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El correfoc, signe de festa. A Capellades en viuran un dels millors de la comarca. Foto: Jordi Santacana.    Pàgines 13 a 25

Bona acollida 
del I Cap de 
Setmana Jove 
a Piera
L’Associació Juvenil l’Eixam 
i l’Ajuntament han organit-
zat unes activitats juvenils 
que han tingut molt èxit a 
Piera, i que podrien repetir 
l’any vinent.  Pàgina 11

ERC vol un 
nou model de 
llars d’infants 
municipals a 
Igualada 
El primer grup de l’opisició 
a l’Ajuntament d’Igualada 
creu que el model de con-
tractació actual “s’aplica 
cada vegada tard” i “les fa-
mílies han hagut de triar la 
llar d’infants entre el 2 i el 
13 de maig, sense conèixer 
els equips docents”.  Pàgina 8

Arrenca el CF 
Igualada 
2016-17   Pàgina 27
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Jordi Cuadras 
@jordicuadras  

S’elimina la barrera visual q feien els 
xiprers a la Sagrada Família. Bona acció x 

realçar aquesta obra d Bohigas.

L’EDITORIAL

Què passa amb l’aigua?
La setmana passada, a les pàgines de La Veu de l’Anoia 
llegíem un interessant reportatge sobre el desesperat es-
tat de l’aqüífer Carme-Capellades, que abasteix la Con-
ca d’Òdena i bona part del sud de la comarca. No és 
notícia el risc més o menys habitual de que l’esmentat 
aqüífer estigui sota mínims, perque, malauradament, 
ho ha estat en moltes ocasions. I, quasi bé sempre, per 
la seva sobreexplotació in-
dustrial, a voltes sense cap 
control... i sense sancions 
a les empreses que “s’han 
passat de la ratlla”. 
En qualsevol cas, l’aigua 
de l’aqüífer que hi ha sota 
bona part del territori de 
l’Anoia s’acaba o, com a 
mínim, no té cap garan-
tia d’estabilitat en el segle 
XXI. Precísament per això 
ja fa molts anys que la Ge-
neralitat va construir una obra hipermilionària: la por-
tada de les aigües del Ter-Llobregat des d’Abrera fins a 
un dipòsit ubicat al polígon de les Comes d’Igualada. 
Malgrat que la canalització està feta des de fa anys, ens 
temem que el seu ús és infrautilitzat a partir de Piera. És 
a dir, es va fer una inversió de molts diners que, almenys 
de moment, no sembla complir la funció per la qual es 

va fer. Caldria trobar-hi respostes al per què.
Però no només s’acaba aquí l’assumpte. Sobre el paper, 
és precísament la Conca d’Òdena el territori que, avui, 
hauria de tenir més que satisfeta la garantia de tenir ai-
gua sense cap mena de problema. Una altra inversió mi-
lionària, feta per l’Estat espanyol en base a subvencions 
europees i sota control de la Generalitat, va servir per 

a construir una altra 
canalització: la portada 
d’aigua de la Llosa del 
Cavall, al Prepirineu, 
passant per Solsona i 
Calaf, fins a un dipòsit, 
ja construït, damunt el 
camp de futbol de les 
Comes d’Igualada. La 
canalització ja està feta 
de fa mesos, i la qua-
litat de l’aigua, molt, 
molt més superior a la 

de l’aqüífer Carme-Capellades. L’esmentat dipòsit està 
connectat al que ve del Ter-Llobregat, amb la qual cosa 
Igualada és, podríem dir, el principal “nus de tuberies”  
de l’aigua a Catalunya... Però, malgrat reiterats anuncis, 
el cert és que encara “ningú no ha obert l’aixeta”. Caldria 
trobar-hi també respostes al per què.
Algú ens explicarà algun dia què passa amb l’aigua?  

Que l’aqüífer està sota mínims 
ja ha passat moltes vegades. 

Per això es van fer les portades 
d’aigua del Ter-Llobregat i la 

Llosa del Cavall. 
Per què no funcionen?
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Ramon Vicens
@ramonvicens1   

Posar al Born una estatua del Franco deca-
pitat és cabrejar als franquistes i als antifran-

quistes i a llurs satèl·lits. @AdaColau pq?

Pere Soriguera Bubet 
@segarra1  

 
@culturamenuts Estem perdent a la cuina 
la cultura dels menuts!És molt greu i gai-
rebé ja no hi som a temps! Ningú se n’ha 

adonat?Q fem xefs?

Roger Argemí
 @roger_argemi  

Gràcies als @40Catalunya per seguir con-
fiant en #UnNouSentit. Encara se’m posen 

els pèls de punta! @CreaMusicBCN

Dani Gutiérrez 
@daniguties  

M’agrada molt la campanya contra l’inci-
visme i les caques al carrer dels #Hostalets-

dePierola @FasHostalets 

Pia Prat Jorba © 
@PiaPrat  

Una gran notícia que ens omple d’orgull 
i esperança:Massagué troba la clau per 

prevenir la #metàstasi del #càncer

iaia Toneta 
@Iaia_Toneta   

Hi ha massa carrils bici pels pocs ciclistes 
que hi ha, i massa pocs carrils pokemon go 

per la quantitat de caçadors que hi ha...

Ramona Vila i Mensa 
  VilaMensa@

#TurismeCultural #MuseuComarcalIgua-
lada una excelent i didàctica visita Moltes 

gràcies @culturaigualada @ajigualada

Jordi Marcé Nogué 
  jordimarce@

Veure com els partits catalans es tiren els 
plats pel cap com criatures per apropiar-se 
de l’”antifranquisme” és de vergonya aliena

#latevaveu

Marta Cubí 
@MartaCubi9    

Som-hi! Comencen les Olimpiades!
Suècia - Sudàfrica #futfem #Rio2016

Xavier Garcia-Albiol, portaveu del 
PP al Parlament, ha dit que “PDC, 
ERC i la CUP de poder fer més mal 
a Catalunya que Franco. Aquests 
partits poden aconseguir el que no 
va aconseguir Franco: posar en risc 
l’autonomia i l’autogovern català”. Hi 
havia autonomia aleshores? 

Neus Munté, vicepresidenta de la Ge-
neralitat, va dir que “A Catalunya hi 
ha un repte democràtic de primer or-
dre i la resposta del PP es sistemàtica-
ment i en tots els casos la amenaça, la 
negació del dret democràtic, recorre 
als tribunals i la judicialització de la 
política”.

Francesc Homs, líder de PDC al 
Congrés, a vist com es quedava sense 
grup parlamentari. La bel·ligerància 

de Carles Girauta, de C’s, votant en 
contra  i l’abstenció de PP,  PSOE, 
En Comú Podem i Podem. Així cap 
dels membres de la mesa, que presi-
deix Ana Pastor, del PP, ha acceptat 
una lectura generosa del reglament.  

Joan Carles Martínez, membre del 
consell nacional del PSC  ha criticat 
el TC dient que “caldria suspendre 
l’autonomia i punt. Així els inde-
pendentistes s’assabentarien del pe-
rill del joc al qual juguen”. I més tard 
ha afegit “vull una Catalunya forta 
en una Espanya unida”. 

Jordi Sánchez, president de l’ANC, 
ha declarat que “les institucions de 
l’Estat espanyol ens estan expulsant 
d’una solució pactada i obren el 
camí a la unilateralitat.

José Maria Espejo-Saavedra, vi-
cepresident del Parlament de Ca-
talunya en representació de C’s, ha 
anunciat que “emetrà un informe al 
Tribunal Constitucional en que ex-
pressarà la disconformitat a la ratifi-
cació dels acords de les Conclusions 
de la Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent, que es va aprovar amb 
els vots de Junts pel Sí i la CUP.

Arnaldo Otegui, dirigent de l’esquer-
ra abertzale i cap de llista d’EH Bildu, 
va afirmar que “no hi haurà ni tribu-
nal, ni estat,ni Guardia Civil, ni exèr-
cit que m’impedeixin ser candidat a 
lehendakari a les eleccions del 25-S”
 
Miguel Boyer, fill del que va ser mi-
nistre d’Economia amb Felipe Gon-
zàlez, va explicar en una entrevista 
que “et vas creuant gent, que si els 
Abelló, que si els Vargas Llosa, i tots 
t’expliquen com era de fantàstic el 
meu pare i no els hi pots dir que era 
un venedor de camells disfressat de 
savi. El que no s’entén és que arribés a 
ser un personatge, Que potser va crear 
una empresa? O va fundar una escola 
de pensament? O escriure un llibre?” I 
la seva visió de la Transició política no 
té desaprofitament “Ens van deixar en 
pilotes, ens van vendre motos, es van 
quedar amb tot, van mentir i es van 
fer passar pel gran model. I què ens 
han deixat?. El ‘relaxing cup of coffee’ 
i el 25% d’atur”.

Francisco Franco, cap de l’estat du-
rant la dictadura, va deixar escrit: “els 
espanyols hem conegut la democràcia. 
No ens va donar resultat. Quan altres 
van cap a ella nosaltres en tornem”.



A
l conjunt de països de la Unió Europea, si 
una opció política es presenta a les elecci-
ons amb un programa electoral concret 
i aquesta força obté la majoria del Parla-

ment, no solament pot complir el seu programa sinò 
que està obligat a complir-lo. No endebades el progra-
ma electoral és el contracte entre els candidats i els seus 
votants. 
En cap dels països europeus els candidats elegits deixen 
de complir els seus programes, ja que el vot popular els 
obliga a realitzar -molt sovint calendaritzadament- tot 
un seguit de processos legislatius, que són els que els 
ciutadans han decidit amb el seu vot.
Això no passa a l’Estat Espanyol. Ho veiem en cada 
elecció que durant la campanya els candidats a “presi-
dente del gobierno”, prometen baixades d’impostos 
i en quant arriben a la Moncloa, el primer que fan es 
pujar-los. O prometen mantenir “la veu dels catalans 
amb un grup propi dins de la coalició” i tot just es cons-
titueix el Parlament, s’obliden dels seus compromisos.
Cada vegada es fa més evident que l’Estat Espanyol és 
un fi en sí mateix i el que pugui ser bo per als ciutadans 
o respectuós amb la seva voluntat expressada mitjan-
çant el vot, no importa gaire als que l’administren. 
Quan Espanya va entrar a Europa es varen obrir les 
portes de la opulència pressupostària. Els fons euro-
peus, molt mal repartits a l’Estat, varen servir perquè 
alguns polítics es vantessin del desenvolupament eco-
nòmic i d’haver posar al país en la senda del progrés. 
Molts polítics mediocres -i sense idiomes- foren cridats 
a seure a la taula dels grans organismes europeus a fer 
plans i repartir subvencions. 
Mentre a l’interior de l’Estat les coses seguien exacta-
ment iguals. Els escalafons, el Palco del Bernabeu, el 
BOE, les empreses monopolístiques, la corte... sense 
adonar-se que en entrar a la Unió Europea no solament 
es formava part dels grans organismes, sinò que també 
les lleis s’havien d’homogeneïtzar amb el conjunt de 
democràcies europees. I això no es va fer.
A les eleccions del 27 de setembre, dues candidatures, 
Junts pel Sí i les CUP, portaven al seu programa elec-
toral la desconnexió d’Espanya i un referèndum divuit 
mesos després. Les dues llistes obtingueren la majoria 
absoluta però quan intenten tirar endavant el seu com-
promís, els cau al damunt tota l’estructura de l’Estat.
Els Rajoy, Rivera, Sánchez o els Felipe, Guerra, Bono 
i fins hi tot el Borbó, semblen no adonar-se que for-
men part d’una Europa que potser sigui poc solidà-
ria, però que és un  conjunt de països democràtics 
on la voluntat dels ciutadans -expressada a les urnes- 
es la que marca el camí.
Voleu dir que Espanya s’ha cregut que forma 
part d’Europa? 

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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E
l que està passant a Catalunya resulta in-
comprensible per la majoria dels espanyols. 
Per  acabar amb el moviment secessionista, 
s’han fet accions maldestres per part de les  

estructures de l’Estat. Començant per l’anomenada 
operació Catalunya, gestada des del ministeri de l’in-
terior per policies, comissaris i alts càrrecs – fins i tot 
el propi ministre – maquinant per crear proves falses 
que incriminessin a persones i institucions. 
A qualsevol demòcrata li és difícil pair la fabricació 
de proves falses. I que la investigació de casos s’adreci 
sols a polítics independentistes quan,  a nivell esta-
tal, no s’ha fet cap altra acció semblant davant les 
evidències que afecten als dos principals partits de 
l’estat. Així sembla que la resposta política al desa-
fiament català hagi estat l’organització d’un equip 
- que supera els millors episodis de Mortadel·lo i Fi-
lemon - que opera amb maneres  inquisitorials. I que 
el ministre no dimiteixi, sigui recolzat pel president 
del govern, l’oposició calli, molta premsa l’aclami, el 
votin més a les eleccions i que se li busqui un càrrec 
important per seguir vivint de la política, és una si-
tuació que hauria de fer envermellir a qualsevol ciu-
tadà. 
Tics que no són aïllats. Cal només recordar l’enfron-
tament de l’estat amb l’Ajuntament de Barcelona pel 
Centre d’Internament per a Estrangers (CIE) de la 
Zona Franca. La resposta del ministre de l’Interior va 

ser que l’Administració central no necessita permís 
municipal per a les seves instal·lacions. I de ser cert, 
seria la demostració palmària d’una situació gens 
corrent en una democràcia occidental, que no utilit-
zi com a norma la llei de l’embut.
I és que ningú discuteix que hi hagin unes comu-
nitats diferenciades. Cada dia s’evidencia en la vida 
ordinària. Catalans i espanyols són paraules en qual-
sevol comunicat, en els discursos i a la premsa de 
qualsevol indret de l’estat. Com si fossin dos bàndols 
oposats. I això no es dóna quan es parla d’altres co-
munitats. Ni tan sols amb els bascs. Que la Constitu-
ció hagi de parlar de la unitat territorial, és la consta-
tació de que no n’hi ha. I utilitzar permanentment el 
TC sembla el recurs que abans era l’exèrcit. 
No es cerca la convivència, per la via dels diàleg i la 
política. Ni es tracta de la singularitat política i 
social catalana. Ni la desafecció ve de la crisi po-
lítica, econòmica i institucional espanyola, ni de 
l’ensenyament en català, ni dels pèrfids polítics 
independentistes. Es vol eradicar un problema 
que es  cova des fa molts anys. Manca un projecte 
en comú que  respecti les diferències. Ara es co-
mencen a incomplir les sentències del Tribunal 
Constitucional. I això no s’arreglarà als jutjats. I 
aquesta manera d’actuar pot fer que cada dia hi 
hagi més gent que vulgui anar-se’n. I no només a 
Catalunya. 

No s’entén resEspanya és Europa?

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

                 Andreu Pons          
                            · Graduat Social · 
                            · Laboral · Fiscal · 
                               · Comptable ·

                      615 392 438
                       93 004 46 49

andreupons@graduatssocials.cat

Rambla San Ferran 62 1r, 3a
08700 Igualada

www.apsabogadolaboral.com
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LA VEU del lector

I Cap de Setmana Jove de Piera

Aquesta iniciativa ha tingut una gran acollida per part dels pierencs, 
organitzada per l’associació juvenil l’Eixam i amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Piera. Segur que tindrà una segona edició!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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A ADA COLAU, 
PROFRANQUISTA
Joan Pinyol, Capellades

Si poguessis aniries a Berlin a fer el 
turista? Un cop a la flamant capital 
alemanya, demanaries informació per 
visitar el mausoleu de Hitler? I una 
vegada aconseguida, buscaries una 
floristeria perquè et servissin un ram 
amb flors en forma de creu gammada? 
Amb l’acompanyament floral, aniries 
a trobar el mausoleu i rendiries honors 
al dictador? 
Doncs ho sento i guarda’t el ram on 
et càpiga perquè Alemanya tindrà el 
passat que tindrà, però com a mínim 
no embruta el present amb reductes 
lamentables de temps pretèrits. I qual-
sevol exaltació del nazisme és perse-
guida, censurada i penada.

INCIVISME I 
MANCA DE SUPORT
Judit Díez, Lleida

L’incivisme, la manca d’educació i la 
conducció temerària, no són tema 
de gaire importància ja que no està 
de moda ni tampoc es pot imposar. 
L’Educació es té o no. El cas és que fa 
uns dies, per la carretera C-15 entre el 
Km: 40 -39 en direcció Vilafranca, i a 
la sortida concretament de la Pobla de 
Claramunt/ La Torre de Claramunt i 
el Polígon de Capellades, un cotxe, ( 
Ford vermell, conduït per un incívic, 
imprudent), es va incorporar a la via 
sense mirar, evidentment el cediu el 
pas no anava amb aquesta persona, 
l’intermitent per descomptat que és 
un extra decoratiu, i que tant sols en 
algunes situacions específiques deu 
utilitzar, ja que en cap moment el va 
encendre. Això, va fer, que en veure 

com sortia el Ford vermell, vaig fer so-
nar el clàxon dues vegades, de forma 
llarga, ni cas, vaig haver de canviar de 
carril (en direcció contrària i línia con-
tinua) per tal de no xocar. 
Al posar-me davant d’ell, el vaig seguir 
pitant quatre vegades més, i  aquesta 
persona, va començar-me a fer llums, 
quan va veure, que expressament, re-
duïa  la marxa per tal de poder veure 
la matrícula. La cosa va quedar així, 
els sóna? Segur que sí que han hagut 
d’esquivar algun imprudent. L’ensurt 
evidentment gran, l’altre encongint-se 
de braços, la cosa no anava amb ell, i 
que gairebé tinguéssim un accident 
greu no passa res. Avui dia ser incívic 
porta recompensa, denunciar-ho mal-
decaps. I va aquí la meva segona quei-
xa, entre l’ensurt, la indignació i l’estar 
enfadada, vaig anar cap a Piera, per tal 
de posar una denúncia, (sabia que no 
em serviria però sí per quedar-me més 
tranquil·la). Sorpresa, un cartell a la 
porta, comunica que: POLICIA PIE-
RA HORARI D’OFICINA (ja em vaig 
quedar a quadres) LABORABLES DE 
DILLUNS A DIVENDRES DE 9 a 14 
H (tot i que era dimecres, vaig tenir la 
mala sort d’estar en horari no labora-
ble), i segueix dient PER EVITAR-VOS 
MOLÈSTIES I DEMORES INNE-
CESSÀRIES, CAL QUE  DEMANEU 
CITA PRÈVIA PER DENUNCIAR O 
ALTRES GESTIONS ADMINISTRA-
TIVES, AL  TELÈFON 937760708 EN 
HORARI D’OFICINA. (El meu mal 
humor, va augmentar considerable-
ment,  demanar cita prèvia per fer una 
denúncia? Com la/les persones que 
han tingut aquesta idea se suposa que 
es fa?) No sé, per exemple, tinc inten-
ció de ser atropellada demanaré cita 
prèvia per tal de posar la denúncia en 
horari d’oficina, que prèviament he de 
conèixer clar, o un altre exemple: tinc 
intenció de marxar de vacances i quan 

torni m’hauran entrat a robar,  truco 
en horari laborable que prèviament 
conec, per tal de demanar cita prèvia 
per una denúncia, .... així em podria 
estar tot el dia i s’acabaria el diari, no 
cal. 
La nota no acaba aquí no, diu al final: 
EMERGÈNCIES PIERA 112, EMER-
GÈNCIES MOSSOS D’ESQUADRA 
112. Per fer denúncies fora d’aquest 
horari s’ha d’anar a MMEE Igualada. 
Per si no ho saben, que hauria de ser 
que sí, el número 112 és el d’emergèn-
cies europeu que funciona a  Catalu-
nya des de 1999, no de Piera, ni dels 
Mossos d’Esquadra... En resum, vaig 
deduir  davant de la porta a les 16:40 
aproximadament que a la policia 
de Piera per les tardes no treballen 
i si tens un problema s’ha de trucar 
a emergències 112. Com s’hauri-
en quedat vostès? Contents oi? No 
és tot encara. Amb un estat d’ànim 
bastant encrispat, vaig agafar el cot-
xe cap a La Beguda, i vaig pensar, 
pararé a Masquefa que també tenen 
policia local, vés per perdre el temps 
una mica més i donar-li la tabarra a 
algú. No va ser possible, no. És que 

a Masquefa l’horari d’oficina és: de 
dilluns a divendres de 8 o 9 del matí, 
no recordo, fins a les 13 o 14, i en ho-
rari de tarda de 18 a 20h. En aquesta 
ocasió, tampoc vaig estar de sort ja 
que en trucar a l’intèrfon tampoc hi 
havia ningú. Això sí, vaig anar abans 
de les 20 h. La conclusió és que em 
puc fer policia, ja tenia tots els conei-
xements que ells em podien facilitar. 
Entre tots, (dos agents molt ama-
bles) vam arribar a la conclusió que 
no em podien dir res més,  perque ja 
ho sabia tot. 
La meva conclusió segueix essent la 
mateixa, el servei de les prostitutes a 
les carreteres, té un horari d’oficina 
laborable i no laborable més ampli 
de cara al públic que el de les ofi-
cines de policia de Piera i Masquefa. 
Ens haurem de plantejar a qui hem 
de preguntar en un futur sobre nor-
matives viàries... A part, reflexionar 
sobre la manca de suport a possibles 
víctimes, que en teoria han de dema-
nar cita prèvia, si ho coneixen és clar, 
per tal de posar una denuncia. 
Salutacions cordials. I sobretot, no es 
cansin.  

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

AVINGUDA MONTSERRAT, Nº 12 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com



Amb el carnet del Club del 
Subscriptor de La Veu gaudi-
ràs de descomptes de fins al 
20% en una gran varietat de 
comerços i activitats cultu-
rals. Visita El Club del Subs-

criptor, dins de veuanoia.cat 
i descobreix més detalls i la 
llista completa de les promo-
cions. Fes-te Subscriptor de 
La Veu i comença a estalviar 
des del primer dia  

E L VALOR DE LA FEINA BEN FETA

1,5€ a la setmana, 
una bona inversió

Més de 60 establiments oferint descomptes 
exclusius per als subscriptors de La Veu

35 anys al 
quiosc tots els 
divendres

·Som periodistes.

·Col·laborem amb diferents 
capçaleres de diaris d’àmbit 
nacional.

·Som fundadors i formem 
part de l’Associació de Cap-
çaleres de Catalunya. Tenim 
veu a la junta que les repre-
senta.

·Volem que totes les veus 
de la comarca puguin dir la 
seva: Tenim més de 80 col-
laboradors de tots els sec-
tors que donen veu al diari.

·Promocionem la cultura i 
l’esport.

·Col·laborem amb diferents 
associacions donant suport 
a l’obra social 

·Els nostres anunciants gua-
nyen relleu i presència a les 
llars i establiments de tota la 
comarca.  

Sortejos 
mensuals 
valorats en 
més de 
500 €
Bicicletes, vols en globus, 
entrades per al cinema, per 
al teatre, cursos d’escalada, 
reparacions, concerts, en-
trades per l’hoquei i molt 
més!   

veuanoia.cat
Subscriu-te gratuïtament 
al nostre diari digital
CADA DIA | NOTÍCIES DE TOTA LA COMARCA

www.veuanoia.cat D E   L’A N O I A
LA VEU

PUBLICITAT 

Fes-te subscriptor de LA VEU i gaudeix 
de descomptes en molts establiments i 
activitats de la comarca.

Si et subscrius aquest mes 
gaudiràs de 2 mesos gratuïts.

Més info: Tel 93 804 24 51
subscriptor@veuanoia.cat

Si et fas subscriptor de La Veu, amb aquesta butlleta tens 3 mesos de subscripció gratuïta

Porta’ns les teves dades a:
c/Retir 40 -08700 Igualada

o informa-te’n al tel. 93 804 24 51  

Nom i cognoms:

Adreça:

Telèfon mòbil:                                                  Email:
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A les primàries celebra-
des a finals d’aquest 
Juliol a Podem Cata-

lunya, l’Igualadí Rubèn Rois, 
Coportaveu del Cercle Activis-
ta Acció Social de Catalunya i 
responsable d’Organització de 
Podem Igualada, es va quedar 
a poc d’entrar a l’executiva de 
Podem, anomenada Consell 
Ciutadà Català, en obtenir 853 
vots.  En aquest procés de llis-
tes obertes on tots els inscrits 
a Podem Catalunya podien 
votar, la llista en la que hi ana-
va present, Impulsant el Canvi 
que tenia com a persona refe-
rent presentat-se com a SG en 
Raimundo Viejo, diputat en 
el Congrés per En Comú Po-
dem, va quedar en tercer lloc 
on la llista guanyadora va ser 
la de Ho Podem Tot liderat 
per Albano. 
Amb les llistes obertes, hi 
havia 5 candidatures, en les 

L’igualadí Ruben Rois es queda a molt 
poc d’entrar a l’executiva de Podem Catalunya

quals només els inscrits a Po-
dem Catalunya podien votar. 
D’aquestes 5 candidatures, 
Rois anava present a la candi-
datura de “Impulsant el can-
vi” que tenia com a persona 
referent i candidat a SG, en 
Raimundo Viejo, diputat en 
el Congrés per “En Comú Po-
dem”. Aquesta candidatura va 
quedar en tercer lloc, així gua-
nyant la llista de “Ho Podem 
Tot” liderat per Albano Dante 
Fachín. 
Amb aquests resultats, on han 
quedat establerts les 34 perso-
nes que representaran el Con-
sell Ciutadà Català, la Catalu-
nya Central ha quedat sense 
representació dins de Podem 
Catalunya. Segons Rubèn “és 
l’hora de seguir treballant dur 
tant a l’Anoia com a la Cata-
lunya Central, enfortint l’or-
ganització i els Cercles per tal 
de fer més visible aquesta part 
del territori català” Per acabar 
declara que “toca esforçar-s’hi 

per acabar de construir un Po-
dem fort que lideri i impulsi el 
canvi a Catalunya”. 
El Cercle Podem Igualada tor-

narà a l’activitat el Setembre, 
on se seguirà animant a la par-
ticipació de la gent, després 
d’unes merescudes vacances. 

Ruben Rois.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat mes de juny, es 
va realitzar el primer 
curs de formació amb 

simulació per a residents del 
Consorci Sanitari de l’Anoia 
al centre de simulació 4DHe-
alth. 
La introducció a aquesta nova 
tecnologia docent avalua, no 
només els coneixements tèc-
nics, sinó també les habilitats 
i actituds dels professionals. 

Residents del Consorci Sanitari de l’Anoia també es 
formen al centre de simulació 4D Health

Permet consolidar en la pràc-
tica els coneixements teòrics 
apresos pels residents en un 
entorn simulat sense cap risc 
per als pacients. 
Aquest primer curs va tenir 
una durada de 13 hores i hi 
van assistir 19 residents.
Els residents van quedar gra-
tament satisfets amb aquest 
curs i que ja es preveu que serà 
una tecnologia per aplicar a 
altres àmbits de formació al 
Consorci Sanitari de l’Anoia.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l franquiciat fundador 
de Palibex a Barcelona 
i a Igualada, segueix 

creixent gràcies a l’auge del 
transport urgent de merca-
deria paletitzada.
Alancar Express va moure el 
2015 un 29,5% més de palets 
que l’any anterior, un ritme de 
creixement que s’ha mantin-
gut durant els primers mesos 
de 2016, quan la companyia 
igualadina, especialitzada en 
el transport urgent de pale-
teria a través de la xarxa Pali-

L’empresa igualadina Alancar Express factura un 30% més 

bex, va facturar un 30% més 
que al primer trimestre de 
l’any passat.
Aquest increment en la distri-
bució de palets ja està tenint 
conseqüències organitzatives 
per Alancar Express, que ha 
ampliat els torns de treball en 
el magatzem per respondre a 
aquest augment en el volum 
d’activitat. Amb el mateix ob-
jectiu d’atendre la demanda 
dels seus clients, molts d’ells 
procedents de la indústria ali-
mentària, l’empresa de trans-
port igualadina ha ampliat la 
seva flota amb la compra de 

diversos tràilers i camions de 
repartiment i ha retolat vehi-
cles que ja tenia amb la imatge 
de marca de Palibex.

Construcció d’una nova seu
Els bons resultats animen a 
Alancar Express a emprendre 
nous projectes com la prope-
ra construcció d’una nova seu 
a la comarca de l’Anoia, que 
comptarà amb vuit molls de 
càrrega i descàrrega que els 
permetrà actuar amb més ra-
pidesa i seguretat en les seves 
instal·lacions, certificades per 
el Departament de Sanitat.

La Generalitat signa 
amb el Consell 
Comarcal i 
l’Ajuntament més 
finançament pels ser-
veis socials bàsics

El Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies dota-
rà enguany les comarques de 
Barcelona amb 144 milions 
d’euros per tal de finançar ser-
veis socials bàsics i especialit-
zats, lluitar contra la pobresa i 
impulsar programes de reforç 
de la cohesió social i de pro-
moció de la igualtat.
La consellera Dolors Bassa, 
acompanyada del secreta-
ri d’Afers Socials i Famílies, 
Francesc Iglesies, ha signat el 
Contracte Programa 2016-
2019 entre Generalitat i, entre 
d’altres, el consell comarcal de 
l’Anoia i l’ajuntament d’Igua-
lada.
Aquest compromís quadri-
ennal del Departament amb 
l’Administració local permet 
planificar coordinadament la 
prestació dels serveis socials i 
altres programes de benestar 
social i polítiques d’igualtat, 
famílies amb infants, gent 
gran, acció comunitària, per-
sones amb discapacitat, in-
fants i adolescents, joventut, 
persones amb problemes de 
drogodependències, persones 
afectades pel VIH/Sida i per-
sones immigrades, entre d’al-
tres.
En el decurs de la seva inter-
venció, la consellera Bassa ha 
anunciat que enguany la Ge-
neralitat ha incorporat 4 no-
ves línies de col·laboració amb 
el món local, amb més plans 
i mesures d’igualtat en el tre-
ball per a les persones LGBTI 
i de lluita contra la LGBTIfò-
bia, més formació als profes-
sionals i l’impuls de bancs de 
productes de suport.
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Una voluntària de Càritas, en la fase de triatge.

Divendres de la 
setmana vinent, 
Portada de l’Aigua de 
Sant Magí de la 
Brufaganya

On va la roba que deixem a la porta de Càritas?

CÀRITAS / LA VEU 

C ada cop que revisem 
els armaris i veiem 
que hi ha massa roba 

que ja no utilitzem diem “Això 
ho haig de portar a Càritas!”,  
aquest gest que es fa un hàbit 
cada canvi de temporada és 
l’inici d’un camí en el que es 
van donant diferents respostes 
i oportunitats.
En primer lloc cal fer el triat-
ge, tota la roba que es veu que 
no es pot reutilitzar ni vendre 
a la botiga de Càritas, es reco-
llida per l’entitat “Solidança”. 
Solidança és una entitat que té 
com a objectiu la inserció la-
boral de persones en situació 
o risc d’exclusió social a través 
de la valorització i gestió del 
residu tèxtil. En aquest procés 
de recollida i transport de les 
restes de roba hi treballa una 
persona de la nostra comarca. 

A Càritas la roba triada es pre-
para per poder posar-la a la 
venda a la botiga “de mà en 
mà”, es repassa, planxa, plega, 
... Aquest treball el fan un grup 
de quatre dones contractades 
en el projecte Itinera. A tra-
vés d’aquest projecte aquestes 
persones fan el primer pas per 
la incorporació al món labo-
ral.  

50 voluntàries
A més també col·laboren en 
tot el procés de recuperació, 
preparació i venda de la roba 
un grup de més de cinquanta 
voluntàries. Tot aquest treball 
està coordinat per un respon-
sable tècnic. 
La roba que arriba a la botiga 
pot ser comprada per qualse-
vol persona a un preu molt re-
duït.  Els beneficis de la botiga 
són utilitzats per les despeses 
del projecte Itinera. La roba 

també pot ser adquirida per 
les persones que són ateses per 
Càritas, a  través d’una targeta 
monetària lliurada per la tre-
balladora social.   
Darrera del gest de portar la 
roba Càritas  hi ha una actitud 
de sostenibilitat que permet 
reduir els residus i afavorir 
la reutilització i el reciclatge 
però també hi ha l’oportuni-
tat d’incorporar al mon del 

treball persones que d’altra 
manera tenen molta dificultat.
Ara tenim el repte d’obrir la 
botiga a més públic, per això 
serem presents com en altres 
anys a la botiga al carrer.
Gràcies pel gest de portar la 
roba a Càritas i gràcies a les 
treballadores del projecte 
Itinera i el grup de voluntàri-
es.

El proper dia 19 d’agost, di-
vendres de la propera setma-
na, Festivitat de Sant Magí,  
l’entitat igualadina Amics dels 
Cavalls de l’Anoia i Pastisseria 
Pla organitzen el XX aniver-
sari de la Portada de l’Aigua 
de les Fonts de la Brufaganya 
i dels típics maginets, una ela-
boració pròpia de la Pastis-
seria Pla.
Els actes començaran el mateix 
divendres a les 9 del matí amb 
la Santa Missa a la basílica de 
Santa Maria d’Igualada i la 
benedicció de l’aigua i dels 
típics maginets. A les 6 de la 
tarda, arribada de l’aigua de 
les Fonts de Sant Magí de la 
Brufaganya i repartiment, al  
lloc habitual del carrer de Sant 
Magí, davant de la Pastisseria 
Pla, a tos els assistents.
En motiu del 20è aniversari  , 
en Jaume Duran i Mestre, ha 
fet una cançó amb el nom 
“Fem camí cap a Sant Magí”.

Dessota organitza un 
assaig obert dels nanos 
i gegantons, dimarts i 
dijous vinents

L’entitat Dessota organitza un 
assaig obert dels nanos i els 
gegantons, els propers dies di-
marts 16 i dijous 18 d’Agost al 
Museu de la Pell d’Igualada, de 
18:00 a 20:00.
A Desssota volen “que tots 
els nens, nenes i joves que 
puguin estar interessats en 
provar de ballar els nanos o 
els gegantons, puguin venir i 
passar-s’ho bé, i que sigui un 
primer punt de trobada per 
escalfar per la Festa Major”. 
Desafortunadament, aquesta 
activitat no ha pogut sortir 
publicada al programa de la 
Festa Major.

CaixaBank, premi al millor projecte tecnològic

REDACCIÓ / LA VEU 

C aixaBank ha guanyat 
el premi The Banker 
al Millor Projecte Tec-

nològic del món pel llança-
ment d’imaginBank, el primer 
banc mobile only d’Espanya, 
que realitza la seva operativa 
exclusivament a través d’apps 
per mòbils i per xarxes socials. 
L’entitat, presidida per Jordi 
Gual i el conseller delegat de la 
qual és Gonzalo Gortázar, s’ha 
alçat també amb el premi en la 
categoria específica de projec-
tes Mobile.
The Banker, publicació brità-
nica del Grup Financial Times 
que cada any selecciona els 
millors projectes tecnològics 
desenvolupats per entitats fi-
nanceres en els últims dotze 
mesos, ha reconegut l’exerci-
ci de transformació que Cai-
xaBank ha dut a terme amb 
el llançament d’imaginBank. 
Es tracta d’una proposta molt 
diferent a l’habitual estratègia 
multicanal del sector financer, 

Jordi Gual i Gonzalo Gortázar, president i conseller delegat.

ja que proposa centralitzar el 
servei exclusivament en apli-
cacions per mòbils i xarxes 
socials. Amb imaginBank, la 
proposta de valor de l’entitat 
financera es transforma per 
complet: és l’usuari qui gestio-
na les seves finances de mane-
ra autònoma, ajudat per eines 
tecnològiques que faciliten 
un seguiment continuat de la 
seva economia personal.
A més, també ha destacat les 
novetats tecnològiques en 
mitjans de pagament que ofe-
reix imaginBank. El client pot 
disposar de la seva targeta en 
format tradicional o, si ho 
prefereix, duplicada en altres 
suports, com les pulsereswe-
arable o l’sticker Visa contac-
tless que s’adhereix al mòbil, a 
més del format virtual per pa-
gar directament amb el mòbil.
imaginBank, el primer banc 
mobile only d’Espanya
Gonzalo Gortázar, conseller 
delegat de CaixaBank, des-
taca que imaginBank “uneix 
dues fortaleses de l’entitat: 

el lideratge en innovació tec-
nològica i la contrastada ex-
periència com a líder financer 
del segment jove a Espanya”. 
“imaginBank ofereix eines 
tecnològiques intel• ligents 
per cobrir els serveis deman-
dats pel target jove, incloent 
elements com la digitalització, 
la simplicitat i l’excel• lència 
en el servei”, afegeix Gortázar.
Des del seu llançament, el ge-

ner de 2016, imaginBank s’ha 
convertit en una de les aplica-
cions financeres més descarre-
gades a Espanya, tant al Goo-
gle Market d’Android com a 
l’App Store d’Apple, amb més 
de 125.000 descàrregues acu-
mulades i 576.000 operacions.
És la tercera edició d’aquests 
premis, que han anat incre-
mentant el número de partici-
pants i la seva procedència.

Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326  ·  617323989

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
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D ecidim lamenta les li-
mitacions que ha po-
sat el govern munici-

pal del Partit Democràta per a 
no publicar tots el números de 
regidors i càrrecs directius de 
l’Ajuntament. El govern local 
diu, segons Decidim, que és 
“per respecte a la llei de pro-
tecció de dades de caràcter 
personal”. Però per la platafor-
ma de confluència d’esquerres 
“no deixa de ser una argúcia 
per a complir sota mínims la 
Llei de Transparència, quan 
considera que Igualada hauria 
de ser capdavantera en clare-
dat, de veritat”.
En l’últim ple d’abans de les 
vacances d’estiu, el 26 de ju-
liol, es va aprovar “deixar fora 
d’aquesta difusió pública obli-
gatòria, per exemple, la quan-
tia de comptes anuals i dipò-
sits bancaris, la mitjana de 
saldos anuals o el valor de les 
participacions i/o accions de 
participació en societat de tot 
tipus de les persones afectades 
en l’apartat de patrimoni”.
Decidim Igualada va votar en 
contra d’aquestes limitacions. 
El representant de la platafor-
ma, Dario Castañé, aclareix 
que “som favorables a la pu-
blicació activa de les dades, 
però considerem que cal do-
nar un pas més enllà”. El regi-

Decidim vol més dades 
dels càrrecs municipals

ERC reclama un nou model de llars 
d’infants municipals a Igualada

dor demana que “si hi ha cap 
problema en publicar-les, fari-
en bé en explicar la raó, doncs 
és increïble que s’amagui in-
formació sobre diner públic”.
Castañé insisteix que “donat 
que les dades a publicar són 
salaris d’entitats públiques o 
amb capital públic, no hi ha 
motiu per a ocultar-los”. En 
aquesta sentit, prega que “no 
ens limitem a complir amb 
el mínim, Igualada ha de ser 
capdavantera també en trans-
parència”.
Recordem que La Veu de 
l’Anoia va publicar, fa dos me-
sos, la relació completa del pa-
trimoni de tots els regidors de 
l’Ajuntament, i els seus sous i 
assignacions, tal i com figura 
exposat en la pàgina web mu-
nicipal www.igualada.cat
D’altra banda, en el mateix ple 
municipal, es va abordar una 
operació de tresoreria amb el 
Banco Santander. Una ope-
ració que tot i que Decidim 
coincideix en considerar avan-
tatjosa per a l’Ajuntament i 
tota la ciutadania, no deixa 
de ser amb una de les entitats 
bancàries “amb què precisa-
ment la PAH ha combatut al 
carrer i a totes les institucions 
possibles”.
Castañé posa de manifest la 
contradicció que això suposa.  
“Cal cercar alternatives, sem-
pre que sigui possible”, afirma.
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La llar d’infants “L’Espígol”, al Molí Nou. / ARXIU
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D esprés de plantejar 
les idees bàsiques a 
les comissions in-

formatives municipals, ERC 
Igualada ha fet pública la seva 
proposta de model de gestió 
de les llars d’infants munici-
pals d’Igualada. 
La proposta dels republicans 
forma part la línia de treball 
de “ciutat educadora” i en el 
marc del “Projecte Educatiu 
de Ciutat” que han plantejat 
recentment. Aquest és un dels 
apartats del projecte de ciu-
tat d’ERC-Igualada. Segons 
aquesta formació política 
“s’ha tornat a constatar, igual 
que fa dos anys, que l’actual 
model de contractació del ser-
vei de llars d’infants genera un 
alt nivell d’incertesa en els/les 
mestres, els/les educadors/es i 
en les mares i pares, ja que no 
permet portar a terme projec-
tes a mig termini ni compartits 
entre les tres llars d’infants, ni 
educar en base a la confiança 
en uns/es professionals i uns 
projectes educatius que tin-
guin continuïtat.”
Carolina Telechea, regidora 
d’ERC responsable dels as-
sumptes d’Educació, “pro-
posem que s’acordi, amb el 
màxim consens possible, un 
model propi de llars d’infants 
municipals, que promocioni 
el treball coordinat i coopera-
tiu de les tres llars d’infants i 

que doni continuïtat i estabi-
litat als equips docents.” Per 
ERC Igualada, “el model de 
contractació de la prestació 
d’aquest servei s’aplica cada 
vegada tard i sense uns objec-
tius de promoció d’un model 
educatiu propi per a les tres 
llars d’infants municipals: 
les famílies han hagut de tri-
ar la llar d’infants entre el 2 i 
el 13 de maig, sense conèixer 
els equips docents que presta-
ran el servei a cada centre, ja 
que el concurs per a contrac-
tar l’empresa prestadora no 
s’ha convocat fins el dia 12 de 
juny i el contracte s’adjudicarà 
pocs dies abans de començar 
el curs, l’1 de setembre. Sabem 
que s’han trobat solucions 
d’última hora, però s’ha ge-
nerat molta incertesa”, ha afir-
mat Telechea.
Per a ERC Igualada, “en el con-

curs es valora la millora sala-
rial dels educadors i educa-
dores, això es positiu, però 
no ho considerem suficient. 
Nosaltres plantegem priori-
tàriament una gestió a través 
d’un ens  municipal, o bé, si 
el consens majoritari es ges-
tionar-ho a través d’alguna 
entitat privada, que sigui sen-
se ànim de lucre i amb con-
tractes de més durada, que 
aportin estabilitat als equips, 
i en els quals es valorin els 
projectes d’economia social 
(cooperatives d’educadors/
es) i arrelats a la ciutat, evi-
tant que l’oferta a la baixa en 
el cost tingui tant pes relatiu 
com actualment té com a cri-
teri d’adjudicació, és a dir, 
que es valori més l’exercici 
de la professió educadora, el 
servei públic i el projecte pe-
dagògic”.

Creu Roja engega un curs d’Auxiliar 
de Magatzem per combatre l’atur

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper mes de setem-
bre Creu Roja a l’Anoia 
durà a terme un curs 

de capacitació professio-
nal d’Auxiliar de Magatzem 
adreçat a joves que tenen ne-
cessitat de millorar les  seves 
competències professionals i 
personals. El curs inclou un 
període de pràctiques en em-
preses del sector de la nostra 
comarca, on es completaria la 
part formativa en entorns re-
als de treball.
El col·lectiu a qui va dirigit són 
joves de la comarca de l’Anoia, 
d’entre 16 i 29 anys, amb baixa 
qualificació professional i que 
no hagin estat treballant els 30 
dies anteriors a l’inici de l’ac-

tivitat, o bé no hagin rebut ac-
cions educatives de més de 40 
hores mensuals en els 90 dies 
naturals anteriors a la data de 
presentació de la sol·licitud.
Aquesta formació forma part 
de les actuacions previstes en 
el  “Programa Operativo de 
Empleo Juvenil” (POEJ), co-
finançat pel Fons Social Euro-
peu i en el marc de la Garantia 
Juvenil; pretén reactivar a les 
persones joves en l’àmbit for-
matiu-laboral i fer que recu-
perin de nou els seus objec-
tius de futur, lluitant contra 
la vulnerabilitat i exclusió 
social que pateixen.
Dins el programa es duran a 
terme altres accions formati-
ves de tipus transversal, ori-

entades a què els participants 
puguin reforçar la seva ocu-
pabilitat. 
També es contemplen me-
sures complementàries amb 
l’objectiu de què la manca de 
recursos no suposi un fre a la 
participació; sobretot es pri-
oritzaran ajudes vinculades 
a la realització d’accions for-
matives i de conciliació. 
Si esteu interessats o coneixeu 
persones que ho puguin estar 
podeu obtenir més informa-
ció a Creu Roja a l’Anoia, car-
rer de les Comes, 34 d’Iguala-
da, en horari de 09:00 a 13:00, 
o bé trucant al 93 803 07 89. 
El període d’inscripcions es-
tarà obert del 30 d’agost al 2 
de setembre. 

               AJUNTAMENT DE CAPELLADES

EDICTE de l’Ajuntament de Capellades, sobre aprovació 
inicial de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals 

domèstics. (2016/ 31)

El Ple de l’Ajuntament de Capellades, reunit en sessió ordinària de data 3 
d’agost  de 2016, ha aprovat inicialment l’Ordenança municipal reguladora de 
la tinença d’animals domèstics. 

D’acord amb l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, se sotmet aquest 
expedient a exposició pública pel termini de 30 dies hàbils mitjançant un 
anunci al Butlletí O�cial de la Província de Barcelona, al Diari O�cial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de difusió escrita diària i al taulell 
d’anuncis de la Corporació, per tal que les persones que ho considerin oportú 
puguin presentar les al· legacions o reclamacions que estimin adients.

Aquest acord i la resta de documentació de l’expedient quedaran exposats a la 
Secretaria de l’Ajuntament els dies laborables en horari d’o�cina: de dilluns a 
divendres de 9 a 14 hores. 

Si durant el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions o reclama-
cions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà de�nitiu sense necessitat 
d’adoptar-ne cap altre de manera expressa.

Contra aquest acord no escau la interposició de cap tipus de recurs per 
tractar-se d’un acte de tràmit.

Es fa públic per a informació general.

Capellades,  4 d’agost de 2016

Aleix Auber Álvarez 
Alcalde-president



PERQUÈ TINC QUE DEIXAR-LI EN HERÈNCIA  ALGUNA 
COSA AL MEU FILL SI FA DEU ANYS QUE NO EL VEIG?

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

Corredor Mediterrani (clau per la competitivitat i prio-
ritari per la UE) segueix oblidat

Ex.: tram via única a Salou
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Si la Montserrat el deshereta, segueix 
tenint dret a legítima?
No, deixarà de tenir el dret a legítima, però només pot deshe-
retar-lo si es compleix alguna causa citada, i tindrà de demos-
trar-se pels hereus, fills de la Montserrat.  Aconsello normalment 
en els casos que es vol desheretar un fill per absència manifesta i 
continuada  de la relació per causa imputable a ell, que es reculli 
la major part de les proves possibles en el testament o en un 
altre document separat per a facilitar en un futur l’acreditació 
de la causa de desheretació, en cas de reclamació judicial pel fill 
desheretat.

Quants anys té el fill desaparegut  de la Montserrat per dema-
nar la seva part de l’herència (la legítima)?
Té 10 anys des de la defunció de la Montserrat.

Si el fill de la Montserrat reclama la legítima passat, per exem-
ple set anys des de la mort d’aquesta, meritarà interessos?
Si, tindrà que abonar-li la seva part (el 8,33%) citat al ser tres 
fills) amb l’interès legal del diner, llevat que Montserrat hagi dis-
posat en el seu testament que no merités interès. 

Què passa si els anys anteriors a la mort de la 
Montserrat ha fet donacions als seus altres dos fills?
Les donacions que hagin estat fetes per Montserrat en els últims 
deu anys de la seva vida s’afegiran al valor de la resta dels seus 
béns per calcular la legítima. Si a més a més, si quan es va fir-
mar l’escriptura de donació es va manifestar que la donació era 
imputable a la legítima es computarà aquell valor, encara que 
passessin més dels deu anys citats.

Què passa si mort un dels altres fills de 
la Montserrat  abans que aquest?
Si està nomenat hereu la seva part anirà als seus descendents, nets 
de la Montserrat, i si no el nomena hereu, la seva part de legítima 
també la podran demanat els seus fills, nets de la Montserrat.

És possible renunciar a la legítima en vida del causant?
Només en casos molt concrets i de difícil aplicació ja que es con-
sideren nuls els actes unilaterals, les estipulacions en pacte succes-
sori i similars atorgats abans de la mort del causant que impliqui 
renúncia al dret de legítima o que perjudiquin al seu contingut. 

És necessari que el fill desaparegut de la Montserrat 
firmi el lliurament de legítima?
No,  necessari no ho és, doncs pot formalitzar-se tota l’acceptció 
de l’herència pels altres dos fills hereus, amb el risc, això sí, de pa-
gar en un futur interessos de la legítima si la reclama anys després 
i no s’hagués estipulat en el testament que no merités interessos.  

 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

GAL tiene superávit fiscal interregional: 
recibe más de lo que genera.

Jaume Collboni dispara contra Uber: “No queremos 
empresas que basen su estrategia en hacer trampas”.

PIA PRAT Directora General de Publicacions anoia

SERGI SABORIT VILÀ @ssaborit 
Periodista. Cap de secció d’Expansión.

REALITAT QUE SUPERA LA FICCIÓ: 
I, ON ERA EL REGULADOR?

M
ontserrat em feia aquesta pregunta fa uns dies 
a la notaria, havia vingut a fer testament en fa-
vor de dos dels seus tres fills, i volia saber  quin 
era el mínim (com ella mateixa em va dir “el 

mínim dels mínims....) que tenia que deixar al seu altre fill, 
amb el que no tenia cap relació des de feia deu anys, que ni tant 
sols havia anat al funeral del seu pare, i si era possible no volia 
deixar-li res de res, ja que no li semblava just.

Vaig passar a explicar-li les possibilitats que existeixen, dins el 
marc  de  la llei catalana, i que diu el nostre Codi Civil sobre la 
legítima.

Pot el seu fill reclamar la legítima encara què 
no s’hagin vist en deu anys?
Si, llevat que hagi fet testament ella i l’hagi desheretat complint 
alguna de les causes del Codi Civil català “absència continuada 
de la relació amb el seu fill per causa imputable a ell, maltrac-
tament greu, denegació d’aliments al testador etc.).

Quin és l’import de la legítima?
És una quarta part (un 25%) dels béns que deixi quan es mori 
la Montserrat, a repartir entre el número de fills que tingui, per 
la qual cosa en aquest cas es tractaria d’un 8,33%, llevat que el 
desheretés, i el dit import calculat segons una sèrie de regles i 
comptant també amb les donacions fetes en vida en determi-
nats supòsits.

En el cas de la Montserrat el valor dels seus béns era d’un habi-
tatge valorat en 85.000 € i un dipòsit de 20.000 €,  amb la qual 
cosa el valor global de la legítima  fora de 26.250 €, a dividir entre 
els seus tres fills, o sigui serie de 8.750 € a cadascun dels seus  fills.

Qui haurà de pagar la legítima? 
La persona que  la Montserrat nomeni en el seu testament com 
hereu, en aquest cas els seus altres dos fills, si es que els nomena 
hereus a parts iguals.

Poden elegir els hereus nomenats com es paga? 
Si, poden pagar amb diners de la pròpia herència o d’ells ma-
teixos, o amb béns del cabal hereditari en plena propietat, lle-
vat excepcions.

Tindria dret el seu fill a demanat legítima del pare 
ja mort i quan mori Montserrat d’ella també? 
Si, tant en cas de que la Montserrat hagués heretat del seu ma-
rit com si haguessin heretat els seus altres dos fills, li podrà  re-
clamar legítima el fill absent, tant en l’herència del pare com de 
la Montserrat.

A 
vegades em pregunto si els impos-
tos que paguem es fan servir real-
ment pel que s’haurien de fer ser-
vir... M’explicaré.

Cas real: una parella de joves, amb dos fills, 
any 2007, compren habitatge, preu de compra: 
300.000 euros. Simultàniament signen hipoteca 
amb la mare d’ella per 350.000 euros. Si, exacte, 
financen preu de compra-venda més despeses més 
comissions vàries (...). 

Tots, en un moment determinat, ens podem dei-
xar portar per l’entorn, eufòria alcista, els pisos 
es venen com xurros i la opinió generalitzada és 
que el preu sempre puja... A part, l’entitat finance-
ra tot i finançar el 116% del valor de la operació, 
compta, per si un cas, que la mare és propietària 
d’un pis, amb poca càrrega (però en un altre enti-
tat financera). També, els compradors compten en 
vendre aquest pis i així rebaixar la càrrega sobre 
el nou habitatge. El següent que passa, ho sabem, 
no poden vendre el pis perquè esclata la bombo-
lla immobiliària, la concessió de préstecs es frena 
bruscament, el consum es desaccelera, puja l’atur i 
els ingressos dels protagonistes d’aquest relat bai-
xen en picat, no poden pagar la quota de 1.800 eu-
ros mensuals i atendre la resta de càrregues fami-
liars. I aquí, és on comença la solució d’enginyeria 
financera que el banc endossa als clients, que de-
sesperats, han d’acceptar: el banc els proposa una 
dació (entrega de l’immoble a canvi de rebaixar 
deute) en pagament del nou habitatge per valor 
285.000 euros (la taxació de l’immoble va ser de 
440.000 euros) i els passa 178.000 euros d’hipote-
ca al pis de la mare (pis que per dimensions i si-
tuació actualment no val més de 90.000 euros). El 
banc posteriorment ha venut la finca i amb el que 
ha cobrat de la venda i el que ha passat d’hipoteca 
al pis de la mare no hi ha perdut res. L’immoble ha 
perdut més d’un 40% de valor respecte la taxació 
que va fer el banc (una societat taxadora que ell 
escull) però, insisteixo, el banc no hi ha perdut res. 
En canvi, els clients ho han perdut tot, l’habitatge 
i el pis també perquè és impossible vendre’l amb 
aquesta càrrega que a més van haver de signar a 
40 anys. Jo em pregunto: on era el Banc d’Espa-
nya davant d’aquestes pràctiques, on és? De què 
serveix que amb els nostres impostos paguem or-
ganismes reguladors que no fan la seva feina?   

PIA PRAT JORBA INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

De què serveix que amb els 
nostres impostos paguem 

organismes reguladors que 
no fan la seva feina?

C. JIMÉNEZL. OLIVENZALÍDIA OLIVENZA
CARLOS JIMÉNEZ

En els casos que es vol desheretar
 un fill per absència manifesta i continuada de la 

relació per causa imputable, es aconsellable que es 
recullin proves.

CARLOS JIMÉNEZ FUEYO 
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org

LÍDIA OLIVENZA RIBÉ
LOR Advocats Especialistes en dret bancari
loradvocats@gmail.com
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HOSTALETS PIEROLA / LA VEU 

F ins el 17 d’agost se ce-
lebrarà la Setmana de 
la Joventut dels Hosta-

lets de Pierola. L’organització, 
conjuntament entre l’enti-
tat Arc Juvenil i l’Ajuntament 
dels Hostalets de Pierola, ha 
programat un seguit d’acti-
vitats i esdeveniments plens 
d’acció i emoció per a tots els 
joves.
Des d’ahir dijous 11 fins al di-
mecres 17 d’agost, cada dia es 
programaran actes molt vari-
ats i especialment dissenyats 
per als joves hostaletencs. En-
tre d’altres, destaquen els se-
güents esdeveniments:
Divendres, 12:
9.00h. Excursioneta popular i 
esmorzar gratuït
Dissabte, 13:
11.00h. Pintada de samarretes
12.00h. Vermut popular
Diumenge, 14:
18.00h. Animació infantil
21.00h Sopar popular
A partir de les 00.00h. Xaran-
ga i festa temàtica “Països del 
Món”.
Dilluns, 15:
14.00h. Fideuà popular
18.00h Sardanes i xocolatada

Dimarts, 16:
A partir de les 11.00h a la pis-
cina. Torneig de waterpolo i 
body combat
22.00h. Gimcana nocturna
Dimecres, 17:
18.00h. Pintada de la Placeta
22.00h. Concert amb la banda 
“Sota Zero”
Es pot adquirir l’abonament 
de la Setmana de la Joven-
tut 2016 per 12 euros. Inclou 
l’entrada a l’Improshow, el 
vermut, el dinar de la fideuà, 
la xocolatada, entrada a les ac-
tivitats múltiples i 2 refrescs/
cerveses o 1 combinat al bar 
dels actes. L’abonament es 
troba a la venta entre el 5 i el 
10 d’agost als següents establi-
ments: Cal Sala, Suma i Celler 
de l’Esteve.

Setmana de la Joventut 
als Hostalets de Pierola

Aquest mes d’agost es pot 
veure una intenressant expo-
sició de quadres de punt de 
creu, a càrrec de tres dones 
d’Hostalets de Pierola, Teresa 
Canals, Isabel Ponnou i Josefa 
Ponnou. La mostra és a l’Es-
pai de Cultura de Cal Batis-
ta. Obert Dissabtes 13 / 20 / 
27 d’agost de 12 a 14h i 18 a 
20h, i Diumenges 14 / 21 / 28 
d’agost i festiu de 12 a 14 h.

Exposició de quadres de punt de creu

Els Falcons de Vallbona van actuar a 
les festes de Canaletes

CABRERA/VALLBONA / LA VEU 

E l passat diumenge 7 
d’agost els de Vallbona, 
van fer una bona actu-

ació sota un sol de justícia.  
Per començar els de la faixa 
turquesa van entrar a plaça 
amb dos pilars de 3 caminats 

i una quadriga. A continuació 
van realitzar una serra amb 
triangle al mig, unes planxes 
rodades, un avet, dos pous es-
capçats i un avió de 3 coronat 
amb dues espelmes. Per falta 
de temps, no van fer totes les 
figueres que hi tenien prepa-
rades, ja que a continuació 

hi havia actuació de castells. 
Així que per finalitzar van fer 
un ventall amb dos ventila-
dors i dos petits avions, amb 
un calorós aplaudiment per 
part de tot el públic assistent.
Al finalitzar l’actuació van fer 
un refrescant bateig als nous 
vinguts.

El Castell de la Ventosa (Zona A) 
de Piera celebra la festa d’estiu
PIERA / LA VEU 

A quest cap de setma-
na, una de les moltes 
urbanitzacions de Pi-

era, la del Castell de la Ventosa 
(zona A), celebra les seves fes-
tes, amb les següents activitats 
des d’avui divendres i fins el 

proper dilluns.
 
Divendres 12 d’agost
22 h Sopar Popular
23 h Karaoke
Dissabte 13 d’agost
18 h Xocolatada
18.30 h Jocs Infantils
22 h Sopar de germanor i ball

Diumenge 14 d’agost
13 h Concurs de cuina
13.45 h Entrega de Premis
14 h Esmorzar popular
15 h Bingo Popular
Dilluns 15 d’agost
12 h Festa de l’escuma
17 h Comiat de les festes

i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador! 5,60€ (oferta vàlida per a 

un subscriptor més 
un acompanyant)
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Bona acollida del I Cap de Setmana 
Jove a Piera

PIERA / LA VEU 

U na gran participació 
i un ambient fami-
liar han caracterit-

zat aquesta iniciativa que ha 
comptat amb activitats com 
‘La Guarrada’ o la gimcana 
nocturna
El I Cap de Setmana Jove de 
Piera, celebrat els dies 5, 6 i 
7 d’agost, ha tingut una gran 
acollida per part de la ciuta-
dania. Ha estat una iniciativa 
organitzada per l’associa-
ció juvenil l’Eixam i que ha 
comptat amb la col·laboració 
de la regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de Piera. 
Durant tot el cap de setma-
na s’han organitzat un seguit 
d’activitats com un circuit 
d’obstacles amb fang, ano-
menat ‘La Guarrada’ i una 
festa chill out amb els grups 
pierencs Maria Fortuny i The 
Curlies, que van ser les pro-
postes de divendres. Dissabte 
va ser el torn de la guerra d’ai-
gua, un concurs d’empanades, 
una gimkana nocturna i la 
Nit Jove, amb la música de Dj 
Send0. Finalment, diumenge 
els assistents van poder gaudir 
d’un vermut amb el cantau-
tor pierenc el Pubill del Raval, 
una paellada popular, bingo 
musical i, com a cloenda, dis-
comòbil amb el Tractor Sound 
Ssystem. 
Des de l’Eixam s’han mostrat 
molt satisfets amb la rebuda 
d’aquesta iniciativa, que ha 
comptat amb una gran par-
ticipació de la ciutadania i ha 
ofert un ambient molt fami-
liar durant totes les activitats 
programades. Així mateix, 
volen agrair la col·laboració 
de voluntaris i entitats, com 

l’ADF Piera i la Policia Local, 
que han col·laborat en moltes 
de les propostes que esperen 
consolidar-se de cara a futu-
res edicions del Cap de Set-
mana Jove. 
L’Eixam es presentava a la 
ciutadania, fa només uns 
mesos, com una nova asso-
ciació juvenil que pretenia 

dinamitzar l’oci destinat als 
joves i amb la voluntat de 
col·laborar en totes aquelles 
activitats programades al po-
ble. De moment ja han acon-
seguit el seu primer objectiu 
que era organitzar aquest 
Cap de Setmana Jove a l’es-
tiu, en el qual han treballat 
durant més de 8 mesos. 

Avui, concert del Llibre 
Vermell de Montserrat

PIERA / LA VEU 

P iera és un dels pobles 
que acull el concert 
del Llibre vermell de 

Montserrat, dins del recorre-
gut de la Sendera de Concerts. 
La cita és aquest divendres, a 
les 20 hores, a la parròquia de 
Sta. Maria.
Sendera de concerts des de la 
Sénia fins a Montserrat, es farà 
del dia 6 al 14 d’agost de 2016. 
La idea és fer un pelegrinatge 
musical, és a dir, oferir con-
certs amb la música del Llibre 
Vermell de Montserrat com 
a repertori, en cadascun dels 
pobles que acullin iniciativa, 
i finalitzar amb un últim con-
cert a la Basílica de Montser-
rat.
El motiu d’aquest pelegrinat-
ge és fer un petit homenatge 
de l’entitat al seu fundador, 
Andreu Martínez, que fa 10 
anys ingressà com a monjo a 
la comunitat benedictina de 
Montserrat. Alhora, un altre 
motiu és compartir i fer arri-
bar la música (i aquesta músi-
ca tan especial del Llibre Ver-
mell) per diferents poblacions 
que formen la ruta. Finalment, 
un tercer motiu és facilitar 
una setmana de convivència 

intergeneracional i intercul-
tural, ja que animen a partici-
par-hi a tothom, de qualsevol 
edat i origen,i estiguin relacio-
nats o no amb l’entitat Joven-
tuts Unides. Serà una setmana 
que afavorirà, doncs, una sana 
convivència entre gent molt 
diversa alhora que es promou-
rà la nostra música més anti-
ga, la del Llibre Vermell, i la 
donarem a conèixer al llarg de 
la geografia catalana.
El recorregut és el següent: 
06 d’agost Masdenverge, 
07 d’agost L’Hospitalet, 08 
d’agost Montbrió, 09 d’agost 
La Canonja, 10 d’agost Vallbo-
na de les Monges, 11 d’agost 
Mediona,12 d’agost Piera i 13 
d’agost Montserrat. 
Joventuts Unides és una enti-
tat musical que aplega una es-
cola de música reconeguda pel 
Departament d’Ensenyament, 
amb les formacions vocals i 
instrumentals que se’n deri-
ven (Corals Infantils de petits, 
mitjans i grans, i Conjunts 
Instrumentals); aplega també 
un Cor Jove i una Coral Po-
lifònica, com també el Grup 
Dolçainer, que manté viva la 
música tradicional local. Al 
llarg de la seva història, ha tin-
gut una presència constant en 
el territori.
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Molta gent a la festa del 
Saió i Coll del Guix

MONTBUI / LA VEU 

L a festa d’enguany, ce-
lebrada el darrer cap 
de setmana de juliol, 

va aplegar en els dos dies més 
de 200 veïns i amics d’aquests 
nuclis rurals. Aquest any es 
commemorava també el 75è 
aniversari de la recuperació de 
l’església de Santa Anna, des-
prés de ser cremada durant la 
guerra civil.
Les activitats del dissabte van 
començar amb un taller-tast 
sobre plantes silvestres a càr-
rec del Col.lectiu Eixarcolant 
i Ecomercaderet, on es van 
poder degustar diferents va-
rietats de tomàquets i herbes 
comestibles dels voltants, al-
gunes en vies de recuperació.  
Després va començar el cam-
pionat de bitlles catalanes a 
càrrec del Club de Bitlles Igua-
lada.  En la categoria infantil 
els premis van ser per David, 
Eloi i Daniel.  En la categoria 
amateur: Joan, Francesc i Llu-
ís. I en la categoria federats: 
Hermini, Manolo i Marcel·lí.
Abans del sopar al rostoll, van 
ser el moment de les gralles i 
capgrossos fets manualment 
per alguns dels nens partici-
pants.
Un dels moments més esperat 
i viscut va ser, la xerrada-col-
loqui i audiovisual sobrevo-
lant les Illes Svalbard (Norue-

ga) durant en un eclipsi solar 
a càrrec d’Àngel Aguirre de 
Globus Kon-Tiki.  Va tancar 
la nit un espectacle de Dan-
sa oriental i ball fusion amb 
Cristina Morente.
El diumenge, va tenir lloc una 
Missa amb acompanyament 
musical de cordes dels profes-
sors Aula Orquestra de Mont-
bui, que va fer vibrar les per-
sones que hi havia dins i fóra 
de l’església, donat que l’espai 
es va quedar petit. I finalment, 
el tradicional vermut popular 
i amenitzat pel trio anoienc 
Som-hi Band.
Aquesta festa i trobada in-
tergeneracional ha estat pos-
sible gràcies a la col·labora-
ció desinteressada de moltes 
persones, així com comer-
ços, entitats i empreses com:  
Agro-Igualada, Globus Kon-
Tiki, Congelats Xaloc, Can 
Passanals, Bar el Pla (del Barri 
gòtic de Barcelona), Restau-
rant La Tossa, Carnisseries 
Gual, , Molins de la Font Tro-
bada, Embotits Tudela, Mas 
Buret, Pizzeria Munich, Club 
de Bitlles Igualada i Col·lectiu 
Eixarcolant i EcoMercaderet.
L’organització vol agrair 
també el suport logístic de 
l’Ajuntament de Sta. Mgda. 
de Montbui per fer possi-
ble aquesta trobada festiva 
anual, i que es va recuperar 
ara fa 10 anys. 

Calonge de Segarra va celebrar el seu 
primer festival artístic

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU 

E l cap de setmana del 29 
i 30 de juliol va tenir 
lloc a l’entorn de l’es-

glésia de Santa Fe de Calon-
ge el festival Nits de Calonge, 
dins Festivals Alta Segarra, 
organitzat per l’entitat Àgora 
Alta Segarra. 

Divendres va actuar la can-
tant Lídia Pujol amb el recital 
“Farem la revolució i la torna-
rem a fer”. Dissabte, el cantant 
calafí Daniel Anglès va oferir 
l’actuació “Punto de Rocío”, 
una adaptació de cançons de 
Rocío Jurado. Hi va haver ser-
vei de barra i restauració amb 
productes locals i de qualitat. 

La delegada del Govern visita Veciana
VECIANA / LA VEU 

E l passat dimarts dia 2 
d‘agost la delegada del 
Govern a la Catalunya 

Central, Laura Vilagrà, va vi-
sitar l’Ajuntament de Veciana 
on va ser rebuda pel seu alcal-
de, Jordi Servitje.
Durant l’extensa reunió es 
van tractar diversos temes 
que preocupen al consistori 
vecianenc com són el despo-
blament de les zones rurals, 
la nova organització territo-
rial del país en  vegueries o 
els llargs i complicats tràmits 
que molt sovint han de rea-

litzar amb la Direcció Gene-
ral d’Urbanisme de la Gene-
ralitat de Catalunya. Abans 

d’acomiadar-se la delegada 
va signar el llibre de visites de 
l’Ajuntament.

El festival va comptar amb 
una bona assistència de públic 
i una espectacular escenifica-
ció del conjunt monumental 
de Santa Fe de Calonge. Els 
participants van poder gaudir 
d’un cap de setmana musical i 
bon ambient. Calonge de Se-
garra va celebrar, així, el seu 
primer festival artístic. 
 

c. Retir 40, 1r pis. Som professionals en selecció de personal 
Inscripcions a: www.talentiagestio.com

Una oportunitat per fer negoci
Dimecres dia 31 d’agost de 18 a 21 hores

Seminari de Linkedin

Grups reduïts. Cost del curs: 30€, 3 hores.
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TON CASELLAS / LA VEU 

Capellades viurà aquest 
cap de setmana la seva 
Festa Major, una de les 

més populars i multitudinàri-
es de la comarca. Hem apro-
fitat per parlar amb el seu al-
calde, Aleix Auber, per fer una 
mica de radiografia del poble 
després del seu primer any 
de mandat. Des que la CUP 
va entrar a l’Ajuntament, els 
veïns se senten més valorats i 
amb més ganes de fer coses pel 
poble. 

Quina valoració en fas del 
primer any de mandat?
La valoració és molt positiva, 
crec que l’aposta que es va fer 
en el seu moment de fer un 
govern de dos era en perspec-
tiva de tenir un govern fort. 
Els resultats ens van donar 
una primera posició però sí 
que amb una divisió de vot 
força equilibrada. Crec que va 
ser un encert perquè dins els 
projectes que cada formació 
tenia en teníem bastants en 
comú i els que no els hem anat 
treballant. Després d’un any i 
venint de diferents llocs, cada 
cop és més senzill entendre’ns, 
és una relació que comença 
de nou. També és positiva en 
l’àmbit de la feina que s’està 
fent, tenim un gran equip de 
regidors amb ganes de treba-
llar i voluntat per fer-ho. Tot 
això et permet avançar cap a 
molts fronts diferents, però 
anar endavant.

A nivell nacional ERC i CUP 
tenen divergències, en l’àm-
bit local sou partits més sem-
blants?
Sí, en molts aspectes. Si aga-
fem el programa veurem pro-
jectes que coincideixen. Estem 
parlant d’una població de 
5.000 habitants. El què con-
templaven uns i el que con-
templaven els altres doncs ens 
hem anat contaminant positi-
vament. Per tant sí, quan par-
lem d’àmbit nacional tenen 
unes diferències ideològiques 
sobre la base que determinen 
quin caràcter té. I a mesura 
que anem baixant anem tro-
bant poblacions que el què els 
interessa és treballar, fer pro-
jectes conjunts, que el poble 
evolucioni i que no vagi enre-
re, que ha semblat una mica la 
situació d’aquests últims vuit 
anys. Jo crec que passem per 
sobre d’alguns debats ideolò-

“Si els polítics no ens n’adonem o no reconeixem la capacitat dels   
veïns per conèixer la realitat del carrer, anirem en mal camí”

gics, malgrat que se’n van do-
nant tot i que a una escala més 
petita.

Com s’entén el canvi en la in-
tenció de vot passant de CiU 
a la CUP?
Si fem una anàlisi dels vots 
dels últims anys, veurem que 
CiU guanyava i per això va 
tenir el govern en les dues úl-
times legislatures. Però la ma-
joria de vots no anaven cap a 
CiU, hi havia una disgregació 
entre ERC, la CUP i el PSC 
que tendia a superar CiU, 
malgrat que no es va arribar a 
fer un tripartit. Nosaltres sem-
pre vam dir que no enteníem 
el tripartit com una fórmula 
potent per fer un bon govern. 
Per tant, aquesta dinàmica ens 
ha portat a què en un moment 
donat de creixement d’esquer-
res hagi tingut prou força. Jo 
ho relaciono amb treball molt 
del dia a dia, continu, molt 
ciutadà, del teixit social. Molts 
de nosaltres portem anys col-
laborant en diferents entitats 
de la vila. Això no vol dir que 
els altres no ho facin, però 
en aquest cas la vessant de la 
CUP ha estat més propera. 
S’ha anat canviant la dinàmi-
ca de vot, nosaltres vam co-
mençar el 2007 com a última 
força, el 2011 com a segona i 
el 2015 primera. Això és un 
creixement que en pocs llocs 
trobarem. Hi ha una forta 
polarització, si dividíssim les 
forces i els vots, trobarem que 
hi ha un sector convergent, 
per tant, més conservador. I 
trobaríem un fort sector pro-
gressista d’esquerres que es va 
dividint en diferents forces. I 
en aquest cas la CUP ha tin-
gut la sort d’ajuntar més vots. 
Veníem d’una dinàmica de 
força nova, amb gent conegu-
da del poble, disposada des de 
fa anys, amb un currículum al 
darrere. Doncs molta gent de 
la vila devia dir: si volem res-
postes diferents i sempre es-
tem fent la mateixa pregunta, 
perquè no canviem la pregun-
ta i busquem una resposta di-
ferent. Ara ens toca a nosaltres 
demostrar que som capaços.

Heu pogut o volgut seguir 
projectes engegats ja a l’antic 
mandat?
El canvi ens va enganxar amb 
un parell de projectes que ja 
estaven engegats, però són 
bastant de poble. La rehabili-
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Entrevista a Aleix Auber (CUP), alcalde de Capellades

tació de la façana del museu 
i l’arrengament d’un carrer, 
vam acabar els dos i fins i tot 
acabar de polir-los. Tot allò 
que valorem que és positiu 
pel poble s’ha de fer, sigui del 
color que sigui el projecte. 
Això és el que ens diferencia 
de la vella política de desfer 
tot el que feia l’altre. Partim 
d’una nova idea: el que és bo 
per tots. Hi ha projectes que 
fa molts anys que s’intenten 
engegar, com l’Abric Romaní. 
Tots els governs van intentar 
tirar-lo endavant però encara 
no s’ha aconseguit, per tant 
és un dels nostres objectius 
donar una empenta definitiva 
perquè és un parc que ens pot 
donar una sortida de promo-
ció local i cultural.

Teniu algun projecte en mar-
xa així potent, ja sigui a mitjà 
o llarg termini?
L’Abric Romaní és un diamant 
en brut que s’ha de polir, per 
això la feina que s’està fent 
és la posada en contacte i en 
comú amb les institucions 
com la Generalitat i la Dipu-
tació per veure si trobem les 
eines necessàries per enge-
gar-lo. Recordem que avui en 
dia de l’Abric Romaní només 
es pot visitar la part de l’ex-
cavació, tenim una passarel·la 
però per temes de gestió de 
capacitat econòmica no ha 
acabat de veure la llum. Valo-
ro molt el treball de despatxos 
que portem fent durant un 
any per acabar fent una taula 
de treball que permeti obrir 
la porta definitivament. I ve-
nim d’una època en què s’ha 
congelat la inversió, per això 
ens trobem amb instal·lacions 
molt velles i tocades. Per tant, 
el que també ens agradaria és 
arranjar part dels carrers del 
centre urbà perquè facilitar 
així també l’accessibilitat de 
la gent sense oblidar l’ús lògic 
que té el carrer, per tant s’ha 
de vigilar que estigui bé. Fa-
rem projectes que estiguin al 
nostre abast, com rehabilitar 
zones del nucli urbà. Després 
hi ha qüestions com l’aigua, 
fires o mercats. Ara venim del 
PaperPaper que ha sigut la 
resposta a una iniciativa d’ex-
plotar la riquesa patrimonial 
que tenim. S’ha d’acabar de 
desenvolupar però la prime-
ra edició va tenir força èxit i 
ens va deixar un bon regust 
de boca. Són projectes que 
ens permeten començar una 

cadena de donar a conèixer el 
poble, a més estem parlant de 
projectes culturals.

Quina convivència hi ha amb 
el gran nombre d’entitats i 
associacions del poble?
Aquest any el que ens propo-
sàvem era trencar les barreres 
o la distància de la institució, 
que s’havia allunyat de les en-
titats. Venim d’on venim i de 
tocar molt de prop amb enti-
tats i ens ho prenem molt a la 
valenta. Per tant, volem estar 
en contacte amb elles. Hem 
tingut debats i preguntes que 
han passat per aquestes en-
titats, com la taula de dones, 
una taula d’igualtat, d’accessi-
bilitat. Quan comences a tenir 
en compte tots aquests actors 
comences a tenir en compte al 
principal implicat. Si els polí-
tics no ens n’adonem i reco-
neixem que la capacitat del veí 
i veïna per reconèixer la reali-
tat del carrer i que són un va-
lor essencial, crec que anirem 
en mal camí.

Ara el ciutadà us ve a explicar 
què està veient.
Clar, se sent valorat. Estem 
parlant que a part de les àrees 
que hem creat, ara per exem-
ple traiem l’ordenança d’ani-
mals, que és un tema bastant 
fràgil. El que hem fet és obrir 
un període d’exposició entre 
veïns i veïnes, ens han trucat, 
ens han enviat correus i hem 
parlat amb ells. I tot allò que 
hem anat detectant ho hem 
anat modificant. Per exemple, 
deien “això pressiona mas-
sa als animals i podríem fer 
una cosa més flexible” i dius, 
“no me’n havia adonat”. Tot 
aquest debat, el fet que a tu 
quan se’t demana donis res-

posta és una mica la filosofia 
del govern. És una política 
transversal que ens permet 
detectar perquè estem al cos-
tat de l’actor principal. És un 
valor diferencial amb el que 
hi havia abans. Intentem esta-
blir eines per estar a prop de 
la gent i aconsegueixes trencar 
amb les rumorologies, amb la 
crítica fàcil. Valoro més quan 
se’m critica el que no he fet 
bé perquè se’m donen eines 
per fer-ho millor.

Com teniu la bassa? Us 
preocupen els baixos ni-
vells de l’aqüífer Car-
me-Capellades?             Aquí 
tenim el problema de l’ai-
gua, la bassa no deixa de 
ser un indicador del nivell 
de l’aqüífer on hi extreuen 
aigua diverses poblacions 
de la comarca des de Ca-
pellades fins a Igualada. 
El problema que tenim és 
que a dia d’avui s’extreu 
més aigua de la que hi en-
tra. A aquest ritme, hi ha 
3 variables principals que 
són la sobreexplotació, la 
sequera i les agressions al 
territori que afecten ne-
gativament la massa d’ai-
gua.Els nivells estan uns 
metres per sota del nivell 
de l’any passat a aques-
ta època, i llavors ja era 
crítica. Venim d’una llar-
ga era poc plujosa, a dia 
que passa estem pitjor. A 
Capellades ens ha deixat 
seca la bassa, cosa que té 
una afectació brutal en 
una població de 5000 ha-
bitants, perquè també és 
un atractiu turístic i de 
promoció local. A dia que 
passa Capellades està més 
afectada, més preocupada



i no se’ns dóna cap solució 
malgrat que l’ACA [Agèn-
cia Catalana de l’Aigua] ens 
diu que entrem en períodes 
d’excepcionalitat. He anat 5 
vegades a veure l’ACA en un 
any i hem vist que això és 
complexe, comences a obrir 
carpetes. El màxim òrgan de 
l’aigua no em dóna cap sorti-
da a dia d’avui. Es basen molt 
en la connexió del Ter-Llobre-
gat per la zona com Igualada i 
rodalies, cosa que serviria per 
desestressar l’aqüífer. L’única 
manera perquè el nivell pugi 
és que els que estan connec-
tats a altres llocs treguin l’ai-
gua d’allà perquè cal protegir 
la massa d’aigua. L’ACA et diu 
això però que no pot obligar 
a ningú a fer-ho, es comen-
cen a produir contradiccions. 
I mentrestant, nosaltres en 
seguim patint les conseqüèn-
cies. Hi ha poblacions que ja 
estan connectades al Ter-Llo-
bregat però aquí hi entra un 
debat de preus i al cap i a la 
fi acabem sempre parlant de 
diners quan hem començat 
parlant d’aigua. Els surt més 
car extreure del Ter-Llobregat 
i per tant no volen. Si entrem 
en una era d’excepcionalitat 
i hi ha gent que es pot con-
nectar a xarxes alternatives, 
potser l’ACA o la Generalitat 
podrien assumir la diferència 
de preu. La resposta definitiva 
ens l’ha de donar l’ACA. Des 
de la responsabilitat que no-
saltres tenim és dur enfron-
tar-se contra un mur, ens sen-
tim impotents. Recordem que 
a la bassa el 2001 ja hi va haver 
una campanya amb acam-
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El fet de detectar tantes 
alcaldies a favor del 
procés és vital per un 

poble que realment vol 
ser lliure. 

pada dins de la bassa per un 
debat sobre l’aigua. Hi ha un 
sentiment bastant sensible en 
el tema de l’aigua a Capella-
des que a altres llocs no passa 
perquè no tenen bassa. És un 
problema que tothom passa 
de llarg, perquè quan obrim 
l’aixeta encara surt aigua. Però 
ja hi ha poblacions que estan 
agafant cubes d’aigua, no vo-
lem arribar a aquesta situació.

Cada cop hi ha més alcaldes 
independentistes a la comar-
ca i al territori català.
Això és molt bo, és un pas 
enorme. Primer, perquè la 
majoria d’alcaldes no ho sen-
tien així i l’altre perquè ens 
n’amagàvem més, aquest era 
un sentiment que arrossegà-
vem des de feia molts anys. Per 
tant, tot aquest camí també ha 
anat reforçant la capacitat de 
dir amb veu alta què pensem 
i què volem. El fet de detectar 
tantes alcaldies a favor del pro-
cés és vital per un poble que 
realment vol ser lliure. Sempre 
hem dit que per ser-ho neces-
sitem un suport humà i polí-
tic excepcional, i ara el tenim. 
Mires l’Anoia i la impressió és 
més que positiva. 

Des de la CUP, creus que 
s’acabarà trobant una solu-
ció amb Junts pel Sí pels pres-
supostos?
La veritat és que no ho sé, no 
tinc una bola de vidre. Veu-
rem com evoluciona la moció 
de confiança. La CUP som 
els que som, tenim la repre-
sentació que tenim agradi o 
no. Seguim defensant el què 

creiem que és bo pel país. Per 
tant s’ha de tenir en compte la 
CUP a l’hora de fer els pres-
supostos i valorar algunes de 
les seves opcions. Estic segur 
que si tornem a fer una po-
lítica de confrontació, de jo 
sóc el gran i tu assumeixes, la 
CUP ja ha demostrat que té 
molt caràcter i no l’espanta el 
“pressing-CUP”, ni cap de les 
polítiques de sotamà que pu-
gui fer algú. Si realment ens 
creiem que aquí tots som par-
tícips d’un procés, comencem 
a tractar a cada actor amb la 
mesura que es mereix. I ho 
dic reconeixent que cap dels 
partits ho acabem de fer bé, 
que és difícil. És normal que 
ens equivoquem, que tinguem 
errors que ens impedeixin 
avançar en algun aspecte, ho 
hem de reconèixer tots. Hem 
de veure’ns com que tots som 
factors determinants pel pro-
cés i hem de vigilar que això 
no acabi sent una disputa per 
la cadira. Els partits polítics 
són importants però el més 
determinant és la societat ci-
vil, amb diferència, perquè és 
ella qui ens ha portat aquí.
L’any passat ja ho vau fer, a 
Igualada la Coll@nada també 
ho impulsa, en què consisteix 
la campanya “Estimo com 
vull”?
Primer de tot, posar en valor 
que el què va ser una campa-
nya promoguda i construïda 
per una àrea de l’Ajuntament 
de Capellades que no existia 
- que és la d’Igualtat - hagi 
tingut el ressò i hagi enganxat 
tant a vora 50 poblacions que 
ara l’apliquen a les seves festes. 
La Diputació també es va in-
teressar molt i també la va do-

nar a conèixer. Com a alcalde 
és un orgull i felicito a l’Adela 
que va ser la impulsora. L’any 
passat vam fer uns cartells i 
una xapa, aquest any s’han fet 
polseres amb el missatge gra-
vat. És una forma original de 
fer arribar el missatge. Això 
per una banda, que ha tingut 
un èxit brutal i no pas perquè 
sigui una gran campanya, sinó 
pel missatge. Per què decidim 
fer una campanya d’aquestes 
característiques? És molt sen-
zill, el debat sobretot el que 
afecta la dona, està malaura-
dament més a la vista de tot-
hom malgrat que ja fa anys 
que passa. Sent conscients que 
les festes són un espai de des-
inhibició, la gent beu, tot és 
molt alegre, però també és on 
es reprodueixen perquè part 
d’aquesta alegria hi ha gent 
que la confon. I hem vist com 
als San Fermin - ja era hora - 
posen com a titular les cam-
panyes contra les agressions 
sexistes a les dones, i estem 
parlant de violacions al mig 
del carrer. Surt això perquè hi 
ha hagut gent insistent a dar-
rere que ha dit agafem això 
per les banyes. Necessitem ins-
titucions que agafin la veu de 
la societat civil, de les persones 
que es veuen principalment 
afectades per aquestes agres-
sions, i posem-les en relleu. 
Aquest problema s’ha amagat, 
no podem justificar-ho de cap 
manera. L’agressor no entén 
d’edats ni de res, per tant, el 
fet d’enfrontar-s’hi és vital. 

Fins a quin punt es pot apli-
car el protocol?
A Capellades qualsevol agres-
sió que es veigui serà denunci-
ada o avisada a la policia local 
o vigilant, aquesta és la lògica. 
Però sí que és cert que si la 
societat civil s’organitza i de-
tecta un agressor, també ha de 
saber aïllar aquesta persona, 
la convida a marxar. Crec que 
tenim aquesta obligació com a 

societat de detectar i aïllar ca-
sos com aquests. Si passa per 
dir-ho públicament, per avisar 
la persona a marxar o per avi-
sar la policia, tot això són eines 
i recursos que tenim, cadascú 
que els apliqui com vulgui. A 
Capellades per la Festa Major 
ens ve molta gent, és una pas-
sada el fet de la implicació i 
l’atracció que té.

Què hi ha de nou a la Festa 
Major?
Jo destacaria sobretot que el 
95% dels actes són gratuïts, els 
únics que no ho són són una 
obra de teatre i un dinar. El 
treball perquè les festes siguin 
populars i obertes es palpa im-
mediatament quan veus el pro-
grama. Venim d’una època que 
no hi havia comissió de festes. 
Des de l’àrea d’implicacions 
socials hem obert un debat so-
bre com volem les festes i s’ha 
obert un espai de propostes. 
La gent ha anat enviant pro-
postes i s’han anat plasmant al 
programa final. Una programa 
que comença a obrir espais de-
dicats a les entitats. Per exem-
ple, tenim una nit amb la Fun-
dació Tony Manero, un espai 
de barraques – diferent de la 
d’Igualada-, és a dir, a la plaça 
Catalunya les barres estan por-
tades per les entitats. Detectem 
que si donem l’oportunitat a 
les entitats perquè puguin col-
laborar durant una nit i mun-
tar-se ells la barra, donem uns 
recursos amb ells i un servei a 
la població. I així, la Festa Ma-
jor té una implicació social. 
Ara falta veure com aquesta 
idea va evolucionant amb el 
temps. La part associativa va 
agafant protagonisme. També 
hi ha el tema de la festa major 
popular, que farà 16 anys que 
estan organitzant les activitats, 
aquest any a part del programa 
conjunt també hi ha activitats 
conjuntes. S’ha creat una festa 
per tots els públics, amb molta 
qualitat.
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E l primer tret de sortida 
serà el pregó, especta-
cle de Festa Major que 

es farà el divendres 12, a les 
21:30, a la Plaça Verdaguer. Els 
protagonistes seran el Jaume i 
la Paquita de Cal Bernadet, dos 
capelladins implicats durant 
80 anys en la vida cultural de 
Capellades. A partir d’aquí es 
crea un espectacle on hi par-
ticiparan Comediants, Grup 
Teatral de Capellades, gegants, 
capgrossos i uns quants mem-
bres de Gresca Fresca.
Seguidament s’iniciarà el Pa-
seillo dels Dimonis, també 
amb la col·laboració dels Co-
mediants, fins la plaça Àngel 
Guimerà on a les 22:30 co-
mençarà el Correfoc dels Di-
monis de Capellades. Fins les 
12 de la  nit el foc i el soroll 
seran els protagonistes, amb 
grans i petits corren pels car-
rers de la vila perseguits pel 
bestiari de foc i els dimonis. Es 
recomana que tothom porti 
roba de cotó, coll tancat, mà-
niga llarga, mocador de coll, 
barret, calçat flexible lleuger i 
tancat, i taps per a les orelles. 
El Correfoc acaba a la plaça 
Verdaguer amb els versots i la 
cremada final.
A les 24:30 la següent activi-
tat serà el GinMúsics, als Jar-
dins de Casa Bas, amb Llibert 
Fortuny i l’espectacle “Solo 

Programació de la Festa Major de Capellades

Ride”. Aquest és un dels més 
destacats i reconeguts músics 
i compositors de jazz de Ca-
talunya dels nostres temps. El 
seu estil mescla jazz tradicio-
nal amb elements d’electròni-
ca. A l’espectacle “Solo Ride”, 
estrenat dins el Festival Grec 
d’enguany, toca en solitari 
acompanyat de saxos, EWIS, 
ordinadors i altres eines tec-
nològiques.
A la mateixa hora, a la plaça de 
la Bassa, Concert amb La Ver-
ga Records, Mr. Snoid i l’As-
semblea de majaras, organit-
zat per la Festa Major Popular. 
La Verga Records és un grup 
de tribut a La Polla Records 
amb música canyera i lletres 
de reivindicació. Mr. Snoid i 
l’Assemblea de Majaras es va 
formar al voltant de la mítica 
banda Inadaptats. Amb ells 
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es pot ballar frenèticament al 
ritme de l’ska accelerat dels 
Kortatu.
El dissabte 13 d’agost comen-
çarà amb el Campionat soci-
al de petanca que organitza 
el Club Petanca Capellades, 
a partir de les 9 de la nit a les 
seves pistes de l’Esplanada del 
Capelló.
A les 10 del matí, petardada 
d’inici i inauguració de l’ex-
posició de bonsais de Manuel 
Rodríguez, organitzada per La 
Lliga, al Saló Rosa.
A les 11, xaranga pels carrers 
amb Eixits de To Vilamarxant, 
que venen enguany amb nous 
músics i més temes per ani-
mar la Festa Major.
A les 12, cercavila popular 
amb Falcons, Gegants, Gegan-
tets, Capgrossos i la Xaranga, 
des de la plaça Verdaguer fins 

la Font Cuitora. Allà, a la 1, hi 
haurà el Concert Vermut amb 
Saphie Wells & The Swing 
Cats, que presentarà un re-
pertori de swing recordant te-
mes clàssics del jazz en format 
acústic i instrumentistes.
Després de dinar, a les 5, es 
reprendrà l’activitat amb dues 
propostes. Al camp de fut-
bol municipal partit de Festa 
Major entre el Club de Futbol 
Capellades i el C.F. Sant Pere 
de Riudebitlles. Pels carrers 
de la vila, Bicicletada Popular 
organitzada per l’Esplai Ali-
ret, amb la col·laboració de 
Caprabo Capellades en el be-
renar que es farà a l’acabar.
A les sis, a la plaça Catalunya, 
Taller d’Allboard amb el Jordi 
i l’Aitor, dos experimentats 
skater’s de la comarca, que 
impartiran un taller especta-
cular d’esports de lliscament. 
A la plaça hi haurà circuits 
d’iniciació guiats, circuits tèc-
nics amb monitoratge, zona 
scooter, zona longboard, zona 
patinatge lliure, tap surf amb 
onades amb lona i skate. Cal 
portar-se el casc de casa.
A les 18:30, a la sala munici-
pal d’exposicions Les Voltes 
de Casa Bas, s’inaugurarà 
l’exposició/instal·lació “Paper 
i tipografies” de Ramon En-
rich, que es podrà visitar fins 
al 28 d’agost. Aquí trobaràs 
un univers de formes i lletres 
molt particular d’aquest artis-

ta igualadí.
Mitja hora més tard, a les 19 
hores a la plaça Verdaguer, sar-
danes amb la Cobla Costa Bra-
va, que també farà el Concert 
i Ball de Festa Major, a partir 
de les 22:30. Actualment l’Or-
questra Costa Brava està for-
mada per més de 20 músics i 
cantants professionals.
A la mateixa hora, a la plaça 
de la Bassa, hi haurà Dalton 
Bang, Kòdul i Mr. Love Dady, 
organitzat per la Festa Major 
Popular. Dalton Bang és una 
formació que passa de la mú-
sica dels setanta fins arribar a 
la patxanga més actual, amb 
molt ritme i ganes de gresca. 
Els Kòdul tenen un estil ska, 
rock, reggae i rumba electrò-
nica. Finalment el DJ Mr. Love 
Daddy portarà la seva música 
de funk, latin, soul, boogaloo 
i R&B.
El diumenge de Festa Major 
també començarà amb una 
petardada a les 10 del matí.
A les 12:15, Concert d’orgue 
de Festa Major, amb Pol Ál-
varez, organitzat pels Amics 
de l’Orgue de Capellades. En 
aquesta primera edició el so-
lista serà el músic i intèrpret 
Pol Àlvarez i Viciana, amb un 
programa variat amb peces 
de J.S. Bach, F. Mendelson i la 
festiva Introduction und Pas-
sacaglia del compositor Max 
Reger. Pol Álvarez ha estat 
premiat als XIV Premis d’In-
terpretació Musical i compo-
sició del Conservatori de Mú-
sica Isaac Albéniz de Girona 
en la modalitat d’instruments 
de teclat (orgue, piano i clavi-
cèmbal) després de rebre una 
menció d’honor a la tretzena 
edició. Ha estat finalista en 
premis com el del III Concurs 
Nacional de Joves Organistes 
Ioannes Baptista Cabanilles 
entre d’altres. La seva activi-
tat com a concertista solista 
l’ha portat a actuar des dels 14 
anys a llocs com l’església de 
Sant Corneli de Collbató, Sant 
Pere de Terrassa, entre d’altres.
A la 1 del migdia, Exposició 
de Patchwork amb motius de 
rajola hidràulica, que es podrà 
visitar al Mirador del Museu 
Molí Paperer de Capellades. 
La Roser Teixidó, l’Antònia 
Bernadet i les alumnes del Ta-
ller de Patchwork han fet un 
gran treball interpretant l’estil 
particular que tenen les rajoles 
hidràuliques.
A la 1:30, a la plaça de la Bassa, 
Cuinem a la Bassa, organitzat 
des de la Festa Major Popular.
A les 18:30, a la plaça Verda-
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guer, espectacle de circ de car-
rer, “Tandarica Circus”, amb la 
companyia Passabarret, uns 
artistes que han voltat per tot 
Europa fent espectacle de car-
rer.
A les 8 del vespre, Missa de 
Vigília a l’església de Santa 
Maria i Concert de capvespre 
a La Lliga amb The Weis, orga-
nitzat per la Societat La Lliga. 
Aquesta és una formació ca-
pelladina que oferirà free-jazz, 
swing i variacions sobre estàn-
dards de tota la vida.
A partir de les 10 comença la 
Nit de les barraques una de 
les novetats d’aquesta Festa 
Major. A la plaça Catalunya 
es combinarà la música Dis-
co-funk de la Fundación Tony 
Manero i The Neighbours DJ, 
amb les barraques de les enti-
tats. 
En aquesta primera edició hi 
participen 7 entitats, - Fes-te 
Jove KP, Capellades Hoquei 
Club,  Club Futbol Sala Ca-
pellades, Associació Dimonis 
de Capellades, Futbol Club 
Capellades (femení), Unió Es-
portiva Capellades i Club Rít-
mica Capellades -. Les entitats 
s’han coordinat per oferir des 
de la seva barraca una propos-
ta singular de sopar i beguda 
diferent. Així doncs, a partir 
de le 10 de la nit, després del 
concert de capvespre a La Lli-
ga amb els The Weis, podreu 
venir a sopar a la plaça i triar 
entre  frankfurts, entrepans 
freds i calents, creps, pinxos i 
d’altres sorpreses culinàries de 
les entitats. Els tiquets es com-
praran a la mateixa barraca.
A partir de les 10, l’animació 
musical del sopar anirà a càr-
rec dels The Neighbours DJ. A 
les 12 arrencarà el concert-es-
pectacle de la Fundación Tony 
Manero. The Neighbours és 
un DJ que ha voltat per tot 
el país punxant i compartint 
cartell amb artistes interna-
cionals i trepitjant els escena-
ris de grans sales. A les seves 
maletes mai falten els millors 
hits de rock’n’roll, funk, soul, 
disco, latin, brazil i reggae.
El dilluns 15 d’agost Capella-
des es despertarà amb un re-
pic festiu de campanes i amb 
una petardada d’inici.
A les 11 començarà a sonar la 
xaranga pels carrers de Cape-
llades i seguidament l’Ofici 
de Festa Major a l’església de 
Santa Maria, on a les 12 balla-
ran els Gegants de Capellades.
A les 12:30 començarà a la 
plaça Verdaguer l’espectacle 
“Aquafesta” amb la compa-
nyia Més Tumàcat que pro-
posa animació per a tots els 
públics amb música, gresca i 
reflexió sobre l’ús i l’abús que 

fem de l’aigua.
A les 13:30 Concert vermut 
als Jardins de Casa Bas, orga-
nitzat per la gent de The Le-
mon Day. El Petit de Ca l’Eril 
oferirà un deliciós concert de 
folk-rock campestre i natura-
lista d’aquest artista català que 
actualment està de gira per tot 
el país presentant el seu darrer 
treball, anomenat “La força”. 
Es tracta d’un gran disc ple 
de la intimitat més delicada, 
etèria i onírica d’El Petit de 
Ca l’Eril, on es combinarà una 
mica de psych, amb les begu-
des de la barra gestionada per 
The Lemon Day i la tranquil-
litat dels jardins de Casa Bas.
A les 17:30 Patinada Famili-
ar amb el Capellades Hoquei 
Club, sortint de la plaça Ver-
daguer.
A les 18:30 començarà el Cer-
catasques organitzat per la 
Festa Major Popular, que sor-
tirà de la plaça Catalunya –on 
es vendran els 320 tiquets 30 
minuts abans de començar- 
per recórrer alguns dels bars 
capelladins acompanyats de la 
divertidíssima Xaranga FMP.
A les 22:30 començarà a la pla-
ça Sant Jaume el Bingo Popu-
lar que enguany organitza el 
C.F. Capellades femení.
A partir de les 12 començarà 
la Nit de l’Empalmada. De 12 
a 1 els Terratombats actuaran 
a la plaça Verdaguer, on es po-
drà escoltar el seu esperit irò-
nic i festiu tan característic.
De 1 a 2:30 “Canet Rock” i 
més ...amb JJDJ’s, uns cracs 
punxant actualitat que por-
taran l’estil del Canet Rock 
a Capellades. Acompanyats 
d’un espectacle brutal de so 
i llums mòbils, cegadores, là-
sers, truss, discomòbil, fum 
i altres sorpreses portaran la 
música ballable, la marxa i el 
bon rotllo.
A les 2 de la matinada, a la 
plaça Catalunya, començarà 
fins les 3:30, BCN Division, 

una banda de versions pop i 
rock, amb un gran repertori 
basat en els èxits més actuals i 
alguns dels clàssics més inter-
nacionals.
De 3 a 4 els Terratombats tor-
naran a la plaça Verdaguer, de 
3:30 a 4:30 l’esperit Canet serà 
a la plaça Àngel Guimerà i de 
4:30 a 5:30 els BCN Division 
animaran la plaça Catalunya.
A les 5:30 s’iniciarà la cercavila 
des de la plaça Verdaguer cap a 
Ca l’Angelillo on a les sis hi ha 
l’esmorzar de coca de forner.
El dimarts 16 darrer dia de 
Festa Major també comença-
rà amb una petardada d’inici 
a partir de les 10.
D’11 a 13:30 es podrà fer Pa-
per en família, amb Tallers so-
bre el paper, organitzat des del 
Museu Molí Paperer.
També a les 11 a la plaça de la 
Bassa s’instal·larà l’Espai Ro-
còdrom, que es repetirà a la 
tarda de 5 a 8.
A les 11:15 hi haurà la Mis-
sa pels difunts, a l’església de 
Santa Maria.
A les 13:30, Cercavila arros-
sera per portar tothom fins 
a la Font Cuitora on a les 14 
es farà l’Arròs de Festa Major. 
Els tiquets, a 6 euros, es poden 
comprar a la Piscina Blava.

A les 17:30 començarà la cur-
sa/caminada de descoberta de 
les fonts de Capellades, que 
organitza AEMdeKP, junt amb 
el taller del Rocòdrom. La ca-
minada d’orientació es pot fer 
en família o amb amics, amb 
l’objectiu de descobrir alguns 
indrets més desconeguts de 
Capellades.
A les 19 a la Font Cuitora hi 
haurà Havaneres i cremat amb 
el grup Son de l’Havana, on 
col·labora la Bodega J. Torres, 
una petita formació de mú-
sics professionals, amb molts 
anys d’experiència, que ens 
donaran l’ocasió d’escoltar, 
cantar i compartir les cançons 
de taverna i havaneres que ens 
evoquen a la nostra cultura i la 
nostra història.
A la nit, estrena de l’obra 
“Capullades” a la Piscina Bla-
va. “Capullades” és la nova 

producció del Grup Teatral de 
Capellades per a la Festa Ma-
jor. Es tracta d’una peça còmi-
ca i molt original escrita, diri-
gida i interpretada per Marcel 
Riba, Oriol Castells i Josep 
Masoni, amb disseny de so 
del Dani Mayor, que ens parla 
d’històries, anècdotes i fets de 
Capellades i dels seus vilatans, 
en clau d’humor. Serà un plat 
d’estiu refrescant fet a base de 
sàtira política i escenes costu-
mistes, amanit amb un polsim 
de crítica constructiva que ens 
farà passar una vetllada d’allò 
més divertida. Les entrades es 
poden comprar anticipada-
ment a la Piscina Blava de Ca-
pellades, a 5 euros.
Ja per acabar la Festa Major, a 
les 23:30 començarà una batu-
cada final amb Molta Xamba, 
des de la Piscina Blava fins la 
Plaça Verdaguer.
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Aquests dies els Prats de 
Rei viu la seva Festa 
Major i perquè ens en 

faci cinc cèntims hem parlat 
amb en Marc Sendiu, que és 
el regidor de Festes, Urbanis-
me i Obres, Noves tecnologies 
i energia i coordinació interna 
de l’Ajuntament pratenc. Amb 
ell també hem fet un repàs 
dels temes més destacats de 
l’actualitat del municipi. Marc 
Sendiu forma part de l’equip 
municipal de l’Ajuntament 
dels Prats de Rei com a regidor 
des de l’any 2007.

Com es presenta la festa Ma-
jor d’enguany?
Es presenta bé. Sempre in-
tentem incorporar-hi alguna 
novetat malgrat ja hi ha acti-
vitats que tenen continuïtat i 
que sempre tenen molt èxit, 
com és el cas de la cursa popu-
lar, que enguany ja és la seva 
onzena edició i que sempre 
aplega molta gent.
Una de les novetats d’enguany 
és el concert de diumenge 
a la nit que anirà a càrrec de 
Carles Belda i Jaume Arnella. 
L’espectacle infantil també és 
nou i serà amb el Jaume Barri. 
Els inflables per als nens tam-
bé els hem innovat una mica i 
aquest any n’hi haurà uns de 
més nous a la piscina per a 
nens més grans i per als més 
petits continuaran instal·lats 
al raval de Sant Joan. La res-
ta d’actes són els tradicionals 
que fem sempre: ball, sarda-
nes... 
També és de destacar la festa 
major jove, que és organitzada 
conjuntament amb el grup de 
joves del municipi. Divendres 
es podrà gaudir de l’espectacle 
Escala en Hi-Fi on hi partici-
pen gent de totes les edats que 
fan actuacions en play-back o 
en directe. I dissabte hi haurà 
concert a càrrec de l’Orques-
tra Tropical i la Terrasseta de 
Préixens. Per a l’Ajuntament 
és molt important aquesta 
implicació de la gent jove del 
municipi en la Festa Major.
Un fet a destacar de la Fes-
ta Major d’enguany és que 
el pregó anirà a càrrec de la 
Laura Duch, que durant molts 
anys va ser directora de l’esco-
la dels Prats de Rei.

A aquestes alçades de la legis-

“Per crear la nova comarca de l’Alta Segarra hi ha d’haver una  
voluntat política i una voluntat ciutadana, que la gent ho vulgui”

latura, quins projectes muni-
cipals s’estan duent a terme 
i quins teniu previst engegar 
aquests propers anys?
Hem fet una obra molt im-
portant, que és tota la urba-
nització dels carrers del nucli 
antic. Aquesta és una obra 
complexa que es va acabar 
la legislatura passada i que 
ha permès que el municipi 
guanyés moltíssim. Aquesta 
legislatura portarem a terme 
dues actuacions: la primera és 
l’adequació del parc de davant 
de les piscines. Aquesta és una 
obra petita però molt dema-
nada per part dels pares  i que 
s’executarà a principis de l’any 
vinent i el que farem és ade-
quar aquesta zona verda que 
des que es va construir no s’hi 
ha fet res. Aquesta obra es fi-
nança a través de la Diputació 
de Barcelona. L’altra obra, que 
és complementària, serà una 
reforma de la piscina munici-
pal que es farà durant l’hivern 
i primavera vinents. És una 
obra que segueix un criteri de 
sostenibilitat: tenim una pisci-
na amb molta fondària i com 
que fa molt temps que tenim 
demanda de poder-hi fer acti-
vitats aquàtiques tipus aqua-
gym, hem cregut convenient 
aixecar el vas de la piscina. A 
més també s’adequarà el con-
torn de la piscina amb materi-
als antilliscants i es treballarà 
sobre la supressió de barreres 
arquitectòniques.
Les subvencions que hem 
sol·licitat ara i que seran per 
aquesta legislatura ens perme-
tran començar a fer una ac-
tuació que és molt important 
per al municipi. Es tracta de 
la ronda de Prats que perme-
trà que els vehicles pesants i 
agrícoles que fins ara han de 
passar per l’interior del poble, 
amb les conseqüents molèsti-
es, tinguin una via exterior.

Econòmicament els Prats de 
Rei  és un municipi agrícola.
Sí, la major part dels ingres-
sos provenen del món agríco-
la i ramader, tot i que també 
hi ha molta gent que treba-
lla fora del municipi. També 
comptem amb diverses cases 
de turisme rural i malgrat que 
abans hi havia tot el suport del 
Consorci de Turisme de l’Alta 
Anoia i que s’ha anat diluint, 
cadascuna de les cases conti-
nua funcionant de forma au-
tònoma. Als Prats de Rei enca-
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Entrevista a Marc Sendiu, regidor de Festes de l’Ajuntament de Prats de Rei

ra hi ha l’Oficina de Turisme 
on es van fent cursos i s’infor-
ma de les activitats.
Actualment el Consorci ha 
tingut un canvi de presidèn-
cia, que ara encapçala en Jordi 
Badia, alcalde de Calaf, i el que 
s’està estudiant és quin ha de 
ser el rumb d’aquest organis-
me en aquests propers anys, 
tenint en compte que aquesta 
entitat depèn de la Diputació 
de Barcelona i del Consell Co-
marcal de l’Anoia.
També a la zona tenim la 
Mancomunitat Intermunici-
pal Segarrenca que el que fa és 
mancomunar serveis com po-
den ser la recollida d’escom-
braries, obres conjuntes de 
manteniment de camins, bà-
sicament treballant en l’àmbit 
dels serveis als municipis.

Els Prats de Rei és un muni-
cipi molt ric, històricament 
parlant i està situat en un en-
clavament estratègic.
Totes les troballes que es van 
fer al voltant de l’església de 
la Mare de Déu del Portal, la 
Diputació va dur a terme les 
obres prioritàries, que eren 
la consolidació dels murs i 
de l’estructura de la muralla 
ibèrica i en va fer una pri-
mera fase amb el compromís 
d’executar-ne una segona. Ara 
la zona està tota urbanitzada i 
tapada, hi ha l’òcul que és des 
d’on es pot veure el que hi ha 
i hi haurà una escala d’accés. 
Quan estigui això finalitzat hi 
ha prevista la ubicació d’una 
sèrie de materials gràfics i pla-
fons que explicaran tot el que 
hi ha, de tal manera que el vi-
sitant, sense haver de baixar al 
fossar ja podrà copsar i enten-
dre la història. Des de l’Ajun-

tament pensem que un cop 
acabat això, s’hauria de pro-
mocionar un circuit històric 
en què es visitaria la Manresa-
na, el Museu Castellà i Real i 
les restes arqueològiques de 
la muralla ibèrica. Seria un 
circuit historicocultural molt 
complet. Tenim la sort que 
som un municipi amb molta 
història i ho anirem potenci-
ant.

Heu resolt definitivament els 
problemes que vàreu tenir 
amb el servei de telefonia?
Ara estan resolts però com 
que eren deguts a robatoris de 
cablejat no podem estar mai 
segurs que no es tornaran a 
produir. Es van produir en 
una zona propera a la carrete-
ra C-1412 però molt deshabi-
tada i que fa de difícil vigilar. 
El problema amb que es troba 
la companyia quan es produ-
eix un furt d’aquest tipus és 
que ha de reposar molts me-
tres de cablejat i moltes ve-
gades no els té en estoc i una 
avaria que es podria resoldre 
en un dia, tarda més d’una 
setmana en tenir solució. Però 
per a nosaltres el problema 
és greu perquè deixa molta 
gent incomunicada. Des de 
l’Ajuntament s’ha demanat 
als Mossos d’Esquadra que 
augmentin la vigilància i els 
controls i sembla que hi ha un 
compromís per part serva de 
posar-hi més mitjans. I amb la 
companyia es va demanar que  
posin més elements de segu-
retat a la línia. És una situació 
preocupant.

Els Prats de Rei forma part 
dels municipis que reivindi-
quen l’Alta Segarra.

La comarca de l’Anoia té la 
singularitat de ser molt di-
versa i podríem dir que està 
dividida en tres espais ge-
ogràfics diferents: l’Anoia 
Sud, la Conca i nosaltres, els 
municipis de la part alta de 
l’Anoia. Penso que cultural-
ment nosaltres ens integrem 
més en la Catalunya Central. 
El que reivindiquem és poder 
formar aquesta nova comar-
ca de l’Alta Segarra perquè 
penseu que històricament ja 
la Segarra històrica rau en 
el nostre municipi. Ara és el 
moment, i més amb l’apro-
vació de la nova Vegueria del 
Penedès, de la qual nosaltres 
no en formem part. Per cre-
ar aquesta nova comarca de 
l’Alta Segarra penso que hi ha 
d’haver una voluntat política, 
que ja està demostrada però 
també hi ha d’haver una vo-
luntat ciutadana, que la gent 
ho vulgui.

En diverses èpoques havíeu 
tingut problemes amb l’ai-
gua, per excés de nitrats. En 
quina situació esteu?
Estem molt pendents de la 
portada d’aigua de la Llosa 
del Cavall. Som un municipi 
agrícola i la nostra aigua té uns 
nivells alts de nitrats. Estem 
batallant des de la Mancomu-
nitat, parlant amb l’ACA per 
tal de que el tema es desencalli 
i s’activi. La qualitat de l’aigua 
dels municipis rurals és molt 
baixa i hem d’intentar complir 
amb la normativa, però nosal-
tres, actualment no podem fer 
més. L’única opció és l’arriba-
da d’aquesta aigua de la Llosa 
del Cavall per barrejar-la amb 
la nostra i arribar als nivells de 
qualitat establerts.
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Piscina de 
Capellades, 1935

L
a fotografia de l’igualadí Procopi Llucià ens permet veure 
una vista general de la Piscina de Capellades, el juliol de 
1935. Aquesta instal.lació va ser inaugurada el 15 d’agost 
de l’any abans, 1934. Durant molts anys, la coneguda 

“Piscina Blava” de la població anoienca va ser considerada la millor 
de la comarca. 
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
AFMI00909.  
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PRATS DE REI / LA VEU 

Divendres 12 d’agost 
22:30h Escala en hi-fi 
+ nit de dj’s, a la pista 

de la Cooperativa.
Dissabte 13 d’agost
19:00h XI Cursa Popular dels 
Prats de Rei. Inscripcions a 
partir de les 18:00h, davant de 
la piscina.
00:00h a la pista de la Coo-
perativa, Nit de concerts amb 
Orquestra Tropical i la Terras-
seta de Preixens
Diumenge dia 14 d’agost
17:30h a la Plaça Major, espec-
tacle infantil a càrrec de Jaume 
Barri. Hi haurà berenar per a 
tothom. 
Seguidament, Cervavila de ge-
gants i capgrossos, amb la pre-
sència dels Geganters de Calaf. 
20:30h a la Plaça Major, Pregó 
de festa major a càrrec de Lau-
ra Duch 
23:00h, a la pista de la Coo-
perativa, Concert musical a 

càrrec de Carles Belda i Jaume 
Arnella. Després del concert, 
música a càrrec del Dj Karka 
(Música anys 80, 90,…).
Dilluns dia 15 d’agost
12.00 h a la parròquia de San-
ta Maria dels Prats de Rei, 
missa solemne amb la partici-
pació de la coral Mare de Déu 
del Portal. 
13:00h a la Plaça Major, sarda-
nes amb la Cobla Juvenívola 
d’Agramunt. 
20:00h a la pista de la Coope-
rativa, ball llarg amb l’Orques-
tra Banda Sonora.
Dimarts dia 16 d’agost
12:00h a la parròquia de Santa 
Maria dels Prats de Rei, missa. 
11:00 a13:00h / 17:00h-20:00h, 
inflables a la piscina i també al 
raval de Sant Joan per als més 
petits. 
17.00 Al santuari de la Mare 
de Déu del Portal, Sant Rosari.
21:00H a la pista de la Coope-
rativa, botifarrada popular i 
ball amb Pep i M. José.

Programa d’actes de la 
festa als Prats de Rei

COPONS / LA VEU 

A Copons, malgrat ser 
un poble petit -que 
s’omple de gent cada 

estiu- preparen una Festa Ma-
jor digna de poblacions de 
molt més pes a la comarca. 
Ja fa dies que va començar. 
Darrera hi ha un ajuntament 
engrescat i, sobretot, les Co-
missions de Munta’t la Festa, 
que treballen de valent per 
proposar una agenda d’activi-
tats molt nodrida. Segur que 
estaran distrets. No hi faltarà 
la gresca!
 
Divendres 12 d’agost 
A les 11 h, al poliesportiu, Jocs 
Infantils.
A les 19:30 h, a la Plaça Ramon 
Godó, Ruta Guiada i Pregó de 
Festa Major, a càrrec d’As-
sumpta Muset Pons, doctora 
en història moderna i autora 
de diverses publicacions sobre 
els Negociants de Copons del 
segle XVIII (inici i final a la 
plaça)
A la 1 h, a la Plaça Ramon 
Godó, Concert Nit Jove amb 
el grup JoKB i seguidament, 
Sessió Disco amb la DJ Virgi.
Dissabte 13 d’agost
Durant tot el dia, al poliespor-
tiu, Rocòdrom per a totes les 
edats.
A les 17 h, al poliesportiu, 
La Gimcana de Copons. Ins-
criu-te ½ hora abans de co-
mençar.

A les 20 h, a la Plaça Ramon 
Godó, Ball de Tarda-Vespre 
amb el grup Band’d’Festa.
A les 00:30 h, Ball de Nit amb 
el mateix grup.
Diumenge 14 d’agost
A les 9 h, al poliesportiu, Cur-
sa d’Orientació. Inscriu-te 
abans de començar.
A les 12 h, a la Sala Polivalent, 
Final dels campionats de ten-
nis taula i futbolí, i Final cam-
pionat de truc.
A les 18 h, sortida de la Sala 
Polivalent. La Cercavila de 
Copons. Amb gegants, gra-
llers, capgrossos...
A les 23 h, al Bar La Cullere-
ta, Concert a la Fresca amb el 
grup Trio Rumbero. I seguida-
ment, Sessió Disco amb Beat 
Crashers DJ’S.
Dilluns 15 d’agost
A les 8 h, inici i arribada a la 
placeta de Cal Segura, Ma-
tinades amb els Grallers de 
Copons, Vallbona d’Anoia i 
Soto.

A les 12 h, a l’església de Santa 
Maria de Copons, Ofici So-
lemne de Festa Major i bene-
dicció de l’aigua de Sant Magí.
Al sortir de missa, i fent camí 
fins la Plaça Ramon Godó, 
Rua dels Bastoners de Copons, 
i seguidament, Sardanes amb 
la Cobla Quintet Terres de 
Marca. Tot prenent el tradici-
onal Vermut Popular.
A les 17 h, a la Piscina, Al.luci-
na a la Piscina. Fes de canalla 
amb la canalla!
Per apuntar-se contactar amb 
Noelia Tomàs el tel. 639167 
779 
A les 22:30 h, a la plaça Ramon 
Godó, Cinema a la fresca per a 
tots els públics.
Dimarts 16 d’agost
A les 9 h, sortida des del po-
liesportiu, Caminada Popular. 
Cal portar aigua i esmorzar
A les 19 h, davant el Bar La 
Cullereta, Espectacle Infan-
til amb amb Viri Virom amb 
l’espectacle Festiball.
A les 21 h, a la Plaça Ramon 
Godó, Sopar de Festa Major. 
I seguidament, Puja a l’Esce-
nari!, espectacle popular de 
playbacks: actua, imita, inter-
preta... i mostra l’artista que 
portes dins! Per apuntar-se 
contactar amb Jordi Closa.
Venda de tiquets del sopar a: 
L’Ajuntament, l’Estanc i al Bar 
La Cullereta. Hi haurà venda 
de números per a la rifa de fi-
nal de festa, al bar i l’estanc i 
durant els actes.

Parròquia 
de Sant 
Magí de 
Rocamora

Organitza: Patrocinen: Col·laboren:

Reserva d’entrades a :

Santuari de Sant Magí 
de la Brufaganya

juny | juliol|agost |
setembre  de  2016

www.brufaganya.cat

Nits Musicals
a la a Brufagany

Entrades 
i abonaments

Marta Mathéu, soprano
Josep Surinyac,  piano

Dissabte, 13 d’agost de 2016, a les 21:30

Coral Mixta d’Igualada
Alfred Cañamero,  director

Dissabte, 10 de setembre de 2016, a les 21:30

o Marta Mathéu: 15€
o Coral Mixta d’Igualada: 15€



Festa Major al Bruc

COMARCA  |  23
LA VEU
Divendres,12 d’agost de 2016

A Argençola també 
estan de Festa Major

ARGENÇOLA / LA VEU 

A rgençola també viu 
aquests dies la seva 
festa gran. Aquests 

són els actes:
Divendres 12 d’agost
20.00 h Pregó
20.30 h Batucada amb Protons
21.00 h Sopar Popular pel jo-
vent (4 euros el plat de fideuà)
23.00 h Concert amb JOKB
00.00 h Correcarrers
01.00 h Concert amb Els Al-
bercocks
03.00h Concert amb La Ter-
rasseta de Preixens
01.00 / 06.00 h Discomò-
bil amb Dj Jota, Dj Perci i Dj 
Texas
Dissabte 13 d’agost
17.00 h Inflables i jocs.
17.00 h ‘Sopa de contes’ del 
llibre ‘Quin cacau! Desordres 
i altres històries’. Presentació 
literària amb contacontes mu-
sical al Local Social. Per nens 
de 4 a 11 anys (o més petits 
amb els pares)
18:00h Espectàcle infantil 
‘Queviures’ amb la Compa-
nyia De Parranda, i xocolata-
da.
19:30 h Actuació del grup La 
Guingueta.
22.00 h Botifarrada (2 euros) 
amenitzada amb Stressband.
23.30 h Ball amb Stressband.
(A la mitja part es farà el sor-
teig d’un pernil i una panera)
Diumenge 14 d’agost
12.00 h Ofici de Festa Major.
Seguidament Concert del 
grup Pluja de Notes amb les 
veus de Roser Sabaté, Núria 
Andreu i la música de Magda 
Roig al piano.
Després del concert a l’Ajun-
tament, dins el Projecte Ar-
gençola Memòria, presentació 
de la continuació del vídeo ‘De 
quan anàvem a peu’ amb no-
ves entrevistes a la gent gran 
del terme. Després hi haurà 
un vermut per a tots.
18.00 h Concert amb Nelson 
Poblete
19.30 h Concert de Dos Par-
dalets amb Carles Belda i 
Marc Serrats
21.00 h Sopar de tapes i entre-
pans
22.00 h Concert amb Oakland

EL BRUC / LA VEU 

E l municipi d’El Bruc ce-
lebra la Festa Major en 
aquest pont festiu, amb 

un atepeït programa d’actes, i 
un interessant concurs de fo-
tografia. Els calendari d’actes 
és el següent, a partir d’avui 
divendres.
petit poble 
Divendres 12 d’agost 
Rocòdrom, 11.00 h, Casal Fa-
miliar
Fem Bugada!, 18.30 h, Plaça 
Del Racó
Correbars Senglar, 19.30, Inici 
Piscina
Bicicletada Nocturna, 21.00 h, 
Can Casas
Concert Papa’s And The 
Popo’s, 23.30 h, Can Casas
Dissabte 13 d’agost
Taller de Pintura, 11.00 h, Can 
Casas
Campionat de Tennis Taula, 
11.00 h, Can Casas
XI Festa dels Escacs,17.00  
Jugantots al Circ, 17.00 h, Can 
Casas
Ball de Sardanes, 20.00 h, Can 
Casas
Concert,23.00 h, Can Casas
Ball de Nit, 24.00 h, Can Casas
Amb l’Orquestra La Principal 
de la Bisbal.
Diumenge 14 d’agost
Jocs, Vermut I Concurs De 
Truites, 11.00 h, Torrent de 
l’Illa. 
Petanca, Tibar Corda amb 
Sorpresa, Escultures de fusta 

fetes amb motoserra,  Tallar 
llenya amb destral i xerracar, 
Llançament de pinyol, Taller 
de fones, Plantada de gegants 
i capgrossos, 18.00 h, Can Ca-
sas
Cercavila, 18.30 h, Sortida i 
Arribada a Can Casas
VII Cursa Popular, 19.30 h, 
Can Casas
Correfoc, 22.00 h, Al Pont
Versots i Castell de focs, 23.15  
h, Can Casas
Concert, 24.00 h, Can Casas
Dilluns 15 d’agost
Missa, 12.00 h, Església
Dinar de la gent gran, 14.00 h, 
a l’Hotel El Bruc
Inflables i Xocolatada freda, 
18.30 h
Teatre “Glups”, 19.30 h, Casal 
Familiar
Havaneres i Cremat, 22.30 h, 
Plaça del carrer de la Parrò-
quia
Dimarts 16 d’agost
Teatre“Glups”, 21.00 h, Casal 

de 2016. S’han de trametre en 
format digital JPEG amb la 
mínima compressió, sense cap 
marca d’aigua ni cap identi-
ficació, a una amplada i alça-
da mínima de 30cm x 24cm 
a 300dpi, respectivament, a 
l’adreça electrònica bruc@
diba.cat, i haurà de constar el 
títol de la fotografia, el nom 
del concursant i el seu nú-
mero de DNI i adreça postal, 
modalitat a què concorre i un 
telèfon de contacte. En cas de 
resultar guanyador/a es dema-
narà la imatge en alta definició 
per a poder ser impresa en la 
màxima qualitat.
El màxim de fotografies ad-
meses per autor serà de tres 
per categoria. Les fotografies 
hauran de ser inèdites, és a dir, 
no hauran estat mai premia-
des ni presentades en cap altre 
concurs.
Pel sol fet de participar en 
aquest concurs els autors re-
coneixen ésser posseïdors del 
copyright de les seves foto-
grafies i, en conseqüència, te-
nir els drets d’autor i els drets 
d’imatge.  No s’acceptaran fo-
tografies que puguin resultar 
pornogràfiques, degradants, 
violentes, vexatòries o que 
en general es puguin consi-
derar contràries a la ètica i la 
dignitat. La participació en el 
concurs comporta la cessió 
gratuïta dels drets patrimoni-
als de la propietat intel·lectual 
sobre les fotografies a favor de 
l’Ajuntament del Bruc.
Les fotografies presentades 
seran publicades en una ga-
leria d’imatges dins la web de 
l’Ajuntament del Bruc. Les fo-
tografies guanyadores, a més, 
seran la base del calendari del 
Bruc 2017.
La inscripció a aquest concurs 
és gratuïta.  

Familiar.
- Exposició dels dibuixos i 
pintures dels nens i nenes de 
l’aula de pintura del Bruc, a la 
Sala d’actes de Can Casas.
- Exposició de Dolors Canu-
das
- Dissabtes i diumenges, Mu-
seu de la muntanya de Mont-
serrat del Bruc de 10.30 a 
14.00 h, a l’Ajuntament.

Concurs de Fotografia de la 
Festa Major del Bruc 2016
L’esperit del concurs és el de 
destacar fotogràficament els 
valors humans i socials de la 
Festa Major. S’estableixen en 
tres categories:
a. General. 100 euros.
b. Creativa. S’accepten tracta-
ments digitals. 75 euros.
c. Menors de 15 anys. 50 euros.
Els premis consistiran en vals 
de compra a gastar en es-
tabliments del Bruc. Podrà 
participar en aquest concurs 
qualsevol persona d’àmbit 
professional o aficionat.
Els candidats hauran de pre-
sentar les seves fotografies 
abans del dia 30 de setembre 

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

surtdecasa.cat/centre
Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!

Av. Països Catalans, 61 
Igualada ·  93 805 06 73

DESCALCIFICADOR 2020C

www.xavipalau.com
639 769 218

osmosis cm



LA LLACUNA / LA VEU 

E ls veïns i veïnes del nu-
cli de Rofes tenen una 
cita del 12 al 15 d’agost 

i és que celebren la seva Festa 
Major.
La comissió de festes amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de La Llacuna han preparat un 
gran ventall d’activitats per a 
tots els públics i fer de la festa 
una eina de retrobament i de 
compartir moments entre ve-

La Festa Major de Rofes pren el relleu a la Llacuna

ïns, familiars i amics.
Divendres la festa comença-
rà amb un bingo i música a 
la piscina. Dissabte es podrà 
gaudir de jocs com; el domi-
no, la petanca, també d’un 
taller infantil, d’una cercavila 
i del tradicional sopar de ger-
manor i el ball. Diumenge tin-
drà lloc les finals dels jocs, un 
bingo infantil, la santa missa, 
un concurs de cuina, els in-
flables i panell de tir, el futbol 
sala, una botifarrada i el ka-
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Dies de festa 
a Bellprat

BELLPRAT / LA VEU 

E l petit poble de Bell-
prat, el que compte 
amb menys habitants 

de l’Anoia, al llindar amb la 
Conca de Barberà, celebra la 
Festa Major coincidint amb la 
Mare de Déu d’Agost, amb les 
següents activitats:
Divendres 12 d’agost
A les 19.30 h, batucada amb 
Ben Sonats.
A les 20.00 h, cinema a la fres-
ca.
A les 21.45 h, presentació de 
l’APP: Anoia Terra de Castells, 
el Castell de Queralt.
A les 22.00 h, Sopar Popular. 
Preu: 12 euros. Reserves fins al 
10 d’agost als telèfon 630 757 
443 - 657 654 442.
A les 23.30 h, concert de jazz 
dixieland amb Doctor Jazz 
Friends.
Dissabte 13 d’agost
A les 17.30 h, tallers de taula, 
jocs per a la mainada i xocola-
tada per a tots.
A les 20.00 h, partit de futbol 
7.
A les 00.00 h, ball amb el grup 
musical SetDVeu. En acabar, 
sorteig de diversos lots i boti-
farrada per a tothom.
Diumenge 14 d’agost
A les 12.00 h, ofici solemne 
presidit pel P. Salvador Ba-
tet, monjo de Poblet i veí de 
Bellprat, que celebrarà la seva 
primera missa acompanyat 
per mossèn Josep Grau i altres 
sacerdots. Cants de Lleonard 
del Rio, acompanyat per Coni 
Torrents a l’orgue i, en acabar, 
aperitiu de Festa Major.
A les 19.00 h, havaneres a càr-
rec del grup Penjats de l’ham, 
amb rom cremat.
Dilluns 15 d’agost
A les 10.30 h, missa solemne.
A les 11.30 h, sardanes a càrrec 
de la cobla Lluïsos de Taradell.

raoke. Finalment, dilluns una 
sardinada popular, bitlles ca-
talanes, una xocolatada al Pla-
novell i la final de futbol sala 
acomiadaran la festa Major de 
Rofes fins a l’any que ve.   
La Comissió i l’Ajuntament 
agraeixen a tots els col·labora-
dors i veïns el seu suport  i col-
laboració. Al web de l’Ajunta-
ment www.lallacuna.cat s’hi 
pot consultar tot el programa 
i el detall de les activitats, ho-
res i llocs.    

LA TORRE CLAR. / LA VEU 

L es Pinedes de l’Armen-
gol és l’urbanització 
més gran de l’Anoia i 

una de les de més extensió de 
Catalunya. Ubicada als límits 
de la Torre de Claramunt, 
cada any organitza unes festes 
força entretingudes per a l’alt 
nombre de població que hi re-
sideix els mesos d’estiu.

Divendres 12 d’agost
09:00h: Campionat de futbol 
sala
Inici del campionat de futbol 
sala amb els equips organit-
zats per als veïns del municipi
16h: Gincana
Comença la carrera per 
equips! Grans i petits han de 
superar totes les proves re-
partides per la urbanització. 
L’objectiu, arribar els primers 
a la meta. Que necessites? Agi-
litat mental per resoldre els 
enigmes, habilitats manuals, 
velocitat i moltes ganes de di-
vertir-te !.
Inscripcions a la Plaça de la 
Piscina.
18H: Elecció de Miss i Mr 

Festes a l’urbanització Pinedes de l’Armengol

Pinedes 2016
Amenitzat per Leo. Només 
s’hi podran presentar majors 
de 18 anys
19:30h: Exihibició de Zumba
Les alumnes d’extraescolar de 
l’Escola Torrescasana ens en-
senyaran el que han estat apre-
nent durant el curs 2015/16
22h: Animació per a totes les 
edats
Dissabte 13 d’agost
11h: Missa de Festa Major, al 
Centre Social Font de l’Ar-
mengol
11 h: Taller de mandales (fins 
a 12 anys)
Premi al millor treball. Cen-
tre Social Font de l’Armengol 
(Sala Gustems)
12:30h: Festa de la escuma 
amb colors.
Un canó d’escuma amb la 
millor música, la combinació 
perfecta per fer passar la calor 
a Pinedes
13h: Concurs de Paella o fi-
deuà
Els concursants hauran de 
dur-se tot el material necessa-
ri per fer la seva paella o fideuà 
incloent el fogonet. La paella o 
fideuà es pot dur de casa. No 
es permès fer foc al terra amb 
branques o elements combus-
tibles. Una vegada el jurat hagi 
pres la decisió final, s’entre-
garan elñs premis als millors 
cuiners.
A les 14:30h es farà (amb pun-
tualitat) el tastet i elecció del 
guanyador.
17h: Inflables / Paintball/ Be-

renar
22h: Reugenio
A la Festa Major de Pinedes, 
els acudits inèdits del gran hu-
morista Eugenio
23:30h: Festa Caribenya
A partir de la 01:30h: Disco 
mòbil
Diumenge 14 d’agost
11:30 matí: 6ª Trobada motera 
a Pinedes

12:30h: Lliurament de trofeus 
i gincana
18h: Espectacle infantil amb “ 
En Gil i els Rataplam”, tot se-
guit xocolatada!
21h: Sopar de gemanor
21:30h: Havaneres a càrrec del 
Grup Roques Blaves
Tot seguit; Ball de cloenda de 
Festa major i traca de fi de fes-
ta.

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

MAESTRO SANASI
AUTÉNTICO VIDENTE MEDIUM AFRICANO

Con alta experiencia en todos los campos puedo crear amor donde no existe, ayudo a solucionar cualquier problema.

Amor, impotencia sexual, recuperar la pareja, romper ligaduras, infertilidad, atraer éxitos en los 
negocios, judiciales, problemas matrimoniales, quitar hechizos, mal de ojo, amarres, problemas 

familiares, vicio de droga, �delidad entre parejas, unión de parejas, enfermedades crónicas, 
empresa, trabajo, protección de negocios, dolor de cuerpo, suerte, encontrar pareja, cualquier 

otro problema que tenga en la vida yo te lo soluciono con rapidez y garantía 100% en tres días. 
DESPLAZAMIENTO POSIBLE.

TENGO EL ESPÍRITU MÁGICO MÁS RÁPIDO PARA SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMA

657 218 477
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El conegut humorista 
Peyu, i l’Orquestra 

Cimarron, atraccions 
de la Festa Major

STA. MARIA MIRALLES / LA VEU 

S anta Maria de Miralles 
viu cada any una Festa 
Major molt participada, 

sobretot per la gent d’aquest 
petit poble i de la contrada, 
com d’Orpí i la Llacuna, però 
també molta gent d’Igualada 
s’hi acosta per compartir amb 
tothom el sopar popular i les 
actuacions de qualitat. Aques-
tes són les activitats d’aquest 
any:
Divendres 12 d’agost
17a caminada popular. Sorti-
da a les 22.00 h, des de la plaça 
de l’Església. Durada aprox. 
de 3 h. En acabar hi haurà xo-
colatada i un sorteig entre els 
participants de 3 massatges 
“relaxants” gentilesa de “Cor-
pore”. Preu: 7 euros. Inscrip-
cions abans de l’11 d’agost al 
tel. 636 344 115 o bé a l’Ajun-
tament, per correu electrònic 
a: st.m.miralles@diba.cat o al 
telèfon 93 808 03 01.
Dissabte 13 d’agost
A les 17.00 h, a les Antigues 
Escoles, inauguració de l’ex-
posició “Viatge per la ceràmi-
ca de la Mary Gumà”. Aques-
ta artista polifacètica, de casa 
nostra, ens presentarà una 
variada col·lecció de les se-
ves obres plenes de personat-
ges entranyables, figures fetes 
amb terra vermella, porcella-
na i refractari. Tindrem doncs 
moltes de les seves creacions i 
treballs artístics.

Tot a punt per a la gresca a Miralles

Escultures ceràmiques que 
sens dubte són un mitjà d’ex-
pressió de sensibilitat i d’emo-
cions. 
A la mateixa hora, “Olimpía-
des Supermirallenques 2016”, 
amb proves, jocs clàssics i rau-
xa plenes d’obstacles. Es reco-
mana portar roba per embru-
tar-se i també de recanvi. Un 
seguit de proves, jocs clàssics 
i rauxa plenes d’obstacles que 
tornaran a fer les delícies dels 
més petits.
Prepareu-vos per trencar 
l’olla, pel joc de les cadires i 
per passar per corriols i pistes 
d’aventura trepidant!!! 
A continuació, berenar pa 
amb xocolata. Les olles del joc 
“trencar l’olla” són una apor-
tació de Mary Gumà.

A les 21.00 h, a la plaça de l’Es-
glésia, Sopar de Festa Major. 
Botifarra amb mongetes se-
ques i amanida, gelat, vi, cafè i 
copa. A la sobretaula, actuació 
del conegut humorista Peyu, i 
a continuació ball a càrrec del 
DJ Sergio Crespo.
Diumenge 14 d’agost
A les 17.30 h, a les Antigues 
Escoles, tirada de bitlles. 
Competició de bitlles catala-
nes al camp de futbol.
A les 21.00 h, a la plaça de 
l’Església, Sopar de Germanor. 
Paella i amanida, gelat, cava, 
cafè i copa. Després del sopar 
“El concert de Festa Major” a 

càrrec de la famosa Orquestra 
Cimarrón i a continuació ball 
amb la mateixa orquestra.
Dilluns 15 d’agost
A les 13.00 h, a l’església de 
Sant Romà, missa solem-
ne. Oficiada per mossèn Pep 
Aguilar, amb acompanyament 
musical a càrrec del Duet Pi-
aveu.
Els tiquets es podran adquirir 
de dilluns a divendres de 9.30 
h a 13.30 h a l’Ajuntament fins 
al 12 d’agost. Tel. 93 808 03 01. 
Per fer la reserva de la taula 
cal comunicar-ho en el mateix 
moment de la compra dels ti-
quets. Places limitades.

Preus: sopar i actuació dissab-
te, 19 euros; sopar i concert 
diumenge, 19 euros; abona-
ment dies 13 i 14, 30 euros.
Sortejos durant la vetllada:
Durant les vetllades es sor-
tejarà un Bonsai gentilesa 
d’Anselm Nisa; una samarreta 
gentilesa de la marca Dütch 
Delight BCN; un tallat de ca-
bell per a home i dona amb 
tractament de color gentilesa 
de Perfils Perruquers; un altre 
tallat de cabell per a dona amb 
tractament de color gentilesa 
de Maria Torrens i un sopar 
per a dues persones gentilesa 
de Restaurant Ca l’Escolà.

LA FLAUTA MAGICA  Gran teatre del LICEU 

Dia 16  de setembre del 2016          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  17.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades 
garantides a la zona 2B
Una espectacular revisió del clàssic de Mozart
Tamino, atacat per una serp, és salvat per tres serventes de la Reina de la Nit que li promet la seva �lla Pamina si la salva del malvat Sarastro. Acompanyat de 
l’oceller Papageno, i de una �auta i uns cascavells màgics, troba Pamina i coneix que Sarastro la protegeix de la mare. Enfrontat a tres proves per aconseguir 
Pamina, Tamino les supera, mentre la reina furiosa intenta arribar a ells per ser �nalment vençuda.
•Obra plena de simbolismes i referències a la maçoneria, va ser la darrera òpera de Mozart qui la va dirigir a la seva estrena, poc abans de morir.
•La producció entusiasma allà on va, barrejant cantants amb animacions acolorides en una estètica del cine mut dels anys 20.
La �auta màgica (Die Zauber�öte)
•Singspiel en dos actes. Llibret d’Emanuel Schikaneder basat principalment en el conte Lulu oder die Zauber�öte d’August Jacob Liebeskind, inclòs en el recull 
de contes orientals Dschinnistan de Christoph Martin Wieland. Estrena el 30/09/1791 al Theater an der Wien. Estrena al Liceu el 15/01/1925. Darrera 
representació 28/07/2016. Total representacions al Liceu: 70.

 

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

Dia 8 Octubre 2016        Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  15.45 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre COLISEUM. 
Entrades a platea

La Cubana sempre ha cantat i ballat en tots els seus espectacles, més aviat malament que bé i sempre utilitzant l’art del“dissimulo”. Ara es veuen obligats “per 
raons de pes” a fer un musical seriosament. El perquè: Ja ho veureu. Per fer aquest musical, La Cubana fa servir d’excusa Gente Bien, un sainet molt divertit escrit 
per Santiago Rusiñol l’any 1917. Han creat un “especial” viatge en el temps on els personatges de Rusiñol ens descobreixen que la necessitat d’aparentar no té 
mida, ni època, ni data de caducitat.

La Cubana, un musical? Ho sabran fer bé? De moment els ha sortit una opereta molt divertida… La resta està per veure. 
Se’n sortiran? Qui sap? Però teatre segur que en faran!!!

LA CUBANA-GENTE BIEN  TEATRE COLISEUM



TRIATLÓ / LA VEU 

E l dia 10 de juliol es va 
celebrar 1a edició del 
Triatló del Cardener, 

també El Triatló del Mosso de 
Ferro que abans es realitzava a 
Banyoles.
Magnificament organitzat pel 
Club Esportiu Mossos Es-
quadra, amb Carles Perez al 
capdavant, aquest any es va 
estrenar la seu de Cardona per 
organitzar-lo. Amb un recol-
zament exemplar per part de 
tot el poble i ajuntament de 
Cardona
A les 10 del matí, amb l’aigua 
a 24graus i amb bastanta ca-
lor es va donar la sortida als 
gairebé 150 triatletes, dispo-
sats a adjudicar-se els titols de 
campió de catalunya absoluts 
i en el cas que fossin policies 
o bombers, també els títols de 
campió de catalunya de poli-
cies i bombers.
Per tant, el nivell era bastant 
elevat i l’atractiu de tenir les 
zones de transició (nedar-bici 
i bici-córrer) a llocs diferents 
era una atracció més pels cor-
redors i una logistica afegida 
pels organitzadors. 
Les distancies a cobrir eren 
1700m swim / 38Km bike / 
10Km run i s’hi van estrenar 
Albert Domenech i Santí Es-
tebanell. On domenech feia el 
seu primer triatló de la tempo-
rada i Estebanell el seu primer 
olímpic des que fa triatlons.
A partir de les 10:00h es dóna 
la sortida. La natació es du a 
terme al Pantà de Sant Ponç 
amb unes condicions molt bo-
nes de l’aigua que van fer que 
es pogués nadar sense neoprè. 
Era una circuit a dues voltes 
on es van donar sortides dife-
renciades per als èlit, fèmines 
i per últim els grups d’edat en 
la que sortirien els integrants 
del GasXSatanas Team.
La T1 era a uns 100m de la 
sortida de l’aigua amb una 
bona organització en el pri-
mer parc de transició que feia 
fluir la sortida al tram de bici 
de tots els participant.
El tram de bici era de 20Km 
inicials de pràcticament una 
pujada continuada amb trams 
de bon desnivell fins a arribar 
a la zona de l’ermita on es do-
nava la volta i havia instal·lat 
l’avituallament. D’aquí hi ha-
via un bon planeig i baixada 
fins a Cardona on els parti-
cipants es trobarien la T2 al 
segon parc que instal·lava la 
organització al ben mig de la 
Plaça de la Fira.

Les triatlons mantenen l’activitat esportiva de l’estiu

A partir d’aquí començaven el 
10Km a peu que s’iniciaven a 
la part vella de Cardona i bus-
caven la part més exterior de 
la ciutat emmurallada. A par-
tir d’aquí el circuit buscava la 
zona les mines de sal, trobant 
un petit tram de trail per ja re-
tornar cap a Cardona i buscar 
pujar per la zona residencial a 
la part baixa del poble i bus-
car pels carrers més drets una 
altra vegada la Plaça de la Fira 
a partir de la qual es feia una 
segon volta per a completar els 
10Km totals. 10Km amb con-
tinues pujades i baixades amb 
bastant desnivell que junta-
ment amb les altes tempera-
tures, el feien un circuit molt 
exigent. 
El Jaume Estebanell del GxS 
Team, amb molts nervis abans 
de la sortida, surt des del dar-
rera a ritme no molt alt però 
constant arribant al final del 
tram amb un temps de 36 mi-
nuts. 
Per una altra banda, l’Albert 
Domènech del GxS Team, 
després de més d’un any sense 
competir en triatlons per dues 
lesions es planteja una nata-
ció conservadora ja que ha 
tornat nadar fa tot just dues 
setmanes, acabant el tram de 
natació amb un temps de 33 
minuts.
A la bici, el Jaume Estebanell 
busca un primer tram amb 
molt ritme fins a la meitat 
de circuit. Després de tota la 
part forta de pujada acabant a 
l’ermita i allà agafa a l’Albert 
Domènech que venia d’una 
primera part de la bici més 
conservadora però amb rit-
me constant. Tots dos junts es 
preparaven per una baixada a 
un ritme altíssim fent-se bons 
relleus i passant a tothom qui 
es posava a tir. Arriben junts 
a Cardona per fer la T2 i amb 
una mitjana en la segona part 
molt alta.
Aqui s’acaben les alegries pel 
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Albert Doménech. / IMAGUS AGÈNCIA CREATIVA

Jaume Estebanell, ja que la 
cursa a peu es el seu tram més 
fluix i menys amb les altres 
temperatures (35º en la cursa 
a peu). L’Albert Domènech, 
per la seva part, s’escapa  tot 
just començar el tram buscant 
un bon ritme però a l’expec-
tativa del que es podria trobar 
en aquest circuit amb tants 
desnivells. La primera volta 
ja dona a veure el grau d’exi-
gència del recorregut i la calor 
asfixiant, i es planteja una se-
gona volta mantenint un bon 
ritme constant que el permeti 
almenys completar el tram en 
menys de 50 minuts. Final-
ment ho aconsegueix amb una 
part final donant tot el que li 
quedava i completant la cursa 
a peu amb 47 minuts. El Jau-
me Estebanell, tot i un amago 
d’abandonament a la primera 
volta pero finalment acaba en 
posició 74
Jaume Estebanell declara: 
“Sort de la gent amb màne-
gues i que hi havia aigua per 
tot arreu perquè la cursa a peu 
ha estat d’un gran patiment. 
Però totalment satisfet per la 
meva primera triatló olímpica 
i d’aquest calibre”.
Albert Domènech declara: 
“Després d’una travessa del 
desert durant més d’un any, i 
tot i no està recuperat de l’es-
quena, ha estat un bon test per 
a veure el meu estat físic a una 
triatló i si em puc encarar amb 
garanties als pròxims reptes. 
En la cursa a peu m’he trobat 
bé tot i venir de la greu lesió 
de l’Aquil·les però al no ser un 
circuit a peu tan ràpid m’ha 
anat millor”. 

Albert Torred guanya el 
triatló de Malgrat de Mar
El passat diumenge 31 de juli-
ol es va disputar la 15ª edició 
de la triatló de muntanya de la 
localitat de Malgrat de Mar. 
Molt ben organitzada pel 
GEM (Grup Excursionista 

Malgrat) es consolida cada 
any com una de les triatlons 
de muntanya amb més parti-
cipació.
Gairebé 500 corredors van 
pendre la sortida a la citada 
prova, amb ganes de pasar-ho 
bé i disputar la prova al mà-
xim. Entre els quals van pen-
dre-hi part de l’equip Pallares/
Unica Bikes/Best, Albert Tor-
res  i Santi Estebanell.
Un mar tranquil i un dia ca-
lurós va rebre als valents tri-
atletes disposats a relitzar 
500m de natació, 15km de btt 
i 4,5km de cursa a peu.
Amb tants corredors i una 
sortida multitudinaria el tram 
inicial de natació va ser com-
plicat pels cops i les empentes.
Albert Torres es va fer lloc 
entre els cops amb facilitat, 
i a mida que avançava anava 
atrapant al grup capdavan-
ter tot i que les sensacions no 
eren bones i li van faltar uns 
metres mes per agafar ritme. 
Sortint entre els cinc primers 
corredors amb un corredor a 
uns segons escapat.
Després d’una rápida tran-
sició va situar-se segon amb 
Balcells a roda, però les sen-
sacions no eren gens bones, 
cansat i sense xispa. Però els 
dos van apretar fort per atra-
par al cap de cursa a l’inici de 
les dures rampes que pugen a 
l’antena on Torres va fer un 
canvi de ritme i va escapar-se 
en solitari amb més motivació 
que forçes i anar ampliant les 
distàncies amb el pas dels qui-
lòmetres.
Torres va arribar destacat a la 
transició amb el millor parcial 
de bici, i tot i correr a 3’50’’ va 
poder assegurar-se la victòria, 
fent els 500m últims gaudint 
del primer lloc assolit amb el 
nombrós public que hi havia 
a meta.
Santi Estebanell amb la moti-

vació d’anar agafant experièn-
cia en triatlons de cara al 2017 
va fer un bon paper, tenint en 
compte que en el tram de na-
tació va perdre molt temps per 
evitar aglomeracions i de mica 
en mica, sobretot en l’exigent 
tram de bici va poder recupe-
rar moltíssimes posicions i en-
trar en una excel.lent posició.
Segons Estebanell “el tram de 
natació ha estat horrible, he 
rebut per tot arreu de princi-
pi a fi. La BTT bé, sense es-
tressar-me. De tota manera 
m’he sorprès a mi mateix ja 
que no m’ha passat gaire gent 
i fins i tot he passat algun cor-
redor”.
Segons Torres, “m’he sentit 
cansat des del principi de-
gut als ultims entrenaments 
exigents on les càrregues de 
treball han estat massa altes i 
m’han faltat uns dies de des-
cans. he nedat a remolc, amb 
bici no tenia xispa ni força 
però ha tocat patir de valent 
i exprimir-me mentalment 
per donar-ho tot. I corrent 
m’he sentit lleuger, però amb 
les forces justes per mantenir 
el ritme. I sobretot molt feliç 
per guanyar per tercer any 
consecutiu i ara a esperar que 
la bona feina faci el fruit. 
Cal agrair la col•laboració 
a l’equip principalment de 
BEST equipacions persona-
litzades/ Bicis PALLARÈS 
i dels següents sponsors: 
Weapon2Win , PROKEY, 
Unica Bikes, EnzimeSabinco,  
BioBikeSalut, EnFormaSocks, 
Jordi Regordosa Fisioterapia, 
Caprabo Sport, Fitness Ca-
mats, Fruits Secs Torra, Tra-
ding de Futuros, Caves Bohi-
gues, Can Mabras, Proaction, 
Skoda Servisimó Tarrega, 
Rene Electricistes, Calçats 
MAGI, Clinica Dental Anoia, 
Club Natació Reus Ploms. 

Torres, amb altres participants a la triatló de Maltgrat.



AGILITY / LA VEU 

A quest passat diumen-
ge, emmarcat en la 
Festa de la Transhu-

mància a Llívia, el Club del 
Gos d’Atura Català va orga-
nitzar la tercera prova de la 
competició d’agility d’aquest 
any 2016.
En ella va participar la Eufè-
mia Zapater amb el seu gos 
Llamp, membre del Club 
montbuienc d’agility Rivalcan 

Podi d’Ivan Junyent 
a la Vall d’Aran

d’Agility Ciutat Comtal. En 
aquesta, Rivalcan també va 
obtenir bons resultats, que-
dant primer de la categoria 
mini de grau 1 Jordi Gonzalez 
amb la seva gossa Mona-Lisa, 
un segon lloc va ser per Sensi 
Moreno de grau dos i catego-
ria mini, i aconseguint pun-
tuar per al campionat d’Espa-
nya, tot i no pujar al podi Luis 
Luque amb la Venus de grau 2 
estàndard i la Màrian Guerre-
ro amb el Petit de grau 1 mini. 
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MUNTANYA / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
es disputaren a la Vall 
d’Aran varies curses 

de muntanya. La prova reina, 
inclosa a la Catalonia Cup, era 
la Ultra Trail. Era una cursa 
circular de 114km i 6800 de 
desnivell positiu. Amb sortida 
a Salardú a les 6 del matí, els 
participants es trobaren una 
primera part més corredora 
on calia aprofitar la llum del 

Agility Rivalcan, 
campions del gos d’atura

proclamant-se campiona. Eu-
fèmia va la primera en les clas-
sificacions de la competició, a 
falta de dues proves més que 
es faran una el mes d’octubre 
i la final i última prova al no-
vembre dins la monogràfica 
del Gos d’Atura Català.
El mateix dia altres membres 
del Club Agility Rivalcan van 
competir a Guardiola de Ber-
ga a la prova puntuable per 
al campionat d’Espanya de la 
RSCE organitzada pel Club 

dia per treures quilometres 
de sobre. Arribada la nit, es 
complicaria la cursa, la foscor 
la dificultat tècnica afegida i 
la escassa senyalització del re-
corregut, faria que molts cor-
redors es perdessin.
El primer a acabar la prova va 
ser en Oscar Monje amb unes 
16h. Ivan Junyent, que va arri-
bar a meta juntament amb la 
primera fèmina Marta Prats, 
aconseguiria la segona posició 
de la categoria de Veterans 1.

El CF Igualada s’estrena amb victòria 
en el primer amistós de la pretemporada
FUTBOL / LA VEU 

E l CF Igualada ja ha 
començat a jugar els 
primers partits de pre-

temporada, tot preparant la 
propera campanya a la 1a Ca-
talana.
Els de Ton Mayor van debu-
tar dissabte derrotant el Mo-
llerussa per 2-1 al camp mu-
nicipal de Les Comes. Cal dir, 
però, que el tècnic anoienc 
encara no podia comptar amb 
la totalitat del planter, doncs 
alguns jugadors encara tenen 
dies de vacances. La victòria 

té mèrit doncs el conjunt del 
Pla d’Urgell juga a la 2a Ca-
talana i era un rival a tenir en 
compte. L’equip lleidatà es va 
avançar en el marcador en el 
primer temps, i a la segona 
part, gràcies a gols d’Iker i de 
Contreras, l’Igualada va donar 
la volta al marcador assolint la 
victòria. 
Demà dissabte dia 13, el CFI 
jugarà a les 7 de la tarda a les 
Comes contra el Sabadell B, de 
Tercera Divisió, un rival enca-
ra més potent. Dimarts va fer 
un partit de preparació amb el 
Sant Andreu juvenil. 

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ
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M ontserrat i San 
Mauro seran els dos 
equips anoiencs en 

el grup tercer de la 2a Catala-
na de la propera temporada, 
que s’iniciarà el 4 de setembre 
i finalitzarà el 28 de maig del 
2017 després de 34 jornades. 
El Montserrat, que va asso-
lir l’ascens com a campió del 
grup 12è de Tercera Catalana 
la passada temporada, en l’èxit 
més important de la seva his-
tòria, substitueix l’Òdena, que 
va baixar de categoria. 
El San Mauro, un habitual de 
la categoria, espera aquest any 
poder fer una millor campa-
nya que el passat, en el que va 
finalitzar a la zona còmoda de 
la classificació, tot i que, en 
alguns moments de la tempo-
rada, va estar lluitant pels pri-
mers llocs. Per la seva banda, 
el Montserrat aspira a la per-
manència, en un grup gens fà-
cil, amb equips amb molta so-
lera en les categories altes del 
futbol territorial català, com el 
Marianao Poblet de Sant Boi, 
el Can Vidalet, Espluguenc, 
Sant Joan Despí o Martorell. 
Tots dos equips anoiencs han 
començat la pretemporada en 
aquests primers dies d’agost, 
conscients que l’inici de la 
temporada serà molt aviat.

Segona Catalana (grup 3) 2016-17

1/18 (04-09-2016/22-01-2017)
Can Vidalet - Atl. Prat
Marianao P. - Fontsanta
Olímpic Fatjó - Gornal
SAN MAURO - Martorell
Moja - MONTSERRAT
Júnior - St. Joan D.
Vilafranca At. - U. Bellvitge
Espluguenc - Dinamic Batlló
Cooperativa - At. Sant Just
2/19 (11-09-2016/29-01-2017)
Atl. Prat - Cooperativa
Fontsanta - Can Vidalet
Gornal - Marianao P.
Martorell - Olímpic Fatjó
MONTSERRAT - S. MAURO
St. Joan D. - Moja
U. Bellvitge - Júnior
Dinamic Batlló - Vilafranca At.
At. Sant Just - Espluguenc
3/20 (18-09-2016/05-02-2017)
Atl. Prat - Fontsanta
Can Vidalet - Gornal
Marianao P. - Martorell
Olímpic Fatjó - MONTSERRAT
SAN MAURO - St. Joan D.
Moja - U. Bellvitge
Júnior - Dinamic Batlló
Vilafranca At. - At. Sant Just
Cooperativa - Espluguenc
4/21 (25-09-2016/12-02-2017)
Fontsanta - Cooperativa
Gornal - Atl. Prat
Martorell - Can Vidalet
MONTSERRAT - Marianao P.
St. Joan D. - Olímpic Fatjó
U. Bellvitge - SAN MAURO
Dinamic Batlló - Moja
At. Sant Just - Júnior
Espluguenc - Vilafranca At.
5/22 (02-10-2016/19-02-2017)
Fontsanta - Gornal
Atl. Prat - Martorell
Can Vidalet - MONTSERRAT
Marianao P. - St. Joan D.
Olímpic Fatjó - U. Bellvitge
SAN MAURO - Dinamic Batlló
Moja - At. Sant Just
Júnior - Espluguenc
Cooperativa - Vilafranca At.

6/23 (09-10-2016/05-03-2017)
Gornal - Cooperativa
Martorell - Fontsanta
MONTSERRAT - Atl. Prat
St. Joan D. - Can Vidalet
U. Bellvitge - Marianao P.
Dinamic Batlló - Olímpic Fatjó
At. Sant Just - SAN MAURO
Espluguenc - Moja
Vilafranca At. - Júnior
7/24 (16-10-2016/12-03-2017)
Gornal - Martorell
Fontsanta - MONTSERRAT
Atl. Prat - St. Joan D.
Can Vidalet - U. Bellvitge
Marianao P. - Dinamic Batlló
Olímpic Fatjó - At. Sant Just
SAN MAURO - Espluguenc
Moja - Vilafranca At.
Cooperativa - Júnior
8/25 (23-10-2016/19-03-2017)
Martorell - Cooperativa
MONTSERRAT - Gornal
St. Joan D. - Fontsanta
U. Bellvitge - Atl. Prat
Dinamic Batlló - Can Vidalet
At. Sant Just - Marianao P.
Espluguenc - Olímpic Fatjó
Vilafranca At. - SAN MAURO
Júnior - Moja
 9/26 (30-10-2016/26-03-2017)
Martorell - MONTSERRAT
Gornal - St. Joan D.
Fontsanta - U. Bellvitge
Atl. Prat - Dinamic Batlló
Can Vidalet - At. Sant Just
Marianao P. - Espluguenc
Olímpic Fatjó - Vilafranca At.
SAN MAURO - Júnior
Cooperativa - Moja

10/27(06-11-2016/02-04-2017)
MONTSERRAT - Cooperativa
St. Joan D. - Martorell
U. Bellvitge - Gornal
Dinamic Batlló - Fontsanta
At. Sant Just - Atl. Prat
Espluguenc - Can Vidalet
Vilafranca At. - Marianao P.
Júnior - Olímpic Fatjó
Moja - SAN MAURO
11/28 (13-11-2016/09-04-2017)
MONTSERRAT - St. Joan D.
Martorell - U. Bellvitge
Gornal - Dinamic Batlló
Fontsanta - At. Sant Just
Atl. Prat - Espluguenc
Can Vidalet - Vilafranca At.
Marianao P. - Júnior
Olímpic Fatjó - Moja
Cooperativa - SAN MAURO
12/29 (20-11-2016/23-04-2017)
St. Joan D. - Cooperativa
U. Bellvitge - MONTSERRAT
Dinamic Batlló - Martorell
At. Sant Just - Gornal
Espluguenc - Fontsanta
Vilafranca At. - Atl. Prat
Júnior - Can Vidalet
Moja - Marianao P.
SAN MAURO - Olímpic Fatjó
13/30 (27-11-2016/30-04-2017)
St. Joan D. - U. Bellvitge
MONTSERRAT - D. Batlló
Martorell - At. Sant Just
Gornal - Espluguenc
Fontsanta - Vilafranca At.
Atl. Prat - Júnior
Can Vidalet - Moja
Marianao P. - SAN MAURO
Cooperativa - Olímpic Fatjó

14/31 (11-12-2016/07-05-2017)
U. Bellvitge - Cooperativa
Dinamic Batlló - St. Joan D.
At. Sant Just - MONTSERRAT
Espluguenc - Martorell
Vilafranca At. - Gornal
Júnior - Fontsanta
Moja - Atl. Prat
SAN MAURO - Can Vidalet
Olímpic Fatjó - Marianao P.
15/32 (18-12-2016/14-05-2017)
U. Bellvitge - Dinamic Batlló
St. Joan D. - At. Sant Just
MONTSERRAT - Espluguenc
Martorell - Vilafranca At.
Gornal - Júnior
Fontsanta - Moja
Atl. Prat - SAN MAURO
Can Vidalet - Olímpic Fatjó
Cooperativa - Marianao P.
16/33 (08-01-2017/21-05-2017)
Cooperativa - Dinamic Batlló
At. Sant Just - U. Bellvitge
Espluguenc - St. Joan D.
Vilafranca At. - MONTSERRAT
Júnior - Martorell
Moja - Gornal
SAN MAURO - Fontsanta
Olímpic Fatjó - Atl. Prat
Marianao P. - Can Vidalet
17/34 (15-01-2017/28-05-2017)
Dinamic Batlló - At. Sant Just
U. Bellvitge - Espluguenc
St. Joan D. - Vilafranca At.
MONTSERRAT - Júnior
Martorell - Moja
Gornal - SAN MAURO
Fontsanta - Olímpic Fatjó
Atl. Prat - Marianao P.
Can Vidalet - Cooperativa

Montserrat i 
San Mauro, dos 
equips de l’Anoia 
a la 2a Catalana

Ascens a 1a Catalana:
Campió del grup

Play-off d’ascens:
Segon classificat
Play-off de descens: 
14è classificat
Descens a 3a Catalana:
Els darrers quatre classificats

Menú diari - menú festiu 
servei de cartaObert tots 

els dies
RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant
-Obert tots els dies de la setmana al vespre I dissabtes i festius al migdia
Reserves 93 801 91 79    hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

C/ Sant Josep, 18-20 IGUALADA 
T. 93 806 68 59

www.restaurantexquisit.com
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E l grup 12è de la 3a Ca-
talana, habitualment 
el grup de la Vegueria 

Penedès, acollirà un any més 
els representants del futbol 
anoienc que han aconseguit 
mantenir-se a la categoria, 
amb l’afegit de l’Òdena, des-
cendit de Segona de la passada 
temporada, i el nou procedent 
de Quarta, que és l’Hostalets, 
campió del grup setè. Per con-
tra, la categoria va perdre un 
representant anoienc, el Fàti-
ma, que va baixar a Quarta.
Els 18 participants en la com-
petició iniciaran la lliga el 4 de 
setembre (igual que a primera 
i segona catalanes) i acabaran 
el 28 de maig. Curiosament, 
tots els equips de l’Anoia co-
mençaran la lliga jugant a 
casa. Aquest fet propiciarà 
que, contràriament al que 
succeïa els darrers anys, hagim 
de tardar cinc jornades fins a 
veure el primer derbi anoienc 
de la temporada. 
Sitges, Cubelles, La Múnia 
i equips de la comarca com 
l’Anoia o el Calaf són clars 
aspirants a l’ascens, del que 
la passada temporada es van 
quedar molt a prop. Recordem 
que el Montserrat d’Igualada 
va guanyar el títol, i el segon 
classificat, el Martorell, també 
va assolir l’ascens. També cal-
drà estar molt atents al paper 
que facin Hostalets i Piera, 
que a ben segur protagonit-
zaran un animat derbi, per 
primera vegada amb caràcter 
oficial a Tercera Catalana, de 
l’Anoia Sud.  

Tercera Catalana (grup 12) 2016-17

1/18 (04-09-2016/22-01-2017)
Suburense B - Ribetana
Cubelles - Riudebitlles
HOSTALETS - Olivella
CALAF - St. Pere M.
CARME - La Múnia
ÒDENA - Martinenca
PIERA - Hortonenc
St. Cugat S. - Begues
ANOIA - Sitges
2/19 (11-09-2016/29-01-2017)
Ribetana - ANOIA
Riudebitlles - Suburense B
Olivella - Cubelles
St. Pere M. - HOSTALETS
La Múnia - CALAF
Martinenca - CARME
Hortonenc - ÒDENA
Begues - PIERA
Sitges - St. Cugat S.
3/20 (18-09-2016/05-02-2017)
Ribetana - Riudebitlles
Suburense B - Olivella
Cubelles - St. Pere M.
HOSTALETS - La Múnia
CALAF - Martinenca
CARME - Hortonenc
ÒDENA - Begues
PIERA - Sitges
ANOIA - St. Cugat S.
4/21 (25-09-2016/12-02-2017)
Riudebitlles - ANOIA
Olivella - Ribetana
St. Pere M. - Suburense B
La Múnia - Cubelles
Martinenca - HOSTALETS
Hortonenc - CALAF
Begues - CARME
Sitges - ÒDENA
St. Cugat S. - PIERA
5/22 (02-10-2016/19-02-2017)
Riudebitlles - Olivella
Ribetana - St. Pere M.
Suburense B - La Múnia
Cubelles - Martinenca
HOSTALETS - Hortonenc
CALAF - Begues
CARME - Sitges
ÒDENA - St. Cugat S.
ANOIA - PIERA

6/23 (09-10-2016/05-03-2017)
Olivella - ANOIA
St. Pere M. - Riudebitlles
La Múnia - Ribetana
Martinenca - Suburense B
Hortonenc - Cubelles
Begues - HOSTALETS
Sitges - CALAF
St. Cugat S. - CARME
PIERA - ÒDENA
7/24 (16-10-2016/12-03-2017)
Olivella - St. Pere M.
Riudebitlles - La Múnia
Ribetana - Martinenca
Suburense B - Hortonenc
Cubelles - Begues
HOSTALETS - Sitges
CALAF - St. Cugat S.
CARME - PIERA
ANOIA - ÒDENA
8/25 (23-10-2016/19-03-2017)
St. Pere M. - ANOIA
La Múnia - Olivella
Martinenca - Riudebitlles
Hortonenc - Ribetana
Begues - Suburense B
Sitges - Cubelles
St. Cugat S. - HOSTALETS
PIERA - CALAF
ÒDENA - CARME
 9/26 (30-10-2016/26-03-2017)
St. Pere M. - La Múnia
Olivella - Martinenca
Riudebitlles - Hortonenc
Ribetana - Begues
Suburense B - Sitges
Cubelles - St. Cugat S.
HOSTALETS - PIERA
CALAF - ÒDENA
ANOIA - CARME

10/27(06-11-2016/02-04-2017)
La Múnia - ANOIA
Martinenca - St. Pere M.
Hortonenc - Olivella
Begues - Riudebitlles
Sitges - Ribetana
St. Cugat S. - Suburense B
PIERA - Cubelles
ÒDENA - HOSTALETS
CARME - CALAF
11/28 (13-11-2016/09-04-2017)
La Múnia - Martinenca
St. Pere M. - Hortonenc
Olivella - Begues
Riudebitlles - Sitges
Ribetana - St. Cugat S.
Suburense B - PIERA
Cubelles - ÒDENA
HOSTALETS - CARME
ANOIA - CALAF
12/29 (20-11-2016/23-04-2017)
Martinenca - ANOIA
Hortonenc - La Múnia
Begues - St. Pere M.
Sitges - Olivella
St. Cugat S. - Riudebitlles
PIERA - Ribetana
ÒDENA - Suburense B
CARME - Cubelles
CALAF - HOSTALETS
13/30 (27-11-2016/30-04-2017)
Martinenca - Hortonenc
La Múnia - Begues
St. Pere M. - Sitges
Olivella - St. Cugat S.
Riudebitlles - PIERA
Ribetana - ÒDENA
Suburense B - CARME
Cubelles - CALAF
ANOIA - HOSTALETS

14/31 (11-12-2016/07-05-2017)
Hortonenc - ANOIA
Begues - Martinenca
Sitges - La Múnia
St. Cugat S. - St. Pere M.
PIERA - Olivella
ÒDENA - Riudebitlles
CARME - Ribetana
CALAF - Suburense B
HOSTALETS - Cubelles
15/32 (18-12-2016/14-05-2017)
Hortonenc - Begues
Martinenca - Sitges
La Múnia - St. Cugat S.
St. Pere M. - PIERA
Olivella - ÒDENA
Riudebitlles - CARME
Ribetana - CALAF
Suburense B - HOSTALETS
ANOIA - Cubelles
16/33 (08-01-2017/21-05-2017)
ANOIA - Begues
Sitges - Hortonenc
St. Cugat S. - Martinenca
PIERA - La Múnia
ÒDENA - St. Pere M.
CARME - Olivella
CALAF- Riudebitlles
HOSTALETS - Ribetana
Cubelles - Suburense B
17/34 (15-01-2017/28-05-2017)
Begues - Sitges
Hortonenc - St. Cugat S.
Martinenca - PIERA
La Múnia - ÒDENA
St. Pere M. - CARME
Olivella - CALAF
Riudebitlles - HOSTALETS
Ribetana - Cubelles
Suburense B - ANOIA

Sis equips de la 
comarca estaran 
al grup 12è de la 
3a Catalana

Ascens a 2a Catalana:
Campió del grup

Play-off d’ascens:
Segon classificat

Descens a 4a Catalana:
Els darrers tres classificats

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant
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Què us semblaria es-
coltar a Sant Magí el 
mateix concert que la 

Marta Mathéu va oferir fa poc 
temps a l’Auditori Enric Gra-
nados de Lleida o a la Funda-
ción Juan March de Madrid? 
Aquesta és la proposta que us 
fan els “Amics de Sant Magí de 
la Brufaganya i el seu entorn” 
per a tots els que vulgueu as-
sistir a Sant Magí al tercer dels 
concerts de les Nits Musicals la 
nit del dissabte dia 13 d’agost. 
La Marta Mathéu és una de les 
veus amb més futur del pano-
rama musical català. Així ho 
corroboren les seves actuaci-
ons com a primera soprano 
solista del cor en la “Passió se-
gons Sant Mateu” dirigida l’any 
passat pel mestre Jordi Savall al 
Palau de la Música Catalana, 
o bé com a soprano solista en 
“El Pessebre” de Pau Casals di-
rigida per Josep Pons durant 
les passades festes de Nadal al 
Gran Teatre del Liceu. A més 
a més, naturalment, d’altres 
actuacions arreu del país, a Es-
panya i també a Sud-Amèrica. 
Al concert de Sant Magí esta-
rà acompanyada pel pianis-
ta Josep Surinyac que té una 
contrastada experiència en 
l’acompanyament a piano de 
cantants com David Alegret, 
Maria Lluïsa Muntadas, Ro-
ger Padullés, Stefano Palatchi 
i la mateixa Marta Mathéu. Ha 
actuat en diferents ciutats es-
panyoles així como a França, 
Regne Unit, Bèlgica, Alemanya, 
Àustria, Hongria, Eslovènia, Is-
rael, Estats Units i Japó. És pro-
fessor al Conservatori del Liceu 
i a l’Esmuc i és el pianista del 

Les Nits Musical a la Brufaganya     
porten a Marta Mathéu a la comarca, 
gran veu del panorama català

Descobreix la lluna i les 
estrelles a Can Verdaguer 
de Mediona 

cor de noies de l’Orfeó Català.
El concert inclou obres de 
Ricard Lamote de Grignon, 
Frederic Mompou, Joaquim 
Serra, Eduard Toldrà i Enric 
Granados.
Abans del concert hi haurà 
servei d’entrepans i begudes 
i després, com ja és tradició, 
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E l T’has preguntat mai 
de què fa olor la Lluna? 
O quin gust té? T’agra-

daria sentir-te astronauta per 
un dia? Vine a fer realitat els 
teus somnis amb nosaltres! En 
aquesta activitat per a tots els 
públics t’ensenyarem la Lluna 
com no s’havia fet mai abans.
Efectivament, des d’Astrogi-
rona posarem la Lluna al teu 
abast d’una forma original i 
transversal.
El fil conductor de l’activitat 
serà una xerrada multimèdia 
sobre la nostra germana còs-
mica, on podrem aprendre 
algunes curiositats sobre la 
Lluna, olorar-la, veure com 
es formen els seus cràters en 
un fantàstic i comestible taller 
d’impactes de meteorits i, fins 
i tot, observar un fragment de 
la Lluna al microscopi i to-
car-la.
També presentarem alguns 
temes musicals composats di-
rectament a partir de l’autèn-
tica música de la Lluna! Sí, sí, 
hem après a fer sonar la Lluna! 
Vols saber com? Hauràs de ve-
nir!
No t’ho perdis, mai hauràs 
tingut la Lluna tan a prop!
L’activitat tindrà lloc a Can Ve-
daguer, a Mediona a les 23:00 i 
és una activitat gratuïta.
Programa d’activitats
De què fa olor la Lluna? Aques-
ta experiència multisensorial 
total començarà amb la xerra-
da “De què fa olor la Lluna?”, 
a càrrec de Rafael Balaguer, 
president d’Astrogirona. En 
aquesta xerrada introductòria 
a Selene descobrirem els as-
pectes més curiosos i descone-

se servirà una xocolatada 
amb coca i pa torrat per a 
tots els assistents, obsequi de 
l’organització. 
L’últim concert del cicle serà 
el dissabte 10 de setembre 
a càrrec de la Coral Mixta 
d’Igualada, dirigida per Al-
fred Cañamero.

guts de la Lluna i podrem fins 
i tot olorar-la i escoltar direc-
tament com sona!
Audició de la música de Se-
lene, per Xavier de Palau, As-
trobanyoles. Aquesta part serà 
una continuació natural de 
l’anterior, gràcies al talent del 
músic i informàtic Xavier de 
Palau, que ha desenvolupat un 
software que permet traduir a 
música els sons captats amb 
les tècniques de la radioastro-
nomia i l’espectroscòpia. Així, 
podràs gaudir de la música 
generada a partir de la llum 
de la Lluna i comprovar, en 
un instant màgic i inquietant, 
que l’Univers i la Lluna no es-
tan en silenci.
Formació de cràters lunars. 
Recreació dels cràters de la 
Lluna a partir de l’impacte 
de “meteorits” sobre una su-
perfície comestible! Podràs 
fer els teus propis cràters 
amb diferents variables d’al-
çada i velocitat. Podrem ob-
servar com, després del xoc, 
es formen les parets laterals, 
de vegades el pic central i, 
fins i tot, els radis de mate-
rial ejectat.
Observació al microscopi 
d’un fragment lunar. Podràs 
veure de ben a prop la Llu-
na, li podràs fer un cop d’ull 
amb un microscopi. Ob-
servaràs una petita part de 
la Lluna que va arribar a la 
Terra en forma de meteorit i 
que va caure a Àfrica.
I finalment, si el cel ho per-
met, observarem la Lluna i 
diversos objectes amb els te-
lescopis.
No t’ho perdis i acompa-
nya’ns, mai hauràs tingut la 
Lluna tant a tocar com ara!
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Aquest passat dissabte 6 
d’agost de 2016 coin-
cidint amb l’inici de la 

Festa Major es va inaugurar al 
Centre Cultural i Turístic del 
carrer Major de la Llacuna 
una exposició de caricatures 
de gent de la Llacuna, orga-
nitzada pel Centre d’Estudis 
Llacunencs (CELL) amb la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment de la Llacuna.
Un aspecte rellevant d’aques-
ta exposició és no tan sols la 
seva qualitat artística, que és 
evident, sinó també la singu-
laritat del tema.  D’exposici-
ons al llarg de l’any i arreu 
se’n fan de molt diverses te-
màtiques, filatèlia, arqueo-

Amb la Festa Major es va inaugurar    
“Retratats!”, una exposició on veure-hi 
caricatures de gent de la Llacuna

logia, pintura, fotografia.....  
però una exposició de carica-
tures de la gent normal i cor-
rent d’un poble creiem que 
és un aconteixement gairebé 
inaudit.
Les artistes són la Sara i Ra-
quel, germanes bessones, au-
todidactes, que fa uns anys 
que resideixen a la Llacuna.  
Una de les seves característi-
ques com artistes és que defu-
gen el protagonisme personal 
i el cedeixen a la seva obra.  
Així podem dir que els verda-
ders protagonistes d’aquesta 
mostra són la gent de la Lla-
cuna.  Les autores, des d’una 
posició discreta, observen 
els personatges, en capten la 
seva psicologia, els seus trets 
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Rasca-Rasca

L’ENGLANTINA - EL SAÜC 
SARA CASTELLS JOIERA -  LLEGIM...? 

 LES CONFECCIONS - CAL FUM 
 L’ESTANC DE LA PLAÇA - CAL PERICO 

 LA BOTIGUETA 
 CENTRE ÒPTIC ANOIA
LA BONA ESPARDENYA 

 BORN BY CALA 
 BC80 MARC ELVIRA  
 NON STOP TRAVEL 

ALFIL  - HIDRAMAR NATURA
LA CISTELLERIA  - FIDEL SERRA 
ROSA LLUCIÀ  - CASA VICTÒRIA

CAL TARGARONA  - INCREscENDO 
JONC  -LLUNA D’ARGENT

  

Apel·les Mestres,          
protagonista a Sant   
Martí Sesgueioles
REDACCIÓ / LA VEU 

El proper diumenge 14 
d’agost a les 10 del ves-
pre per les places

de Sant Marti Sesgueioles, 
mes de 60 actors representa-
ran el poema d’Apel·les Mes-
tres Margaridó. 
Margaridó és un poema 
d’epopeia col·lectiva amb re-
refons sentimental (la prota-
gonista Margaridó s’enamora 
d’un soldat francès anomenat 
Tambor), situats a Sant Martí 
Sesgueioles durant la Guerra 
del Francès 1808 – 1814.
Aquest poema fou guanyador 
del Premi Extraordinari del 
Consistori a la Festa dels Jochs 
Florals del Primer Diumenge 
de Maig de 1888 a Barcelona.
Aquest any fa 25 anys de la pri-
mera representació d’aquest 
poema d’Apel·les Mestres a la 
nostra Vila i 80 anys de la seva 
mort el 18 de juliol de 1936.

Exposició del 13 d’agost al 4 
de setembre a La Fàbrica de 
Sant Marti Sesgueioles.
A més fem una exposició a La 
Fàbrica APEL.LES MESTRES
artista complet i home po-
lièdric, amb un recull de la 
seva trajectòria personal amb 
més de 100 elements originals 
d’ell, amb un recull de pin-
tures, gravats, il·lustracions, 

Creada  
la nova    
Junta de 
l’Agrupació  
Sardanista 
d’Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

El dia abans de l’aplec 
de la sardana, i en as-
semblea extraordinària, 

es va constituir la nova Junta 
de l’Entitat, la qual regirà els 
destins de la mateixa durant 
els propers quatre anys. Està 
formada per les següents 
persones: Joaquim Bacardit i 
Cabestany (president), Josep 
Castellà i Pifarré (vice-presi-
dent), Mª Dolors Pujabet i 
Riba (secretària), Salvador 
Fusté i Vidal (tresorer). I com 
a vocals: Antoni Valls i Alecha, 
Mayte Alecha i García, Ramo-
na Aguilera i Revelles, Noèlia 
Pérez i Hernàndez, Manuel 
Duarte i Domínguez, Anna 
Bacardit i Canyelles, Àngels 
Reig i Andreu, Pere Ribalta i 
Casellas, Maria Ferrer i Tor-
rents, Mercè Gudayol i Basa i 
Pilar Cervelló i Pons.
A tots ells molta sort en la 
seva tasca de portar l’Agru-
pació Sardanista d’Igualada a 
bon port.

físics, i en plasmen sobre el 
paper el que elles veuen com 
artistes, magnificant alguns 
aspectes, ressaltant-ne uns 
altres, aconseguint la creació 
d’unes figures simpàtiques, 
fins i tot divertides, i sempre 
respectuoses.
L’exposició va ser presentada 
pel Sr. Joan Alegret, president 
del CELL, i desprès d’unes 
paraules d’agraïment de les 
autores, va cloure l’acte l’al-
calde Sr. Josep Parera.
L’exposició que està sent molt 
visitada es podrà veure fins 
el 31 d’agost.  Consta d’una 
primera sèrie de 35 caricatu-
res que serà reposada en una 
segona sèrie el dia 20 d’agost 
de 35 caricatures més.

cançoner, llibres etc., que ens
ajudarà a conèixer millor 
Apel·les Mestres.
Apel·les Mestres és una de 
les personalitats de la cultura 
catalana més fascinants, re-
llevants i desconegudes de les 
darreries del segle XIX i pri-
mer terç del segle XX. Dotat 
d’aptituds i facultats creatives
excepcionals, Apel·les Mestres 
fou un artista complet, amb 
una creativitat que s’expressà 
i formalitzà en una gran di-
versitat d’àmbits i de llenguat-
ges artístics, en el conreu dels 
quals va excel·lir d’una mane-
ra brillant. Amb una obra i un 
llegat immensos i polimorfs, 
la seva manera de fer inde-
pendent i personal i la seva 
riquesa de registres en les arts
plàstiques , literàries i musi-
cals, el fan un creador inclas-
sificable i difícil d’inscriure i 
de considerar només des de 
l’òptica d’una sola disciplina,
escola o moviment . Aquest 
fet, i les circumstàncies soci-
opolítiques fruit de les con-
seqüències de la guerra civil, 
amb tot el que suposaren de 
repressió, ruptura i descultu-
rització amb relació al conei-
xement de la cultura del país, 
han comportat que avui en 
dia Apel·les Mestres, que en 
el seu temps gaudi d’una gran 
estima i projecció populars, 
sigui un gran desconegut.



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Descobrir Món

R
iga, la capital i ciutat més gran de Letònia, 
situada a la  ribera del riu Daugava, des del 
moment en què es va despertar amb un 
singular protagonisme a l’Edat Mitjana va 

anar construint el que avui és una ciutat històrica 
que ha sabut articular equilibradament uns notables 
esdeveniments amb unes fantàstiques llegendes, tra-
dicions i folklore, que li han permès alhora presumir 
d’un vast llegat -especialment en matèria arquitectò-
nica- en un excel·lent estat de conservació.
La Riga actual i cosmopolita, enmig d’una situació de 
canvi perpetu, segueix enorgullint-se del seu centre 
històric, que ha estat declarat patrimoni de la Hu-
manitat per la UNESCO. Per tant, la cara més repre-
sentativa de la ciutat queda indeleblement marcada 
pel laberint d’estrets i entrellaçats carrers del seu casc 
antic, amb les llampants façanes de vells edificis me-
dievals, les seves velles esglésies i monestirs; un con-
junt –tot sigui dit- embolcallat d’aromes i de colors, 
que encaixa harmoniosament amb les veïnes i noves 
construccions de vidre i formigó. Però, al costat d’una 
Riga antiga i una altra més moderna, si hi ha quelcom 
que mereix un capítol a part és l’aparador format per 
la més gran col·lecció d’edificis d’estètica modernista 
(l’Art Nouveau del Nord), vestits i revestits d’intricats 
i ornamentals motius.
Emperò, al cor de la ciutat vella, potser un dels edificis 
més singulars i de major contemplació, sigui La Casa 
de la Germandat dels Caps Negres, davant de l’edifici 
de l’Ajuntament. D’aquesta espectacular estructura, 
recuperada i reconstruïda (després de les destrucci-
ons alemanya i soviètica) entre el 1995 i el 1999, una 
primera referència data del 1334, quan era la Casa 
Nova després que l’Ordre de Livonia n’exercís un do-
mini tal que va sostraure a la ciutadania el control 
del seu Gran i Petit Gremi dels mercaders. Més tard, 
un cop recuperat l’edifici, quan aquells van deixar 
d’interessar-se per la Casa Nova, aquesta va esdevenir 
objecte de lloguer de mercaders estrangers. Seguida-
ment, l’edifici va convertir-se en punt de reunió de 
comerciants i negociants solters. I, atès que aquests 
últims van escollir a Sant Maurici com a patró (amb 
un semblant bru), a tots els seus ocupants se’ls va 
atribuir el motiu de “Caps Negres”, de la mateixa 
manera que l’edifici va passar a anomenar-se la Casa 
dels Caps Negres (Melngalvju nams). Aviat, la Ger-
mandat dels Caps Negres, al marge d’actuacions co-
mercials, va transformar-se en un espai cèntric i idoni 
per a l’organització de tota mena de celebracions i, 
sobretot, de representacions teatrals. Paral·lelament, 
considerant que la vida espiritual estava dirigida per 
l’església; els homes lliurats a la fe cristiana -un cop 
difunts- eren canonitzats; i, en conseqüència, la Ger-
mandat dels Caps Negres va arribar a tenir tres sants 
patrons: Sant Jordi, Santa Gertrudis i, el més impor-
tant, Sant Maurici, els tres protectors dels mercaders 
fins a tombants del XIX.
Des del punt de vista arquitectònic i estètic, aquest 
edifici de traspàs entre els estils gòtic i  renaixentista 
holandès, on predominen els típics maons vermells 
del Bàltic, et presenta una façana principal -amb la 
teulada a dues vessants- que va adquirir el seu as-
pecte real a principis del segle XVII, quan una sèrie 
d’escultures i ornaments metàl·lics li van ser afegits, 
així com un imponent rellotge astronòmic amb un 
especial “calendari etern”. A la zona més eminent dels 
elements que enquadren i decoren la portalada sobre-
surten tres pals metàl·lics i al capdamunt del central 
(el més llarg) hi pots albirar el penell de Sant Jordi a cavall. 

Si bé tota la façana està decorada amb estàtues de di-
vinitats clàssiques (Neptú i Mercuri), també hi trobes 
figures al·legòriques a la unitat i la pau, per exemple; 
així com emblemes de la Lliga Hanseàtica. En un 
nínxol rodó, a la part superior triangular del fron-
tispici, se’t fa visible el bust del rei Artur; a més de 
belles escultures de lleons situades sobre de l’en-
trada o les imatges de Sant Jordi, als laterals.
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Riga, la bella capital dels negocis del Bàltic 

A l’interior, una sala principal en la qual no no-
més observaràs –admirables- mil i un detalls de-
coratius sinó també el seu elevat nivell acústic; 
una circumstància que li ha permès l’audició 
d’importants concerts. Tanmateix, molts elements 
ornamentals que van sobreviure al pas del temps 
han servit per a il·lustrar els expositors del Museu 
d’Història i Marítim de Riga.  

Casa de la Germandat dels Caps Negres

Casa de la Germandat dels Caps Negres



MARCEL·LÍ 
J. VALLS I 
TORNÉQuin luxe, amics, quin luxe!

Exercitants

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Poble, festa, gralles, CASTELLS...

Q uan només feia quatre dies que els Caste-
llers de Vilafranca l’havien descarregat a 
Vilanova i la Geltrú, el món casteller con-
templà i celebrà un altre tres de deu amb 

folre i manilles sencer, és a dir, descarregat, com hauri-
en de ser sempre els castells. Si a l’últim número de La 
Veu compartia amb els lectors el goig del castell de deu 
més matiner de la història, avui em toca fer-ho del que 
va  completar dimecres de la setmana passada, en una 
data de començaments d’agost prou anterior també a 
la magna diada vilafranquina de Sant Fèlix, una altra 
grandíssima colla anomenada Colla Vella dels Xiquets 
de Valls, la de les camises rosades. 
Quin luxe, amics, el dels dos  impressionants monu-
ments de cossos i ànimes que amb poquíssims dies de 
diferència han proclamat la grandesa incomparable dels 
castells i d’aquestes colles primeríssimes que els assagen 
de bona manera i amb dedicació setmana rere setmana, 
els porten a plaça el dia propici, i en munten la pinya i 
tot el peu enmig d’un silenci impressionant. Unes colles 
potents que en configuren el tronc mentre sonen gralles 
elèctriques i els més petits s’enfilen amb una lleugeresa 
i valentia increïbles, l’enxaneta puja més amunt que 
ningú i el carreguen  mentre el castell branda com és 
inevitable en una construcció de tanta alçada i primor.  
I tot seguit, esllavissant-se la canalla amb suavitat, a poc 
a poc i de pressa al mateix temps, aguantant i estrenyent 
tothom amb el suport d’unes manilles i un folre que no 
defalleixen gens ni mica, baixen setens i sisens, i la plaça 
esclata. Les gralles expressen la glòria del moment i tot-
hom qui ho ha vist plora de felicitat, mentre els prota-
gonistes de la gesta s’abracen, criden, gesticulen i canten 
per expressar tanta  joia i alliberar-se de tanta tensió. El 
tres de deu ha estat fet i desfet segons els cànons més 
rigorosos de l’ortodòxia castellera.
Fou al Concurs de Tarragona de l’any 2000 quan els cas-
tellers vallencs de la Vella carregaren per primera vegada 
el tres de deu. I va ser també al Concurs, amb la Plaça de 
Bous convertida en la Tarraco Arena Plaça, on el carre-
garen novament ara farà dos anys, a l’última edició de 
l’espectacle casteller més gran del món, després i abans 
de diversos intents no reeixits a la seva pròpia plaça  per 

R
ecordem que sant Ignasi de 
Loiola va escriure els Exer-
cicis Espirituals, que són 
un conjunt de textes, de 

caire religiós, que serveixen per a me-
ditar i fer propòsits d’esmena en les 
formes de comportament. La Lliga de 
Perseverància solia organitzar tandes 
d’uns dies de reflexió, que servien per 
a fer un examen particular de la ma-
nera de viure espiritualment.
En aquesta fotografia (1 d’abril de 
1961) de Florenci Morera, recull el 
retrat dels que participaren en una 
d’aquelles tandes, la qual va tenir lloc 
al convent dels PP. Escolapis, que va 
dirigir el  P. Lluís de Reus.

A més d’aquest caputxí - vestit, enca-
ra, amb l’hàbit franciscà - hi figuren: 
Antoni Vila, Antoni Dalmau, Esteve 
Farrés, Josep Brunet, Martí Torner, 
Josep M. Ortínez, Josep Mercader i 
Marcel.lí Fontanet.
La majoria d’ells ja no estan entre 
nosaltres. Ara ja han fet camí vers la 
pàtria celestial, tot entonant aquell 
himne dels exercitants:
“Amunt germans, fem nostra via, Je-
sús, Rei nostre ens va al davant. Pu-
gem cantant amb veu serena, l’himne 
sagrat de nostra fe, que en arribar a la 
carena, veurem un cel pur i seré. Pu-
gem  cantant i a nostre Rei seguim, 
que ja amb la ma toquem el cim”.  

Santa Úrsula del 2013 i del mateix 2014 respectivament. 
L’any passat, però, s’hi enfrontaren de nou i aconsegui-
ren carregar-lo en dues ocasions,  a la diada del  primer 
diumenge de Santa Tecla a Tarragona i, cosa d’un mes 
després i in extremis, a la diada de Santa Úrsula a la Pla-
ça del Blat de Valls, una imatge –la d’un castell de deu 
coronat– fins llavors mai no vista a la ciutat bressol del 
fet casteller.
I fou justament en aquesta plaça tinguda  com a quilò-
metre zero de la geografia dels castells on la millor Colla 
Vella de la història  aconseguí, per fi, allò que més an-
helava: descarregar el tres de deu, el primer de la colla 
i el primer de la molt il·lustre i castellera ciutat capital 
de l’Alt Camp. Ho va fer dins el marc de la ja tradicio-

nal exhibició castellera del Firagost, nom amb el qual 
és coneguda l’anomenada festa major del camp català 
que se celebra a començaments del  mes d’agost,  la qual 
compta, com totes les que tenen lloc en aquest sagrat re-
cinte dels castells,  amb l’actuació de les dues colles dels 
Xiquets de Valls: la Vella i la Joves. Una gran gernació 
del mateix Valls i de tot Catalunya, també d’Igualada, 
era present a la plaça. Hom esperava que la Colla Vella,  
després d’un Sant Joan immens i d’unes setmanes ple-
tòriques de castells de nou, positivament motivada per 
les optimistes sensacions de l’assaig de dilluns, pogués 
reunir a plaça –al vespre d’un dia feiner entre setmana– 
el nombre suficient de camises per poder-se encarar a 
un castell que necessita folre, manilles i moltíssima gent 
a la pinya. 
La Colla Joves decarregà el tres de nou, intentà i des-
montà la torre de nou, decarregà la de vuit i carregà  un 
quatre de nou que, literalment, s’enfonsà quan la decar-
regada era ja força avançada. Els castellers de la  Vella, 
per la seva part, ultra descarregar amb maneres impeca-
bles dues construccions tan superiors com el quatre de 
nou amb l’agulla i el cinc de nou, en un estat de gràcia 
insuperable i moguts per criteris de máxima exigència, i 
amb una confiança total en les seves forces i possibilitats, 
enlairaren i descarregaren el tres de deu d’una manera 
tan fantàstica que causà l’admiració de tothom, sense 
cap altra ajuda a la pinya que la dels seus propis com-
ponents i simpatitzants, ja que, contràriament al que 
succeeix en altres places i amb altres colles,  la  perpetua 
rivalitat  existent de sempre entre les dues agrupacions 
dels Xiquets de Valls impedeix tota col·laboració a l’hora 
de fer els castells
El rellotge de l’Ajuntament deia que passaven cinc mi-
nuts de les 9 del vespre. Tothom ho va veure i tothom 
se n’admirà: els que ho van viure allà mateix i els que 
ho van fer  per la televisió a través de la magnífica re-
transmissió de Tac 12 tv. I, com era de llei,  tampoc no 
hi va faltar el més alt dels pilars, el de vuit, amb folre i 
manilles com el castell de deu. “Jo i els de casa també 
hi érem”, em comentava l’endemà un bon amic moi-
xiganguer. Quin vespre! Quin goig! I tot plegat: quin 
luxe, amics, quin luxe! 

    

  

El 3 de 10 amb folre i manilles de la Colla Vella dels 
Xiquets de Valls.
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Retorn a casa
Es pot veure a Tous  •  Grandes Famílias

RAMON ROBERT 

E l guionista i realitzador fran-
cès Jean-Paul Rappeneau és un 
home amb molta experiència 

professional. Rappeneau ha tingut oca-
sió de treballar amb els millors actors 
del seu país, cas de Jean-Paul Belmon-
do, Marlene Jobert, Yves Montand, 
Isabelle Adjani o Gerard Depardieu, al 
qui va dirigir en Cyrano de Bergerac 
(1990). Ara, amb 85 anys, Rappeneu 
segueix treballant. Prova d’això es la 
seva darrera pel.lícula, Grandes Fa-
milias.
Amb aires de comèdia, i plena de sen-

tit paròdic, però no mancada de pro-
funditat dramàtica, Grandes familias 
centra el seu argument en el perso-
natge de Jerome Varenne (Mathieu 
Amalric), un financer francès que 
viu a Xangai amb la seva companya 
sentimental i professional Chen-Li 
(Gemma Chan). En un breu viatge de 
negocis a París, s’assabenta per la seva 
mare i pel seu germà que la casa de la 
seva infància ha estat posada en ven-
da. Per impedir-ho i saber de primera 
mà què és el que realment està pas-
sant decideix anar al poble. El que no 
sap és que aquest viatge canviarà per 
sempre el curs de la seva vida. 

Elles també 
cacen fantasmes
Estrena de la setmana  •  Cazafantasmas

RAMON ROBERT 

R ecaptant més de 500 milions 
de dòlars arreu el món, Los ca-
zafantasmas va ser la pel.lícula 

més taquillera de l´any 1984. Amalga-
mant fantasia, terror lleuger i humor, la 
pel.lícula ompliria les sales de cinema i 
es llogaria massivament als videoclubs. 
Trenta anys desprès ens arriba el que 
podríem anomenar un remake d´aquell 
èxit incontestable: Cazafantasmas. 
Aquesta vegada, però, l´equip de ca-
çacors de fantasmes i esperits està 

format per unes noies. 
Interpretada per Melissa McCarthy, 
Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKin-
non i Cecily Strong, la nova pel.lícula 
pretén repetir la formula d’èxit de l´ori-
ginal de 1984. El rellançament apareix 
sobrat de bon rotllo, diversió i vitali-
tat, especialment aportat per la colla 
de protagonistes femenines. Es sumen 
al repartiment, en rols secundaris, al-
guns dels actors de la primera pel.
lícula, cas de Bill Murray, Ernie Hud-
son i Sigourney Weaver.  

Un campió genial
Estrena de la setmana  •  El caso Fisher

RAMON ROBERT 

S ´estrena a les pantalles catala-
nes El caso Fisher, títol espanyol 
de Pawn Sacrifice (El sacrifici 

del peó). La pel.lícula es basa en un 
dels capítols de la vida del gran juga-
dor dels escacs Bobby Fischer. De fet, 
s´hi narra la història de la prepara-
ció i del llegendari enfrontament pel 
campionat del món d´escacs entre 
Bobby Fischer, campió nord-ameri-
cà, i el campió soviètic Boris Spassky. 
El duel, que va tenir lloc el 1972, en 
plena Guerra Freda, va ser molt més 
que un conjunt de partides per a con-
querir un campionat; prova d’això és 
que va captar l’atenció televisada de 
tot el món.  
Amb papers rellevants per a Tobey 
Maguire, Michael Stuhlbarg, Peter 
Sarsgaard i Liev Schreiber, El caso 
Fischer destaca per la pulcra realitza-
ció d´ Edward Zwick i pel gran treball 
de l´actor principal, Tobey Maguire 

(reconegut Spider-Man). Aquest en-
ganxa, captiva i emociona interpre-
tant al genial campió de l´escac i mat. 

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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.

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a  Yelmo Cines 
a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les 
activitats i serveis propis de Yelmo Cines, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que Yelmo Cines pugui portar a terme, 
d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)



MI PANADERIA EN BROOKLYN 
Estats Units. Comèdia romàntica. De Gustavo Ron. Amb 
Aimee Teegarden, Linda Lavin, Blanca Suárez, Aitor Luna
Vivian i Chloe, dues cosines que viuen a Brooklyn, han estat 
inseparables des de nenes. Després de la sobtada mort de la 
seva tia Isabelle, hereten la seva històrica fleca. Quan el banc 
els comunica que estan a punt de ser desnonades, les dues 
no dubten a posar-se mans a l’obra per preservar el llegat 
familiar.

GRANDES FAMILIAS
França. Comèdia dramàtica. De Jean-Paul Rappeneau. 
Amb Mathieu Amalric, Guillaume de Tonquédec, Nico-
le Garcia. Jerome Varenne és un financer francès que viu 
a Xangai amb la seva companya sentimental i professional 
Chen-Li. En un breu viatge de negocis a París, s’assabenta 
per la seva mare i el seu germà que la casa de la seva infància 
està en venda.  Per impedir-ho i saber de primera mà què és 
el que realment està passant, decideix anar al poble. El que 
no sap és que aquest viatge canviarà per sempre el curs de 
la seva vida.

ESCUADRON SUICIDA

Estats Units. Acció i fantasia. De David Ayer. Amb Will 
Smith, Jared Leto, Margot Robbie.

Mentre el govern dels EUA no té clar com respondre a una 
visita alienígena a la Terra amb intencions malignes, Aman-
da Waller, la líder de l’agència secreta Argus, ofereix una cu-
riosa solució: reclutar als dolents més cruels, amb habilitats 
letals i fins i tot màgiques, perquè treballin per a ells. Basada 
en personatges de DC Comics.

JASON BOURNE
Estats Units. Intriga i acció. De Paul Greengrass. Amb Matt 
Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, 
Vincent Cassel.
L’agent més letal de la CIA es veu obligat a sortir d’entre les 
ombres. Vint anys enrere, el jove i brillant soldat Bourne va 
entrar en un programa experimental destinat a participar 
en operacions especials. 

EL CASO FISHER 
Estats Units. Drama biogràfic. D´ Edward Zwick. Amb 
Tobey Maguire, Michael Stuhlbarg, Peter Sarsgaard, Liev 
Schreiber. La pel.lícula narra una part de la vida del campió 
d´escacs Bobby Fisher.  En concret, la preparació i el llegen-
dari enfrontament pel campionat del món entre Fischer, 
gran campió nord-americà, i el campió soviètic Boris Spas-
sky. El duel, que va tenir lloc el 1972, en plena Guerra Freda, 
va ser molt més que un conjunt de partides per a conquerir 
un campionat.

CAZAFANTASMAS 
Estats Units. Comèdia i fantasia. De Paul Feig. Amb Melis-
sa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon. 
Tercera aventura dels populars caçadors de fantasmes i es-
perits, que en aquesta ocasió presentarà a quatre caçafan-
tasmes femenines i no a l’equip de les pel·lícules originals. 
Papers secundaris per a Bill Murray i Sigourney Weaver.

REGRESO A CASA

Xina. Drama. De Zhang Yimou. Amb Gong Li, Chen Da-
oming, Huiwen Zhang, Tao Guo. Xina, a mitjan dels anys 
70. Gong Li, Chen Daoming, Huiwen Zhang, Tao Guo, Ni 
Yan, Chun Li, Jia-yi Zhang, Peiqi Liu, Jiali Ding. El pres 
polític Lu Yanshi és alliberat quan acaba la Revolució cul-
tural. Quan torna a casa, descobreix que la seva dona pateix 
d’amnèsia; no el reconeix i continua esperant el retorn del 
seu marit sense adonar-se que està al seu costat.  

Cinema a l’Anoia
Igualada

Ateneu Igualadí- Cineclub
Aquest divendres no hi ha sessió de 
Cineclub

Sant Martí de Tous

VACANCES FINS EL 29 D’AGOST. Properament: JASON BOURNE i PEDRO 
Y EL DRAGON

Sta Margarida de Montbui

1/ MASCOTAS (TP) 3D 
16:00
1/ MASCOTAS (TP) 
18:00/20:00/22:00

2/ICE AGE 5 (TP)
16:05
2/TARZAN (7A)
18:05
2/CAZAFANTASMAS (12A) 3D
20:20
2/ MALAS MADRES (12A)
22:50

3/NERVE (16A)
16:20/18:25/20:30/22:40
 
4/ESCUADRON SUICIDA (12A)
17:15/19:45/22:15

Yelmo Cines 
Abrera 3D

5/CAZAFANTASMAS (12A) 
17:00/19:30/22:10
 
6/ ZIPI Y ZAPE Y LA 
ISLA CAPITAN (TP) 
16:45
6/ JASON BOURNE (12A)
19:00/21:30

7/BUSCANDO A DORY (TP)
16:40
7/MASCOTAS còpia (TP)
18:50
7/AHORA ME VES 2 (7A)
21:00

8/AL FINAL DEL TUNEL (16A)
16:10/18:35/21:05

DIUMENGE 14 
i DILLUNS 15 d’Agost
Programa doble

MI PANADERIA EN BROOKLYN 
(apta) 18:00

GRANDES FAMÍLIAS (7 anys)
19:40
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Montàgora Cinemes



36  |  TELEVISIÓ I RÀDIO
LA VEU

Divendres, 12 d’agost de 2016

de dilluns a divendres:
DE LES 9:00 A LES 20:00 - ‘NOTÍCIES’ (a les hores en punt)

A LES 10:00 - ‘OBERT PER VACANCES’ amb Montse Candàliga
A LES 12:00 - ‘VA HOME VA’ amb Aitor Centelles

A LES 13:00 - ‘IGUALADA NOTÍCIES’ amb els Serveis informatius
A LES 20:00 - ‘EL VA HOME VA ES REPETEIX’ amb Aitor Centelles

els divendres:
A LES 21:00 - ‘ESTIU MIX’ amb David Penedès



Moltes felicitats!

EL GUANYADOR
del sorteig de 2 entrades 

per al Teatre de l’Aurora és

SORTEIG DE 2 ENTRADES
Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta 
dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, 
autoritza a LA VEU i a Teatre de l’Aurora a incorporar les 
dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers 
automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis de Teatre 
de l’Aurora, així com les activitas publicitàries i campanyes 
promocionals que Teatre de l’Aurora pugui portar a 
terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD)

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 
al Gelabert a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis del Gelabert, així 
com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que el 
Gelabert pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VAL DE 100 €

 PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE (VÀLID 
DURANT EL 2016)

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU 
i a Ingravita a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis d’Ingravita, així 
com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Ingravita pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu 
consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i al 
Camins de Vent a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als 
seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de 
rebre informació de les activitats i serveis propis de Camins de Vent, 
així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals que 
Camins de Vent pugui portar a terme, d’acord am el que s’estableix a 
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El sbscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna 
el seu consentiment exprés i inequívoc i per tant, autoritza a LA VEU i 
a Associació Amics de la Música d’hostalets de Pierola a incorporar les 
dades de facilitat per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al 
seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les 
activitats i serveis propis de Associació Amics de la Música d’hostalets 
de Pierola, així com les activitats publicitàries i campanyes promocio-
nals que Associació Amics de la Música d’hostalets de Pierola pugui 
portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD).

Sortegen 8 
abonaments 

anuals 
per al cicle de 
concerts 2016 
dels Hostalets 

de Pierola

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el 
seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 
a  Bicicletes Faro a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà 
als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat 
de rebre informació de les activitats i serveis propis de Bicicletes 
Faro, així com les activitas publicitàries i campanyes promocionals 
que Bicicletes Faro pugui portar a terme, d’acord am el que 
s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG 
D’UNA

 BICICLETA

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna el seu 
consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a  
Railhome a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus 
�txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis de Railhome, així com les 
activitas publicitàries i campanyes promocionals que Railhome pugui 
portar a terme, d’acord am el que s’estableix a la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD)

SORTEGEN
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de
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Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb l’entrega d’aquesta 
butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, 
per tant, autoritza a LA VEU i al Museu del Traginer a 
incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus 
�txers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la 
�nalitat de rebre informació de les activitats i serveis 
propis del Museu del Traginer, així com les activitas 
publicitàries i campanyes promocionals que el Museu 
del Traginer pugui portar a terme, d’acord am el que 
s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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



Agost
12: Hilaria, Anicet, Euple.  

13: Hipòlit, Cassià, Gertrudis, Ponci.
14: Alfred, Maximilià, Marcel.

15: Assumpció de la Verge Maria, Estanislau.  
16: Roc, Beatriu, Rosa, Serena, Teodor.

17: Eusebi, Clara, Elias.
18: Elena, Agapit, Lleó, Macari.

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

E ntre les maneres de ma-
nifestar la misericòr-
dia de Déu a favor del 

poble elegit pren molt relleu 
l’acció de consolar. Trobem en 
la Sagrada Escriptura: «Con-
soleu, consoleu el meu poble», 
diu el vostre Déu (Is 40,1). I és 
que la desfeta s’ha apoderat de 
la ciutat de Jerusalem, que no 
troba consol davant la destruc-
ció, la mort, el desterrament; 
d’ací neix l’exclamació: Sió ha 
dit: «El Senyor m’ha abando-
nat, el meu Déu s’ha oblidat 
de mi» (Is 49,14). I la respos-
ta que dóna el Senyor és el seu 
amor, tan entranyable com el 
de la mare: ¿Pot oblidar-se una 
mare del seu infantó, pot dei-
xar d’estimar el fill de les seves 
entranyes? Però, ni que alguna 

l’oblidés, jo mai no t’oblidaria 
(Is 49,15).
Jesús, el Messies, és esperat per 
Simeó com aquell pel qual Is-
rael seria consolat (cf. Lc 2,25). 
I així és: en el seu ministeri i 
en la seva passió veiem Jesús 
que no defuig el qui passa per 
la prova del sofriment i és aba-
tut: la mare viuda que porta a 
enterrar el seu fill únic a Naín; 
Marta i Maria que ploren la 
mort del seu germà, Llàtzer; les 
dones que en el camí del cal-
vari el ploren, també troben el 
consol dels llavis de Jesús; i el 
bon lladre escolta de la boca de 
Jesús les paraules de consol i de 
promesa: T’ho asseguro: avui 
seràs amb mi al paradís. En 
Jesús es fa realitat el que ell va 
proclamar en les benaurances: 

Consolar el qui està trist
Feliços els qui ploren, perquè 
seran consolats (Mt 5.4).
Com en totes les obres de mi-
sericòrdia, consolar el qui està 
trist té la seva font en la miseri-
còrdia de Déu. El text clau per 
a entendre aquest do de la con-
solació i el deure de consolar és 
aquest de sant Pau: Beneït sigui 
el Déu i Pare de nostre Senyor 
Jesucrist, Pare entranyable i 
Déu de tot consol.
Ell ens conforta en totes les 
nostres adversitats, perquè no-
saltres mateixos, gràcies al con-
sol que rebem de Déu, sapi-
guem confortar els qui passen 
alguna pena (2Co 1,3-4).
Visquem, doncs, aquesta obra 
de misericòrdia espiritual de 
ser a prop dels qui estan tris-
tos i abatuts. Moltes vegades 
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É s el moment de convi-
dar a la joia de la vida, 
a l’alegria i al goig. És el 

moment adequat per a l’època 
en què vivim. Ho saben molt 
bé els estudiosos de l’opinió 
pública i els analistes de la cul-
tura present, especialment els 
qui estan al servei del mercat. 
En aquest cas sense ànim de 
lucre, és una dada certa que ha 
de tenir present també l’evan-
gelitzador. N’és conscient 
també el papa Francesc quan 
emet dos dels seus grans mis-
satges Evangelii Gaudium (La 
joia de l’Evangeli) i Amoris 
Laetitia (L’alegria de l’amor).
Aquesta crida a gaudir de 
la vida també és adient per 
al precís temps de vacances. 
Aquest temps es viu gene-
ralment com a compensació 
enfront de l’aclaparament del 
treball i les molèsties, potser 
el sofriment, del dia a dia du-
rant l’any. Encara que no és 
clara la relació que, en la vida 
personal, tenen el treball i les 
vacances: no sabríem respon-
dre si treballem per a descan-
sar (vacances, jubilació, etc.) o 
bé descansem per a continuar 
treballant (recuperar forces).
Resultarà molt útil aprofitar 
aquest temps per a reflexio-

la sola presència ja és un con-
sol. De fet, consolar significa 
romandre ferms al costat dels 
qui sofreixen, amb les paraules 
i els silencis oportuns. L’exem-
ple més gran és el de Maria al 
peu de la creu. Ella no sols hi 
era, sinó que hi era amb l’es-
perança en el seu cor; una es-
perança contra tota esperança. 

Ella sofria condolent-se amb el 
seu fill. El testimoniatge de pau 
profunda en el dolor és font de 
pau per al qui sofreix cercant 
el sentit del que està vivint i, 
al mateix temps, és una porta 
oberta a trobar el Déu de tot 
consol.

Romà Casanova, Bisbe de Vic

nar una mica. No és en va que, 
tant si és planificant les vacan-
ces, com al començament o ja 
vivint-les, hom dediqui una 
estona a respondre preguntes 
fonamentals: què significa per 
a mi gaudir? com i quan estic 
realment alegre? què és el que 
em retorna la pau? més enca-
ra, suposat que vull ser feliç, 
què és per a mi la felicitat? són
preguntes en les quals més val 
no entrar-hi i deixar-les per 
als filòsofs?
La veritat és que s’evitarien 
moltes tragèdies si aquestes 
preguntes trobessin respos-
tes adequades en cadascú. 
D’aquestes respostes depèn en
gran mesura l’encert o no de 
les decisions quotidianes.
En alguns casos (cal recor-
dar-ho) les respostes serien 
ben elementals: «poder po-
sar-me un mos de pa a la boca 
cada dia», «poder arribar a 

final de mes», «superar una 
malaltia greu»... Altres vega-
des obtindríem respostes una 
mica més elaborades, com 
«tenir treball i salut» o «que 
hi hagi respecte, pau i har-
monia». Són respostes provi-
sionals, que deixen en l’aire 
moltes altres preguntes sense 
contestar.
Estem fets per al goig i la fe-
licitat. Vam ser creats en un 
bellíssim jardí, amb fruits 
abundants, agradables a la vis-
ta i gustosos al paladar. Tota 
la nostra vida —com tantes 
vegades s’ha representat en la 
literatura— consisteix en una 
recerca o retorn al paradís.
En què consistiria aquest pa-
radís? Els clàssics deien que «la 
felicitat és l’efecte de posseir el
bé agradós o desitjat». Però 
molts no són feliços, perquè 
s’equivoquen en l’elecció del 
bé o en el camí per a aconse-

guir-lo. Per això els clàssics 
afegien una condició: que es 
cerqui o desitgi aquell bé per 
al qual estem fets per natura-
lesa.
Aquesta és la gran qüesti.: 
Quin és el bé per al qual estem 
fets i la possessió del qual ens 
dóna la felicitat? Molts respo-
nen de manera més o menys 
conscient amb les seves opci-
ons lliures i l’estil de la seva 
vida. Entre els qui hi pensen 
hi ha profundes discrepàncies.
Suggerim per a aquestes va-

cances una meditació assosse-
gada sobre el paradís, segons 
es descriu a Gn 2,4-25. Un 
professor d’antropologia de-
iaque aquest text havia estat 
escrit per un israelita un dia 
calorós, a l’ombra fresca d’una 
figuera, mirant una immensa 
planura quasi desèrtica... Allà 
li va inspirar Déu què entenia 
Ell per felicitat i on trobaria 
l’ésser humà la seva alegria i el
seu descans. 
Agustí Cortés Soriano, Bisbe 

de Sant Feliu de Llobregat

Gaudir



              

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 10.916 psicologa col. num 18.704 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
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

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat

93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Cristòbal, 46
Despatx 14

08784 PIERA
615 075 736

gloriapsi3@gmail.com

Psicòloga

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

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

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

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

Rambla Sant Ferran, 62, 1r 3a
93 818 20 92
93 004 46 49
655 021 919
IGUALADA

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

GLÒRIA FITÉ 
GUARRO

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 12: BAUSILI
Born, 23

Dia 13: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 14: BAUSILI(9-22 h)
               PILAR   (22-9 h)
Dia 15:  BAUSILI(9-22 h)
              FÀTIMA   (22-9 h)
Dia 16: ESTEVE

Av. Països Catalans, 101
Dia 17:MISERACHS

Rambla Nova, 1
Dia 18: TORELLÓ

P. Verdaguer 82



Recentment, El Confidencial de La Veu publicava l’intenció d’alguns veïns de determinada zona del nucli antic de denunciar l’alcalde 
d’Igualada i l’Ajuntament davant la seva “ineficàcia” en resoldre el que entenen una problemàtica que ja esdevé inaguantable: les 
festes nocturnes en carrers i places fins a altes hores de la matinada, que ocasionen soroll i molèsties als que necessiten descansar. 
En aquestes que, no fa gaire dies, un grup de veïns -en aquesta ocasió del carrer Òdena- ens van venir a la Redacció tot fent refe-
rència a aquell Confidencial i protestant pel mateix, però a la seva zona. Un bar de copes molt concorregut tanca ben de matinada 
i el carrer s’omple de joves que criden i fan el que volen, fins i tot les seves necessitats a dins dels portals... Els veïns diuen que 
han recollit firmes i han protestat a la policia local i a l’Ajuntament.... però com si res. Ens diuen, emprenyats, que determinat 
empresari de l’oci nocturn de la ciutat -”l’empresari”, de fet- deu tenir “entrada” a l’Ajuntament. A qui li deu pagar els gintònics?

LA VEU de MARC TARRIDA I LAIA RIUS /Hereu i pubilla de la Coll@nada’15 

Divendres, 12 d’agost de 2016

“Demostrarem que amb 
pocs diners es pot fer un 

bon pregó”
Tots dos són nascuts el 1996. Tant el Marc Tarrida com la Laia 

Rius han participat activament de les festes populars i tradicionals 
d’Igualada des de fa anys. Ell està a la colla dels Forçuts i ella a 

Lilium. Ella forma part de la junta de la Coll@nada i ell hi té un 
peu dins. S’han mogut sempre dins els mateixos

 cercles, però no ho sabien.  

P
regunta obligada, per què us vau presentar 
l’any passat?
Hereu: Jo en un primer moment estava malalt i 
no volia ni anar-ho a veure perquè estava al llit. 

Però vaig acabar baixant i un cop allà alguns em van dir 
presenta’t, i jo deia que no. Però tenia un amic que mar-
xava a Holanda a estudiar just després de la Festa Major i 
em va dir que seria un bon regal que em presentés. I vaig 
pujar i al final vaig acabar sortint.
Pubilla: Jo era el segon cop que em presentava i m’ho ha-
via passat molt bé fent les proves i ho vaig voler tornar a 
intentar.

Un cop escollits, heu d’anar a tots els actes de la Coll@
anada, com es porta el dia a dia a la Festa Major?
H: Són molts actes però no molesta, perquè com que ho 
organitza gent de la Coll@onada que poc o molt coneixes 
doncs acabes gaudint. Sí que acabes més cansat.
P: Bé, no vaig notar gaire diferència. A les activitats del 
matí sí, perquè no hi havia anat mai, com els jocs de taula. 
Són actes que potser no hi aniries per mandra però un 
cop allà t’ho passes molt bé.

Quin va ser el moment o acte que vau gaudir més com a 
Hereu i Pubilla un cop escollits?
P: Jo crec que la primera nit, un cop ja escollits. Era una 

nit que mai m’havia quedat fins tan tard, però aquell any 
va tenir un toc molt diferent perquè erets la protagonista.
H: Jo també diria el mateix, perquè de cop i volta la gent 
et parla i no els coneixes, això fa gràcia. Et converteixes 
com en una figura clau. Estàs molt excitat.

Mai saps qui serà la teva parella, què en diries del teu 
company/a?
H: No ens coneixem, sabia qui era així de vista. Però crec 
que ha estat la millor pubilla que hi ha hagut. Suposo que 
el fet de ser de la mateixa edat, tenir un grup d’amics en 
comú ha fet que ens entenguéssim molt bé i de cara al 
públic crec que transmetíem molt bon rotllo.
P: Sobretot això, que teníem molts amics en comú. Lla-
vors es va ajuntar tot, no només ell i jo, tots els de la colla. 
A més el Marc ho peta molt, a la mínima que vull se’m 
despulla [riuen].

He vist per les xarxes socials que us caseu...
H, P: Sí. Et podem dir que el dilluns 22 d’agost a les 2/4 
de 9 del vespre a la plaça Pius XII l’hereu i la pubilla es 
casen. Farem una gran cerimònia en la qual tota la ciutat 
i comarques del voltant hi són convidades. Serà tot un 
espectacle a mode “La Cubana”, servirà per fer ambient i 
per demostrar que amb pocs diners també es pot fer un 
bon pregó. També per començar a fer ambient de Festa 

Major ja des de dilluns.

Què en podeu dir de la tasca que fa la Coll@onada du-
rant tot l’any?
P: Jo estic a la junta. A la Coll@onada hi ha molta gent 
i es veu una part de la feina que es fa, però hi ha molta 
gent treballant. Fa temps que estem fent assemblees i ara 
al maig va venir gent de Sallent a ajudar-nos a redefinir 
la Coll@onada. És clau per la Festa Major i a mi com a 
pubilla em van acollir molt bé.
H: Jo tinc un peu dins i un a fora. Perquè lo bo que té la 
Coll@onada és que no només és un grup de persones que 
ells ho fan tot. Hi ha diverses colles i per tant diversitat de 
persones, i això permet que hi hagi una Festa Major molt 
variada referent a les activitats i que donen molta vida a 
la ciutat. A darrere hi ha una feina espectacular, quan ets 
hereu ho veus.

Volem destacar el Pau Duran, el president, és d’aquestes 
persones que no coneixiem i ràpidament ens va integrar. 
Ens convidava a tot arreu a fer coses, t’acull. I ara amb el 
tema del casament també ens està ajudant molt. 

TON CASELLAS, @toncasellas

Segueix-nos!

Vols en globus 
per regalar 

i utilitzar el bonus 
qualsevol dia de l’any!


