de rumbes i boleros, fins a bachatas o jazz manouche. Han passat els temps del rock
and roll. A l’hortet que hi ha a costat
de l’habitació on toquem despunten
les hortalisses cuidades amb amor. La
plantació és magnífica, el David la cuida molt bé, i com tots els horts és una
prova de l’existència de Déu. Només un
demiürg creador podria haver donat al
món aquesta bellesa i varietat, un ordre
intern que, com en la música, l’home
descobreix a mida que creix i evoluciona. Precisament quan s’acaben els trucs
és quan comença la recerca de l’autèntica màgia.
Els gossos lladren, remenen la cua i ens
llepen les cames. Només busquen jugar. La fosca cau i els mojitos s’escuren
entre el fum del tabac. La sessió acaba i
alguns músics marxen. El Xavi no se’n
va. Ha viscut uns anys a Liverpool i ara
torna a casa. Té ganes de veure’ns i nosaltres a ell. Xerrem al jardí una estona. I al final de la nit tres amics que fa
temps que no es veuen acaben a l’aigua
sota les estrelles, es despullen l’ànima i
cauen les màscares. Recorden els anys
d’escola a l’Ateneu: els mestres, els jocs
i malifetes, les noies i les baralles...
Queden encara vestigis d’innocència i
d’idealisme. La Generació X va venir a
canviar el món, o almenys això pensava. L’amistat és una virtut que cal conrear perquè com l’amor o la dedicació
laboral i acadèmica eixampla els límits
del nostre món. Un món que quan venim al món és petit: la mare, el pare,
l’entorn familiar... Per néixer cal trencar
l’ou, com recordaven els gnòstics amb
el seu ocell mitològic Abraxas. Els tres
repassem els ous trencats, les truites
fetes i les que van quedar crues o massa passades. La vida és com una festa
quan es deixa i tot flueix i un malson
quan tot es torça. Però tots tres arribem
a la conclusió que hem tingut sort. I les
estrelles que brillen al cel de Miralles
ens acompanyen amb la seva meravella
i contemplen la nostra fugacitat. Som
a finals d’agost i ja bufa un ventet una
mica fresc. Sortint de la piscina, ens
vestim ràpidament i anem a continuar
la festa. Com tots els joves érem cavallers d’estiu, però s’acosta l’hivern.
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Noves eleccions a Espanya?

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

La tribuna
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E

ncara no sabem si hi haurà una repetició de les eleccions espanyoles
o, finalment, el guanyador de les
últimes, Pedro Sánchez, arribarà a
un acord de govern amb Unidas Podemos o
amb un altre partit. Això ens evitaria haver
de tornar a votar la composició del parlament espanyol, i com que serien les quartes
eleccions en quatre anys, semblaria sensat
intentar evitar-les. Ara bé, havent constatat repetidament que l’objectiu d’un polític inconsistent com Sánchez no va massa
més enllà dels seus interessos personals i,
molt en segon terme, els del seu partit, tot
és possible.
Si s’ha de tornar a votar, només una cosa
sembla clara, i és que votarà menys gent
que l’última vegada. Quan se n’abusa el
poble se’n cansa, i de vegades el poble no
rumia gaire i respon amb el menfotisme.
Segurament no hauria de ser així, però humanament és comprensible. La gran pregunta que aquests dies es fa la classe política és a qui afectaria més un augment de
l’abstenció, qui en sortiria perjudicat i qui
en sortiria beneficiat. Hi ha qui diu que el
partit més perjudicat seria Ciudadanos,
però també podria ser que no fos així.
No sóc gens defensor de les enquestes com
a via per justificar una convocatòria d’eleccions segons quines siguin les expectatives
electorals de qui té la potestat de convocar-les. Per més legal que sigui, que ho és,
això és una perversió del sistema democràtic. L’únic responsable de la paralització
política actual és Sánchez. I és trampós per
part seva que pretengui traslladar aquesta
responsabilitat a Iglesias, un dels seus pos-

#L’enquesta
de la setmana

sibles socis de govern.
També podria passar que després d’una
possible repetició electoral el panorama
polític espanyol no canviés gaire, i que ens
tornéssim a trobar més o menys on som
ara, amb el PSOE com a primera força política. Potser amb alguns escons més però
sense majoria. Sigui com sigui, si en algun
moment Sánchez es plantegés actuar en
clau de país, estaria bé que fes un esforç i
intentés formar govern ara, i no allargués
més una situació provisional gens positiva
que no ens porta enlloc.
Passi el que passi, però, a Catalunya les coses no canviarien gaire, dissortadament.
Mani qui mani a Madrid, aquí seguirem

Participaràs a la manifestació de la Diada
Nacional, a Barcelona?

Sí 38,1%

No 61,9%

La gran pregunta que aquests dies
es fa la classe política és a qui afectaria més un augment de l’abstenció, qui en sortiria perjudicat i qui
en sortiria beneficiat.
tenint un govern central contrari als interessos de la majoria dels catalans. En el
contenciós català tots els polítics espanyols
van d’acord, així que com més aviat es pugui sortir d’aquest atzucac millor per a tothom, sense perdre de vista que mentre no
canviïn les coses els nostres recursos ens
els segueixen retenint a Madrid.

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Més de 40 anys

al servei de la construcció

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

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

www.estil-llar.cat
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del lector
RESPOSTA A EDUARD
RUIZ
Jaume Singla
No puc estar més en desacord amb la
carta d’Eduard Ruiz publicada al número 1927 del 23 d’agost de La Veu
de l’Anoia, respecte a un acudit d’en
Lluís Capdevila. El títol de la carta
és “Premsa respectuosa” i es lamenta
el poc respecte del dibuixant envers
l’esquerra espanyola. Mana? El dia
que la premsa sigui respectuosa amb
els partits, haurà perdut una de les
seves raons de ser.
Quan Eduard Ruiz ens posa com a
exemple a Manuela Carmena, demostra que ja no troba referents al
socialisme català. I això no es deu
pas a que la premsa sigui poc respectuosa amb els partits, sinó que la
cobdícia electoral del PSC l’ha portat a allunyar-se dels catalans.... d’esquerres i de dretes.
Fa més d’un any que Pedro Sánchez
del PSOE governa gràcies als vots de
totes les esquerres d’Espanya i també de la dreta i l’esquerra catalana.
En aquest temps ni ha derogat la llei
mordassa, ni la llei laboral del PP, ni
ha tret la mòmia de Franco del Valle de los Caídos, ni ha fet res per a
resoldre el problema de Catalunya...
Fa més de quatre mesos que el PSOE
va guanyar les eleccions i pel veto
dels Felipes (el VI i el González) no
accepta fer coalició de govern amb
Podemos (que és ben d’esquerres,
senyor Ruiz) i manté a Espanya sense gobierno i ens amenaça amb unes
noves eleccions.
Miri senyor Eduard Ruiz, l’esquerra
espanyola no n’aprèn, ni guanyant les
eleccions.

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc., respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin
d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades personals dels seus autors: nok, cognoms, adreça, DNI
i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària de les cartes no
sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades
ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Li recomanaria, amb tot l’afecte, que
si vol més respecte per a l’esquerra –imagino que està pensant en el
PSOE que és qui té la clau del gobierno- parli amb la gent del PSC i els hi
manifesti la seva queixa i/o les seves
propostes.
En Lluís Capdevila no solament té
tot el dret a manifestar la seva opinió –faltaria més- sinó que té tota la
raó... i la comparteixo.

UN LLIBRE QUE ENRIQUEIX LA BIBLIOGRAFIA DEL CIRC
Josep Elias i Farré
No refet, encara de l’èxit de l’exposició del Circ a Igualada (que encara podeu veure fins diumenge, a la
Municipal) inesperadament, he rebut un llibre de circ. Un obsequi que
m’ha omplert de satisfacció. Primer,
per ser un llibre amb el tema del circ
i, desprès, perquè ell m’ha descobert
una autèntica figura del món circense. (1)
És autobiogràfic. Ha estat redactat
per D. Eduardo Cardenal, un gran
especialista en equilibris verticals i
sobre pedestal i, posteriorment, convertit en empresari de carpes de circ.
Al llarg de les pàgines d’aquest volum - editat amb molta cura - un va
descobrint a una persona totalment
lliurada al món del circ. Un home
d’aquells que sempre cerquen allò
més difícil, encara..
Un home forjat en una dura etapa
d’infantesa en la que, cap per avall,
dona uns salts sobre una barra fixa.
Una persona que ha actuat en circs
nacionals, e internacionals, recorrent el món amb el seu art i la seva

família.
Són pàgines que corprenen per la
seva veracitat i explicació de l’esperit
de superació i de lluita, per assolir
difícils reptes, en les seves actuacions. Superant caigudes, fins que una
va ser fatal i el deixà indisposat per a
continuar en aquella difícil especialitat en la que, cap per avall, feia salts
sobre una barra fixa. El seu amor i
passió per l’ofici, li feien fer superar
les caigudes, fins que un dia el seu
cos va dir-li, prou!. Això s’ha acabat!
Però, durant un temps encara sortia a la pista amb el seu “Taxi loco”,
un vehicle que ell - recordant els
seus temps inicials en el món de la
mecànica - havia preparat per actuar bojament i fer riure al públic. A
partit d’aquí, hom es dedicà a portar
el circ a totes les illes de Canàries, al
llarg d’una trentena d’anys. Allí ha fet
moltes actuacions solidàries.
Tot el llibre -molt ben enquadernat
- està format per capítols agredolços.
En un hi llegim les distincions, medalles, plaques, homenatges i reconeixents que ha rebut, però en altres
explica la dura infantesa viscuda i les
contrarietats de la seva vida. Tot plegat serveix per definir el perfil d’una
figura del circ que, ara, resta jubilada, en un poblet de Guadalajara ( Loranca de Tajuña)
Arribats a aquí hom pot preguntar-se
i quina relació té aquest llibre amb la
cultura igualadina?
Diguem que l’ha rebut qui sí s’interessa per la cultura d’aquesta localitat. Però, segons m’ha assegurat el
propi autor, ell ha actuat en aquesta
ciutat, concretament pel febrer de
1968, formant part de la companyia
de varietats que portava el famós
cantant, Manolo Escobar, cosa que

va permetre a molts espectadors
igualadins, poder valorar la dificultat dels seus equilibris. Així s’establí
una relació Cardenal-Igualada que,
ara, confirma aquesta ressenya.
És més, encara, el senyor Eduardo
Cardenal ha actuat en diversos circs
que han passat per Igualada, però
malauradament, la seva incorporació en aquelles companyies: Atlas
(Hnos. Tonetti), Àngel Cristo, Casartelli, Kron, no han coincidit amb
el pas d’aquelles carpes per la nostra
localitat, un fet que no ens ha permès gaudir de les seves moltes qualitats artístiques, prou acreditades.
Finalment, asseverem que el volum
conté moltes fotografies que ajuden
a entendre la vida, fets i miracles del
“Gran Cardenal”. És un exemplar que
ve a enriquir l’escadussera bibliografia que existeix sobre el circ.
(1) “Autobiografia de un equilibrista
madrileño, Gran Cardenal y el circo
de las Islas Canarias”, Madrid, 2008

UN AGRAÏMENT
M.F.C.
En record del tiet Lluís Camps Dalmases, que ens va deixar el dia 20
d’agost a l’edat de 96 anys, expresso
tot el meu agraïment a les Hermanitas de la Residència del Sant Crist
d’Igualada, així com a tot el personal
que hi treballa, des de la doctora, infermeres, fisioterapeuta, assistents i
voluntaris, companys tots.
Ell sempre es va sentir content,
acompanyat i ben atès els 11 anys que
hi va viure.
Que per molts anys puguin seguir en
aquesta ajuda a les persones grans.
Moltes gràcies.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

L’OLLA EXPRESSA
Com ja és habitual els darrers anys, al setembre torna un nou musical de l’Olla Expressa, fet i interpretat per nois i noies que durant
una setmana treballen intensament. En aquesta ocasió, “Dinou, dinou”, aquest cap de setmana al Museu.

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

Xarxers manipuladors 2019, vuitè ascens
a Tercera
a uns dies vaig publicar

F

un tuit criticant la passivitat d’Europa davant el
drama humà dels immigrants que moren ofegats al Mediterrani i traient la conclusió
que si davant aquesta tragèdia
humana, els estats de la Unió Europea es fan l’orni, els catalans no podem esperar que la solució
al conflicte amb Espanya ens vingui d’Europa.
Inicialment la piulada no va tenir un ressò gaire
important però a les 24 hores es va desfermar un
allau de respostes insultants que em va sorprendre per la seva virulència. Menys bonic em varen
dir de tot. Des de lazi/nazi a supremacista; des
de victimista a oportunista. Durant unes hores
em vaig alarmar pensant que tal vegada havia comès un error d’apreciació que molestava a molta
gent. Almenys això es desprenia del fet que eren
molts els perfils diferents els que m’increpaven.
A poc a poc, però, i a base de llegir amb atenció
els tuits crítics, vaig veure que tot i ser inicialment persones diferents, escrivien amb el mateix estil i tots invariablement tenien la bandera
espanyola al seu perfil personal. Això em va fer
veure que, possiblement, al darrere de la campanya –vaig rebre centenars de tuits insultants- hi
havia un grup reduït de persones. O almenys no
serien tants com perfils diferents atacaven.
La demostració de la maniobra no va tardar gaire a arribar. Es publicaren un seguit de tuits on
únicament hi havia una lletra. En entretenir-me
a llegir seguides les lletres de cada piulada, vaig
veure que composaven la paraula SUBNORMAL. (Un mot que a Catalunya fa dècades que
no utilitzem).

Als que sigueu tuitaires –i a l’Anoia
en tenim de molt bons- no us alarmeu
si de sobte us comencen a insultar des
de comptes diferents
Em va semblar estrany que desenes de tuitaires
es posessin d’acord en posar –i per ordre- cadascun d’ells una sola lletra per escriure una paraula
tan llarga que només es podia llegir es publicava
en l’ordre correcte. És un exercici molt complicat de fer. La resposta em va arribar a les poques
hores, en forma de captura de pantalla amb els
nou tuits –tots ells des de perfils diferents- que
formaven la paraula. Això només es possible ferho, si es fa des d’un únic ordinador.
Als que sigueu tuitaires –i a l’Anoia en tenim de
molt bons- no us alarmeu si de sobte us comencen a insultar des de comptes diferents.
Entre els impostos que paguem, les compres
que fem les empreses de l’Ibex, els beneficis que
ens furta la banca, els peatges de les autopistes...
l’unionisme té molts diners per contractar manipuladors que es mouen per la xarxa que amb
els seus insults barroers, fakes i amenaces de tot
tipus, pretenen fer-nos por.
Doneu tranquils les vostres opinions i no feu cas
als insults que us facin, al capdavall i pel que fa
a Catalunya, són una minoria que té molts altaveus.
Nosaltres som més i ells ho saben i per això fan
trampes... o ho intenten.

E

l C. de F. Igualada ha ascendit enguany a Tercera espanyola per vuitena
vegada en la seva història
de vuitanta anys. Que parli avui de
futbol a alguns potser els sorprendrà. En la meva etapa de periodisme igualadí, llarga i profunda, vaig
tenir prou fe, constància i oportunitats per parlar de
l’esport de casa, i bàsicament de futbol. No m’escau ni
vull presumir-ne, però constato una certesa: sóc, potser, qui més articles i columnes té escrites en relació al
club de casa nostra. I sóc un dels pocs de les èpoques
primeres que resta amb vida. Confesso que aquests
darrers anys, per qüestió d’edat i altres motius he anat
molt poc a l’estadi de Les Comes, però he seguit fidel, des d’una certa distància física, el camí dels blaus.
Avui, doncs, dedico aquestes ratlles al club que em va
veure créixer, el dels meus somnis d’infant, el d’una
forta implicació en la vida adulta, i d’enyorances en la
senectut. Club al que vaig tenir l’honor de dedicar la
lletra de l’himne que, en coincidència amb la inauguració de Les Comes, es va decidir d’estrenar. Encara
avui es canta, trenta-tres anys després. Figureu-vos
l’alegria que sento les vegades que pujo al camp i l’escolto. La música, inspirada, ritme propi d’un himne,
és del mestre Manuel Pedragosa. Ell, llàstima, ja no
pot escoltar-la. La lletra, sintetitzada, diu:
Blaus, blaus, blaus / són els colors de l’Igualada. / Hip!,
hip!, hip!, veureu com juga el nostre equip. / Vàreu créixer en el Bar Goya / i en el camp de l’Ateneu, / els primers de tot l’Anoia, / els millors sempre sereu. / I un
sol crit se sent arreu: / Igualada, lluitarem! / Igualada,
guanyarem! / Si és que aquí deixeu la pell, / cap punt
no farà volada: / Les Comes seran segell / de tes glòries,
Igualada. / Igualada, lluitarem! / Igualada, guanyarem!, / Gol, gol, gol! / Això és futbol! (Es destaquen,
en negreta, la pell i el punt, símbols de les indústries
bàsiques de la ciutat. Sobretot en aquells moments. La
pell, treballada pels nostres blanquers, i el punt de les
indústries del gènere de punt, amb peces apreciades
arreu).
En una sèrie d’articles, publicats del 2007 al 2009 a

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Himne del C. de F. Igualada
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L’Enllaç, sobre la història del club, vaig escriure una
anàlisi completa de cadascun dels set ascensos que hi
havia hagut fins llavors (a les hemeroteques es poden
consultar). Ha arribat el vuitè, in extremis, i per la
via legal de les normes de la pròpia competició: com
a equip amb més puntuació dels dos tercers de Primera Catalana, l’Igualada va aconseguir la plaça que
va deixar lliure el Prat en obtenir, aquest, l’ascens a
Segona divisió B. Excepcionalment –serà norma en
un futur?– hi va haver amb posterioritat un canvi,
produït per diners en els despatxos per una norma
discutible i obviant potser mèrits classificatoris. Una
mala temporada i l’impagament de deutes va fer que
el Reus Deportiu hagués de deixar la Segona divisió B i baixés a Tercera. El club que aspirés a ocupar
aquella plaça a Segona havia d’abonar a la Federación
Española 452.022 euros. Això ho va fer l’empresa Kosmos Holding, que tenia diners i contactes. I és així
que l’Andorra, l’equip del qual n’és propietari Gerard
Piqué, resultà escollit. No hi ha espai per analitzar les
interioritats del cas, però sí cal citar-ho a l’hora d’ajudar a entendre la composició formal dels calendaris
de les categories 2019-2020. A Tercera hi ha arribat
finalment el Banyoles, en marxar l’Andorra.
El Grup cinquè de Tercera divisió espanyola, amb
plaça guanyada enguany per l’equip igualadí, queda
constituït de la següent manera: Banyoles, Castelldefels, Cerdanyola, Europa, Figueres, Granollers, Horta,
L’Hospitalet, Igualada, Manresa, Peralada, La Pobla de
Mafumet, Reus, San Cristóbal de Terrassa, Sant Andreu, Santfeliuenc, Sants, Terrassa, Vilafranca i Vilassar de Mar. El grup és potent i, com sempre en aquesta
categoria, ens tocarà patir. A Tercera costa d’arribar-hi
i costa encara més mantenir-s’hi. I mai dels mais no
l’hem poguda deixar per anar més amunt.
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Igualada
El pas de “la Vuelta” aixeca polseguera a l’Ajuntament
Cent nens i nenes de la
ciutat van participar
del final d’etapa amb
“la Vuelta Júnior”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l final d’etapa a Igualada de la “Vuelta Ciclista a España” ha tornat a
encendre els ànims entre ERC
i JuntsxCat a Igualada. La situació, que ja no era bona en el
passat mandat i és ara simplement un desastre després de
les darreres eleccions municipals, s’ha revifat arran d’una
consulta d’Esquerra en una
comissió informativa sobre el
cost econòmic que ha tingut
per l’Ajuntament.
Alhora els republicans també volien saber “quin retorn
econòmic ha suposat per a
la ciutat, en cas que n’hi hagi
hagut” i si el fet que passi La
Vuelta per Igualada ha suposat “algun benefici econòmic
per a la ciutat”. Els republicans
destacaven que “la poca oferta
hotelera que hi ha a Igualada, la més baixa de la nostra
història, tampoc sembla permetre un retorn gaire visible
o evident” però en tot cas des
d’ERC esperaven que el govern “el quantifiqui i ho expliqui” per saber si ha valgut la
pena pagar desenes de milers
d’euros per acollir aquesta cita
esportiva a la ciutat.
Finalment des d’ERC demanaven “màxima transparència
en la despesa de l’erari públic” i que es justifiqui “com
pertoca” el cost que té un esdeveniment com aquest tant
“en recursos econòmics com
també amb recursos humans
i de personal de l’ajuntament

Final de l’etapa a Igualada, sota la pluja.

La pèssima relació
entre JuntsxCat i ERC
a Igualada es posa de
manifest una vegada
més, ara sobre el cost
econòmic del final
d’etapa a Igualada
d’Igualada” ja que “Igualada és
la ciutat mitjana amb els impostos més alts de Catalunya”
i “l’esforç que fan els ciutadans
en impostos s’ha de veure traduït en millorar la seva vida de
manera tangible, més enllà de
grans titulars”.
20.000€ més IVA, el mateix
que la Volta a Catalunya
Dimecres, l’alcalde Marc Castells va respondre que l’Ajuntament havia pagat a l’empresa
gestora de “la Vuelta”, Unipublic, un total de 20.000 euros
més Iva.
“És curiós que ERC pregunti
que ha costat el pas de la Vuel-

ta, i en canvi no ho preguntessin quan va passar la Volta
a Catalunya. Doncs mirin, el
mateix, i abonats a la mateixa
empresa. Així de simple”, deia
Castells. “Estem molt contents
d’haver-ho fet, aprofitant que
aquest any Igualada és Ciutat
Europea de l’Esport. Quatre
s’han queixat a Twitter del
pas de la Vuelta, però milers
van veure l’arribada en directe. Aviat farem a Igualada la

Supercopa d’Espanya d’hoquei. Què li diem, a l’Igualada,
que no jugui? Què li demanem al Barça, que torni el títol
de campió de lliga? Hem ser
seriosos”.
Castells va parlar “d’important
retorn a la ciutat” el fet que “la
Vuelta passés per aquí, i de la
retransmissió televisiva. “ERC
ens té acostumats a la seva actitud, i hauria de canviar-la”.
Més info a la pàg. 24

Guàrdia Civil i Mossos, en una foto a l’arribada d’Igualada.
Ha creat molta polèmica a les xarxes socials.

Les imatges aèries descobreixen una plantació
de marihuana al carrer Lleida
Els Mossos d’Esquadra han
decomissat 40 plantes de marihuana a Igualada, en una
plantació descoberta gràcies
a l’helicòpter que retransmetia en directe dissabte el final
d’etapa de la Vuelta. Dissabte
passat, la vuitena etapa de la
prova acabava a la capital de
l’Anoia. Les imatges aèries va
revelar que, en un terrat del
carrer Lleida, hi havia una
plantació enorme de marihuana.
El vídeo es va fer viral de seguida, amb els comentaris en
castellà irònics d’una persona.

Dilluns, els Mossos es van
personar a l’àtic d’aquest edifici, que des de feia un temps
estava “ocupat”. Dimarts, un
camió va endur-se totes les
plantes -unes 40-. Feia uns
dies que els veïns havien
avisat a la policia que els
“okupes” havien abandonat
el pis i havien deixat els mobles als contenidors del carrer, i també que al terrat hi
havia una plantació il.legal
de “maria”. Es desconeix per
què no es van endur també
les plantes. De moment, no
hi ha cap detingut.

La plantació de “maria”, visible gràcies a l’helicòpter de “la Vuelta”

Coincidint amb “la Vuelta”,
es va poder veure dissabte
la “Vuelta Júnior de Cofidis”.
Durant el curs 2018/19 nens
i nenes de 8 a 12 anys de col.
legis d’Igualada, van participar en classes teòriques
en les quals es van impartir
continguts de ciclisme i seguretat vial. Aquestes classes
van comptar amb exciclistes
professionals i monitors que
també es van encarregar de
transmetre als més joves la
importància de portar un estil de vida activa i saludable.
D’entre tots els participants
se’n van seleccionar a 100, els
quals van poder participar en
“Vuelta Júnior”. El traçat de
la cursa era l’últim quilòmetre de l’etapa. Els guanyador
de cadascuna de les 4 curses
( 3,4,5 i 6 curs) van pujar al
podi juntament amb el guanyador de l’etapa i líders de la
classificació.

Demà dissabte,
country solidari de
Mans Unides
a Cal Font
Demà dissabte 7 de setembre a la Plaça de Cal Font, el
grup de Mans Unides, juntament amb l’ Associació Anoia Country i el DJ Isimix us
oferiran una tarda de Country
Solidari, on podreu gaudir
de l’exhibició del dels balls de
country de l’Associació Anoia Country a la vegada que
també hi podreu participar
ballant amb ells i gaudir de la
música del DJ Isimix.
La trobada serà de 7 a 9 del
vespre. Us hi esperen a tots,
sabent que gràcies a la vostra
col.laboració podran finançar
els projectes que Mans Unides
porta a terme cada any.
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Poble Actiu i Igualada Som-hi se sumen a les veus que
demanen al govern “diàleg” i “acció” sobre la Festa Major
re perquè el procés i la solució
sigui fruit d’un treball conjunt
de totes les entitats i agents
implicats amb la Festa”.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

D

ies després d’acabada la Festa Major,
alguns partits polítics de la ciutat han demanat
a l’Ajuntament més diàleg
per evitar situacions com les
queixes veïnals, o d’algunes
colles per, entre altres, solapament d’activitats i imposicions del govern municipal.
Si la setmana passada era
ERC la que avançava que calia una acció del govern per
evitar que la situació es torni
a repetir, ara són Poble Actiu
(Cup) i Igualada Som-hi (PSC+Comuns) les que també hi
han dit la seva.
Cuadras: “Cal un debat ordenat i seriós sobre el model”
Jordi Cuadras, portaveu d’ISgualada Som-hi, ha explicat a
La Veu que “demanem que el
govern de la ciutat no es renti les mans de la seva tasca de
fer d’àrbitre en l’organització

Protesta d’algunes colles, la passada festa major.

de la Festa Major. Cal obrir el
debat sobre el model que es
vol, per evitar que hi hagi les
duplicitats i canvis d’actes que
hi ha hagut aquest any. De fet,
aquesta és una demanda que
aquests darrers dies diferents
entitats ens han fet arribar, cal
obrir un debat ordenat, seriós
i amb voluntat d’acord per totes les parts”.
Cuadras afegeix que “les entitats que fan possible la festa
prou feina tenen i s’impliquen
a la Festa Major per gaudir-ho
i destinar-hi una part del seu

temps lliure. No pot ser que
hagin d’acabar decidint a quin
acte renuncien participar perquè l’agenda plantejada per
l’Ajuntament té duplicitats i
renuncia a resoldre els debats
plantejats”.
Finalment, recalca que “el govern de la ciutat ha d’entomar
el repte de buscar l’acord entre
els agents implicats. Cal un
treball comú que permeti arribar a una proposta de consens. Cal començar el procés
de debat, però l’Ajuntament és
el primer que s’ho ha de creu-

Avui i demà, recollida solidària de
Creu Roja a Igualada i Montbui
REDACCIÓ / LA VEU

P

er tal de donar suport
a les famílies més vulnerables, la Fundació
Solidaritat Carrefour i Creu
Roja engeguen, per onzè any
consecutiu, la companya
“Tornada a l’escola solidària”
amb l’objectiu de recollir donacions en forma de material
escolar nou que es destinarà
als infants de la comarca que
més ho necessitin.
L’acte central de la campanya

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)

es durà a terme avui divendres
6 i dissabte 7 de setembre, on
els voluntaris de Creu Roja
estaran presents al centre comercial Carrefour de l’Avinguda Països Catalans d’Igualada
en l’horari de major afluència.
Allà, explicaran als clients en
què consisteix aquesta iniciativa i recolliran les donacions
de material escolar corresponents. En concret, es recomana
que siguin: estoigs, motxilles,
jocs de regles, maquinetes, bolígrafs, compassos, tisores, carpetes, llibretes, paquets de fulls
paper Din A-4 o calculadores.
Una cop acabat l’acte central,
la Fundació Solidaritat Carrefour farà entrega a Creu Roja
d’una donació de material similar al recollit entre els clients
de l’establiment, i que servirà
per confeccionar els lots que
s’entregaran a les famílies amb

Destrucci— d'arxiu
confidencial

dificultats econòmiques.
Des de Creu Roja animen
a tots els ciutadans a participar en aquesta iniciativa i
a fer-ne difusió a les xarxes
socials mitjançant l’etiqueta
#tornadaescolasolidaria.
El mateix dissabte 7 tindrà
lloc, al poliesportiu MontAqua de Montbui, un recapte solidari d’aliments i
material d’higiene personal.
Aquest altre projecte solidari s’emmarca en la jornada
esportiva de celebració dels
20 anys del Club Futbol Sala
Montbui. En aquest cas, els
productes dels quals hi ha
més necessitat són: llet, Cola-Cao, llegum cuit, oli d’oliva, bolquers, tovalloletes,
colònia, sabó i raspalls de
dents. Les donacions es podran efectuar al llarg del dia
entre les 11h i les 21h.

Carles: “Cal que el govern es
mulli i dialogui”
Per la seva banda, Neus Carles, de Poble Actiu, explica que
“com cada any, la Festa Major
ha estat, una vegada més, una
Festa amb moltíssimes activitats, la majoria de les quals,
organitzades i coordinades a
partir d’entitats i de persones
voluntàries. Reclamem que el
govern es mulli, dialogui i obri
a la ciutat el debat per tal de
decidir quin model de Festa
Major volem i que la protagonista sigui la Festa i no el desgovern de l’equip de govern”.
Carles afegeix que “voldríem felicitar i agrair a totes les
colles, entitats i persones voluntàries que destinen moltes
hores a fer créixer la festa i que
sacrifiquen, cada any, temps
lliure per construir una Festa

Major millor”.
Reflexió sobre el canvi
del Territori Festiu
També des de la Coll@nada,
l’associació juvenil responsable d’una bona colla dels actes
de la Festa Major, expressen la
seva satisfacció. Fonts de l’entitat, respecte el conflicte pel
soroll al Territori Festiu de la
plaça Pius XII, han apuntat
que no van tenir coneixement
de les queixes veïnals “fins a
darrera hora, just per poder
fer correccions amb el canvi
d’horaris durant els primers
dies, i menys volum de so,
però el cert és que, el dia de
les cinc places, el so de la plaça de l’Ajuntament s’escoltava
a la plaça Pius XII. Nosaltres
vam complir la normativa,
però d’altres no”. Des de l’entitat algunes veus apunten que
caldrà obrir un període de reflexió sobre la continuïtat o no
del Territori Festiu en aquesta
plaça.

Dissabte, torna la
Botiga al Carrer
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada Comerç organitzarà demà dissabte 7 de
setembre la 46a edició del
a Botiga al Carrer, amb que es
tancarà simbòlicament el període de les rebaixes d’estiu.
Com ja és habitual en les últimes edicions, les parades se
centraran en un únic lloc de
concentració de botigues amb
carpes. Serà al Passeig Verdaguer, des de l’Estació Vella i
fins al c/Sant Josep, formant
d’aquesta manera un eix comercial per excel·lència.
Són ja vint-i-tres anys d’una de
les campanyes comercials amb
més èxit a la Catalunya Central.
L’entitat calcula que hi participaran prop de 100 comerços
en aquesta nova zona comercial plena d’activitats i anima-

ció, facilitant d’aquesta manera
a milers de visitants d’arreu
una agradable visita i compres
tranquil·les.
La Botiga al Carrer és una
oportunitat única per als comerciants que volen treure els
seus estocs de la temporada
d’estiu, i tancar el període recomanat de les rebaixes, que conclouran dissabte 31 d’agost, i
també és, una oportunitat única de comprar els productes de
temporada amb els preus competitius de sempre. A més, durant tota la jornada hi hauran
promocions, música i activitats
de lleure per a tot el públic.
A part de comerços que s’ubicaran al Passeig Verdaguer,
també hi haurà les botigues
que, per la seva logística, no
es podran desplaçar, i s’instal·
laran davant dels seus establiments.

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!
2a OPORTUNITAT
www.iuristriviumadvocats.com

Per més informació,
truca’ns al: 629 77 31 01

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07
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Pilar Rahola farà dilluns la conferència
institucional de la Diada a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

E

l proper dilluns 9 de setembre, a 2/4 de 8 del
vespre, es durà a terme
l’Acte Institucional de la Diada
Nacional de Catalunya, al Teatre Municipal l’Ateneu, amb
una conferència a càrrec de
Pilar Rahola (Barcelona, 1958),
periodista, política i escriptora.
L’acte comptarà amb la participació del Cor Exaudio.
Seguidament, a 2/4 de 9 del
vespre, tindrà lloc la Desfilada
dels Miquelets, amb sortida
davant del Teatre Municipal
l’Ateneu i recorregut per: corraló del General Vives, rambla
General Vives, c. Custiol, Pl.
Pius XII, c. Sta. Maria i pl. de
l’Ajuntament.
A les 9 del vespre, a la plaça de
l’Ajuntament, hi haurà la Hissada de la Senyera i lectura del
discurs institucional, a càrrec
de l’alcalde Marc Castells, i la
interpretació de l’Himne Nacional de Catalunya, pel Cor
Exaudio, format per trenta-dues noies, la majoria formades a

l’Escola Municipal de Música/
Conservatori de Grau Mitjà
“Mestre Joan Just” d’Igualada,
que també interpretaran cançons populars catalanes.
Marxa de torxes, dimarts
Els actes de la Diada inclouran també, el dimarts 10 de
setembre, a 2/4 d’11 de la nit
a la plaça de l’Ajuntament, la
tradicional Marxa de Torxes,
organitzada pel Casal Popular
d’Igualada, el Foment.
Com a cloenda de la celebració de la Diada, el dissabte
14 de setembre, a les 19 h, hi
haurà una Ballada de sardanes amb la cobla La Principal
de Cassà, al passeig Verdaguer,
entre la pl. Catalunya i el c/
de Sant Magí, organitzada
per l’Agrupació Sardanista
d’Igualada.
L’alcalde Marc Castells, en
el programa oficial de la Diada Nacional, explica que
“aquest any aquest esperit
cívic però determinat que ha
caracteritzat el moviment del
nostre país cap a la llibertat

El tram de l’Anoia a la
manifestació de la
Diada a BCN es va
omplint lentament

té encara més motius per
mantenir-se ben viu”.
En aquest sentit, explica que
“som a les portes que es faci
pública una sentència que
presumptament condemnarà
aquesta voluntat tossuda i democràtica que el nostre poble
pugui exercir el dret a escollir
el seu futur. El procés i el judici que l’han precedida han
demostrat que l’objectiu no és
impartir justícia, sinó donar
l’avís que no podem desafiar
democràticament i pacíficament l’Estat. Aquest és el mo-

tiu pel qual les institucions, ara
més que mai, hem de mantenir
ferm el suport a les mobilitzacions i a les reivindicacions”.
Castells recalca que “més enllà de les disputes polítiques,
aquest Onze de Setembre ha
de servir per llençar un missatge clar: aquest país no es
cansarà de reivindicar els seus
drets. Per això s’equivoquen els
qui creuen que la solució és la
repressió, que són els mateixos que voldrien que la Diada
deixés de ser el que ha estat els
darrers anys”.

Cada dia que passa hi ha més
apuntats a la manifestació que
l’ANC i Òmnium organitzen
per la Diada Nacional a Barcelona, i que els darrers anys ha
registrat un altíssim nombre
de persones de l’Anoia.
El tram 16 -que compartim
amb Garraf, Alt i Baix Penedès- es troba situat a la Gran
Via, entre Calàbria i Viladomat. Ahir a la tarda tenia una
ocupació mitjana. Us podeu
inscriure a http://diada.assemblea.cat.
A Igualada us podeu apuntar
als autobusos que organitza
l’ANC, avui i demà de 7 a 9 de
la tarda a l’Ateneu.
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L’Ajuntament vol que Igualada sigui, l’any 2022,
Capital de la Cultura Catalana
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l govern municipal
proposarà al ple que
Igualada sigui candidata a ser nomenada Capital
de la Cultura Catalana de l’any
2022. “Ens servirà per a explorar noves iniciatives culturals”,
deia dimecres l’alcalde Marc
Castells, en un anunci que ha
estat tota una sorpresa, també per a les entitats culturals,
amb respostes per a tots els
gustos.
Amb la presència d’Àngels
Ponsa, directora general de
Creació, Acció Territorial i
Biblioteques del Departament
de Cultura de la Generalitat,
Castells vol “assegurar el suport del govern del país i també de la Diputació de Barcelona, per aconseguir convèncer
al jurat que la nostra és la millor proposta”. La intenció és
que Igualada substitueixi Cervera, que serà Capital l’any que
ve, i Tortosa, l’any 2021. “Si el

La decisió la prendrà
un jurat abans de l’estiu vinent, i la intenció
és que Igualada substitueixi Cervera (2020) i
Tortosa (2021)
ple aprova la proposta, també servirà per a debatre amb
l’oposició temes d’interès per a
la cultura de casa nostra, com
per exemple la previsió de tenir un nou auditori, la possibilitat d’establir cicles estables
de música o portar grans esdeveniments culturals”, deia
l’alcalde. Igualada ha estat la
primera ciutat que ha anunciat la intenció d’una candidatura, però el termini finalitza el
mes de gener. El veredicte es
coneixerà abans de l‘estiu.
Aquest reconeixement té com
a objectius contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi
social de la llengua i la cultura
catalanes i projectar el muni-

La Dra. General Àngels Ponsa, el regidor Pere Camps i l’alcalde Marc Castells, dimecres a l’Ajuntament.

cipi designat. L’Organització
Capital de la Cultura Catalana, entitat independent creada
el 1998, es qui ha implantat i
desenvolupa la capitalitat de
la cultura catalana en l’àmbit
lingüístic i cultural català, que
inclou quatre estats europeus.
Àngels Ponsa destacava que
“Igualada ja està molt ben

posicionada
culturalment
en el mapa de Catalunya,
però aquest projecte farà que
aquesta presència sigui encara més potent”, i expressava
“la voluntat de ser al costat
d’aquesta capitalitat cultural
que vol exercir Igualada, que
de fet ja exerceix, però que ara
vol fer aquest salt qualitatiu”.

Escoles internacionals de disseny i moda visiten
el Leather Cluster Barcelona, amb seu a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

A

quest estiu importants escoles de disseny i moda dels Estats Units i la Xina han visitat
el Leather Cluster Barcelona,
amb seu a Igualada.
Per una part, a finals del mes
de juny, Burak Cakmak degà
de la Parsons School of Design, va visitar el clúster i de
la mà de l’Oficina Exterior de
Catalunya a New York (Acció
- Generalitat de Catalunya) i
de Xavier Badia, vicepresident
i Jordi Vidal, director executiu, va poder conèixer l’ecosistema d’agents i empreses
que formen el Leather Cluster
Barcelona.
La Parsons School of Design
de Nova York és reconeguda
mundialment com una de les
més prestigioses universitats

d’art i disseny.
Per altra part, durant el mes
d’agost, un grup de més de 20
estudiants i professors xinesos
de moda, disseny i belles arts,
procedents d’escoles universitàries de Guangxi, Henan,
Hebei i Anhui, van fer una
visita guiada per conèixer el
parc temàtic de la pell del Leather Cluster Barcelona: adoberies, el museu de la pell, la
Universitat i el centre de recerca A3 Leather Innovation
Center UdL.
Ambdues visites persegueixen l’objectiu d’establir projectes de col·laboració entre
les escoles de disseny i moda
i el Leather Cluster Barcelona.
En aquest sentit, aquestes trobades han servit per posar les
bases d’un conveni de cooperació que permeti desenvolupar entre aquestes universitats

internacionals i el clúster, estades en període de pràctiques
dels alumnes estrangers a les
empreses i agents del clúster
i també reforçar el contingut
docent en pell a les escoles
de disseny de la mà dels professionals del Leather Cluster
Barcelona, que, recordem, és

la xarxa global i transversal
formada per unes 50 empreses i entitats de la cadena de
valor de la indústria de la pell
de Catalunya. El clúster té la
seva capital a Igualada i la seva
seu a l’Adoberia Bella, Centre
Europeu d’Interpretació de la
Pell de Qualitat.

Anteriorment, han estat capitals de la cultura catalana Banyoles, Esparreguera, Amposta, Lleida, Perpinyà, Figueres,
Badalona,
Escaldes-Engordany / Principat d’Andorra,
Tarragona, Ripoll, Barcelona,
Vilafranca del Penedès, Vic,
Reus i Manresa.

Acord de la Fundació
Àuria amb la
companyia Iguana de
telecomunicacions

Fundació Àuria i Iguana han
signat un acord que permetrà donar una nova vida a les
bobines buides de fibra òptica
que fa servir l’operador de telecomunicacions de l’Anoia. Els
projectes Singulars de Garantia
Juvenil de Masquefa, promogut
per l’Ajuntament de la localitat
i gestionat per Fundació Àuria
i Fundació Privada Balmes; i
els servei de Formació Laboral
i de Teràpia Ocupacional d’Àuria s’encarregaran de donar un
nou ús a les bobines buides,
convertint-les en mobles de
disseny, elements de decoració,
etc. gràcies a les activitats terapèutiques d’artesania que fan
amb el seus usuaris.

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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Marc Castells obre la porta a un acord amb
Igualada Som-hi (PSC-Comuns) pel pressupost
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

’alcalde Marc Castells
(JuntsxCat) ha obert
la porta a un acord
amb PSC i Comuns (Igualada
Som-hi, IS) de cara a salvar
així la minoria a l’Ajuntament
i poder aprovar el pressupost
municipal del 2020.
Castells ha mostrat la seva
“alegria” pel fet que el portaveu
Jordi Cuadras hagi “canviat
d’idea” respecte la construcció
d’una escola bressol a l’edifici
de Cal Badia, com constava
en el programa electorial d’IS,
per reconvertir l’actual escola
bressol de l’Ateneu, privada,
en pública. “Això requerirà
una inversió econòmica important, per això els emplaço
a parlar-ne de seguida. Tot dependrà del suport que aconseguim d’Igualada Som-hi per al
pressupost municipal”. En la
mateixa línia, Castells ha dit
que “estudiarem la reactivació
de l’empresa promotora immobiliària municipal Pimha”,
com demanava aquesta set-
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Castells diu estar
“alegre” amb els
“canvis d’idea” de
Jordi Cuadras
mana Cuadras. La Generalitat licitarà el 2020 30 pisos de
protecció oficial a les Comes
“que no han costat ni un euro
als igualadins”. El PSC ja va
donar suport en dues ocasions
al pressupost municipal en
l’anterior mandat, però caldrà
veure què diuen ara els Comuns. L’intenció és aprovar el
pressupost el 24 de setembre.
Prioritats d’Igualada Som-hi
La formació d’esquerres ha
explicat quines seran les seves
prioritats durant aquest curs
polític: fer realitat una nova
escola bressol pública, mesures d’habitatge públic i impulsar polítiques d’energia per a
lluitar contra el canvi climàtic,
a més d’inversions als barris.
Cuadras recordava que “vam
acabar el curs amb les contun-

Els regidors d’Igualada Som-hi.

dents declaracions de Marc
Castells dient que pel seu govern no era una prioritat crear
una nova escola bressol municipal. Doncs li recordem que,
estan en minoria, no pot decidir en solitari, i per nosaltres
sí que és necessari”.
D’altra banda, “fa 8 anys que
no es construeix cap habitatge
públic i fa 8 anys que el problema de l’habitatge a la ciutat no
ha parat de créixer. Nou habitatge públic i rehabilitació de
pisos buits són dues polítiques
que creiem imprescindibles”.
Cuadras també es compromet

a prioritzar polítiques d’eficiència energètica que permetin
lluitar, des de la ciutat, contra
el canvi climàtic: “Cal que els
equipaments municipals donin exemple amb una aposta
per l’energia renovable”. Un
altra repte en aquest àmbit
és millorar molt el reciclatge:
“Reciclar malament, a l’Ajuntament li costa més de mig
milió d’euros cada any, que
és el càstig que marca la normativa catalana i europea. Cal
trobar els mecanismes per
augmentar la taxa de recollida
selectiva de manera urgent”.

Convocades eleccions a
la presidència i la junta
de la UEA
Després de quatre anys, la Junta Directiva de la Unió Empresarial de l’Anoia, un cop
celebrada la reunió del passat
25 de juliol, convoca l’Assemblea Electoral per a l’elecció
de President i Junta Directiva,
segons el que s’estableix en els
estatuts de la UEA.
La contesa electoral tindrà lloc
en el marc de la celebració de
l’Assemblea General Extraordinària, el proper 28 de novembre de 2019 a les 18:30h
en una única convocatòria, a
la sala d’actes de la seu de l’entitat.
En l’Assemblea General Ordinària de la UEA celebrada el
passat 19 de març de 2019, es
va aprovar el nou règim electoral, on els candidats a president i membres de la Junta
Directiva s’han de presentar
mitjançant candidatures (art.
33 dels Estatuts). Les candidatures es podran presentar
fins a un mes abans de la celebració de l’Assemblea General
-vol dir fins al 28 d’octubre de
2019- es podran presentar les
candidatures.
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1929 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Espai patrocinat per

Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 Igualada

Primeres passes per a que Igualada tingui un hospital
de categoria “Comarcal”
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

E

l 28 de juny de 1929, un
any desastrós a nivell
econòmic a tot el món
com a conseqüència de la davallada a la borsa de Wall Street
de Nova York que va propiciar
el “crack del 29”, es va signar a
Igualada un conveni amb la Diputació de Barcelona que resultaria primordial per al futur.
L’acord de l’Ajuntament amb
la corporació provincial -llavors una institució amb molt
més pes polític i econòmic que
avui, i això que en l’actualitat
en té molt- va permetre el pas
del Sant Hospital d’Igualada
a convertir-se en “provincial i
comarcal”. Tardaria encara uns
mesos a funcionar amb aquesta
nova modalitat, després d’una
forta inversió que, a la llarga
(el 1932) va permetre obrir una
nova sala d’operacions quirúrgiques, i el 1933, tot una àrea de
Cirurgia completament nova.
El que seria durant gairebé tot
el segle XX l’Hospital Comarcal d’Igualada al passeig Verdaguer, doncs, va fer les seves
primeres passes un dia de juny
de 1929.
En l’actualitat fa més de set segles des que, el 1282, es construís el que es considera primer
hospital de la comarca. La primera referència correspon a un
document d’aquell any, al segle
XIII, en un testament d’una tal
Elisenda, muller de Pere Vidal,
en el qual es fa un llegat de dos
sous a “l’Hospital d’Agualada”.
Aquell primer centre sanitari
estava construït fora de les primeres muralles de la primerenca ciutat d’Igualada.
El 1303, Maimó Bonfill va crear un nou Hospital “en el qual
fossin benignament rebuts els
cecs, coixos, baldats, òrfens
i demés pobres malalts que
s’acollissin”.
Es tractava d’una instal·lació de
caràcter particular, i el càrrec

de propietari era hereditari. Es
creu que aquell hospital es deia
“de sant Bartomeu” en estar
just al costat d’una capella on
es venerava el patró de la ciutat.
Aquest hospital va funcionar
de forma continuada fins l’any
1845, tot i que era més aviat un
“Hostal de Caritat o de Déu”,
sota l’aixopluc de l’església. Estava situat a l’actual carrer de
Sant Bartomeu, on avui hi ha
l’antiga Escola de Teneria.
L’any 1646, l’hospital de sant
Bartomeu s’havia fet molt vell, i
es va decidir de construir-ne un
de nou, adossat a les muralles, i
a la part de ponent de l’església.
A la façana s’hi va col·locar l’escut heràldic, el mateix que hi
ha actualment a la del fins fa
uns anys Hospital Comarcal.
Aquesta ampliació va servir les
necessitats d’Igualada durant
200 anys.
El 20 de setembre de 1804, es va
proposar la compra d’uns terrenys, fora del nucli urbà, per
donar cabuda a un nou centre
hospitalari. Per construir-lo feien falta molts diners, i durant
molts anys es van fer rifes i altres actes per aconseguir fons.
El pas dels anys, però, la casualitat i la famosa Desamortització de Mendizábal no van fer
necessari fer més mans i mànigues per fer un hospital. El 31
d’octubre de 1842, la “Junta Superior de Venta de Bienes Nacionales” va donar a Igualada el
gran convent inacabat dels Frares Caputxins, amb la condició
que servís d’Hospital.
El nou Hospital, el del passeig,
que avui acull el 4D Health, es
va inaugurar el dia de Pasqua
de 1845. Va ser el 1930 que
va convertir-se, com us dèiem, en “Provincial i Comarcal”. Des de 1887 hi havia en
vigor un reglament, segons el
qual el president de la junta de
l’Hospital havia de ser l’alcalde
d’Igualada, el sotspresident, el
tinent d’alcalde; com a vocals,

Primera sala d’operacions “moderna” que va tenir l’Hospital Comarcal.

a ser-ne el nou president.
Després de la Guerra Civil espanyola tornà a passar a mans
de la Diputació de Barcelona i
recuperà el seu nom original
fins que l’any 1977 es transformà en la Caixa d’Estalvis de
Catalunya. En aquell moment
passà utilitzar la marca comercial Caixa Catalunya.

Primer número de la “Revista d’Igualada”. Juny de 1929.

els rectors de la ciutat i quatre
prohoms.
El 27 de novembre de 1932 es
va inaugurar la primera sala
d’operacions més o menys digne que va tenir Igualada. El
març de l’any següent es van inaugurar noves habitacions, en
un acte que va tenir la presència del president Macià.
Una donació de mig milió de
pessetes d’Artur Garcia Fossas,
l’any 1945, va permetre a l’Hospital comprar tota l’illa entre el
passeig Verdaguer i el carrer St.
Carles. L’any 1951 es va inaugurar una sala especial per als
parts, i el 1954, noves habitacions individuals per a malalts

infecciosos.
Nou banc a Igualada
També el 9 de març de 1929 es
va inaugurar, a la planta baixa
de l’Ajuntament, una sucursal
de la Caja de Ahorros Provincial
de la Diputación de Barcelona.
Aquesta entitat d’estalvis era
l’embrió del que seria, anys més
tard, la Caixa de Catalunya.
Va ser creada el 26 d’octubre
de 1926. Amb la reinstauració
de la Generalitat de Catalunya
l’any 1931, va passar a anomenar-se Caixa d’Estalvis de la
Generalitat de Catalunya i el
llavors president de la Generalitat, Francesc Macià, va passar

Neix la “Revista d’Igualada”
La Revista d’Igualada, avui
existent, és una publicació
quadrimestral referida al pensament i a la cultura que tracta temes tant de la comarca de
l’Anoia com d’interès general.
Nascuda l’any 1929, a la fi de la
Dictadura de Primo de Rivera,
va deixar de publicar-se després que el general Berenguer
prengués possessió del govern
de Madrid, el 1930.
La publicaven un grup de joves
amb inquietuds literàries i artístiques, units per amistat i per
haver col·laborat en anteriors
periòdics locals. Volien que la
revista fos un reflex de la vida
cultural de la ciutat i que es fes
ressò de la de Catalunya, una
publicació moderna, «lliure de
tipismes inoportuns i endarrerits», catalana, intel·lectual i
amb una marcada preocupació
per l’estètica.
De periodicitat mensual, tenia
la redacció i l’administració al
carrer de Sant Jaume, número
6 i s’imprimia en els tallers de
Pere Bas i Vich.
Posteriorment, va iniciar una
segona època l’any 1999, actualment en curs. El fundador i
director és l’escriptor Antoni
Dalmau i Ribalta.
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El més llegit 					

www.veuanoia.cat

#latevaveu
#Més324 Proposo a l’Institut d’Estudis Catalans que
en el seu diccionari afegeixi una pe a la paraula ”corruppció”

Joan Pinyol @joanpinyolcolom
Ja no fas trempar, @PujolBonell
El teu discurs cansa. Quan falleu els partits, sobren
els missatges clàssics. Reaccioneu, carai, o foc nou!
#Mes324

imatges de “la Vuelta”
1 Les
2
serveixen per decomissar una
plantació de marihuana

El Club Bàsquet Igualada
estrena nova equipació

3

ERC vol saber què ha costat el
pas de “La Vuelta” per Igualada

Jordi Puiggròs @Jordipuiggros67
Quina bona imatge donem #Igualada

Instants de La Veu

@veuanoia

Estrena del musical “Dinou dinou”,
@lollaexpressa
#IGUALADA #Anoia #veuanoia
#premsacomarcal
#teatremusical

Humans de l’Anoia

Marta Pallarès @martapal_igd
Suposo que és qüestió de temps que un grup d’activistes entri a la Generalitat i alliberi en Quim Torra.

Jordi López @LopezCasanovas
Avui fa 4 anys d aqueta foto, milers de infants abans
i després moren intentant arribar a un mon millor
on sobreviure amb dignitat. Davant la resposta que
donem., Europa reneix o mor definitivament

@humansanoia

#93 Jordi Cuadras Oliva

Periodista. Regidor portaveu d’Igualada Som-hi a l’Ajuntament d’Igualada.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
”S’inaugura el tren gran que connecta Igualada i Barcelona en 40 minuts”
Igualada i Barcelona han quedat unides pel nou tren gran i ràpid. Es tracta d’una infraestructura
reclamada durant anys que ja és una realitat i que connecta les dues ciutats en 40 minuts. El
govern d’Igualada en ple, format pels regidors i regidores d’Igualada Som-hi, han fet el primer
trajecte inaugural acompanyats de molts ciutadans i ciutadanes i diversos representants d’entitats que han participat d’un dia de festa i celebració. El nou tren gran i ràpid és un pas endavant
per captar oportunitats econòmiques i laborals per la ciutat i la comarca i, definitivament, obre
Igualada a Europa i el món.

EnricMorist @emorist
Escèptic amb el #TsunamiDemocràtic:
- Compta amb un ampli suport per part d’entitats i
partits indy però, qui està al darrera i qui ho lidera?
- L’1O i posteriors van suposar un gran acte de fe per
part del poble (calla, que segur que això ja ho tenen
pensat). Més no, si us plau

Pere Conca @PereConca
40 adolescents, alguns estrangers, entren a una
granja a “alliberar” conills i a robar-ne. Una noia
acaba amb un trau a la cara i vol denunciar al pagès.
Quins nassos.
Un cop de pala hauria hagut de rebre.
De no aturar aquests assalts a la propietat privada
això acabarà malament
Pep Solé Vilanova @pepsoleV
L’actor igualadí @marc_tarrida_ nominat a millor
actor revelació. Si us va agradar voteu-lo!
@ajigualada

CULTURA IGUALADA @culturaigualada
Volem demanar disculpes públicament. En la nota
d’agraïment que vam publicar el dia 31 d’agost
vàrem cometre l’errada d’incloure només a alguns
partits polítics de Masquefa però no vàrem dir que
també hi havien representants polítics d’altres municipis i partits,

Tanquem Can Mata @TanquemM
Dissabte passat alguns alumnes de l’escola van participar en la #VueltaJunior Cofidis, projecte pedagògic impulsat per diferents entitats compromeses
amb el #ciclisme.
Participants i famílies van gaudir molt d’aquesta activitat

FOTO: Cesc Sales

Maristes Igualada @igdmaristes
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
Les 30 millors ciutats d’startups del món:
BCN és la 5a millor ciutat del món per venir-hi a treballar i atrau un 30% de talent digital d’altres ciutats, i entra
per 1a vegada en el rànquing Global Startup Ecosystem
d’Startup Genome.

Espai patrocinat per

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon

Eva Collado Durán

Consultora estratègica capital humà. Conferenciant i escriptora.
@evacolladoduran

Sis símptomes que et poden
acomiadar de la teva feina

Q

1. Fiscalització del teu treball.

El teu cap comença a preguntar-te coses sobre el teu treball que feia temps
que no et preguntava. S’està produint
un augment del control de les teves
tasques i de la teva àrea d’actuació i la
finalitat serà la justificació de l’acomiadament per assegurar tota la informació quan ja no hi siguis.

2. Pèrdua d’autonomia.

Comences a notar que es prenen decisions que tu prenies abans i que afecten directament al teu treball i ningú
et consulta.

Un altre senyal és quan directament et
posen a un nou responsable creant un
lloc de treball fins ara inexistent. Algú
que després d’una possible reestructuració o reorganització, segons com
t’ho venguin, serà qui decideixi per la
teva continuïtat. En aquests casos la
degradació és a nivell de la teva influència, ja no reportaràs directament a
qui ho feies sinó a aquesta nova figura.

6. Emmudiment de l’entorn.

Qui vol acomiadar-te ja té com a aliat a algú del teu equip. Notaràs com
el teu equip s’allunya, es protegeix a si
mateix.

Què fer davant d’aquesta situació?
1. Reconèixer-nos a nosaltres mateixos que estem en perill de perdre el
nostre lloc de treball, que us semblarà
una obvietat, però no sempre passa.
2. Intentar fer d’aquest problema una
oportunitat.
3. No fer-nos mala sang ni amb els que
ens acomiaden ni amb qui hem sentit
que ens traeixen.
4. Deixar de compadir. No et porta a

3. Manca de comunicació vs indi- cap lloc, només a la pèrdua de la teva
autoestima.
ferència.

Tot d’una ja no es produeix feedback
amb el teu responsable; ni bo ni dolent.
La indiferència comença a regnar per
tot arreu. Percebem de forma una mica
incrèdula com aquestes accions que
abans protagonitzàvem comencen a
protagonitzar-les tercers.

4. Pèrdua d’influència.

És de les coses que més fan mal... Quan
et fan sentir totalment prescindible. La
desinformació regnarà.

Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

La #MobilitatElèctrica ja és una realitat al nostre país! Catalunya exhaureix la línia d’ajuts per a la compra de turismes i furgonetes elèctrics per
a particulars. #MOVES #TransicióEnergètica @energiacat @empresacat

5. Veu a la recerca de respostes i una
solució des de ja, com més temps passi
pitjor, més moments dantescos viuràs
i més força perdràs en el camí.
6. Ser conscients que tot passa per alguna cosa, que potser ara no som capaços de veure-ho, ens estan fent un
favor, treballar en organitzacions amb
aquests valors i aquesta mediocritat en
la seva manera de gestionar el capital
humà, no val la pena .

5. Degradació en l’organigrama
7. Ser tot el valent que saps ser.
i/o lloc.

Per tal de prioritzar despesa s’ha avançat l’ordre de tancament
pressupostari (amb excepcions per protegir estat benestar) i es demana un pla de contenció a les empreses públiques del 6%. S’està
contenint despesa addicional, no reduint-la ni fent retallades.

Sense Linkedin, estem segurs que
no haguéssim pogut concloure
aquesta selecció exitosament

Ser conscients que:
“Tot passa per alguna cosa”

uan es decideix un acomiadament, en moltes ocasions no es porta a terme
de manera immediata tot
i que la decisió estigui presa i això es
deu al fet que és molt possible que no
hi hagi motius suficients per fer-ho.
Per tant, s’entra en una espiral de despropòsits mediocres perquè siguis tu
el que donis el pas de preguntar què
està passant ... És la mediocritat del
comandament i la manca de lideratge el que fa que aquestes situacions
s’allarguin en el temps i es converteixin en una agonia.

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

Consellera d’ Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.

Manel Macià Martí

Consultor de RRHH. Gestió de persones per competències.
@talentiagestio

Jesús va ser l’escollit. Gràcies,
Linkedin. Un cas d’èxit

U

na gran corporació pública
industrial client, de Barcelona, fa ja unes setmanes,
ens va contractar per iniciar
un procés de selecció d’un Responsable
de Manteniment Electromecànic Torn
de Nit per a una de les seves factories.
Valorem ja, des del primer minut, que
l’encàrrec no seria en absolut gens fàcil
de concloure amb èxit. La nostra política sempre ha estat, i serà, de conduir
els processos mitjançant el reclutament
actiu i no la selecció passiva però en
aquesta ocasió vam valorar la possibilitat de publicar l’oferta en un portal de
feina generalista doncs, per a aquests
professionals, no hi ha un portal específic , almenys de renom i prestigi, conegut per l’àmplia majoria de la població.
Al principi vam iniciar el reclutament
inspeccionant a la nostra base de dades, vam contactar amb els serveis
d’ocupació mancomunats, de l’ajuntament, vam publicar l’oferta en un metacercador, i res. El torn de nit no és
precisament un atractiu. El salari no
era excepcional però si més que correcte. Es tractava d’un contracte indefinit
en una empresa pública, amb els conseqüents avantatges personals i professionals que comporta.
Portem a terme una àrdua batuda a
Linkedin sense èxit. Sabíem que la partida seria difícil de guanyar... Davant
el nostre neguit, ens vam decidir a publicar l’oferta en un portal de feina de
sobres conegut. No teníem en absolut
la confiança d’arribar a l’èxit mitjançant

aquesta acció. Tal com suposàvem, per
alguna experiència anterior, els perfils
que van arribar poc s’acostaven al demandat en la descripció de llocs publicada. Un clàssic... No volíem ni perdre
la batalla ni deixar de satisfer l’encàrrec
del nostre client. Davant aquest repte,
ens vam decidir a apostar una última
carta a...: Linkedin!
En aquesta ocasió, en el nostre Premium Recruiter, introduïm noves paraules clau. La fortuna va aparèixer a les
nostres pantalles gràcies a la construcció eficaç del perfil del nostre candidat.
Dels contactes realitzats, i amb els quals
interactuem, va aparèixer Jesús (és el
seu nom de pila real, no és broma).
Des del primer moment va acceptar,
de molt bon grat, establir una interlocució per aprofundir en el contingut de
l’oferta. Quan contactem amb un possible aspirant, si aquest mostra un interès
palpable, se li ofereix tota la informació que sol·licita, la majoria de la qual,
excepte el nom de l’empresa, sempre
figura publicada al nostre portal web.
Aquest, i la seva web, se li proporciona a la primera entrevista verbal que
mantenim amb el candidat. Jesús va acceptar tots els condicionants oferts i la
Direcció, després de la seva avaluació,
es va mostrar més que satisfeta amb el
seu perfil. Un gran candidat i persona,
pel que hem conegut.
Sense Linkedin, estem segurs que no
haguéssim pogut concloure aquesta
selecció exitosament. Jesús no buscava
feina però davant la dimensió i abast
del projecte, va decidir desvincular-se
de la seva empresa, una gran multinacional nord-americana.
Jesús va ser l’escollit.
Gràcies, Linkedin.
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Can Feixes
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Amb la col·laboració de:

Una joia vitivinícola i ecològica en un paisatge
respectat durant cinc segles d’història
Can Feixes és la connexió -entre vinyes- de la història, la natura i el vi. Ubicada en un entorn incomparable i en una orografia especial, la finca es trobada situada en la part septentrional del Penedès, en terres altes de Cabrera i Mediona. Està
assentada a 400 metres d’altitud, en els costers de les muntanyes interiors que limiten geogràficament les comarques del
Penedès i l’Anoia. Una situació clau i estratègica que permet elaborar els vins Can Feixes i els caves Huguet, reconeguts a
la nostra comarca, però també, al món. La finca està situada al prelitoral, a la solana, mirant a mar, sense boira perquè la
humitat és clau per a la proliferació de fongs que puguin arribar a podrir la vinya. El secret només el coneixen els ceps i les
vinyes de Can Feixes, que saben de sobres, que el millor vi el fa el millor vi.

C

L’empremta de la història
an Feixes té una empremta
inesborrable
de la història, quan al
segle XV, el baró del
Castell de Cabrera va
donar a la família Feixes 300 hectàrees al voltant d’aquesta hisenda.
L’herència de l’antiga finca però, era
gravada i la família Feixes obtenia
la propietat amb la condició que es
passés de pares a fills i no es vengués a tercers. I així va ser durant cinc
segles, fins que a principis del segle
XX, el darrer Feixes va morir sense
descendència, la seva vídua va vendre la propietat a la família Huguet, i
avui dia, a Can Feixes hi ha la tercera
generació d’aquest llinatge.
Però no són les úniques petjades de
la història: per una banda, la masia,
inclosa a l’inventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya, una masia que mira a Montserrat per raons
cristianes. Al seu costat, la capella de
Santa Eulàlia, fins que al 1875, Benet
Feixes va fer construir la casa pairal,
connectant així la masia amb la capella, on encara s’hi realitzen algunes
cerimònies. I per altra banda, encara
hi ha els vestigis intactes de l’antic
celler, tal i com ho tenia l’avi Huguet,
l’any 1945. No hi treballen, només el
conserven per les visites guiades.

Esperit ecològic
Actualment, a Can Feixes, en són
propietaris els sis germans Huguet
i qui està a la finca són: en Josep
Maria, el germà gran -l’enòleg-, en
Joan, el segon -responsable de les
vinyes i els temes comercials- i en
Xavier, el germà petit, responsable

de l’administració.
El vi és un eslavó que ens connecta
amb el món clàssic: ens uneix amb
els grecs i els romans, una reminiscència que perdura al nostre temps
i que traspassa fronteres i banderes.
En l’actualitat, Can Feixes produeix
200.000 ampolles i recull 400.000
quilos de raïm l’any. Tot el procés del
vi es realitza de forma manual, des de
la collita fins al gir de les ampolles
de cava; això sí, la raó de ser de Can
Feixes és el seu esperit ecològic. De
les 300 hectàrees de terreny, 80 es dediquen al cultiu de vinya, 10 al cultiu
d’oliveres i 40 al cultiu de trepadella per al ramat de bens que ajuden
a adobar de forma ecològica i natural les vinyes. Les varietats blanques
són les següents: parellada, macabeu,
xarel·lo, chardonnay i malvasia de
Sitges. Les negres: merlot, ull de llebre, cabernet, sauvignon, pinot noir i
pinot verdot.
Però no tot és arrelament històric. A
Can Feixes també s’hi respira innovació: és el cas de l’espectacular túnel
de criança, una moderníssima obra
subterrània que alberga les ampolles
de cava de bombolla petillant, suau i
elegant per al paladar. De varietat de
cava n’hi ha dues: brut i brut nature i està guardat zelosament dins les
entranyes d’aquesta cava subterrània
durant sis anys.

De Can Feixes al Japó
(i altres punts del món)
Els vins i caves formen part de la DO
Penedès, i es comercialitzen majoritàriament a Catalunya i les Illes; tot
i que també exporten un 35% de la
producció a l’estranger, com als Estats Units d’Amèrica, Canadà, Japó,
Suïssa, Holanda, entre altres països.
A Can Feixes també s’hi realitzen visites privilegiades per a grups de persones o empreses que vulguin conèixer les reminiscències del seu passat i
l’elaboració dels seus vins i caves, així
com la disposició d’una botiga que
exposa aquestes joies vitivinícoles
que neixen d’un paisatge respectat
perquè de Terra, només n’hi ha una.
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comarca
La Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, Teresa Jordà, obrirà l’Agro Alta Segarra
La Fira Agro Alta Segarra tornarà a situar Calaf com la capital agrícola de la Catalunya Central els dies 6 i 7 de setembre. Inclourà dues jornades tècniques per als professionals del món agrari però també estarà obert al públic en general.
CALAF / LA VEU

L

a fira Agro Alta Segarra
de Calaf enguany tindrà lloc el divendres 6
de setembre de 10h a 20h i
dissabte 7 de 10h a 14h. En
aquesta quarta edició, es faran dues jornades tècniques
el divendres amb l’objectiu
d’esdevenir una fira de referència pel que fa a la formació
i divulgació entre els professionals del món agrari. Teresa
Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya, serà l’encarregada
de donar el tret de sortida el
divendres al matí a les formacions.
A partir de les 10h, es realitzarà la jornada tècnica «Recomex. Resultats d’assaigs i
innovacions en cultius extensius», que ja compta amb
més de 250 inscrits i que
està organitzada per l’Institut de Recerca i Tecnologies
Agroalimentàries (IRTA). En
aquesta, es presentaran algunes de les problemàtiques
més importants en els cultius
extensius d’hivern i es posarà
especial èmfasi en novetats i
innovacions que hi ha al mercat i que poden ser una oportunitat per al sector.
A la tarda, serà el torn de la
formació sobre desherbatge
mecànic i sembradora elèc-

www.firescalaf.cat
Una desena d’inscrits al 2n
tractor festival
Després de l’èxit de l’any passat,
en aquesta quarta edició la fira
repetirà, el dissabte al matí, la
proposta de gimcana de tractors on els participants mostraran les seves habilitats sobre el
vehicle.
Els conductors hauran de fer
un circuit amb diferents proves
i es puntuarà tant la seva habilitat com el temps.
De moment, la gimcana compta amb una desena d’inscrits.
Les inscripcions es poden fer a
través de 637 81 14 27.

trica, organitzada pel departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat i Unió de Pagesos, que posarà l’accent en el
control de males herbes mitjançant sistemes mecànics.
Aquest control és una estratègia més que té a disposició l’agricultor per combinar
amb les ja existents i assolir
més efectivitat i eficiència
al llarg del temps. L’objectiu
és veure alguns dels aparells
amb què poden fer aquest
control. En cadascun utilit-

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

zen diferents sistemes de treball i és important conèixer
el seu maneig per aconseguir
una bona eficàcia. Durant la
jornada també es podrà veure una sembradora elèctrica,
i s’explicarà les novetats que

suposa l’entrada en vigor de
la nova normativa de maquinària.
Les xerrades són gratuïtes
però cal inscriure’s prèviament a través dels enllaços que trobareu a ala web

El visitant podrà gaudir
de demostracions de
maquinària en directe treballant i tindrà
l’oportunitat de passejar
per una completa fira
de productes i serveis
dedicats a l’agricultura.

La Terrasseta de Preixens, en els actes
commemoratius de la Diada a Calaf
CALAF / LA VEU

E

l dimecres 11 de setembre arreu de pobles
i ciutats es celebrarà la
Diada Nacional de Catalunya.
Calaf, com és tradició els darrers anys, realitzarà un seguit
d’activitats el dia abans per
tal de celebrar i homenatjar
aquesta festa nacional.
El dimarts 10 de setembre
a les 18.30h, tindrà lloc a la
plaça dels Arbres una ballada de sardanes amb la Cobla
Vents de Riella d’Agramunt
i tot seguit es realitzarà una
acció commemorativa conjuntament amb altres entitats
culturals i socials de la vila.
Els actes de la diada a Calaf
acabaran amb un concert a

ritme de rumba amb els targarins La Terrasseta de Preixens que aquest estiu han
presentat el seu nou treball
“Potxons”, la forma pallaresa
de dir petons dedicada a les

persones que viuen, cuiden i
mantenen un dels racons més
salvatges de la geografia catalana i, per extensió, tot el territori rural. L’actuació serà a
les 20.30h al Casino de Calaf.
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El Premi Gumersind Bisbal enceta l’oferta de l’Agenda
Cultural de la Pobla de Claramunt
LA POBLA DE C. / LA VEU

L

’acte acadèmic del Premi Gumersind Bisbal
i Gutsems obrirà, el
diumenge 8 de setembre,
l’Agenda Cultural de la Pobla de Claramunt. Durant els
mesos de setembre, octubre
i novembre en aquest municipi anoienc s’organitzaren
una sèrie de propostes, com
concerts, exposicions, espectacles infantils o l’Exposició-Fira d’Art.
La programació la porta a
terme la regidoria de Cultura de l’Ajuntament amb
la col·laboració de les entitats locals Xarxa La Pobla
i Coral La Lira, a més de la
Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Barcelona.
L’acte acadèmic del Premi
Gumersind Bisbal tindrà lloc

a la 1 del migdia a l’Ateneu i
el presidirà l’escriptor i professor capelladí Joan Pinyol.
En aquesta edició es donarà
a conèixer el veredicte del
certamen que es va convocar
l’any passat.
El Premi Gumersind Bisbal
i Gutsems es concedeix en
anys alterns i té com a finalitat promoure la cultura i
la llengua catalana. Des de
2005 l’Ajuntament assumeix
íntegrament la convocatòria,
des de l’organització fins a la
publicació de l’obra, aspecte
que fins llavors se n’havia
fet càrrec la Fundació Salvador i Casajuana, entitat ja
desapareguda. Des de 2016
el certamen compta amb el
suport i l’assessorament del
Centre d’Estudis Antoni de
Capmany, de la Universitat
de Barcelona.

Activitats de l’11 de Setembre
Dins de l’Agenda Cultural
s’inclouen les propostes que
s’organitzen amb motiu de la
Diada Nacional de Catalunya, el dimecres 11 de setembre. En el marc del parc del

La biblioteca l’Atzavara torna a obrir
portes després de les vacances
ÒDENA / LA VEU

A

quest dilluns dia 3 la
biblioteca l’Atzavara començava el nou
curs després de tancar portes
el mes d’agost amb motiu de
les vacances d’estiu. Fins al
16 de setembre l’horari seguirà sent el d’estiu, és a dir,
de dilluns a divendres de dos
quarts de quatre a dos quarts
de nou del vespre i els dimecres també al matí de les deu
a l’una. A partir del dilluns 16
començarà l’horari d’hivern
que és el mateix més els matins de dissabte.
A partir d’aquest mes de setembre també, el servei de
Telecentre que l’Ajuntament
oferia des de les instal·lacions
del Centre Unió Agrícola s’ha
traslladat a la Biblioteca Atzavara. Així, tothom que vulgui connectar-se a internet i
necessiti assessorament amb
l’ordinador i les noves tecno-

Mil·lenari, a les 11 del matí,
els més menuts s’ho podran
passar d’allò més bé amb l’espectacle “El meu amic Brutus” de la Companyia del
Príncep Totilau. Aquesta activitat s’organitza des de Xarxa
La Pobla. A continuació, a les

Òdena celebra l’11 de
setembre amb el tradicional
canvi de senyera
ÒDENA / LA VEU

El municipi d’Òdena celebrarà la Diada de Catalunya
amb el tradicional canvi de
senyera de La Torre del Castell amb la participació dels
membres de pubillatge, el
consistori i tothom que s’hi
vulgui afegir.La convocatòria
és a les deu del matí a l’Ajun-

logies ho podrà fer des de la
biblioteca durant totes les hores d’obertura al públic.
D’altra banda, la Biblioteca
segueix amb la seva programació d’activitats culturals i
per aquesta pròxima setmana té programat per dijous
dia 12 el taller “Teixim nusos
d’esperança. Taller de ‘Pul-

seras Candela´ en benefici a
l’Hospital St. Joan de Déu per
a la investigació del càncer
infantil i per divendres 13, hi
haurà conta contes amb els
cargols com a protagonistes,
tot fent boca per la celebració
de la Fira de la Vinyala que
tindrà lloc el diumenge 15 de
setembre.

12 del migdia, hi haurà l’acte
institucional de la Diada i,
tot seguit, ballada de sardanes amb la Cobla La Triunfal
d’Igualada i aperitiu per a tothom.
Durant el mes de setembre
i fins al novembre, l’Agenda
Cultural poblatana inclourà
un ampli ventall de propostes, com el concert de música
al castell de Claramunt amb
la formació de jazz Daybreak
Quartet, el XXXVI Concurs
de Pintura Ràpida Infantil o
la XII Exposició-Fira d’Art.
També s’organitzaran diversos actes dedicats a l’escriptor
Pere Calders, a qui es dedica
el Correllengua d’enguany, o
un concert amb la Coral La
Lira i la Coral d’Aulí, de Castellolí. Tota la programació es
podrà consultar al web i a les
xarxes socials municipals.

tament el mateix dimecres 11
de setembre.
Totes les entitats, veïns i veïnes estan cridats a assistir
i participar de la Diada. En
aquest sentit, es fa una crida
a les persones que toquen algun instrument perquè portin l’instrument i acompanyin les cançons tradicionals
que es cantaran.
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Sant Genís celebra del 5 al 8 de setembre
quatre dies de festa grossa
JORBA / LA VEU

S

ant Genís està de festa
grossa i durant quatre
dies, del dijous 5 de setembre i fins el diumenge 8,
tindran lloc 21 activitats per
a tots els gustos: assaigs, balls,
cinema, concerts, actuacions
teatrals i àpats populars. Quatre dies i tres nits per gaudir
de les activitats tradicionals de
Festa Major, els espectacles infantils i els actes de llum i foc.
L’agenda d’actes començarà el
dijous, a partir de dos quarts
de 8 del vespre, amb l’Assaig
de balls i tabals de la Cercavila, on hi podran ballar tots
els nens i nenes que hi vulguin participar. Més tard, per
celebrar la inauguració de la
connexió Wifi del cafè de Sant
Genís, a partir de les 10 de la
nit tindrà lloc el Cinema a la
fresca, on hi haurà una barbacoa a punt per aquells que vulguin portar-se el sopar de casa
i cuinar-lo a la graella.
Ja durant el divendres 6 de setembre, a partir de dos quarts
de 9 del vespre es donarà el
tret de sortida a la Cercavila
de Festa Major, que anirà des
de l’església fins al Cafè, amb
els Gegants de Sant Genís, la

Torrada i el Gall Crestes, junt
amb els Petits tabals i els seus
músics. Seguidament tindrà
lloc el Pregó de Festa Major i a
continuació, l’Arengarada popular amb pa amb tomàquet,
raïm, sangria i un bon cremat.
La banda sonora del sopar la
posarà la banda Ut i a la mitja
part es farà el tradicional sorteig.
Les activitats del dissabte 7 de
setembre començaran a les 10
del matí a la plaça de la Font,
amb els Jocs de Cucanya per a
la mainada i pels no tan petits
i a les 12 del migdia sonarà el
tradicional Repic de campanes. Ja durant la tarda, a partir

de les 6 hi haurà l’espectacle
infantil Teatre arrossegat de
Catalunya, de la Cia. Teatre
Nu, que acabarà amb una Xocolatada per a tothom.
A partir del vespre arrencaran els espectacles de llum i
foc de la Festa Major. A les 8
començarà el Correfoc pels
carrers del poble amb el Grup
Mal Llamp, on nens i nenes
podran posar-se les capes de
dimonis cedides pel grup de
diables i en acabar la cremada
de pólvora s’encendrà el Gran
Castell de Focs Artificials. A
partir de les 9 del vespre tindrà
lloc el Sopar a la fresca amb el
servei de Foodtrucks i a les

11 de la nit, inici de ball amb
la banda Bucket Brothers. En
acabar el concert, sessió Disco
amb Dj Ruki Metanoizer i Xavicore per allargar la nit.
El diumenge al matí serà dia
de concursos per a totes les
edats. A partir de les 10 s’ha
programat el Campionat de
Bitlles catalanes per equips i a
la mateixa hora començarà el
Concurs de Pintura ràpida. A
les 12 del migdia es celebrarà
la missa de Festa Major, junt
amb la Cantada dels Goigs de
Sant Genís i a partir de la 1 de
la tarda, Ballada de sardanes
amb la cobla Terres de marca,
vermut popular i entrega de
premis del Concurs de pintura
ràpida. El tram final de la Festa Major de Sant Genís estarà
protagonitzat pel Taller de cric
de la Cia. Tot Cric a les 6 de la
tarda i a partir de dos quarts
de 9 del vespre, amb el concert
del duet Marta Bossa & Biel
Jorba es posarà el punt final a
la festa grossa de Sant Genís.
La celebració de les activitats
de la Festa major de Sant Genís compta amb el suport de
l’Ajuntament de Jorba, el Centre Agrícola de Sant Genís i la
col·laboració dels veïns i veïnes de Sant Genís.

Cap de setmana de Festa Major a la Mallola
MONTBUI / LA VEU

A

quest proper cap de
setmana es durà a terme la Festa Major de
La Mallola, la qual estarà organitzada per l’Associació de
Propietaris La Mallola, amb
el suport logístic de l’Ajuntament de Montbui.
Les activitats començaran
dissabte amb el “Preparem
la festa”. A partir de les 9 del
matí els veïns i veïnes de La
Mallola decoraran festivament la Plaça de l’Alzina i
faran la instal·lació de l’enllumenat de Festa Major. Hi
haurà esmorzar de coca i xocolatada.
A partir de les 8 del vespre començarà la festa amb l’encesa
de llums i la preparació del sopar-barbacoa de Festa Major,
a càrrec dels veïns i veïnes de
la urbanització.
A les nou de la nit es farà
la lectura del pregó, i, a dos
quarts de 10, donarà inici el
Sopar-barbacoa de Festa Ma-

jor (carn a la brasa, botifarra,
pa amb tomàquet, amanides
i begudes). El preu del sopar
és de 5 euros (per als foranis)
i gratuït pels veïns de La Mallola.
A dos quarts d’onze de la nit
tindrà lloc el Concurs de
Postres de La Mallola. I, en
finalitzar, es farà el lliurament
de prems.
Finalitzarà l’activitat de dissabte un concert de la “Cool
Fiction Band”, grup de versions de l’Alt Camp (Valls) que
interpretaran temes de diferents estils musicals com ara
pop, rock, funk, disco, etc...
Totes aquestes activitats es faran a la Plaça de l’Alzina.
El diumenge 8 de setembre
començaran les activitats a
les 11 del matí amb una Cursa d’Orientació per a petis i
grans al voltant de La Mallola,
amb sortida des de la Plaça de
l’Alzina.
A partir de la una de la tarda
es podrà veure una exposició-exhibició de fruites i hor-

talisses de varietat tradicional,
a càrrec de l’Associació agroecològica Can Mercaderet.
A les dues de la tarda començarà el Dinar de Festa Major.
El dinar consistirà en una paella de pisana a càrrec de Can
Mercaderet i també, alternativament, es podrà escollir
pollastre a l’ast, amb beguda i

postres. El preu del dinar és de
5 euros pels que dinin paella i
de 3 euros pels que dinin pollastre a l’ast.
Finalitzaran les activitats de
la Festa Major de La Mallola,
a partir de les 4 de la tarda,
amb l’actuació de “Can Cantem”, grups d’arts escèniques
d’Igualada, i animació infantil.

La Diputació ha
realitzat un estudi
de reordenament de
l’entorn de l’ajuntament de Montbui

MONTBUI / LA VEU

D

urant els darrers mesos, la Diputació de
Barcelona ha realitzat un estudi de reordenació
de l’espai públic situat a la
part posterior de l’edifici de
l’ajuntament de Montbui. Es
tracta d’un espai d’uns 1.500
m² de superfície amb fort
pendent, que es troba actualment sense pavimentar ni il·
luminar, i al qual s’hi té accés
rodat tant des de la carretera
de Valls com des del carrer de
la Fàbrica. L’estudi planteja la
urbanització d’aquest solar
per tal d’aconseguir un espai
públic amb condicions funcionals d’aparcament.
El caràcter paisatgístic de
l’àmbit ve determinat per
dues preexistències industrials, com és l’antiga xemeneia
de la fàbrica i les restes del
tancament fabril que feien
de límit amb el torrent, així
com per la presencia d’alguns
arbres madurs i de gran port
que cal preservar. Aquest espai també es comunica amb
el Parc de la Riera, que es troba a l’altre costat del torrent
i al qual s’hi pot accedir per
dos ponts de vianants.
L’estudi planteja la urbanització de l’àmbit per tal
d’aconseguir un espai públic
amb condicions funcionals
d’aparcament per a 31 places
però amb unes condicions
formals i paisatgístiques que
permetin posar en valor els
elements arquitectònics i arboris. Així mateix, el projecte
integra l’espai al sistema del
parc fluvial del costat del torrent de Can Rafeques.
Amb aquest estudi l’ajuntament disposa d’un treball
previ que facilita criteris tècnics i paisatgístics, així com
una estimació econòmica
del cost de la intervenció que
oscil·la entre 172.553 euros i
147.253 euros en funció del
projecte final que s’esculli.
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SETEMBRE
DIUMENGE 8 DE SETEMBRE
Acte acadèmic del Premi Gumersind Bisbal i
Gutsems, presidit per l'escriptor i professor
Joan Pinyol
Hora: 1 del migdia
Lloc: Ateneu Gumersind Bisbal

tothom.
DIMECRES 11 DE SETEMBRE

DISSABTE 14 DE SETEMBRE
Concert de música als Castells
amb el grup de jazz Daybreak Quartet
Hora: 10 del vespre
Lloc: Sala Gran del Castell de Claramunt
Preu entrada: 4€
Servei d'autobús per pujar ﬁns a la fortalesa,
l'Ajuntament.
DIUMENGE 15 DE SETEMBRE
675 anys de la Carta de població de la Pobla
Hora: 2/4 d'1 del migdia
Lloc: plaça de les Tres Fonts
Inauguració de l'exposició d'olis i aquarel·les

Hora:
Lloc: parc del Mil·lenari
Organitza: Xarxa La Pobla
Catalunya
Hora: 12 del migdia
Lloc: parc del Mil·lenari
Tot seguit, ballada de sardanes amb la Cobla
La Triunfal d’

DISSABTE 21 DE SETEMBRE
Premi Gumersind Bisbal
Hora: 5 de la tarda
Lloc: plaça de l'Ajuntament
Del 23 al 27 de setembre es podran veure els
Municipal, de les 4 de la tarda a les 8 del vespre.

DIUMENGE 22 DE SETEMBRE
XII Exposició-Fira d'Art de
la Pobla de Claramunt
Horari:
Lloc:

record..."
Hora: 2/4 de 2 del migdia
Lloc: Sala Municipal d'Exposicions
La mostra es podrà visitar ﬁns al dissabte
28 de setembre.

LA PROGRAMACIÓ DE L’AGENDA CULTURAL S’ALLARGARÀ ELS MESOS D’OCTUBRE I NOVEMBRE.
PODEU CONSULTAR TOTES LES ACTIVITATS A: WWW.LAPOBLADECLARAMUNT.CAT, FACEBOOK, TWITTER I APP.
Hi col·laboren:

Ho organitza:

Regidoria de Cultura

Xarxa La Pobla
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Nova convocatòria
d’ocupació a Capellades

A punt la celebració de la Diada
a Capellades

CAPELLADES / LA VEU

CAPELLADES / LA VEU

L

’Ajuntament fa una
nova convocatòria per
al Pla d’Ocupació Local de Capellades. En aquest
exercici s’ofereix una oferta
de 6 places de feina.
S’ofereixen 5 llocs de treball
de peó de manteniment general de la via pública amb
un contracte a jornada complerta durant 3 mesos. També 1 lloc de treball d’auxiliar administratiu a jornada
complerta per a 3 mesos.
Les sol·licituds es poden
presentar a les oficines de
l’Ajuntament de Capellades,
al carrer Ramon Godó número 9, abans del 17 de setembre, de 9 a 14 hores.
Les bases amb els requisits i

la instància específica es poden trobar a la pàgina web
de l’Ajuntament. Entre els
requisits de participació destaca estar en situació d’atur
en demanda d’ocupació, no
estar inhabilitat per l’exercici
de les funcions públiques i,
en el cas dels llocs de treball
de peó, estar en possessió del
carnet de conducció de vehicles B.
La convocatòria es realitza
dins del “Programa complementari Millora de l’ocupabilitat 2019-2020 (1a edició)
i Millora de l’ocupabilitat
2019 (2a edició)” i en marc
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, amb els ajuts
al finançament dels plans locals d’ocupació que ofereix la
Diputació de Barcelona

L

a Diada de l’11 de Setembre es celebrarà
novament a Capellades
amb els actes habituals i una
novetat prèvia: la xerrada sobre el català a l’escola amb el
filòleg Pere Mayans.
Així, el dimarts 10 setembre
a les 8 de la tarda es farà a la
Biblioteca El Safareig una conferència sobre l’evolució del
català a l’escola.
El dimecres 11 de Setembre a
Capellades començarà com és
habitual amb la pujada a Miramar per enlairar la Senyera.
A les 8 del matí se sortirà de la
plaça Verdaguer cap a la muntanya.
A les 11 començarà l’acte ins-

titucional als Jardins de Mossèn Pere Ribot, amb la participació de la Coral Noves
Veus, que acabarà amb coca i
moscatell per als assistents. A

continuació i fins la 1 del migdia El Taller farà un “Mural de
la Diada” que necessitarà de la
participació de tots els infants
artistes de Capellades.

Pere Mayans parlarà
Els Gegants de Capellades a la
sobre l’evolució del català Convidada dels Veguers a Montblanc
a l’escola
CAPELLADES / LA VEU

L

CAPELLADES / LA VEU

E

l dimarts 10 de setembre es farà a les 8 de
la tarda a la Biblioteca El Safareig una xerrada a
càrrec del filòleg mataroní,
amb arrels capelladines, Pere
Mayans Balcells.
Aquest any Pere Mayans ha
escrit el llibre Cròniques negres del català a l’escola, on fa
conèixer els atacs que ha rebut la nostra llengua a l’escola
de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears i Pitiüses, de la Catalunya Nord, de
la Franja, de l’Alguer i, fins i
tot, d’Andorra.
Mayans, cap del Servei de Suports i Recursos Lingüístics
del Departament d’Educació,
és autor dels llibres Redescobrim els Països Catalans,
CAT-llengua i societat dels
Països Catalans i Redescobrir
l’Alguer. També d’articles sobre els Països Catalans -bàsi-

cament de sociolingüística i
de didàctica de la llengua- i
d’altres minories lingüístiques del món -ladins, quítxues, sards, occitans... També
és autor de diverses guies de
lectura per a l’alumnat de secundària i de materials didàctics per a treballar la diversitat lingüística (CIEMEN,
Casa de les Llengües).
A Capellades, Mayans parlarà sobre com l’escola, junt
amb els mitjans de comunicació, s’ha convertit en l’epicentre polític de lluita contra
la utilització del català, per
part d’alguns partits polítics i
grups d’opinió.

’alcalde de Capellades,
Salvador Vives, i el regidor de Cultura, Àngel
Soteras, participaran aquest
diumenge junt amb els Gegants de Capellades a la festa
de la Convidada dels Veguers
que es fa diumenge a Montblanc.
En aquesta vuitena edició els
Gegants de Capellades són els
convidats d’honor d’aquesta
festa organitzada pels Gegants Els Veguers de Montblanc, que es fa dins la Festa
Major.
A les 6 de la tarda els Gegants seran rebuts a la plaça
de Sant Miquel on la regidora
de Cultura donarà el ram a la
geganta Dorotea. Des d’aquí
se sortirà cap a la Plaça Major
on a dos quarts de 7 es podrà
veure els primers balls dels
gegants.
A continuació, l’acte institucional a la Sala de Plens de

l’Ajuntament de Montblanc,
amb el lliurament del quadre
de la Convidada per part dels
Amics dels Gegants als Geganters de Capellades, amb
l’acompanyament de l’alcalde
i els regidors montblanquins
i la presència de l’alcalde i el

Torna el bàsquet a Les Comes!
Dissabte, a les 17.30h - Monbus CB Igualada - Tenea CB Esparraguera
Diumenge, a partir de les 10.45h - Torneig Diada Nacional de Catalunya
amb l’Anytime Fitness CB Igualada

Us hi esperem!

regidor de Cultura de l’Ajuntament de Capellades.
La Convidada continuarà
amb la cercavila fins a l’Església de Sant Francesc, on
tindrà lloc aquest any l’acte central amb la mostra de
balls solemnes dels gegants.
En aquest moment podrem
veure ballar el “Ball Pla” dels
Gegants centenaris de Capellades, juntament amb el “Ball
Solemne” dels Gegants Els
Veguers de Montblanc.
Els Amics dels Gegants organitzen aquest acte amb el
suport de l’Ajuntament de
Montblanc; i la col·laboració
de l’Associació Medieval de
la Llegenda de Sant Jordi i
l’Agrupació musical La Verònica de Reus.
Els Gegants centenaris de Capellades, el Sebastià i la Dorotea, són uns vells amics dels
Gegants de Montblanc, a qui
van donar el relleu al Capellades Ciutat Gegantera que
es va fer l’any 2005.
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Inaugurat el talús que
millora l’accés a la zona
esportiva de les Pinedes
LA TORRE DE C. / LA VEU

L

’Ajuntament de la Torre
de Claramunt va inaugurar el passat diumenge dia 11 d’agost la primer
part de l’arranjament del talús
del carrer Joan Maragall de les
Pinedes de l’Armengol dins
dels actes de la festa major del
municipi.
L’alcalde Jaume Riba, acompanyat dels regidors Andreu
Siñol, Xavi Comes i M. Teresa
Maruny, va destacar al discurs
inaugural que el mur està pensat per millorar l’accés a la pista poliesportiva i, a la vegada,
fomentar l’esport al municipi,
fent que els joves puguin gaudir d’aquest espai esportiu de
les Pinedes de l’Armengol. Per
això l’alcalde va voler cedir el
protagonisme als joves assistents a l’acte, que van ser els

encarregats de tallar la cinta
inaugural.
Aquesta primera fase de les
obres han servit per contenir
el talús del carrer, garantir
els drenatges existents i evitar l’impacte visual des de la
pista poliesportiva. Queda
pendent una segona fase que
consta d’una coberta integrada en aquest espai per aconseguir una pista de laterals
semi-oberts. Sota coberta hi
haurà espais de serveis, magatzem i vestidors per a la
pràctica de l’esport .
L’obra es va adjudicar amb un
pressupost de sortida d’uns
316.000 euros, subvencionada
per la Diputació de Barcelona
mitjançant el programa específic de contingències, atenent
la urgència de l’execució de les
obres, per tal de mantenir l’estabilitat del carrer.
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Vallbona d’Anoia celebra l’assistència i
seguiment dels actes de la Festa Major
VALLBONA D’A. / LA VEU

A

mb més de 200 assistents durant la nit del
dissabte, la Festa Major
de Vallbona d’Anoia va tenir en
el Sopar popular signat pel restaurant Cal Saumell, l’activitat
més concorreguda dels dos dies
de festa grossa del passat cap de
setmana. Des de l’ajuntament
agraeixen a tots els voluntaris
i voluntàries que van ajudar a
servir els sopars i a tothom qui
va col·laborar d’una o altra forma amb els dos dies de Festa
Major.
Els més petits de la casa van
gaudir de les activitats infantils
amb l’animació de DeParranda!
i el berenar popular del divendres, com també de la Festa de
l’Escuma del dissabte a la tarda.
El bany nocturn amb la Piscina Nit va ajudar a fer passar les
altes temperatures amb un dels

actes més frescos de l’agenda
d’activitats i els goigs a Sant Bartomeu cantats durant la missa
del dissabte per la Coral Ara i
Aquí també van congregar una
nombrosa assistència. L’acte
més solidari, la donació de sang
va permetre fer una acapta més
per als bancs de sang. Van ser
més de 30 donacions superant
així les 20 previstes.

Des de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia celebren l’èxit de les
activitats d’aquest any i anuncien que s’està treballant per fer
una taula d’entitats per dinamitzar el calendari festiu i fer
més gran i participativa la Festa
Major de l’any vinent, convidant a les entitats a formar part
de l’organització de les diferents
activitats.

L’equip de govern de Vallbona convida
l’oposició a negociar els pressupostos
VALLBONA D’A. / LA VEU

Abans de presentar els pressupostos municipals l’equip de govern de l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha convidat els grups
de l’oposició a treballar-los, consensuar-los i negociar-los. Així,
la seva voluntat és començar

fent una ronda de trobades per
separat amb els grups del PSC,
Junts per Vallbona i ERC, que
després poden acabar en una
sola taula de negociació.
L’equip de govern ha estat treballant en els pressupostos des de
l’inici del mandat, al juny, per tal
de poder-los tenir per a aquest

2019. Han tingut en compte
partides que ja estaven incloses en pressupostos del govern
anterior, com les corresponents
als pressupostos participatius.
D’aquesta manera constructiva
el nou govern emplaça a la oposició a negociar els pressupostos
que necessita Vallbona.
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Piera celebra la Festa Major i la Diada de Catalunya
PIERA / LA VEU

L

a Festa Major de Piera
omplirà els carrers de la
vila d’activitats esportives, tradició i cultura popular. La celebració començarà
el divendres dia 6 de setembre amb el pregó inaugural, a
càrrec de Joan Reig, l’actuació
de la Marching Band de l’Aula
Municipal de Música i la traca de la Colla Infantil dels Diables. Posteriorment, es farà
la gran festa del pubillatge
durant la qual es proclamaran els nous representants
que portaran el nom de Piera
arreu del territori. La Festa
Flaix FM & Devotion tancarà
la jornada fins ben entrada la
matinada.
Dissabte dia 7 de setembre
no faltaran la cercavila dels

Falcons de Piera i la XIII Trobada de colles de diables in-

fantils i el correfoc. Al vespre
hi haurà concert a la pista del

Gall Mullat.
El tobogan aquàtic gegant

DIUMENGE 8
- A les 11 h al Santuari del Sant
Crist de Piera
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR amb la participació del Cor Parroquial de
Santa Maria
- D’11 a 21 h als jardins del
Castell de Piera
LA PETITA FESTA DEL
CASTELL Festival d’artesania, art i música.
- D’11 a 13 h al Parc del Gall
Mullat
TOBOGAN AQUÀTIC GEGANT de 100 metres i 2 carrils
- De 13 a 14 h
L’HORA DELS ADULTS!
Durant aquesta hora el tobogan queda reservat per a la diversió dels més grans.
- A partir de les 13 h al parc
del Gall Mullat
FESTA DE L’ESCUMA
- D’11 a 14 i de 17 a 20 h
al parc del Gall Mullat
ACTIVITATS INFANTILS
• Circuit de karts ecològics
• Castells inflables
• Inflable refrescant “Llisca”
(No oblideu portar banyador,
xancletes i tovallola)
• Bubble futbol
• Joc interactiu

- A les 12.30 h a la plaça del
Peix
SARDANES amb la Cobla
Costa Brava
- A les 18.30 h al Teatre Foment de Piera
CONCERT amb l’Orquestra
Costa Brava
- A les 19 h a l’escenari del Gall
Mullat
ESPECTACLE d’animació infantil de la Companyia deParranda, amb l’actuació Batibull
de Festa Major
- A les 21.30 h al Teatre Foment de Piera
BALL DE NIT amb l’Orquestra Costa Brava

serà una de les principals
atraccions de diumenge, en
el qual podran divertir-se petits i grans. Hi haurà també
activitats infantils i una festa
de l’escuma per a gaudir de la
jornada. Les sardanes, el concert de l’Orquestra Costa Brava i el ball de nit seran altres
de les propostes del dia. Atès
que el dia 8 de setembre és
diumenge, aquest 2019 el festiu local es trasllada a dilluns
dia 9 de setembre.
El castell de focs artificials
del dia 10 de setembre, la celebració del GuatelePiera o
l’espectacle teatral Fuita, de
Jordi Galcerán, seran altres
de les propostes programades. Com ja és habitual, els
actes de commemoració de la
Diada de l’Onze de Setembre
tancaran la Festa Major.

PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 6
- a les 12 h, al Teatre Foment
de Piera
ACTE INAUGURAL DEL
CURS 2019-20
- A les 18.30 h, inici al c/ Sant
Cristòfol, a l’alçada de la Font
Nova
CERCAVILA D’HEREUS I
PUBILLES fins al Teatre Foment i amb acompanyament
musical de la Marching Band
de l’Aula Municipal de Música
- a les 19.30 h, des del balcó
del Teatre Foment de Piera
PREGÓ INAUGURAL DE
LA FESTA MAJOR a càrrec
de Joan Reig
Amb l’actuació de la Marching
Band de l’aula Municipal de
Música i traca de la colla infantil dels Diables de Piera
- A continuació, al Teatre Foment de Piera
GRAN FESTA DEL PUBILLATGE I PROCLAMACIÓ
DELS NOUS REPRESENTANTS DE PIERA 2019
- A les 12 h de la nit al Polígon
(al costat de la bàscula municipal)
FESTA FLAIX FM & DEVOTION
La força del ritme torna a Piera amb Sergi Domene (Flaix

FM), el Vj Oriol Torres i el Devotion Team.
DISSABTE 7
- A les 18 h al carrer Piereta
(davant de la pantalla informativa)
CERCAVILA DELS FALCONS DE PIERA
Xaranga fins a la plaça del Peix
on és farà una actuació final.
- A les 19 h al Teatre Foment
de Piera
ESPECTACLE DE SEVILLANES I FLAMENC. L’Associació Cultural Ballestea de Can
Mas presenta un espectacle de
ball, de sevillanes i flamenco,
amb el grup Destellos de Andalucía.
- A les 20 h al Casal per a Joves
i Grans
BALL DE CAPVESPRE
- A les 21.30 h a l’escola Les
Flandes
XIII TROBADA DE COLLES
DE DIABLES INFANTILS I
CORREFOC
- A les 23.30 h a la pista del
Gall Mullat
CONCERT. Amb el grup Auxili i el Pd Lo Puto Cat
(En cas de pluja, els concerts
es traslladaran a la nau de Cal
Sanahuja)

DIMARTS 10
- A les 21.30 h al Teatre Foment de Piera
FRUITES de Jordi Galcerán
- A les 20 h al Gall Mullat
DJ SERGI SHINE
Escalfem motors per al GUATELEPIERA amb la música més actual! Zona de food
trucks amb begudes i menjar
a càrrec de Family Gins.
- A les 22 h al Gall Mullat
CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS I ESPECTACLE
LÀSER
- A les 22.30 h al Gall Mullat

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)

GUATELEPIERA
Festa, ball i espectacle amb la
música dels 60, 70 i 80 punxada pels DJ Els Jordis, l’actuació
de Fórmula Abierta i el balls
de l’escola Dance Luxury.
11 DE SETEMBRE.
DIADA NACIONAL
- A les 10 h
Missa de la Diada
- A les 11 h
Acte d’homenatge a Rafael
Casanova
Hissada de la senyera, Himne dels segadors i Cant de la
senyera amb la BOP (Banda-Orquestra de Piera), actuació dels Falcons de Piera i de
l’Agrupació Sardanista, ofrena
floral i lectura del manifest a
càrrec del Pubillatge de Piera
- A continuació,
Concert-vermut. Amb el trio
Acústic Give (Piera)
- A les 14 h
Dinar de germanor
- A les 18 h
Ballada de sardanes. Amb
la Cobla Sant Jordi Ciutat de
Barcelona
- A les 20 h
Cantada d’havaneres. Amb el
grup Barca de Mitjana
Hi haurà rom cremat .
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Calaf celebra aquests dies la Festa Major
CALAF / LA VEU

D

el 6 al 9 de setembre
tindrà lloc la Festa
Major de Calaf que
compten amb algunes novetats destacades
Els joves donaran el tret de
sortida
Després de l’èxit de l’any passat,
es repetirà la festa Holi amb
pols de colors. Aquesta però,
tindrà lloc el primer dia, el divendres 6 de setembre a les 18
h, abans del sopar popular i del
Pregó, a la plaça Ravalet.
Nou format del
sopar popular
Enguany, no es podrà mantenir la proposta d’entrepans
oferts des del consistori que es
realitzava amb la imprescindible col·laboració de l’entitat

ARCA. Per això, l’Ajuntament
facilitarà les cadires i les taules a la plaça dels Arbres, però
es proposa a les persones que
portin la seva carmanyola o
comprin el sopar a les barraques o bars del municipi.
S’avancen els horaris dels
caps de cartell i es canvia de
dia el karaoke
L’espectacle infantil “Dintríssim” tindrà lloc dissabte
7 de setembre a les 17.30 h
a la plaça dels Arbres, mitja
hora abans de l’habitual. Pel
que fa als concerts de dissabte nit, Celtas Cortos seran els
primers a actuar i ho faran a
els 23.30 h, també mitja hora
abans de l’horari habitual. L’actuació dels Karaoke’s Band s’ha
traslladat a la nit de diumenge
8 de setembre després del correfoc i serà la Banda del Coche

Rojo qui tancarà la nit del primer dia de Festa Major, divendres 6, després del Concert de
Gospel Viu Choir.
S’amplia la proposta de teatre
i cinema
Enguany, l’obra de teatre de
l’ATC de Calaf “Rumors” dirigida per Martí Viñas es realitzarà dos dies diferents: dissabte 7 i diumenge 8 de setembre
a les 22 h. A més, a banda de
la pel·lícula infantil “Canta!”
programada pel dilluns 9 a les
11.30h també es projectarà el
film “Els dies que vindran” a
les 19.30 h al Casal de Calaf
amb la col·laboració del Cicle
de Cinema Gaudí.
“Punt Lila” durant les nits
Des de la Regidoria d’Igualtat i
amb el suport de l’entitat feminista l’Era aquest any s’ha tre-

ballat per facilitar el servei d’un
Punt Lila amb la màxima professionalitat, contractant dues
persones expertes que estaran
presents de 23 h a 06 h a aquest
punt amb l’objectiu d’informar
i acompanyar en la prevenció i
detecció de situacions de violència masclista que es poden
produir en espais d’oci nocturn. A més, també es comptarà amb una dona agent de
seguretat formada per vetllar
que, si es produeix una agressió d’aquest tipus, es segueixi el
protocol acordat. Tot i això, es
vol promoure la implicació de
les persones del municipi i per
això, es convocarà una reunió
oberta (NO-MIXTE) el 3 de
setembre a l’IMFP a les 19.30
h per demanar voluntàries per
ser “Dones de Vetlla”, explicar
el protocol, escoltar les seves
opinions i modificar aquells

punts que es considerin.

- a 2/4 de 6 de la tarda, a la plaça
dels Arbres
Sardanes amb la Cobla Lo Castell
- a les 6 de la tarda al pavelló poliesportiu
Bàsquet
- a les 7 de la tarda al raval de
Sant Jaume
Ball amb l’orquestra New Marabú
- a les 7 de la tarda al camp de
futbol
Futbol
- a 2/4 de 8 del vespre a la plaça
dels Arbres
Ballada country. Allwoods
Country Band
- a les 10 del vespre al Casal
Teatre ATC. Rumors
- a 2/4 d’11 de la nit a la plaça
dels Arbres

Correfoc amb els Diables de
l’Alta Segarra.
- Seguidament
Karaoke amb Karaoke’s band.

Les entitats continuaran sent
les grans protagonistes de la
festa
D’altra banda, l’ànima popular es mantindrà ben viva i les
entitats esportives i culturals
continuaran tenint un fort
protagonisme aquesta Festa
Major on no faltaran els tornejos i campionats habituals, les
curses, les sardanes, les exposicions, el correfoc, la cercavila...
L’espectacle de cloenda de
Festa Major tornarà a ser un
impressionant màping i piromusical català que enguany
portarà el títol “CalafPuntCat”i que estarà inspirat en
les tradicions catalanes i com
Calaf esdevé un punt més del
mapa de Catalunya. Ideat i dirigit per Eloi Fonoll.

Programa d’actes
DIVENDRES 6
- a les 8 de la tarda a la plaça del
Ravalet
Festa Holi amb Dj Montinis
- a 2/4 de 9 del vespre a la plaça
dels Arbres
Sopar Popular
- a 2/4 de 10 del vespre a la plaça
dels Arbres
Pregó de Festa Major
Concert amb The Gospel Viu
Choir
Concert amb la Banda del
Coche rojo

de la xaranga Ho Peta Street
Band.
- a les 12 del migdia a la plaça
dels Arbres
Kursa de Lokus baby
7 metres de lona per gatejar (infants d’entre 9 i 15 mesos)
- a 2/4 de 4 de la tarda al Casino
XXVI Torneig de botifarra
- a 2/4 de 5 de la tarda al Casal
Kursa de Lokus
- a 2/4 de 6 de al tarda a la plaça
dels Arbres
Espectacle infatil musical “Donem-li una volta al cos” de Xiula
- Seguidament
DISSABTE 7
- a les 9 del matí al Casino de Cercavila amb els Geganters i
Calaf
Grallers de Calaf i la Colla GeTorneig de Tennis Taula
gantera dels Prats de Rei.
- a les 10 del matí a la plaça dels - a les 10 del vespre, al Casal
Teatre ATC. Rumors, sota la diArbres
Fira d’Artesans amb animació recció de Martí Viñas.

- a 2/4 de 12 de la nit a la plaça
dels Arbres
Concerts
Celtas Cortos, Oques Grasses,
Dj SendO.
DIUMENGE 8
- Durant tot el dia a la plaça
Barcelona 92
La Plaça dels jocs
- a les 10 del matí a la plaça Barcelona 92
Quadrangular d’escacs
- a la mateixa hora,al pista de
frontó
Torneig de frontó
- a 2/4 d’1 del migdia a la plaça
Gran
Ballada de la Metredansa i
danses populars
- a les 5 de la tarda al Casal
Kursa de Lokus infantil

DILLUNS 9
- a les 10 del matí a la sala Teresa
Escolà
Campionat FIFA 19 per a PS4
- a 2/4 de 12 del matí al Casal
Cinema infantil. Canta
- a les 6 de la tarda a la plaça dels
Arbres
Concert i ball amb l’orquestra
Cimarron
- a 2/4 de 8 del vespre al Casal
Cicle Gaudí de cinema. Els dies
que vindran.
- a les 10 del vespre a la plaça
Gran
Màping i piromusical català
“CalafPuntCat”.

100€ mes
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La pluja va deslluir el final d’etapa a Igualada de “La Vuelta”
CICLISME / LA VEU

N

ico Edet, un francès de Le Mans i de
l’equip Cofidis, va
aconseguir la victòria a Igualada a l’etapa de la Volta gràcies
a una fuga, en un dia marcat
per la pluja i amb els grans aspirants a la victòria, pensant en
la duresa d’Andorra, present a
l’etapa següent. Va fer la Vuelta
un fugaç pas per Catalunya, de
Valls a Igualada, amb Montserrat pel mig.
Tothom sabia que seria una
jornada per a fugues, perquè
uns quants recuperessin temps,
es deixessin veure o tractessin
de ressituar-se en la general
de la cursa. Més d’una vintena
de ciclistes, representants de
gairebé tots els equips, ho van
intentar. 41 anys després que
la Vuelta arribés a la Tossa de
Montbui per última vegada, el
1978, Igualada va rebre al gran

grup ciclista en una etapa que
es va veure per La 1 de RTVE i
per Eurosport, a més de moltes
altres cadenes de televisió a tot
el món.
Es van veure imatges del Castell de Boixadors -amb explicacions històriques- a Sant Pere
Sallavinera, i, de la comarca de
l’Anoia, poca cosa més. La pluja va fer presència i les imatges aèries van ser imprecises i
escasses, fins al punt que amb

prou feines es va veure res més
de l’Anoia fins a l’arribada a
Igualada. I de la ciutat, la Llar
del Sant Crist, la Torre de Rigat
i la Basílica de Santa Maria, van
tenir tot el protagonisme.
De posteriors -poques- imatges d’Igualada -amb poc públic
per la pluja- es va endevinar
l’alcalde Marc Castells, en el
lliurament de premis al vencedor de l’etapa. I poc més. La
1 de RTVE va desconnectar,

Eurosport també, i des de Teledeporte es van poder continuar veient imatges aèries de la
ciutat, amb una insistent presència de la Llar del Sant Crist.
Els equips i tota la parafernàlia
que mou la Volta a Espanya,
que és molta, tal com es va veure durant tot el matí, amb molt
públic a l’entorn del Parc Central, va desaparèixer de seguida
d’Igualada per traslladar-se a
Andorra. Un dels més buscats

va ser l’excampió del Tour Perico Delgado, habitual comentarista de Televisió Espanyola.
La realització televisiva -a càrrec de RTVE- no va permetre
veure la concentració que els
CDR havien planificat al final
de l’etapa amb una protesta
independentista i la presència
de moltes estelades, amb un
“zoom” de les càmeres tan proper del ciclistes, a la recta final,
que ratllava el ridícul.

Inici a la Tercera Divisió amb derrota del CF Igualada
FUTBOL / PERE SANTANO

E

ls blaus tornaven a Tercera Divisió, a Sant Feliu de Llobregat. Molta
il·lusió per part de tota la plantilla, però sent conscients que
s’havia de donar tot des del primer moment.
El rival, un Santfeliuenc ja consolidat a la categoria, que buscava iniciar la temporada de la
millor manera, davant la seva
afició.
El partit va començar amb
moltes imprecisions per part
dels dos equips. Els jugadors

de Moha, intentant dominar a
partir del joc trenat i els locals
buscant combinacions ràpides.
Amb aquesta tendència, els
dos equips van generar diferents oportunitats, que tant els
porter com la falta d’encert, no
van permetre que el marcador
es mogués. Semblava que qui
fos capaç de materialitzar les
ocasions, s’emportaria els tres
punts.
Així va ser com només sortir
dels vestidors, els locals van
aprofitar un bon contracop per
avançar-se en el lluminós. Des
d’aquell moment, els del Llo-

bregat van saber aguantar en
el seu propi camp, mentre els
jugadors anoiencs intentaven
atacar. Les pèrdues visitants
eren perilloses, degut als contracops del Santfeliuenc.
En aquesta situació, ambdós
conjunts van tenir ocasions suficients per moure el marcador
momentani. En els darrers instants, Gulias i Martí van tenir
dues clares ocasions per empatar, però la falta de punteria
no va permetre-ho. En canvi,
en una última ocasió, els locals
van fer el 2-0 definitiu.
Un resultat que no deixa pun-

tuar al CFI, que encararà el
pròxim partit, davant l’Horta

a les Comes, demà dissabte, a
les 18h.

OFERTA

ALUMINI
a partir de 25€/mes
G7 DISC ULTEGRA
125€/mes

en 24 quotes sense interesos

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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Pilots de l’Anoia Trial Academy,
Dues medalles de bronze
entre els millors del món de Biketrial d’Enric Ferrer al
Mundial Màster de Corea
BIKETRIAL / LA VEU

R

ecentment es va disputar, a Kramolín, República Txeca, el campionat del món de Biketrial,
on van participar-hi l’Eloi
Calvet, en Quim París, i l’Armand Mollà, alumnes i monitor de l’Anoia Trial Academy,
del Motoclub Igualada.
El format del campionat era
de dues curses al llarg de la
setmana, comptant els resultats de les dues per decidir la
classificació final de cada categoria. El terreny de la competició va ser un majestuós bosc
de l’Europa central, amb zones naturals de pedra que van
marcar recorreguts molt físics
i tècnics. A més, la pluja va
aparèixer en vàries ocasions,
afegint dificultat per superar
cada un dels obstacles.
L’Eloi i en Quim, de 12 anys,
van participar dins la categoria Benjamí, amb més de 20
corredors i molts pilots amb
nivells molt igualats, cosa que
va fer que el menor error suposés un canvi notable en
la classificació. En el cas de
l’Eloi, aquesta va ser la seva
primera participació en un
campionat del món. Va ser
14è en la primera cursa, on
va fer un molt bon paper tot i
penalizat per manca de temps
en algunes zones. En la segona
cursa, pluja a la primera volta
i una avaria durant la segona no van evitar que tornés a
fer amb molt encert algunes
zones complicades i tornés
a acabar satisfet amb la feina
feta, millorant l’anterior resultat i finalitzant en 13a posició.
Per en Quim, aquest va ser
el seu tercer any competint
en aquesta categoria i s’havia

NATACIÓ / LA VEU

E
Eloi Calvet, Armand Mollà i Quim París.

categoria. La primera prova
es va disputar amb el terreny
complicat degut a les pluges
de la nit anterior i amb moltes zones on el temps va ser el
factor més determinant. Amb
pocs errors i completant una
bona cursa, va acabar en 6a
posició. La concentració i
el bon estat de forma física
li van permetre afrontar la
segona cursa en molt bones
condicions. Començant amb
quatre zeros seguits, va ser
el primer líder de la jornada
i, encadenant bons resultats
a cada zona i cometent quasi cap error, va completar un
dia esplèndid acabant en 4a
posició a tan sols 4 peus del
podi. A la classificació final
del campionat va ser 4t finalment, igualant el seu millor resultat mai obtingut en
aquesta categoria i recuperant les millors sensacions
després de més d’un any fora
de les competicions.
En el campionat per nacions,
la selecció catalana va aconseguir la medalla de plata, per
darrere de la República Txeca
i seguida de Letònia, gràcies
als bons resultats de tots els
integrants de l’equip.

oportunitat en l’escenari internacional per a més de cinc mil
persones, en la qual destaquen
moltes històries individuals i
de clubs, durant les dues setmanes que dura el campionat.

Diumenge, Torneig
de la Diada de bàsquet
femení a les Comes
BÀSQUET / LA VEU

D

iumenge 8 de setembre tindrà lloc a les
Comes, un interessant Torneig Diada Nacional
de bàsquet femení.
La primera semifinal es jugarà a les 10.45h i enfrontarà el
CB Igualada amb el Balaguer.
La segona semifinal serà les
12.30h, entre el Banyoles, i el
Viladecans. A les 5 es jugarà
el partit pel tercer i quart lloc,
i a les 18.45h, la final.

M
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d’intentar fallar el mínim possible. La concentració al llarg
de les dues llargues curses va
ser vital per mantenir la calma després de qualsevol error
i poder seguir obtenint bones
puntuacions en totes les zones. En la primera prova, va
acabar en 7a posició, a tan sols
dos peus del podi en una cursa extraordinàriament igualada. En la segona competició,
no fallant en les zones complicades i evitant cometre errors
per culpa de la pluja, va acabar
en una meritòria 6a posició,
altra vegada a tocar del podi,
amb només quatre peus de diferència amb el 3r classificat.
En la classificació general,
l’Eloi va ser 13è en la seva estrena en el campionat, acabant
així amb bones sensacions
i ganes per seguir aprenent
i millorant. En Quim va ser
finalment 5è, un magnífic resultat donat el nivell de tots
els competidors, aconseguint
així el seu millor resultat fins
el moment en un campionat
del món.
L’Armand, als seus 24 anys
d’edat, va participar per 15a
vegada en un campionat del
món i 6a en Elit, la màxima

l nedador igualadí Enric Ferrer i Solà, defensant els colors del Club
Nagi de Sabadell, va participar
en els Campionats del Món de
Natació de Màsters que es van
disputar Corea del Sud, a la
ciutat de Gwangju, del 5 al 18
d’agost.
Va nedar en la categoria de
85 a 89 anys, obtenint dues
medalles de bronze. En 200
metres esquena, va ser tercer,
amb un temps de 4.27.39. En
50 metres esquena, també va
ser tercer, amb un crono de
54.48.
Els Màster ofereixen una plataforma per a esportistes de 25
a 100 (i més anys) en totes les
disciplines aquàtiques (natació, waterpolo, sincronitzada,
aigües obertes, salt...) i una

REF

ERÈNC

HORARI:

IES

DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Ca n’Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604 aperitiuscatalans@hotmail.com
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Cora Salas (CAI), sotscampiona
d’Espanya en alçada

Nova derrota de l’IHC
Rigat a les Comes

ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada
Petromiralles Cora Salas, va assolir una brillant segona posició i el sotscampionat estatal en la prova
del salt de llargada corresponent als 99ens Campionats
d’Espanya Absoluts, disputats
a l’Estadi Camilo Cano de La
Nucía (Alacant). Les proves
comptaren amb la participació de les primeres figures de
l’atletisme estatal, en ser selectives per decidir l’equip estatal
que participarà al Campionat
del Mon dels propers 27 de Setembre al 6 d’octubre a Doha
(Qatar). Més de 600 atletes
competiren a La Nucía, amb
un alt nivell de marques i amb
la transmissió televisiva de Teledeporte - RTVE - i per Internet al web de la Rfea.
La igualadina Niria Pascual
(FC Barcelona), va ser cinquena en llançament de javelina
en els mateixos campionats.
Hi van participar tres atletes
del CAI Petromiralles, assolint
una medalla d’Argent, dues

HOQUEI / LA VEU

places de finalista i destacades
actuacions i registres en les diferents proves, i l’entrenador
del CAI i atleta de l’Intec Zoití
d’Osca Eduard Fàbregas, què
va assolir la medalla de Bronze en salt d’alçada, en una memorable actuació global.
Va sobresortir l’actuació de
Cora Salas, assolint una brillant 2a posició - Argent - en la
prova del salt de llargada amb
un millor intent de 6,09 m.,
únicament superada per l’atleta del Valencia Esports Fatima
Diame, campiona estatal.
Eduard Fàbregas, atleta Sub23 de l’Intec-Zoití d’Osca i entrenador del CAI, assolia una

gran 3a posició i el Bronze en
el salt d’alçada, amb un millor intent de 2,14 m. en una
disputada final dominada per
Carlos Rojas (Unicaja Jaén)
amb 2,17 m. L’igualadí Marc
Sànchez, era 8è en la prova
-plaça de finalista-, amb un
millor intent de 2,05 m. El
guanyador de l’Alçada va ser
el veneçolà Eure Yañez, atleta
que actuava fora de concurs.
Nora Taher, atleta Sub-23, assolia una destacada 6a posició
en el triple salt, amb un millor
intent de 12,89 m., assolint
plaça de finalista, en la prova
dominada per la internacional
de l’Adidas Ana Peleteiro.

L’Igualada Femení s’exhibeix al Bigues
HOQUEI / LA VEU

L

es igualadines van exhibir un gran joc en el
partit corresponent a
la segona jornada de la Copa
Esports Penedès que es va disputar dissabte a la pista del Bigues i Riells. El conjunt vallesà,
entrenat per l’asturià i resident
a Igualada, Ramon Peralta, no
va poder frenar l’excel·lent joc
de les anoienques i s’arribava
al descans amb un contun-

dent 2-7 i nombroses i clares
opcions de gol que, en cinc
ocasions, van morir al pal de
la porteria local.
A la segona part, les igualadines es van dedicar, bàsicament, a controlar el partit. Tot
i així, el parcial augmentaria
gràcies a dos gols de la Laia
Cid i la Carla Claramunt que
posaven el 2-9 final i sumaven
els primers tres punts de la
Copa Esports Penedès.
L’equip, que es va presentar el

passat diumenge a les Comes,
jugava ahir al vespre a la pista
del Sant Cugat.
Bigues i Riells: Helena Saldaña (P), Martina Vidal (P),
Núria Canals, Mònica Domingo, Paula Grancha, Natàlia Ylla, Maria Fontanals i
Marina.
Igualada FHCP: Cristina
Riba (P), Mònica Ferrer (P),
Elba Garreta, Laia Cid (3), Pati
Miret (3), Ester Ferrer, Maria
Bonet i Carla Claramunt (3).

Es lloguen 2 despatxos
al centre d’Igualada

30m2 (300€) i 25m2 (275€) IVA a part.
INCLOU:

. Wifi
. 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

N

ova derrota de l’Igualada Rigat a la Lliga Catalana davant
del Lleida Llista que deixa als
igualadins sense opcions de
jugar els quarts de final a Vic
aquesta setmana.
En el primer minut les dues
primeres ocasions van ser pels
de la Terra Ferma a càrrec de
Uri Vives i Cañellas. La rèplica trenta segons més tard va
ser per Pla i Mendez. Als cinc
minuts Sergi Pla va provocar
un penal en una entrada a
l’àrea que ell mateix no va saber transformar en gol. I dos
minuts més tard amb un xut
lateral creuat Uri Vives feia el
0-1 amb fortuna, ja que Elagi
va aturar la bola que va agafar
alçada i no la va veure baixar
i va acabar als fons de la xarxa. Les ocasions igualadines
de Tety Vives, Marc Palau i
Bernat Yeste van topar amb
un inspirat Lluís Tomàs. Als
vint minuts en una acció atacant del Lleida, Marc Palazon
va rematar a mitja alçada fent
el 0-2 amb el que s’arribaria al
descans.
A la represa els igualadins van
posar setge sobre la porteria
de Gerard Folguera que va
substituir al descans a Lluís
Tomàs. Les accions de Mendez no trobaven el camino del
gol, però als cinc minuts va
provocar un penal que Roger
Bars va transformar en l’1 a
2. El gol va donar ales als arlequinats que van jugar els
millors minuts i van tenir les
millors ocasions a càrrec de
Baliu, Pla, Palau i Mendez.
La recompensa a l’esforç va

arribar als deu minuts i mig
quan una penjada de Sergi Pla
la va desviar Marc Palau fent
l’empat a dos. Primer gol del
reusenc, ex del Girona amb el
dorsal 6 de l’Igualada Rigat.
Poc va durar l’alegria, ja que
als tretze minuts, Alex Joseph
va aprofitar un rebuig Elagi
Deitg per marcar el 2-3 aixecant i picant la bola. Als disset
minuts i mig en el llançament
d’un falta des de la frontal, la
tanca defensiva es va obrir i
Andreu Tomàs va sorprendre
a Elagi marcant el 2-4.
A cinc minuts i mig pel final,
el Lleida podia haver ampliat
el seu avantatge amb la falta
directa per deu faltes d’equip,
però Elagi va aturar molt bé.
A dos minuts pel final, dues
grans accions del capità Baliu
no van trobar la xarxa rival i
al contraatac el Lleida podria
haver ampliat el seu avantatge.
A quinze segons pel final, els
àrbitres van assenyalar la desena falta d’equip del Lleida,
que Jordi Mendez va transformar en el 3-4 definitiu.
Igualada: Elagi, Pla, Baliu, Bars
i Mendez, -cinc inicial-, Tety Vives, Bernat Yeste, Marc Palau.
Lleida: Lluis Tomas, Cañellas,
Uri Vives, Andreu Tomas i Palazon, -cinc inicial-, Alex Joseph, Gefflot, Sergi Duch, Sergi
Folguera i Gerard Folguera (ps).
Arbitres: Oriol Perez i Albert
Sans.
Gols: 0-1 Uri Vives, min 7. 0-2
Palazon, min 20. 1-2 Roger
Bars (p), min 30. 2-2 Marc Palau, min 35.30. 2-3 Alex Joseph,
min 38. 2-4 Andreu Tomas,
min 42.30. 3-4 Jordi Mendez
(fd), min 49.45.
Incidències: 300 espectadors.

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Bonic homenatge a Gabriel Pérez
Escalante en el Memorial de Pàdel
PÀDEL / ORIOL VINARDELL

F

amiliars, amics i companys del món del pàdel igualadí han volgut
participar, el passat divendres
30 d’agost, en el 3r Memorial
Gabriel Pérez Escalante, en el
complex esportiu de l’Infinit.
La jornada va constar de quatre torns, i en el descans es va
fer un breu, però emotiu acte
de recordatori, on els organitzadors (Oriol Vinardell i Félix
Muñoz) i la família (Carmen
Escalante i David Pérez) van
tenir paraules per al Gabriel, després d’uns moments de
molta emoció. En tots els torns
van participar els millors jugadors igualadins i bons amics
d’en Gabriel.
Per part de l’organització vol
agrair les facilitats donades
per la família i l’ajut dels col.
laboradors i els detalls personals que han contribuït a la
celebració d’aquest torneig.
Aquest any hi havien 80 jugadors on tots es van endur un
“detall-regal” cap a casa. A
part dels 80 jugadors (repartits en els quatre torns) també hi havia uns 35/40 familiars del Gabriel, que ja tenen
aquest torneig com a dia de
reunió entre ells, cosa que l’organització els omple d’orgull
i satisfacció. També hi havia
uns 20/30 acompanyants dels
jugadors. Durant la jornada es
va servir una botifarrada per
tots.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

E

Toni Vázquez (CAI), al campionat de Catalunya de Milla en Ruta
Dissabte, es va fer a Sidamon
(Lleida) la 5a edició de la Milla
Urbana de la població, sobre la
distància de 1.609,32 m. i que
acollia també el Campionat

Els calendaris
mundialers de trial,
agafats amb pinces

de Catalunya de Milla en Ruta
Absolut i Màster. Hi va participar l’atleta del CAI Petromiralles Toni Vázquez, entrant 15è
de la general absoluta i 3er at-

leta Sub-23, amb un registre de
5’32”. Els Campions de Catalunya foren Mostafá Benslimane
(Cornellà Atl, 4’37”) i Miriam
Ortíz (A.A. Catalunya, 5’38”).

l cap de setmana de
final d’agost i principi
de setembre es tenia
que disputar el darrer trial del campionat mundial a
l’aire lliure a Anglaterra però
ben aviat va caure del calendari tot i que ja tenia les dates fixades, així el campionat
es va tancar en el principat
andorrà.
Sembla ser que el motiu de la
cancel·lació del trial britànic
va ser per problemes d’entesa
entre el promotor del campionat i els organitzadors. No
cal dir que és una autèntica
llàstima doncs l’especialitat
de trial va tenir els seus orígens en les illes britàniques.
Ara ja es coneix el calendari
del mundial indoor, tot i que
és provisional. El campionat
del món de trial sota sostre
començarà el proper mes de
novembre amb dues proves
franceses, una d’elles en la llunyana illa Reunión i la segona
a Rennes que entrarà per pri-

mera vegada en el calendari
mundialer trialer.
Després continuarà a Budapest i el campionat arribarà
a Barcelona el diumenge dia
2 de febrer, per continuar a
Bilbao. A continuació està
el previst el trial de Quito a
l’Equador amb les dues darreres proves a Viena i Andorra.
Lo de disputar un trial mundialer a l’Ecuador és com a
mínim ben exòtic, i més al no
contemplar un trial al Japó la
casa mare de Honda. Alguns
motius hi hauran, tot i que
enguany també estaven en calendari els trials de Granada i
Costa Rica... i el final no s’han
disputat.
Sigui com sigui, el que està
clar que la tècnica modalitat
de trial és dominada de forma
absoluta pels pilots catalans
encapçalats pel pilot anoienc
Toni Bou i amb bon futur per
endavant amb un notable reguitzell de joves pilots catalans
i entre els quals, n’hi ha un
molt bon grapat de pilots de
casa nostra.
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CISTELLA AMB PRODUCTES

PLANXISTERIA
GELABERT S.L
C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

railhome.com

676 959 431

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER
Visita per a dues persones a caves
Bohigas amb degustació de caves
(últim diumenge de mes) i regal
d’una ampolla Bohigas Brut Reserva amb estoig

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE
www.planxisteriagelabert.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA
www.ingravita.cat

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG

de 8 abonaments
anuals per al cicle
de concerts 2019
dels Hostalets
de Pierola

SORTEIG
2 Entrades

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.

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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.

S
Signatura

Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Cine Ateneu

Entrades Museu del Traginer

Visita Caves Bohigas

Escalada

Val de xapa i pintura

Concerts Hostalets Pierola

Bicicleta

Cistella Caprabo

TOTS ELS SORTEJOS

amicsdelamusica@gmail.com
Entrades Yelmo Cines

Les entrades tenen vigència
d’un mes a partir de la publicació dels guanyadors.
Els guanyadors es donaran a
conèixer per mitjà de l’edició
impresa de La Veu a finals de
mes, podran recollir les entrades 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 efecte de poder fer-los la foto de
l’entrega del regal.
* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

“Dinou, dinou”, el nou musical de l’Olla Expressa,
aquest cap de setmana al Museu de la Pell
TEATRE / LA VEU

L

’Olla Expressa, entitat
d’on han sortit musicals
com “A la feina, minairons”, “La granja animal”
o “El zoo d’en Pitus”, torna
a presentar una de les seves
creacions: el musical titulat
“Dinou dinou”. Com en anys
anteriors, L’Olla Expressa hi
posa el guió, la música i els
adults que dirigiran la preparació de l’obra, però els

Els protagonistes de
l’obra seran un grup
d’adolescents (en aquest
cas, 57 nois i noies d’entre 12 i 16 anys)
protagonistes seran un grup
d’adolescents (en aquest cas,
57 nois i noies d’entre 12 i 16
anys) que durant 8 dies treballaran intensament fent teatre, cantant, ballant i creant
el vestuari de l’obra. L’estrena
del musical serà el divendres
6 de setembre a les 10 del
vespre i se’n faran tres funcions més: el dissabte 7 a les
10 del vespre i a les 12 de la
nit i el diumenge 8 a les 10
del vespre. Tant la preparació
de l’obra com les funcions es
faran a l’antiga fàbrica de Cal
Boyer, on hi ha el Museu de
la Pell. La tria d’aquest lloc
té un perquè: “Dinou dinou”
parla d’uns fets reals que es
va produir en aquell lloc l’any
1919. Ara fa un segle, Igualada i tot Catalunya vivien una
època molt convulsa a causa
dels conflictes constants entre els amos i els treballadors

de les fàbriques. Després de
la victòria per als obrers que
va representar la gran vaga de
la Canadenca de la primavera
del 1919, la patronal va respondre al cap de pocs mesos
amb el tancament de totes les
fàbriques, que va deixar Igua-

lada paralitzada durant dotze setmanes. “Dinou dinou”
presenta aquests fets des del
punt de vista dels treballadors
més joves de Cal Boyer, que
tenien la mateixa edat que els
nois i noies que representaran
el musical. Els autors del text

Anem al teatre!
NADA ES IMPOSIBLE

són Pep Farrés i Joan Mateu i
la música és d’Ildefons Alonso. Les entrades ja es poden
comprar a https://entradium.
com/ca/events/musical-dinou-dinou i els dies 3, 4 i 5 de
6 a 8 de la tarda al Museu de
la Pell.

Temporada
2019 - 2020
Teatre Victoria

Dissabte, dia 19 d’octubre de 2019

Hora Sortida: 14.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Victoria Entrades garantides a platea

"NADA ES IMPOSIBLE", l'espectacle de l'Antonio Díaz - EL MAGO POP, que està triomfant des de la seva estrena el Setembre de 2017 al Teatro Rialto de
Madrid, arriba al Teatre Victòria de Barcelona, oferint un viatge a través de l’extraordinari, ple de sorpreses, diversió, sensibilitat, ritme i emoció, en una aventura plena d'il·lusions que confirma que, quan EL MAGO POP surt a escena, res és impossible!
Després de portar la seva màgia a més de 150 països amb els seus programes a DMAX - on va tenir l'honor de poder sorprendre al mateix Stephen Hawking
amb un dels seus jocs - i convertir-se en l'il·lusionista més taquiller d'Europa amb el seu anterior espectacle, "LA GRAN ILUSIÓN", Antonio Díaz torna a demostrar la seva inesgotable capacitat per a sorprendre des del primer minut, en aquesta ocasió amb "NADA ES IMPOSIBLE".
Si encara no l'has vist en directe, prepara't per a veure coses increïbles, que et captivaran i t'emocionaran!! Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

LA TIENDA DE LOS HORRORES
Dissabte, dia 26 d’octubre de 2019

Teatre Coliseum
Hora Sortida: 15.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Coliseum Entrades garantides a platea
Dels creadors de 'La Jaula de las Locas' arriba al Teatre Coliseum 'La Tienda de los horrores'.Una comèdia musical electritzant a ritme de soul i rock & roll!
La història d'amor impossible entre Seymour i Audrey, empleats de la vella floristeria del Senyor Mushnik, dóna un gir inesperat amb l'aparició d'una
misteriosa planta que pot convertir els desitjos en realitat. La vida en el barri de Skid Row està a punt de canviar per sempre!
Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

Reserva la teva butaca a: A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9.

93 803 75 56
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Hirundo Maris presenta “La Rosa dels Vents” a la Brufaganya
MÚSICA / LA VEU

H

irundo Maris duu
la nostra rosa dels
vents de nord a sud,
d’est a oest, simbolitzant els
quatre grans punts cardinals
musicals explorats pel conjunt: música antiga, música
tradicional,
composicions
pròpies i improvisació lliure.
Aquestes quatre fonts d’inspiració connecten i abracen el
passat i el present. La música i
la poesia ens permeten sentir
com els humans, a través de
les cultures i dels segles, han
estimat, somiat, rigut i plorat
junts. Ben feta, la música esdevé intemporal (del programa de ma del concert).
Totes les cançons del repertori
que interpretaran, basades en
melodies populars d’arreu del
mon o en clàssics de la música
com Monteverdi o Lucas Ruiz
de Ribayaz, porten el segell
d’Arianna Savall o de Petter
Udland Johansen que, amb
els seus arranjaments, creen un estil inconfusible que

han portat a molts escenaris
d’arreu d’Europa com Suïssa,
Alemanya, Polònia, Bèlgica,
Romania, Àustria, Noruega,
Turquia, França i també de
casa nostra: La Seu d’Urgell,
Sentmenat, Cartoixa d’Escala
Dei o Monestir de Poblet, entre molts d’altres.
És un programa on dues veus,
un violí noruec, unes arpes,
un contrabaix i una guitarra
es posen al servei d’una poesia i una música que canta a
l’amor i al misteri de la vida.

El concert del 7 de
setembre inclou cançons
de mars i oceans, de
mariners i viatgers
a través dels
països i segles
Cançons antigues i modernes
s’abracen en el present, i, la
tradició ancestral d’explicar
una història cantant amb l’arpa, reprèn un nou camí entre

nord i sud en mans de l’Arianna i en Petter.
Amb aquest concert es clouran les Nits Musicals de la
Brufaganya que per vuitena
vegada han estat presents al
santuari de Sant Magí. Ha
estat una temporada brillant
amb conjunts corals com el
Cor de Cambra del Palau de
la Música Catalana o bé el
Cor Jove de l’Orfeó Català i
amb grans intèrprets del jazz
com Ricard Gili o Oriol Romaní i que es tancarà aquest

proper dissabte amb Hirundo
Maris d’Arianna Savall i Petter U. Johansen.
Com és costum, el concert començarà a dos quarts de deu
del vespre. Durant la tarda es
podrà fer una berenar-sopar
a l’esplanada del santuari i en
acabar hi haurà xocolata desfeta amb coca i pa torrat per
a tothom.
Es poden reservar entrades a
la web www.brufaganya.cat o
bé per telèfon al 659.44.34.67
o bé al 616.43.36.87

Història de la Fotografia a Igualada
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada,
en dècades anteriors a la fundació
de l’Agrupació Fotogràfica.
VISTA DES DE L’ANOMENADA PLAÇA DE L’ÀNGEL (ACTUAL PLAÇA DEL REI) AMB UN PRIMER PLÀNOL DE PART DE
L’EDIFICI QUE ACOLLIA LA VELLA ESGLÉSIA I L’ANTIC HOSPITAL DE ST. BARTOMEU, AMB L’ENTRADA AL CARRER QUE
ENCARA CONSERVA EL MATEIX NOM DE ST. BARTOMEU.
Es tracta d’una fotografia de primers del segle XX, i d’autor desconegut,
posterior a l’enderroc de la Caserna d’Infanteria; en què la imatge deixa
veure l’edifici de el petit campanar l’Església de St. Bartomeu, amb la seva
petita rosassa i tot.
Al costat de l’antic Hospital, que havia estat fundat al 1664, l’Església també havia assumit la funció de ser la Presó d’Igualada, i va deixar de ser-ho a
l’any 1935; moment de l’enderroc d’aquests edificis. Després, no va ser fins
al 1949 que va començar la construcció de l’Escola Superior de “Teneria”.
Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i
Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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Sorteig del Concurs de
Teatre de Piera

Pere Guixà publica Corda de Presos,
un nou relat sobre la postguerra

TEATRE / LA VEU

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

E

l passat diumenge dia
1 de setembre es va fer
el sorteig de les 9 obres
que participaran al 43è Concurs de Teatre Amateur Vila
de Piera. L’escrutini es va fer
a la sala polivalent del Teatre
Foment, amb membres de la
comissió organitzadora del
certamen i els regidors del
consistori Josep Llopart i Josep Maria Rosell. El calendari
ha quedat establert de la manera següent:
- 28 de setembre: Roja Selene.
Grup de Teatre Fatalitats de
Viladecavalls
- 5 d’octubre: Animals de companyia. Una càpsula de teatre

d’Olot
- 12 d’octubre: La Veritat. Punt
i Seguit Teatre de Terrassa
- 19 d’octubre: Traster. Par64
Teatre de Sant Andreu de la
Barca
- 26 d’octubre: Conxorxa.
Magma 2011 de La Serreta de
Valldoreix
- 2 de novembre: El crèdit.
Agrupació Teatral del Casal
de Calaf
- 9 de novembre: Dos amos
alhora. Grup de Teatre Germandat de Polinyà
- 16 de novembre: El gran
somni. Grup de Teatre Filagarsa de Molins de Rei
- 23 de novembre: Arsènic
amb puntes de coixí. Farga’m
Teatre de Terrassa

L

’investigador i escriptor
castellolinenc Pere Guixà Mabras, un dels principals impulsors de la tasca de
la recuperació de la memòria
històrica a l’Anoia, presentarà
el proper dimarts 10 de setembre un nou llibre. Serà a l’Església Vella, a 2/4 de 9, després
de la lectura del manifest de la
Diada i la pujada de torxes, i
amb la presència de l’escriptor
Antoni Dalmau i Ribalta.
Es tracta de “Corda de Presos.
Història de l’Isidre”, d’Edicions
Marré, un relat de records biogràfics del seu oncle, que permet, una vegada més, endinsar-nos en els difícils anys de la

postguerra.
Maria Manubens explica en
el pròleg del llibre que Guixà
“ens dóna testimoni del què va
passar durant una postguerra
llarga i duríssima. Les seves
ratlles ens delaten temps ja llunyans, però molt difícils tant a
Castellolí com a la majoria de
poblacions catalanes. En Pere
demostra amb aquest treball
la seva gran sensibilitat i l’interès per recordar i honorar a
persones que ja no hi són, que
van patir injustícies, privacions, empresonament, mort,
sense cap motiu. Tots ells són
mereixedors del nostre record
i respecte”.
El propi autor, en el prefaci del
llibre, fa referència a la situa-

ció actual de Catalunya, “altra vegada amb gent innocent
empresonada”, i aprofita per a
repetir una sentència que podem llegir a l’inici de Corda de
Presos: Amb raó o sense raó, el
pobre sempre va a la presó. Certament il.lustratiu.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Una mirada amb perspectiva de gènere
al “Projecte cendres”

L

es fotografies presentades en aquesta exposició, i que responen a aquest
projecte, ens mostren tot el procés
cura i rehabilitació d’unes joves que han
estat víctimes d’episodis de violència masclista fins al moment d’un acceptable restabliment personal. En aquest sentit, el punt
de partida per a tirar endavant l’esmentat
projecte rau en la pròpia Rut Mateu Carles.
Ella, a partir d’una seqüència de reafirmació
i d’una voluntat de cloure amb l’inqüestionable tràngol pel qual va haver de passar,
semblantment a unes altres tantes víctimes,
va decidir-se a comunicar i comentar la idea
en el seu entorn més proper de companyes i
amigues; endemés d’aconseguir el suport de
la Kaserna Jove, de l’Ajuntament d’Igualada.
Aquest va ser el detonant per a què algunes
joves, afectades pels mateixos successos de
violència, volguessin implicar-se a donar
veu de cada un dels seus casos bo i atorgant
forma i contingut en el teixir d’aquesta iniciativa. De primer, van optar per la manera més amable possible i des d’un rerefons
estètic per a presentar i relatar els diferents
estadis –els més intrínsecs- pels quals pot
passar una dona víctima de qualsevol forma
de maltractament fins a les violències més
greus.
Un total de sis dones fotografiades i sis fotògrafes, doncs, presentades de forma aparellada per afinitats i situacions personals
concretes, a les quals s’hi sumen diferents dones que
els han fet costat des de les xarxes socials i vessants
divulgatius, són les que conformen i donen vida a
aquesta exposició. Una exposició que mostra i explica la part més oculta i/o silenciada d’aquestes cicatrius, sempre defugint d’aquelles percepcions susceptibles de caure en morbositats.
A partir d’aquesta mirada tan explícita a les diferents

seqüeles que els comportaments violents han imprès
en els seus cossos, l’aspecte en què més incideix l’exposició és a observar com ha arribat cada una a superar el seu infortuni; contribuint, al seu torn, a què
aquest projecte serveixi d’exemple per a altres dones,
també víctimes, donant a conèixer aquells instruments de superació que -a cadascuna d’elles- tant els
han servit.

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

Al capdavall, la principal finalitat del projecte pot orientar-se en dos sentits: d’una
banda i en primer lloc, dur a terme i amb
èxit una labor de plena cura i recuperació.
I, en segon lloc, l’exposició és un punt de
partida per a poder visualitzar aquests casos de manera que el públic pugui crear tot
tipus de vincles amb aquestes i altres dones
que han patit qualsevol forma de violència.
I que, a la vegada, des de la imatge hom
pugui descobrir l’abast del sofriment i, en
conseqüència, tot el que ha comportat el
llarg període restaurador, així com trobar
el camí per recuperar les forces per a caminar en el dia a dia i obrir els ulls a nou
despertar de la vida
Pel que fa a aquest material gràfic, la disposició de les fotografies, presentades en
sis blocs referits a cadascuna de les participants; aquestes no responen a cap pauta
establerta. Cada grup d’imatges fa al·lusió
a una història i narració personal. Més enllà, la possibilitat de perseguir una mirada
estètica en cadascuna de les fotografies ja
forma part de la lectura individual de les
persones que les contemplin
I, a tall d’exemple, heus aquí el testimoniatge de la Rut, víctima d’un abús sexual a
l’adolescència, fotografiada per l’Anna Vilarrubias ...
Un passat que pesa, que no es veu. La voluntat de fer-lo visible ens fa recórrer a
l’únic element material que ens queda d’aquell dia:
la roba que portava la Rut. A través d’ella podem
treballar l’acceptació i l’exteriorització de la força reprimida en forma de flama. I utilitzant el foc com a
element catalitzador d’esperança, de futur.
“Tornem a néixer, més fortes, més juntes, més profundes, perquè un base de mans amigues ens recull
i ens abraça”.
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El Servei Comarcal de Català de
Ni la pluja pot deslluir
l’Anoia obre les inscripcions als cursos el Festival de Jazz de
de català amb una oferta molt variada Miralles
MÚSICA / JAUME SINGLA

L
CATALÀ / LA VEU

E

l Servei Comarcal de
Català de l’Anoia comença les inscripcions als cursos de català per
a adults del període setembre – desembre del 2019. Per
inscriure’s a un curs cal acreditar el nivell, mitjançant un
certificat de coneixements
reconegut, o bé fer una prova de col·locació. Aquestes
proves es faran del 2 al 20
de setembre, de 10 a 14 h, a
la seu del Consell Comarcal
de l’Anoia, plaça de Sant Miquel, 5, d’Igualada.
Els cursos començaran l’última setmana de setembre
i s’allargaran fins al desembre. Hi ha diversos descomptes per a persones en
situació d’atur, pensionistes
o jubilades.
Els cursos presencials que

començaran a la comarca de
l’Anoia són els següents:
Bàsic 1 a Capellades (dilluns
i dimecres de 9.30 a 11.45 h)
Bàsic 1 a Masquefa (dimarts
i dijous de 9.30 a 11.45 h)
Bàsic 2 a Vilanova del Camí
(dilluns i dimecres d’11.15 a
13.30 h)
Bàsic 3 a Calaf (dilluns i dimecres de 9.30 a 11.45 h)
Les persones que hi estiguin
interessades poden trucar al
938051585, enviar un correu
electrònic a l’adreça anoia@
cpnl.cat o visitar el web www.
cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat/cursos/igualada.html
El Servei Comarcal de Català de l’Anoia també ofereix
cursos de nivell intermedi
(B2) i suficiència (C1) en la
modalitat en línia a través
de la plataforma Parla.cat.
Les inscripcions i proves de
col·locació per als cursos del

Parla.cat es faran del 2 al 5
de setembre, de 10 a 14 h, i
la tarda del 5 de setembre, de
16 a 18 h.
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
organitza a tot el territori cursos de català per a les
persones que volen aprendre
a parlar-lo amb fluïdesa i
correcció i per a les que volen aprendre a escriure’l. Els
cursos tenen correspondència amb els nivells del Marc
Europeu Comú de Referència (MECR) i, un cop superats, permeten obtenir el certificat oficial.
La voluntat del Consorci és
oferir solucions formatives
adequades per ajudar les
persones que volen ampliar el seu coneixement de la
llengua o incentivar-ne l’ús,
ja sigui en l’àmbit social, personal o professional.

a pluja va obligar a fer
el Festival de Jazz de
Miralles sota cobert,
però ni així es va deslluir un
concert on el grup de Pau
Bombardó, format pel pianista Xavi Algans, el trompeta Dan Posen, el saxo Carles
Pineda, el baix Pau Lligades i
la cantant Laia Porta va desgranar tots els estils del jazz
i el blues. El local es va fer
petit per a encabir-hi a tot el
públic assistent.
La música i la càlida veu de
Laia Porta va anar creant al
llarg de dues hores i mitja,
l’ambient dels mítics locals

de jazz –amb un record especial per a la Jazz Cava de
Terrassa. El grup va combinar les peces molt conegudes amb instrumentals on es
posava de manifest la qualitat dels sis músics reunits al
voltant de Pau Bombardó. El
públic –molt participatiuamb els seus aplaudiments
va fer que el grup allargués la
seva actuació.
Amb l’entrada s’oferia una
degustació de vi o de cava
i una copa de record amb
la llegenda Festival de Jazz
de Miralles que en només
dues edicions s’ha convertit
en una referència musical a
l’Anoia.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Home catòlic i erudit

L

a setmana passada recordarem
el Català. Aquesta farem memòria d’en Castellà. Ens referim
a: Joan Castellà Valls, fill de Gabriel
Castellà i germà de la poetessa Teresa
Castellà. Va morir el 16 de setembre
de 1951.
El 23 de desembre d’aquell any va
tenir lloc un homenatge pòstum, de
l’A.C. a la sala de la Caixa. El P. Ramon Castelltort li dedicà un poema.
Antoni Dalmau Jover parlà de l’home:
caràcter, conviccions i esperit de treball, cultura i escriptor. Josep Cortadellas Carbonell va referir-se al: catòlic, militant d’A.C. i terciari franciscà.
Amb 21 anys fou president de la Con-

gregació Mariana. Algun amic seu el
solia qualificar de “Mossèn”...
Fou redactor de “Vida...”, on va escriure gasetilles, cròniques, editorials
i ajudà a les tasques de tresoreria. En
1935, Joan Castellà guanyà el primer
premi en el Concurs del Sant Crist
d’Igualada, essent entrevistat a la fejocista “Flama”. Col.laborà a “Acción”,
“Llibertat”, “El devot dels Sant Crist”,
“Diari d’Igualada” i, també al Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada
(CECI) Formà part de l’Escola de
Propagandistes de la comarca.
Dibuix de Pere Puig, Revista “Vida...”
núm. 70 - Octubre 1951.
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES
CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

El Gran Sud d’Àfrica: la Punta del Cap, la Punta de les Agulles i el Cap de Bona Esperança.

E

l Cap de Bona Esperança és un dels grans vèrtexs de la navegació oceànica, especialment pel fet d’estar situat prop de la conjunció de l’Oceà Atlàntic i l’Oceà Índic. De fet, es tracta d’una espècie
d’accident geogràfic especialment referit a la bravura de les seves
aigües i de l’extrema violència dels vents que el fuetegen. Aquest
punt, assenyalat històricament per suposar-lo el llindar de la fi del
món, és també conegut com a l’enclavament dels vents rugents i més
amenaçadors per a qualsevol navegant, altrament anomenat “Cap
de les Tempestes” durant els mesos de l’hivern austral, d’abril a setembre. Això és, en aquests límits del planeta, unes onades de més
de quatre metres i uns vents ferotges apunten a ser llocs de trànsit
summament difícil per al transit marítim i fins i tot d’assentament
compromès per al mateix hàbitat humà.
No obstant això, en aquests condominis, la zona més perillosa és la
gairebé desconeguda Punta de les Agulles, el veritable extrem sud
del continent africà o marca autèntica de l’entrada oficial a l’Oceà
Índic. Aquí, a uns vuitanta quilometres -en línia recta, que no pel
litoral- del Cap de Bona Esperança, acostumen a ser més que habituals els grans temporals ja que és l’extrem fronterer on s’entrecreuen els dos oceans. Això és, sembla ser que quan les depressions que
arriben des de l’Atlàntic es troben amb els corrents procedents de
l’Índic, a la Punta de les Agulles, es creen onades anòmales i de gegantines dimensions; el que és el mateix que una brutal confrontació d’aigües càlides de l’Atlàntic amb les més fredes de l’Índic. Aquí
xoquen, doncs, sota el cinturó dels alisis, un dels corrents més forts
de la Terra damunt d’uns oceans inestables que dibuixen impressionants muntanyes d’aigua: uns espantosos murs verticals coronats
per crestes d’escuma que semblen sorgir del no res i avancen cap al
continent a tota velocitat en qüestió de minuts. Aquestes ones de
l’infern, com així les anomenaven els primers navegants, han estat
les responsables de l’infortuni d’un gran nombre de navilis.
Tanmateix, la Punta de les Agulles es mereix de recuperar un protagonisme que secularment se li ha robat en atorgar -els primers
exploradors lusitans- al Cap de Bona Esperança la condició de ser
un límit extrem meridional del continent africà que, en realitat, no
era ni ho és. En aquest sentit, després del seu descobriment, a mitjan
segle XVII, a la zona confrontant a la Punta de les Agulles, també
es va anar creant un mite semblant al del Cap de bona Esperança a
causa d’altres tants naufragis que es van registrar en aquestes aigües
com a conseqüència de les sobtades i violentes tempestes, a més de
les boires i una molt irregular orografia. Fins a principis del segle
XVIII, quan els vaixells procedents de l’Índic superaven les amenaçadores aigües, que banyaven aquest terme, s’afanyaven a arribar a
Ciutat del Cap per a una necessària parada a la popularment anomenada “taverna dels mars”, un destí poblat on es s’aprovisionaven
dels preuats queviures per a combatre les penúries alimentàries i les
crueltats de tan llargs i arriscats trajectes.
Però, aquest bressol d’innombrables llegendes de mariners i també
cementiri d’infinitat de vaixells i mariners, no és només això ... la
Península del Cap és una terra de penya-segats de vertigen, de miradors amb vistes incomparables, de platges de sorra blanca i d’una
rica naturalesa habitada per una formidable colònia de lleons marins que es mouen maldestrament entre les roques i pel simpàtic
caminar d’uns coquetes pingüins. Amb el mar a un costat, enmig
de l’abisme d’una costa tremendament abrupta, et pots anar introduint per una sinuosa carretera que et regala un horitzó -perdut en
l’Antàrtida- amb unes vistes al·lucinants. Si més no, al cap i a la fi, els
llocs moltes vegades adquireixen aquesta màgia especial gràcies al
moment i les circumstàncies de l’ànima amb què tu els contemples.
Al capdavall, el sud de la Península del Cap et convida a visitar certs
llocs de parada inexcusable com són, sense cap mena de dubte, el
Cap de Bona Esperança i la Punta del Cap, amb els seus respectius
fars: l’històric del Cap de Bona Esperança i el més recent el de la
Punta del Cap; aquest últim, per descomptat, un dels puntuals reclams turístics ja que es troba a més de dos-cents metres sobre el
nivell del mar a l’àrea del Cap de Bona Esperança, i al qual s’hi pot
ascendir -en una mitja hora- a través d’un sender que et descobreix
unes vistes francament espectaculars.

34

| CULTURA / CINEMA

Divendres, 6 de setembre del 2019

Venjança i narcotràfic
Estrena • Quien a hierro mata
REDACCIÓ /

M

ario (Luis Tosar) és un home
exemplar, treballa com a infermer en una residència i
en poc temps tindrà un fill amb la seva
adorable dona Julia. Antonio Padín és
un reconegut narcotraficant de Galícia que després de sortir de la presó
ingressa al centre on treballa Mario, a
causa d’una greu malaltia.
Kike i Toño són els fills de Padín, que
han pres el relleu del seu pare i s’han
fet càrrec del negoci familiar. Després
de tenir greus problemes amb un dels
seus socis i un important deute amb
un proveïdor colombià, el germà gran
ingressarà a la presó. Serà llavors quan

Toño intentarà recórrer a l’infermer
del seu pare, amb qui ha creat una estreta relació, però Mario té altres plans
en ment.
Paco Plaza (Verónica) s’encarrega de
dirigir aquest thriller de venjança,
narcotràfic i família protagonitzat per
Luis Tosar (Celda 211). La resta del
repartiment el completen Ismael Martínez ([Rec] ³: Gènesi), María Vázquez
(Maria (y los otros)), i Xan Cejudo (El
pianista), entre d’altres.
Luis Tosar, protagonista de la cinta,
ha estat guanyador d’un premi Goya
a Millor actor principal en dues ocasions (Celda 211, Te doy mis ojos) i una
a Millor actor de repartiment pel seu
paper a Los lunes al sol.

Paraules

Ocells de colors

El Racó del Cineclub • Dobles vidas

Estrena • Angry Birds 2
REDACCIÓ/

T

ornen a la càrrega Red, l’ocell de
color vermell amb problemes
de mal geni, i els seus amics
Chuck, l’ocell groc hiperactiu, i Bomb,
l’ocell negre molt volàtil. En aquesta
segona part, els ocells protagonistes i
els intrigants porcs de color verd portaran el seu conflicte a un nou nivell. I
és que, apareixerà una nova i malvada
dolenta: Zeta, un ocell que viu en una
illa gelada. Quan Zeta llanci una bola
de gel sobre l’illa en la qual es troben

REDACCIÓ/ RICARD FUSTÉ

E

l dijous 12 de setembre el Cineclub enceta nova temporada i
presenta, a l’Ateneu Cinema, la
producció francesa del 2018 Dobles
vidas, dirigida per Olivier Assayas, en
versió doblada a les 20 h i en versió original subtitulada a les 22 h.
Tot i que, a causa del seu flirteig amb
els gèneres, la filmografia d’Assayas pot
semblar molt diversa, el cert és que
conté alguns temes recurrents: la preocupació per la cultura en totes les seves
manifestacions i l’obsessió pel pas del
temps, tant per mirar al passat com al
futur.

Així doncs, Dobles vidas seria, en primera instància, una comèdia, molt dialogada, en la línia de Woody Allen o
Rohmer, però, en el fons, ens parla del
mateix, de cultura i del pas del temps.
Vegeu si no l’argument: un editor no
sap com dir-li al seu escriptor estrella
que s’està quedant antiquat; al mateix
temps, però, l’esposa de l’editor creu
que l’autor ha aconseguit la seva obra
mestra.
El darrer film d’Olivier Assayas es beneficia d’un repartiment luxós, encapçalat per Juliette Binoche (amb qui ja
havia treballat a Viaje a Sils Maria) i
Guillaume Canet.

MATRÍCULA OBERTA
CURS 2019/20
C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com

Red i companyia, els nostres protagonistes hauran de fer front a aquesta
nova amenaça.
Seqüela de la pel·lícula animada Angry Birds: La pel·lícula (2016) que està
dirigida per Thurop Van Orman (The
Marvelous Misadventures of Flapjack)
i John Rice (Rick i Morty). Per la seva
banda, Peter Ackerman (The Americans, Ice Age 3: L’origen dels dinosaures)
signa el guió d’aquesta seqüela basada
en el famós videojoc per a mòbils desenvolupat per Rovio Entertainment
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PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb Santiago Segura, Toni Acosta, Silvia Abril
Javier, pare de cinc fills, d’entre quatre i dotze anys, s’haurà d’enfrontar a la caòtica realitat que suposa quedar-se sol
amb els seus cinc fills, 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 familiar, donarà lloc al desastre més absolut
ANGRY BIRDS 2
Estats Units. Animació. De Thurop Van Orman. Amb Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones.
Tornen a la càrrega Xarxa, l’ocell de color vermell amb problemes de mal geni, i els seus amics Chuck, l’ocell groc hiperactiu, i Bomb, l’ocell negre molt volàtil. En aquesta segona
part, els ocells protagonistes i els intrigants porcs de color
verd portaran el seu conflicte a un nou nivell. I és que, apareixerà una nova i malvada vilana: Zeta, un ocell que viu en
una illa gelada.
QUIEN A HIERRO MATA
Espanya. Comèdia dramàtica. De Paco Plaza. Amb Luis
Tosar, Xan Cejudo, María Vázquez
Mario (Luis Tosar) és un home exemplar, treballa com a infermer en una residència i en poc temps va a tenir un fill
amb la seva adorable dona Julia. Antonio Padín és un reconegut narcotraficant de Galícia que després de sortir de
la presó ingressa al centre on treballa Mario, a causa d’una
greu malaltia.
DOBLES VIDAS
França. Comèdia Romàntica. De Olivier Assayas. Amb Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne.
Alain és un reeixit editor parisenc amb moltíssimes contradiccions: estima la seva dona Selena però té un embolic amb
un company de feina, odia l’últim llibre del seu amic Léonard però el publica, sent passió per les edicions antigues de
llibres però no se separa del seu lector d’eBooks ... per la seva
banda, Selena se sent estancada com a actriu en una famosa
sèrie de televisió
UN VERANO EN IBIZA
França. Comèdia. De Arnaud Lemort. Amb Christian
Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr .
Philippe és un metge de seixanta anys bastant conservador
que vol aconseguir l’afecte dels fills adolescents de la seva
nòvia. Per a això, planeja unes vacances familiars i relaxades
a Eivissa, però el que no esperava és que l’illa estigués plena d’adolescents i joves amants de l’ambient nocturn, el que
trastocarà els seus plans de forma radical..
EL CUENTO DE LA COMADREJA
Argentina Comèdia. De Juan José Campanella Amb Clara
Lago, Graciela Borges, Oscar Martinez
Mara Ordaz és una gran dama i ex-estrella de cinema. Mara
conviu fa anys, entre rialles i sarcasmes, al costat d’altres tres
companys de l’època daurada, recordant els bons temps que
van passar quan l’èxit estava de la seva part. Ells són l’actor
en l’ocàs de la seva vida Pedro de Córdova ,el guionista frustrat Martín Saravia i el vell director Norberto Imbert. Són
cínics, tramposos, perversos, adorables i estan disposats a
fer l’impossible per conservar la vella mansió on viuen,
EL BLUES DE BEALE STREET
Estats Units. Drama. De Barry Jenkins Amb KiKi Layne,
Stephan James, Regina King
Harlem, anys 70. Tish i Fonny són una jove parella que es
veu forçada a separar-se quan ell és acusat injustament de
violar una noia. Quan ella descobreix que està embarassada,
mentre ell ja està a la presó, decideix lluitar a contrarellotge
amb l’ajuda de la seva família, per fer tot el possible perquè
tots dos puguin reunir-se abans del naixement del seu primer fill, i demostrar la innocència de Fonny.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
ANGRY BIRDS 2
Dv: 18:15
Ds: 17:15
Dg: 17:15
Dll: 17:15
Dc: 17:15
QUIEN A HIERRO MATA
Ds: 19:30
Dg: 19:30
Dll: 19:30
Dc: 19:30
Dj: 17:30
ERASE UNA VEZ HOLLYWOOD
Dv: 20:30
Ds: 22:00
DOBLES VIDAS (Cineclub)
Dj: 20:00/ 22:00 (VOSE)

Casal
St. Martí de Tous
UN VERANO EN IBIZA
Ds i Dg: 18:00
EL CUENTO DE LAS COMADREJAS
Ds i Dg: 19:35
DIMECRES 11 DE SETEMBRE
EL CUENTO DE LAS COMADREJAS
Dc: 18:00
EL BLUES DE BEALE STREET
Dc: 20:00

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA GRAN
ANGRY BIRDS 2
Dv: 18:00
Ds: 16:30/18;45
Dg: 17:00
PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Dv: 20:30
Ds: 20:45
Dg: 19.15
SALA PETITA
QUIEN A HIERRO MATA
Dv: 18:15/20.30
Ds: 16:15/18:30/20:40
Dg: 17.15/19:30

Preparació Exàmens
Cambridge
C/ Òdena 26-28, 1r- 08700 Igualada – Tel.: 93 804 45 54 – info@centreangles.com
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/IT. CAPITULO 2
Dv Ds Dll a Dj: 18:30/21:45
Dg: 12:00/18:30/21:45
1/ANGRY BIRDS 2
Dv a Dg i Dc: 16:30
2/MASCOTAS 2
Dv Ds i Dc: 15:55/17:40
Dg: 13:15/15:55/17:40
Dll Dm i Dj: 17:40
2/OBJETIVO: WASHINGTON DC
Dv a Dj: 19:40/22:00
3/ ANGRY BIRDS 2
Dg: 12:15
3/ PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Dv Ds i Dc: 16:45/18:45/20:45/22:40
Dg: 14:15/16:45/18:45/20:45/22:40
Dll Dm i Dj: 18:45/20:45/22:40
4/ IT. CAPITULO 2
Dv Ds: 16:15/19:30/22:45
Dg: 13:00/16:15/19:30
Dll i Dm: 19:30
Dm: 16:15/19:30
4/ INFIERNO BAJO EL AGUA
Dg: 22:45
Dll Dm i Dj: 17:10/22:45
Dc: 22:45
5/ IT. CAPITULO 2
Dv Ds Dll Dc i Dj: 17.15/20:30
Dg: 14:00/17:15/20:30
Dm: 17:15
5/ PLAYMOBIL: LA PELICULA (CAT)
Dll: 11:55
5/ IT. CAPITULO 2 (VOSE)
Dm: 20:30
6/ DORA Y LA CIUDAD PERDIDA
Dv Ds i Dc: 16:00/18:00
Dg: 12:30/16:00/18:00
Dll Dm i Dj: 18:00
6/ QUIEN A HIERRO MATA
Dv a Dj: 20:05/22:20
7/ PLAYMOBIL. LA PELICULA
Dv Ds i Dc: 16:05
Dg: 12:45/16:05
7/ EL REY LEON
Dv a Dj: 18:15
7/ CHICOS BUENOS
Dv a Dj: 20:40
7/ HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD
Dv a Dj: 22:30
8/TOY STORY 4
Dv a Dg i Dc: 16:50
8/ERASE UNA VEZ HOLLYWOOD
Dv a Dll Dc i Dj: 18:50/21:55
Dm: 18:50
8/ERASE UNA VEZ HOLLYWOOD
(VOSE)
Dm: 21:55
8/SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA
Dg: 12:40
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gastronomia
El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Lasanya de verdures sense forn

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Ingredients:
Per a 4 persones

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
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
--

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat

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

Per a 4 persones
• Pasta per lasanya (8 làmines)
• Tomàquet cirerol 12
• Alfàbrega al gust
• Carbassó 0,5
• Xampinyons 6
• Formatge ricotta (mató) 300 g
• Ratlladura de llimona al gust
• Ceba 1
• Espàrrecs verds 8

Elaboració:
Coem la pasta de lasanya en aigua abundant, el
temps indicat pel fabricant perquè quedi al punt.
Com que després no l’enfornarem, encara que sigui pasta que no requereix remullat o cocció prèvia,
l’haurem de coure igualment.
Partim els tomàquets cirerol a quarts i els saltem
a la paella durant uns minuts, afegint unes fulles
tendres d’alfàbrega, sal i pebre al gust. Reservem.
Ratllem la pela d’una llimona i la barregem amb el
mató o ricotta, batent fins que quedi cremós.
Piquem també els espàrrecs, la ceba, el carbassó i els
xampinyons, saltant-los fins que estiguin tendres.
Amb totes aquestes preparacions, ja ho tenim tot a
punt per muntar el plat.
En una safata, col·loquem dues làmines de lasanya
i les untem lleugerament amb la barreja de ricotta
i llimona. Cobrim amb una cullerada de tomàquets
cherry i amb una altra de la barreja de verdures saltades. Cobrim amb una altra capa de lasanya i repetim l’operació tres vegades fins a acabar les capes.

Aquesta setmana plats elaborats amb productes de l’hort de Ben Plantats

· Esmorzars

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

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

PASSATEMPS |

Divendres, 6 de setembre de 2019

37

passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. O està emmerdat o brutalment enterrat. Part líquida del firmament
/ 2. Banda sonora de l’estómac. Neix a les roques i mor a l’asfalt / 3. Origen del món. Nevar
(i, de passada, aclamar). La Pantoja deia que ho era / 4. Va fugir de Nuremberg a l’oest. Són
al xeic com a l’est els estats / 5. No mola, l’expert en interpretació de les lleis. Estranyament
sola en el caos de Laos / 6. Entre el sant i el Llobregat però al contrari. Si no fossin àcids
nucleics podrien ser curials / 7. Creador del conyac de bar greixós. Abracen el trotskisme
/ 8. Llengua indonèsia que peca de la I. Ondia, els lamel·libranquis! / 9. Les puntes de
l’iceberg. Van inventar la paletilla, el xoriço i l’aviació monopòlica. Un pet com una lag /
10. A Carcassona fa temps que no en veuen. El cosmos vist per l’altra banda / 11. Origen
del mar, també. 62 reimpressions d’un títol d’èxit. No fa gaire cas / 12. Irritant com la cera
remenada. Fa que els fideus tinguin el mateix gust que les patates / 13. Col·lega d’aventures
empresarials del Consorci. Vell com el cor d’un soldat.
VERTICALS: 1. Mustèlid molt freqüent a l’estació de Termini. Indígena nord-americà a
règim d’hamburguesa / 2. Símbol sodiacal. Els animals la tornen boja. Fan companyia a
l’americana / 3. Caminant per la corda es podria quedar adormit. Vestit, si no etern, poc se
n’hi falta / 4. Frego amb sorra durant el parenostre. Nimfes gregues de segona / 5. Van cap
dalt. Mofa de la ludopatia del colibrí. Fa del nu una novetat / 6. Fa venir ganes de pintar
mentre et menges les llavors. Amenaça al rei, que podria ser un accés / 7. Para taula. La
feina l’obliga a defensar la terra. És a l’intestí i a la milícia / 8. Als líquens és extern, a Lutècia intern. Galleda petita, molt apta pels corriols / 9. Enfilar-se treballosament i donant
exemple. L’electró de Sant Aniol / 10. Quan es trenca passa del lavabo a la biblioteca. Li
arriben rajos de llum i en fa benzina / 11. Cor de maçó. Aproximacions a les olletes. Fites
màximes de la latitud / 12. Ha passat del magatzem a la poli sense perdre joventut. Tot i
estar feta pols és molt especial.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències

Nivell mitjà

Nivell alt

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

38

| ESQUELES

Divendres, 6 de setembre de 2019

La parròquia, testimoni de caritat,
de pau i d’unitat

“

La
paraula
“Església”(ekklesia, del grec
ek-kalein ‘cridar de fora’)
significa ‘convocació’ [...].
En ella Déu “convoca” el seu
poble de tots els extrems de
la terra» (CEE, 751). Aquesta convocació de l’Església
té com a missió manifestar
quina és la promesa vers on
camina la humanitat: la reconciliació i la fraternitat, la
pau en plenitud. La vida pròpia dels cristians en la caritat,
la pau i la unitat són profecia
del Regne que ja és present,
però que es manifestarà en
plenitud. La vocació de l’Església és posar en relació la
desunió dels homes amb la
unitat plena que Crist ens ha
aconseguit i de la qual la seva
pròpia Església és testimoni.
La recerca, la promoció i la
salvaguarda de la unitat en la
caritat i en la pau és tasca dels
pastors i de tots els membres
de la comunitat parroquial,
en raó del ministeri encomanat als pastors i en raó de la
seva vocació baptismal per
a tots els fidels. Hem de vetllar en aquest punt importantíssim per la santedat i el
testimoniatge de les nostres
parròquies. Ens diu Francesc,
papa, amb dolor en el seu cor:
«Dins el Poble de Déu i en les
distintes comunitats, quantes

Nova ubicació del
Missa a la Capella de
Despatx Arxiprestal la Mare de Déu de
Gràcia
El Despatx Arxiprestal s’ha
traslladat del carrer Roca on
estava ubicat als locals parroquials de la parròquia de Santa Maria (carrer Santa Maria
8), amb el telèfon 93-380-0040. L’horari d’aquest servei és
el següent: dimarts, dimecres
i dijous de 9 a 1 del matí (9h
a 13h). I també dimecres i divendres de 4 a 8 de la tarda
(16 a 20h).

guerres! En el barri, en el lloc
de treball, quantes guerres
per enveges i gelosies, també
entre cristians!» (EG, 98). I
continua: «Em sap tant greu
comprovar com en algunes
comunitats cristianes, i fins
entre persones consagrades,
consentim diverses formes
d’odi, divisions, calúmnies,
difamacions, venjances, gelosies, desigs d’imposar les
pròpies idees a costa de qualsevol cosa, i àdhuc persecucions!» (ibídem, 100). I acaba
preguntant: «A qui anirem
a evangelitzar amb aquests
comportaments?» (ibídem).
Unitat, pau, caritat en el si de
les comunitats són signe del
món nou, «on resplendeix la
plenitud de la pau; allà podrem celebrar la unitat perfecta i la reconciliació sense

fi» (Pregària eucarística «de
reconciliació» II); i, al mateix
temps, tasca per a implantar-les en el món. L’atenció als
més desvalguts, tant de lluny
com de prop; la denúncia de
les injustícies; la defensa de
la vida humana en totes les
fases de la seva existència; el
respecte als drets humans; el
treball per la pau, essent artesans de pau, a casa, en l’escola, en tot lloc; el foragitament del cor de tota «fòbia»;
totes aquestes actituds valentes han de ser companyes de
camí dels cristians, essent-ne
sempre el fonament la caritat,
el desig de servir el bé comú i
el bé de les persones concretes.
Romà Casanova,
bisbe de Vic

Dissabte, 7 de setembre, a les
10 del matí, se celebrarà la
missa anual a la Capella de
Mare de Déu de Gràcia (carreró de la plaça Sant Miquel
al passeig de les Cabres) amb
motiu de la vigília de la festivitat del Naixement de la
Mare de Déu.

Ana Torner Saumell
Saber que hi ets,
com la mar als meus ulls,
encara que no et vegi,
que allà on els dits s’acaben
em neixen els teus dits:
.....
Saber que hi ets,
saber-ho sempre:
i no tenir-ne prou,
i no anhelar res més.
Carles Duarte

T’estimem
Igualada, setembre de 2019

SANTORAL
Setembre

JOSEP MARIA AYMERICH PUJOL
Que morí cristianament el passat 30 d’agost a l’edat de 73 anys.

Els seus familiars i la raó social VIATGES EUROCAR donem les gràcies
per les mostres de condol i amistat rebudes.

“Et tindrem sempre en el nostre record”

6: Mare de Déu de Guadalupe; Zacaries; Eleuteri.
7: Albí; Regina; Judit.
8: Núria, Meritxell... (marededéus trobades); Adrià; Adela .
9: Mare de Déu del Claustre; Pere Claver; Felícia.
10: Beats Domènec Castellet, Lluís Eixarc; Jacint Orfanell.
11: Protus; Jacint; Teodora Alexandrina.
12: El Nom de Maria; Mare de Déu de Lluc; Guiu

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

Igualada, agost de 2019

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

GUIA DE SALUT |
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 6:

-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

·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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments
c/Capellades, 37, baixos
93 805 15 63
IGUALADA

PILAR

A. Mestre
Montaner,
De dilluns
a divendres 26
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

DISSABTE 7

ROSA VALLÈS

Rbla. Sant Isidre 11
Igualada 25
Av. Pietat,
www.dentaligualada.com
Tel 93 737
DIUMENGE
8: 17 17

PAGÈS

Pau Muntadas, 58

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

ORTOPÈDIA
ALMENAR
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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
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

• 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

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704
Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

ORTOPÈDIA CASES

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

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

Més
també modificarem la imatge
Perendavant
Publicitat:
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
però de moment hauríeu de canviar:
psicologa

publicitat@veuanoia.cat

20,97€ per 21,26€
INÉS
34,12€MARIA
per 34,60€

VIDAL MARURI

psicologa col. num 19.304
Psicoterapeuta

LA CREU

P. de la Creu, 7

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

93 804 24 51

DILLUNS 9:

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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

DIMARTS 10:

MR SINGLA

Pujadas, 47
DIMECRES 11 : BAUSILI

Born, 23
(9:00- 22:00)

JUVÉ
Av. Montserrat, 27
(22:00 - 9:00h)
DIJOUS 12: ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josepque
14, ENTL.
2a
c/Comarca,
72, 5è 2a
Us agrairia
m’enviéssiu
les proves
per
08700 IGUALADA
IGUALADA
donar-vos
la 803
conformitat.
638 137
Herboristeria l’Espígol c/Sant
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

La Mútua de casa, per a tota la família
Passeig Verdaguer, 120 · Tel 938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Sílvia Roca Martí i Esther Maldonado Maldonado /
precursores de l’anomenat diabet-roll.

Espai patrocinat per:
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“Volem ajudar a fer més fàcil
conviure amb la diabetis”
La Sílvia Roca és infermera a l’hospital d’Igualada i arrel de que la seva filla Gina li detectessin
diabetis mellitus (DM) tipus 1 va decidir aportar un granet de sorra a la millora de la investigació
d’aquesta malaltia. L’Esther Maldonado és R. Servei de fisioteràpia del CSSI-RPV, i presidenta de
l’ADC delegació de l’Anoia. Va ser diagnosticada de DM tipus 1 als 9 anys. Sap el que és conviure
les 24 hores del dia amb la diabetis i per aquesta raó juntament amb altres persones que conformen
l’Associació de diabetis ha volgut ajudar als que estant amb la mateixa situació.

T

enim molts casos a l’Anoia de diabetis?

A l’Anoia com en moltes altres comarques, en general a Catalunya tenim molts casos de diabetis. Des de l’Associació de
diabetis de Catalunya representem a les més de 560.000 persones amb
diabetis que hi ha diagnosticades a Catalunya. També cal tenir present que es calcula que un 56,5% d’adults amb diabetis encara no estan diagnosticats. Cal destacar que cada vegada es diagnostiquen més
persones amb DM2 a causa dels hàbits sedentaris, alimentaris... Crec
que cal prendre consciència d’aquests fets per a poder evitar debutar
en una diabetis.
Tenim una associació de diabetis a Igualada. Des de quant ? Qui la va
portar a terme? Quanta gent en forma part?
A Igualada tenim la seu de l’ADC delegació de l’Anoia des del 15-102016, estem ubicats al C/Trinitat, 12 a l’Espai Cívic Centre, allà realitzem xerrades obertes a tothom que li interessi el tema (familiars,
persones afectades, personal sanitari i docent...), també realitzem
suport a totes aquelles persones que requereixen la nostra ajuda. La
vàrem portar a terme tres persones el Carles Regordosa, l’Oriol Marsal i jo mateixa, ja que ens movia molt poder ajudar a tota aquella
persona que estava en la nostra situació i volíem poder posar el nostre granet de sorra en fer més fàcil conviure amb la diabetis. Actualment som una delegació petita però ja som 16 socis que se sumen a
tots els que hi ha a Catalunya dins de la nostra associació que aquest
any compleix 25 anys que està en funcionament.
Què s’ha de fer per formar part de l’associació?
Per formar part de l’associació només cal fer-se soci. Això ens permet
a l’associació i a les seves delegacions a seguir realitzant les xerrades,

donar els serveis als seus socis i aconseguir millores a tot el col·lectiu
que tenim diabetis. Es pot fer via web a www.adc.cat i emplenar la
sol·licitud seguint els passos que va marcant el programa.
Què és un diabet-roll?
El diabet-roll és un porta entrepans ecològic, reutilitzable, ajustable (la
qual cosa fa que s’adapti fàcilment a qualsevol aliment com fruita, Sandwich, entrepà....) i es pot rentar perquè es pugui reutilitzar molts cops.
La diferència en altres porta entrepans és que el donatiu que es dóna quan
s’adquireix un diabet-roll està destinat al Centre per a la Innovació de la
Diabetis Infantil (CIDI) de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

en la cura de la diabetis? I dit i fet, amb la col·laboració de tots ens
vam posar mans a l’obra i al cap de 3 mesos vam aconseguir fer el
primer donatiu de 1700 euros. I a dia d’avui ja n’hem recollit 1650
més, que esperem incrementar!!
Quins són els punts de venda on es pot trobar el diabet-roll?
Per poder adquirir un diabet-roll hi ha vàries opcions: Es pot fer comanda via e-mail a diabetroll@gmail.com. I sinó també en podeu trobar als
següents establiments d’Igualada:
• La Lloca Maternitat i Criança: Carrer Comarca, 38
• Nins Igualada: Carrer Santa Caterina, 55

Quan i com apareix la idea de fer un diabet-roll ?

• Salut Dental: Avinguda Balmes, 30

Bé doncs, al mes d’Agost del 2016, la meva nostra filla Gina Lloret
Roca, va ser diagnosticada de Diabetis Mellitus tipus I, va debutar
en només 2 anys i 9 mesos i després de la dura experiència i d’una
excel·lent atenció rebuda tant pel servei d’Urgències pediàtriques de
l’Hospital d’Igualada, del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM),
com de la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques de Sant Joan de
Déu com de la planta d’Hospitalització i del servei d’Endocrinologia
del mateix centre, una no es treu del cap que està en deute i que vol
aportar un gra de sorra perquè la recerca en aquesta patologia avanci
i es trobi la cura definitiva.

• Tres Unces: Carrer Sant Magí, 67

Com diu la Gina: Quan deixaré de tenir diabetis, mama? I el cap
sempre va barrinant, pensant com i què podem fer per col·laborar?
I un dia d’agost del 2018, cosint uns porta entrepans casolans pels
meus fills, pel nou començament de curs, se’ns encén la bombeta i
estant tots junts.... dic: Nois que us semblaria si cosim molts porta
entrepans i els diners que aconseguim els donem perquè investiguin

Cal dir que estem treballant per poder tenir diferents punts per adquirir
i col·laborar amb aquesta campanya solidària.
Quina és l’aportació que es fa en cada compra de diabet-roll ? I on
va destinada?
Cada diabet-roll té un cost de 10€ dels quals uns 3-4€ van destinats a
comprar el material necessari per poder-los fer i la resta, va destinada
íntegrament al Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil (CIDI) de
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. També s’ha fet una crida perquè la gent que pugui i vulgui col·laborar fent aportació de roba de cotó
es pot posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic que
hem mencionat abans. I la veritat, que ja hi ha hagut gent que ens han fet
arribar robes que tenen per casa o que han anat a comprar expressament
que aprofitem per donar-los les gràcies en aquestes línies.
Pia Prat i Jorba @PiaPrat

Hi havia qui esperava molt del rejoveniment dels socis del Foment. Però passat el temps, ja hi ha qui veu amb preocupació com el forat de
l’entitat, lluny de desaparèixer, es fa cada vegada més gran. Sembla que els qui negociaren l’aterratge dels nous gestors ja no són els mateixos que ara ho porten i el que es va pactar en aquell moment està molt lluny del que passa en l’actualitat. Diuen que hi ha queixes per la
gestió. Els que es dediquen a la restauració a la zona comenten que no tenen el mateix tracte en matèria d’inspeccions, tant en contractació
com d’ocupació viària. Alguns diuen que el govern de l’Ajuntament mira cap a una altra banda, per por a les crítiques que els caurien si
actuen. Altres, que l’oposició calla perquè són ‘els seus qui ho porten’. Massa soroll somort i malament si per deixadesa o mala gestió se’n
va en orris una institució que es deia havia de ser un exemple. Hom voldria que anés bé i que es superessin els problemes. Però també hi
ha qui diu, que tots aquests comentaris són fruit dels mals averanys que escampen els carques de sempre.

NOU COROLLA HYBRID
EL MÓN EVOLUCIONA

TOYOTA IGUALADA

toyotaigualada.toyota.es.
Consum mitjà (l/100 km): 4,2 – 5,1. Emissions CO₂ (g/km): 97 – 115.

Av. Europa, Nº4 - 08700
Igualada - Barcelona
938 04 82 30

