
DIJOUS VINENT ES FARÀ L’ESPECTACLE DEL PREGÓ, AMB UN CONCERT DE BLAUMUT

Dilluns comença 
la Festa Major d’Igualada

El descens de l’atur a l’Anoia 
continua, i ja és del 12,7% en 
l’acumulat dels darrers dotze 
mesos.  Ara mateix hi ha 8.602 
persones apuntades a l’atur, 
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Baixa l’atur a l’Anoia, 
però continua essent el 
més alt de la província

La imatgeria popular festiva d’Igualada, a la plaça de l’Ajuntament. Fins dijous, hi ha prevists quatre dies molt intensos en activitats.    Pàgina 6

1.258 menys que el juliol de 
l’any passat. Però, tot i això, 
l’Anoia és encara la que té més 
atur de totes les de la provín-
cia de Barcelona.  Pàgina 11

50 arqueòlegs treballen 
a l’Abric Romaní  Pàgina 18

CENTRE VISIÓ GRUPCENTRE VISIÓ GRUP

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
·VILANOVA DEL C. C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  

Promoció vàlida del 01 Maig al 31 Agost de 2016 o fins a final d'existències. 2X1 GRADUAT: Les dues ulleres portaran lents amb la mateixa graduació (graduacions compreses en els rangs de la marca Vistasoft, tant 
per monofocals com per progressius) i sempre es cobrarà la de major import. 1es ulleres: Muntures de qualsevol marca, amb lents amb tractament antirreflexant obligatori. 2nes Ulleres sense cost: Models seleccionats 
de les marques: Mango, He by Mango, Pepe Jeans , Javier Larrainzar, Antonio Banderas Pull & Bear i David Delfin. amb lents Vistasoft amb tractament antirreflexant inclòs. Promoció no acumulable a altres ofertes 



Carolina Telechea 
@caroltelechea  

Per celebrar 1gran dia ho fem amb 1gran 
vi de Caves Raventós d’orígen #Masquefí 
Estimo #Anoia Estimo la meva Familia

L’EDITORIAL

L’encaix de l’Anoia
Sembla que, definitivament, l’Anoia tindrà el seu lloc 
en un nou Penedès. El perseverant i intens treball de la 
societat civil de bona part de quatre comarques, coor-
dinada per la Plataforma Per Una Vegueria Pròpia, ha 
estat capdal per a que, a la fi, el Parlament de Catalunya 
doni llum verda a la “vuitena” vegueria, quelcom que 
pot ser una realitat ben avançada la propera tardor... 
sempre i quan no hi hagi 
eleccions anticipades.
En qualsevol cas, és una 
realitat que cal prendre’s 
molt seriosament, en tots 
els racons de la regió Pe-
nedès, i, definitivament, 
allunyar per sempre més 
la pertinença a una Cata-
lunya Central a la que, a 
excepció dels municipis 
del nord de la comarca, 
ens uneix ben poc. Ja en la 
darrera elaboració dels pressupostos de la Generalitat, 
la presentació pública de les xifres va tenir en comp-
te l’àmbit territorial del Penedès, aprovat fa temps pel 
Parlament, situant la pràctica totalitat de l’Anoia en el 
nou territori, en funció de la voluntat dels seus ajunta-
ments, aprovada en els plens municipals. 
Ara que sembla que la maquinària institucional i ad-

ministrativa segueix el seu curs amb èxit, és l’hora que 
el territori espabili i comenci a ordenar el seu nou 
“estatus”. És a dir, pensi en comú, elaborant una nova 
estratègia d’encaix dins del país, sumant esforços en 
base a l’especialitat territorial de cada comarca, que 
hi és.
Més enllà d’algunes declaracions de l’alcalde d’Igua-

lada, notem a mancar 
a l’Anoia definicions 
clares del camí que vol 
prendre la nostra co-
marca en aquesta nova 
etapa. Un escenari que 
ens recorda temps pas-
sats, quan Igualada i 
l’Anoia van perdre pes 
i presència en el mapa 
decisori de Catalunya 
per una inexplicable epi-
dèmia política de son.

Si el Penedès és ja quasi una realitat, no estaria de més 
que l’Anoia -que en serà una tercera part en pobla-
ció- comenci a prendre part i digui què i com pensa 
aprofitar l’oportunitat que se li presenta, en àmbits tan 
importants com l’industrial, l’urbanístic, el de les in-
fraestructures de comunicacions o el del comerç. 
No ens tornem a adormir.  

Si el Penedès és ja quasi una 
realitat, no estaria de més que 

l’Anoia -que en serà una tercera 
part en població- comenci a 

prendre part i digui què i com 
pensa aprofitar l’oportunitat 
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Maria Guixà 
@mariaguixa   

HISTÒRIC! Mireia Belmonte s’imposa en 
200 papallona i guanya la primera medalla 

d’or olímpica de la natació del país

Jordi Puiggros 
@Jordipuiggros67  

 
No entenc @miqueliceta, incapaç de 

resoldre l’encaix del #PSC però valent per 
arreglar el caos polític a Espanya #nicarn-

nipeix #nifunifa

Ton Casellas 
@toncasellas   

Amb això del Pokemon Go he vist una co-
munitat friki igualadina que desconeixia, ara 

els han fet sortir de casa. Sort que és estiu.

Oriol Solà i Solà 
@OriolSola    

Quan la gent ho vol les coses canvien, 
sovint quan menys t’ho esperes però quan 

més ho desitges #Berlin

Albert Rossell ||*|| 
@albertrossell   

Surto content de l’entrevista que en 
@Jordipuiggros67 m’ha fet sobre els #Savis-

Caparruts per a @VeuAnoia #LaTevaVeu

Dani Gutiérrez 
    daniguties@

Mooolt a prop de casa tenim un gran pa-
trimoni per descobrir!! Segueix el consell! 

#paleontologia #modernisme #natura

M. Carme Junyent 
@CarmeJunyent  

Una noia guaraní em diu que parla en ca-
talà a les seves filles perquè vol que l’apren-

guin. El castellà ja el parlen a l’escola.

Roger Soler Bou 
@rogersolerbou  

He viscut 10 dies sense #Twitter, #Facebook, 
#Instagram ni email, i he sobreviscut!!! M’he 

viciat a la #socialfamily. La recomano!!!

#latevaveu

Marc Castells 
@marccastells    

Malauradament continua la vergonya. No 
hi ha notícies del pitjor tram de l’A2, entre 

Panadella i Abrera. 
L’Estat continua incomplint. Prou!

Guillem López Casasnovas, cate-
dràtic d’economia de la Universi-
tat Pompeu Fabra i ex conseller del 
Banc d’Espanya, ha dit que “El sis-
tema de finançament autonòmic no 
segueix cap pauta d’equitat”.

Oriol Junqueras, vicepresident del 
govern català, ha avisat que “la Ge-
neralitat no participarà en cap pro-
posta de millora del finançament 
autonòmic”.

Santi Vidal, portaveu d’ERC al Se-
nat, ha declarar que “inhabilitar la 
presidenta del Parlament, Carme 
Forcadell, és inviable jurídicament. 
Des del 2010 Espanya no és un Estat 
democràtic”.

Anna Gabriel, diputada de la CUP , 

ha opinat que “ens hauríem de re-
metre a molts anys enrere i a epi-
sodis de cops d’estat militar per 
veure altes institucions del país 
amenaçades per la via penal. Això 
fa pensar que ara Catalunya està en 
un estat similar i és ridícul intentar 
fer entrar en raó els colpistes, pre-
sentant al·legacions i consideraci-
ons a les decisions del TC”. 
 
José Angel Fernández Villa, ex-
diputat asturià, exsenador i lí-
der durant 34 anys del sindicat 
miner SOMA UGT cobra una pen-
sió màxima per invalidesa des de fa 
20 anys i que ara es posa en qüestió 
per les sospites de que es va obte-
nir amb documents falsos. Amic 
d’Alfonso Guerra i organitzador 
de la festa de Rodiezmo, també és 
investigat per l’origen d’1,4 mili-
ons d’euros que va legalitzar amb 
l’amnistia fiscal. Es defensa dient 
“és una campanya política per de-
sacreditar-me”.

Neus Munté, vicepresidenta del 
govern de la Generalitat, avisa a la 
gent de la CUP “la confiança no es 
negocia”.

Marina Llansana, vicepresidenta 
d’Omnium Cultural, ha declarat 
que “actualment el debat es més so-
bre democràcia que sobre indepen-
dència”.

Albert Rivera, líder de C’s, ha dit 
“Per Espanya estic disposat a asseu-
re’m a la taula fins i tot amb aquells 
que no mereixen governar. Si 
s’aproven les sis condicions, s’obri-
rà la negociació dels temes socials i 
econòmics. El PP ha de moure fitxa. 
Seria paradoxal que bloquegessin la 
seva pròpia investidura”.

Javier Zaragoza, fiscal en cap de 
l’Audiència Nacional, considera que 
“Arnaldo Otegi és inelegible per ha-
ver sigut condemnat en el seu mo-
ment per delictes terroristes” i Juan 
Calparsoro, fiscal en cap del País 
basc, considera que “els arguments 
de Bildu són legítims perquè la in-
habilitació d’Otegi està extingida”.

El secretari d’organització de Po-
dem, Pablo Echenique, ha assegu-
rat que espera que Mariano Rajoy 
“fracassi” en la investidura per seure 
a parlar amb el PSOE i formar un 
“govern de progrés”.  Tic Tac.



A
nem a fer un exercici de suposicions políti-
ques. Imaginem-nos que vostè, amic lector, 
viu en una població de l’Anoia: Igualada, 
Vilanova, Montbui, La Llacuna, Piera, Ca-

laf, Capellades.... i quan arriben les eleccions municipals, 
vota als candidats que porten en el seu programa les co-
ses que a vostè li interessen que es facin al municipi.
Un cop constituït el nou ajuntament, l’equip de govern 
es disposa a executar el programa votat pels ciutadans 
que pot consistir en fer un nou institut, reduir les zones 
blaves, fer un nou aparcament o variar l’horari i freqüèn-
cia del servei d’autobusos urbans, per a posar alguns 
exemples d’autonomia municipal.
Quina cara se’ns posaria a tots plegats si per a decidir si 
es posa o no un nou institut a Piera, haguéssim de dema-
nar permís a l’ajuntament de Villanueva de la Serena? O 
per a modificar els horaris del bus interurbà de la Conca 
d’Òdena, haguessin de decidir-ho a la Ciudad Autóno-
ma de Melilla? I si per a ampliar la plantilla de l’ajunta-
ment haguessin de decidir-ho a la Junta de Andalucía? 
I si el calendari de festes locals d’Igualada, l’hagués de 
decidir l’ajuntament de Villanueva del Gállego? Oi que 
seria un disbarat?
Doncs per increïble que sembli, això ens està passant a 
Catalunya. No tant als ajuntaments -de moment- com al 
govern de la Generalitat.  Tot i tenir traspassades les com-
petències ferroviàries no pot ni tan sols modificar els ho-
raris dels trens de rodalies de Renfe. Tampoc pot millorar 
l’estat lamentable de vies i catenàries perquè això corres-
pon a Adif. Tampoc pot decidir quins recursos destina 
a Sanitat -també totalment traspassada la competència- 
perquè això ho han de decidir a Madrid. Com Madrid 
decideix la política marítima i de costes i al mateix temps 
que el MOPU va fer enderrocar els restaurants existents 
des de feia dècades a les platges catalanes, donava permís 
per a posar-ne de nous a les platges d’Andalusia.
Quan en Jordi Solè Tura era ministre de Cultura del Go-
bierno de España, va aconseguir que Las Cortes -on ens 
refreguen que “reside la soberanía del pueblo español”- 
aprovessin la llei que ordenava el retorn dels Papers de 
Salamanca. Una petita part dels documents va ser retor-
nada però encara que sembli mentida, un funcionari de 
baix rang, nascut en un poblet de la província de Sala-
manca, va frenar “sine die” el retorn els documents pen-
dents, fins que amb la majoria absoluta del PP, la llei va 
decaure i ara, tenen la barra de reclamar els documents 
ja retornats.
A Espanya -o potser n’hauríem de dir Borbònia- impera 
la llei de l’embut: per a ells el forat gros i per a nosaltres 
el forat petit i on, fins hi tot, un funcionari de baix rang, 
pot pixar-se damunt les lleis aprovades per Las Cortes.... 
si són favorables a Catalunya. Es clar que, d’aquestes, n’hi 
ha ben poques.  

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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H
i ha una estreta correlació entre els és-
sers humans i el treball. Al llarg de la 
història ha estat l’element substancial 
per teixir les diverses concepcions so-

cials, la cultura, la cooperació i la vida en comuni-
tat. En les primeres civilitzacions treballar era cosa 
dels esclaus. Els vençuts per les armes o simplement 
aquells que renunciaven a la seva llibertat a canvi de 
la protecció del senyor que els donava aliments, casa i 
protecció. La fi de l’esclavatge arribà amb la capacitat 
de valdre’s per un mateix i rebre diners per la feina 
feta, saber un ofici, ser bons comerciants o guerrers. 
El treball es feu acció i tornar-se contingut. L’activitat 
col·lectiva. L’eix vertebrador de l’organització social. 
I també l’estatus, la rellevància i el poder dins la co-
munitat. 
Molts diuen que el treball està en l’origen de la seva 
condició humana i social. Consideren que l’ésser 
humà és la conseqüència de l’ésser productiu. La per-
sona com a “animal generador d’eines i instruments”, 
com origen i desenvolupament de la cultura humana. 
Però l’eficiència econòmica ha fet que, les especialit-
zacions primer i la globalització després, esdevinguin 
el principal referent organitzador de les societats i les 
cultures.
La caiguda de barreres del comerç mundial havia de 
dinamitzar la riquesa col·lectiva, però ha esdevingut 
un element de concentració en poques mans. Així 

s’ha augmentat la polarització entre rics i pobres, ata-
cant la classe mitjana. I per apaivagar el seu rebuig, 
s’ha optat, de manera conscient i deliberada, per a la 
creació d’un món artificial, on gairebé tot és virtual, 
per tornar de nou el “panem et circenses” de l’antiga 
Roma. 
Avui, quan les necessitats vitals, les més immediates, 
ja estan satisfetes en la majoria del món occidental, 
treballar es substitueix per estar ocupat. Proliferen les 
relacions de caràcter voluntari, retribuïdes o no, que 
solen donar-se en el camp tècnic, docent., creatiu, 
col·laboratiu i del voluntariat social. I creix la depen-
dència familiar i del subsidi. I cada dia hi ha menys, 
però més rics i més pobres, que cada vegada ho són 
més. Els ingressos de la majoria de les persones ja no 
depenen del treball. Venen d’inversions financeres, 
comissions, subsidis i subvencions. 
La feina productiva és cada vegada més escassa, pre-
cària i pitjor remunerada. El gran capital s’assegura 
el monopoli dels recursos i del poder. Moltes feines 
les fan les màquines caríssimes. I la intel·ligència per 
moure-les ja no depèn de persones, sinó d’ordinadors 
i complexes estructures digitals. Vivim en un món 
que ha accelerat els canvis. Cal repensar el model. La 
crisi del treball no ha fet sinó començar. I cada dia 
és més gran el risc de que la majoria social depengui 
d’una minoria que decideix on, quan i com es faran 
les inversions i per tant on es queda la riquesa. 

El treballSón suposicions?

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

62 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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H
i ha jubilats que cada 
dia surten de casa en 
visita d’inspecció a les 
obres del seu barri. 

L’objectiu és passar l’estona mentre 
comenten amb els seus col·legues si 

els treballadors fan bé o no la seva feina. Alguns fins 
i tot gosen donar lliçons. N’hi ha, també, que se’n van 
cada dia a la plaça del barri a jugar a la petanca, mentre 
uns altres van al centre cívic a jugar la partideta de dò-
mino. També hi ha qui no té res a fer i/o és poc sociable 
i es queda a casa endollat a la tele; les estadístiques ens 
diuen que aquests acostumen a viure menys que els al-
tres. Hi ha també qui té la fal·lera de fer excursions en 
autocar a preus regalats, sense que els importi gaire la 
destinació ni l’objectiu real de l’organitzador de la sor-
tida, que no és mostrar-los el Monestir de Montserrat 
sinó vendre’ls un parell de mantes, una vaixella de por-
cellana vietnamita o un matalàs que asseguren que et 
cura el mal d’esquena. Però bé, la qüestió és sortir de 
casa i que t’ho donin tot fet i mastegat, i si per quedar 
bé s’ha de comprar alguna cosa, la compren i llestos. I 
com que l’objectiu és, bàsicament, canviar d’aires, si en 
comptes d’anar a Montserrat els porten a Sant Miquel 
del Fai no hi ha cap terrabastall. 
Ve a ser com aquells creueristes —jubilats o no— que 
només tenen com a objectiu gaudir de les moltes ofer-
tes internes que se’ls ofereix al vaixell, aquells que ni tan 
sols aprofiten les escales per veure món, el poc món que 
des d’un autocar et poden ensenyar en les poques ho-
res que dura l’escala del creuer. D’aquests n’he conegut 
uns quants, i alguns t’asseguren, amb aparent convic-
ció, que coneixen tal ciutat i tal altra, i potser aquelles 
ciutats només les han divisat des de la piscina del creuer 
i ni tan sols les han arribat a trepitjar. El matís és impor-
tant. No és exactament el mateix haver estat en un lloc 
que conèixer un lloc. Sense anar més lluny, jo mateix he 
estat a molts llocs de tot el món, però mai gosaria dir 
que conec la majoria d’aquests llocs perquè només hi 
he estat per feina i amb poc temps lliure per turistejar, 
encara que hi hagi anat moltes vegades.
No cal dir que també hi ha jubilats que no cauen en 
aquestes pràctiques. Són persones que sempre han 
tingut altres interessos i aficions al marge de l’activitat 
laboral. Persones que esperen jubilar-se per dedicar-se 
amb més intensitat als seus hobbies, als que no han po-
gut dedicar tot el temps que els hauria agradat mentre 
treballaven. Però d’aquests en parlarem un altre dia, 
que avui ja he esgotat l’espai. 

MIQUEL SAUMELL, 
@MiquelSaumell

Jubilats

Els Capgrossos d’Igualada

Els originals capgrossos Petra, l’Encantadora; en Mosca, l’Aviador; 
en Rufus, el Traginer i en Martingala, el Músic, estan d’enhorabo-
na. Seran no només protagonistes per les seves sortides a la Festa 
Major,  sinò també per quedar immortalitzats en un llibre, escrit 
per l’Albert Rossell amb dibuixos d’Elisabet Serra.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVERTICAL.COM
AVINGUDA MONTSERRAT, Nº 12 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

A
bans d’apropar-nos a un animal que 
no coneixem, cal determinar quin és el 
seu estat anímic, si està tranquil o està 
espantant; si està ferit, desorientat o no 

sap quines són les nostres intencions pot reaccionar 
de manera agressiva...  
 Decideixes recollir-lo personalment... 
Has de tenir en compte que ho realitzes sota la teva 
responsabilitat
Comprova si l’animal porta xapa identificativa i tru-
ca al telèfon que hi hagi. 
Porta’l a un veterinari per verificar si té microxip. Si 
es així es posaran en contacte amb el propietari/ària.   
 Si la vostra intenció es adoptar-lo i no porta micro-
xip, han de passar 20 dies abans que pugueu fer les 
gestions oportunes per poder-lo adoptar legalment; 

GATS IGUALADA

Què he de fer si em trobo un animal perdut?
Fins a llavors, podeu acollir-lo temporalment a casa i 
donar l’avís al per si apareix el propietari/ària.   
És important no traslladar l’animal de la zona, doncs 
si el propietari/ària el busca ho farà a la zona que 
l’ha perdut. Si poses cartells, posa’ls allà on has tro-
bat l’animal.  
Si l’has recollit però no el vols adoptar dona avís, el 
més aviat possible, a l’ajuntament del municipi on 
l’has trobat per tal que facin les gestions oportunes 
per efectuar la recollida.   
Si veus un animal abandonat, però no el vols reco-
llir... dóna avís a la policia o a l’ajuntament del muni-
cipi on es trobi, ja que seran ells qui contactaran amb 
la protectora per a que efectuï la recollida. Només es 
recull l’animal si hi ha la petició de l’ajuntament del 
municipi o de la policia local. 

E
ra un 27.07.2010 el tripar-
tit decideix tirar endavant 
la llei de vegueries sense el 
Penedès; pocs dies abans, 

el 14, havíem assolit amb tots els vots 
a favor esdevenir un àmbit funcional 

de planificació, el que volia dir que érem com els al-
tres 7, però el somni només va durar 13 dies... Desprès 
han continuat moltes trifulgues, que evidencien cer-
tes contradiccions que tenen algunes de les persones 
considerades justes, però que tot ho justifiquen amb 
els seus silencis “políticament correctes”. Més clar... 
aigua! 
Al cap de sis anys i un dia, el Parlament dona llum 
verda a seguir tramitant la modificació de la Llei, i així 
corregir el greu error... Els socialistes entenen que hi ha 
una majoria social a favor de la nova divisió territorial 
i que recupera un espai natural i històric de relació i 
treball municipal que ja es desenvolupa; Catalunya Si 
que es Pot creuen que es pot fer efectiu aquest principi 
de proximitat i poder garantir una millor eficiència i 
eficàcia en els serveis que rep la ciutadania; Junts pel 
Si creu que amb les tres quartes parts del Parlament es 
pot adaptar la legislació a una realitat territorial, i que 
la política s’omple de sentit quan respon a la voluntat 
de la gent. I la CUP afirma que som un territori amb 

FÈLIX SIMON, 
Plataforma Per una Vegueria Pròpia

Ja la tenim al sarró
dimensió humana, gestionat des d’una proximitat as-
sumible.
Desprès del Ple del passat 28 de juliol, la proposició és 
tramesa a Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge. I es convoca el termini per pro-
posar compareixences: atesa la tramitació d’urgència 
acordada, 3 dies hàbils (del 01.09.2016 al 05.09.2016). 
I seguim endavant, amb el coratge necessari. I això 
ens porta a una altra consideració: s’apropa el final 
d’aquest llarg trajecte iniciat a l’estiu del 2004, una 
crida que anava més enllà  de les nostres fronteres 
imaginàries aparentment ingènua, però que traspua 
una gran saviesa, ja  gaudirem del nostre somni fet 
realitat. 
El esser humà va sempre més enllà, estem oberts al 
que podem arribar a ser. La vida és un camí... i el camí 
de cadascun de nosaltres és personal i únic. Les di-
ferències són expressió de la llibertat i la generositat 
personals. Només l’amor que es dóna a fons i desinte-
ressadament és capaç de ser fecund i de donar vida. I 
aquesta reflexió és també aplicable a la nostra col·lec-
tivitat, l’àmbit de la Vegueria Penedès, però ens cal-
drà fer un pas més; encara que de vegades sembla que 
siguem autosuficients, no ho som ni molt menys. Ens 
necessitem els uns als altres per poder viure arrelats. 
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Ajuntament d'Igualada

B A N
FESTA MAJOR 2016 . ACTES DE FOC

FERMÍ CAPDEVILA I NAVARRO, alcalde accidental de l’Ajuntament d’Igualada, atesa la celebració de Correfocs i cercaviles on el foc 
és protagonista durant la Festa Major d’Igualada,

FAIG SABER:

Durant la celebració dels correfocs i les cercaviles amb utilització de pirotècnia, previstos per aquesta Festa Major, es recomana als 
veïns i propietaris d’establiments situats en les zones de pas i als participants en el correfoc, que tinguin en compte, a l’efecte de 
garantir la seguretat de les persones i dels béns i per tal d’evitar conseqüències negatives, les següents mesures de seguretat:

• No aparqueu cotxes en els itineraris de les cercaviles.
•  Mantingueu Portes i �nestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, 
    i no tenir roba estesa o altres elements com banderes, etc.
•  No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas �uid de la gent
•  No llenceu aigua �ns que no s’hagi acabat l’actuació
•  No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic
•  No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.
•  Dipositeu la brossa produïda en contenidors i/o allunyada de l’itinerari.

Els integrants dels grups de foc adoptaran les màximes precaucions en la manipulació del material pirotècnic
i seguiran les següents mesures de seguretat:

•  Utilitzar vestits i calçats resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible 
   de cos sense cobrir i per evitar-ne els danys
•  No acumular més de tres correcames a la mà durant l’actuació, mantenir-ne les metxes recollides 
   dins la mà i mantenir aquesta protegida del paraigua de foc.
•  Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de la pirotècnia, els quals no han de ser 
   hermètics i s’han de situar darrere del grup de foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de
   dur penjada sobre l’espatlla en una bossa no hermètica.
•  Mantenir les distàncies de seguretat respecte altres grups de foc.
•  Mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors
•  Respectar el recorregut marcat per l’actuació i no envair els llocs on hi ha espectadors, els portals o llocs similars.

Els Correfocs, cercaviles de foc i actes amb pirotècnia que se celebraran durant la Festa Major d’aquest any, són:

DIMARTS, 23 d’agost. TRASLLAT DE SANT BARTOMEU, a les 12.30 h.
Recorregut: c/ del Roser, pl. de Pius XII i c/ Sta. Maria i pl. Bruc

DIMARTS, 23 d'agost. "PASSACALLE" a les 21.45 h
Recorregut: c/ Sant Pau, c/ Esquiladors, c/ del vidre, c/ Sant Jordi, c/ de la Soledat, pl. del Rei, c/ del Roser,
pl. Pius XII, c/ Sta. Maria, c/ de l'Argent, pl. de la Creu, c/ Garcia Fossas, rbla. Sant Isidre, c/ Custiol

DIMECRES, 24 d'agost. PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU, a les 19 h.
Recorregut: Pl. del Bruc, c/ Sta. Maria, pl. Pius XII, c/ Custiol, Rbla. Sant Isidre, c/ Garcia Fossas, pl. de la Creu, 
c/ Argent, pl. Ajuntament, c/ del Born, pl. del Bruc

DIVENDRES, 26 d’agost. VERSOTS I BALL PARLAT, a les 22 h.
Recorregut: pl. Ajuntament.

DIVENDRES, 26 d’agost. CORREFOC, a les 23 h.
Recorregut: Pl. Sant Miquel, c/ Sant Roc, c/ Sant Sebastià, pl. de la Creu, c/ Sant Simplici, c/ Sant Agustí, 
Trav. Gomis, c/ Sant Ignasi, c/Creueta, c/ dels Traginers i pl. dels Traginers.

DISSABTE, 27 d’agost. CERCAVILA TRADICIONAL, a les 18.30 h.
Recorregut: c/ Sta. Maria, Pl. Pius XII, c/ del Roser, pl. del Rei, c/ Sant Jordi, rbla. Gral. Vives, rbla. Sant Isidre, 
c/ Garcia Fossas, pl. de la Creu, c/ de l’Argent i pl. Ajuntament.

DIUMENGE, 28 d’agost. CERCAVILA D’ANADA A OFICI, a les 9 h.
Recorregut: Rbla. Sant Isidre, c/ Custiol, pl. Pius XIIè, c/ Sta. Maria, pl. Ajuntament, c/ del Born i pl. del Bruc

DILLUNS, 29 d’agost. CERCAVILA MENUDA, a les 19 h.
Recorregut: pl. Cal Font, c/ Aurora, c/ Sant Magí, rbla. Sant Isidre, c/ Custiol, pl. Pius XII, c/ Sta. Maria i pl. Ajuntament

DILLUNS, 29 d'agost. RETORN DEL SANT, a les 21 h.
Recorregut: Pl. del Bruc, c/ Sta. Maria i c/ del Roser

DILLUNS, 29 d’agost. PIROMUSICAL, a les 23 h.
A la plaça de Cal Font

Tot això ho faig públic per al coneixement general i per al seu compliment.

L’ALCALDE ACCTAL.
Igualada, 17 d’agost de 2016
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T ot ja és a punt per a 
que, dilluns, començi 
la Festa Major d’Igua-

lada. En aquesta ocasió, hi ha 
preparades més de 120 acti-
vitats durant tota la setmana. 
Els primers quatre dies -fins 
dijous- es preveuen molt in-
tensos, amb un protagonis-
me molt destacat dels actes 
que organitza la Coll@nada. 
A més, es dóna el cas que di-
mecres, 24 d’agost, serà el dia 
pròpiament dit de Festa Ma-
jor, festivitat de Sant Barto-
meu. 
També s’inauguraran les di-
verses -i interessants- expo-
sicions que es podran veure 
durant la Festa Major i les set-
manes següents.
El programa inclou 120 actes, 
entre els quals n’hi ha 31 de 
cultura popular i tradicional, 
36 concerts i balls, 13 cites 

Dilluns comença la Festa Major, amb els primers quatre dies 
molt intensos en activitats per a totes les edats

esportives i moltes altres ac-
tivitats com ara exposicions, 
visites guiades, conferències, 
lleure infantil i familiar i un 
llarg etcètera. 
El cartell de la festa ha estat 
elaborat en aquesta ocasió per 
Arnau Gracia, alumne de l’Es-
cola Municipal d’Art Gaspar 
Camps, que ha fet un disseny 
simpàtic en què fa interactuar 
els principals elements de la 
imatgeria festiva amb l’escut 
de la ciutat.  
Els actes institucionals inclou-
ran novament amb la presen-
tació de l’Estampa del Sant, 
obra de l’il·lustrador Daniel 
Ramos, mentre que la con-
ferència de Festa Major por-
tarà per títol Igualada fa 45 
milions d’anys i anirà a càrrec 
de Josep Romero, doctor en 
geologia, i de Josep Llansana, 
autor del llibre Guia del camp 
dels fòssils de l’Anoia. També 
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DILLUNS 22

- 6 h ENGALANAMENT FES-
TIU DELS CARRERS amb tot 
tipus de garlandes per crear 
un ambient de festa major, a 
càrrec d’un grup de voluntari-
at de la ciutat. Ho coordina: la 
FESTHI. A la rambla de Sant 
Isidre i plaça Pius XII.
- Durant el matí, PENJADA 
DE DOMASSOS DEL SE-
GUICI POPULAR a diversos 
carrers i places del centre. Pla-
ça de la Creu, pl. de Sant Mi-
quel, pl. de Cal Font, rambla 
Sant Isidre, pl. de l’ Ajunta-
ment, pl. de Pius XII i pl. del 
Pilar.

PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR (dilluns a dijous)

- A les 11 i a les 12.30 h, VI-
SITES A LA CASA DE LA 
FESTA. Al Museu de la Pell, a 
càrrec de David Martínez, his-
toriador de l’art.
- 12 h LLIURAMENT DEL 
PENÓ DE LA CIUTAT a 
l’Agrupació Coral La Llàntia i
PRESENTACIÓ DE L’ES-
TAMPA DEL SANT, que 
enguany és obra de Daniel 
Ramos, il·lustrador. Saló de 
sessions de l’Ajuntament.
- 13 h PRESENTACIÓ DELS 
GEGANTS VELLS I EL TA-
BAL 2016 i lliurament del pre-
mi del concurs infantil “Com 
seran els vestits dels Gegants 
Vells?” Ho organitza: la FEST-

HI, Federació del Seguici Tra-
dicional Històric d’Igualada. 
Al saló de sessions de l’Ajun-
tament.
- 18 h Presentació del llibre 
SAVIS CAPARRUTS, els con-
tes dels capgrossos d’Igualada 
per a petits i grans, d’Albert 
Rossell i Farré, amb dibuixos 
d’Elisabet Serra i Vendrell. 
Mònica Torra explicarà un 
dels contes. A la Biblioteca 
Central d’Igualada.
- 18.30 h ASSAIG DEL BALL 
DELS 7 SALTS que es balla-
rà el dia següent a la pl. de 
l’Ajuntament en motiu de 
l’entrega del ram a la geganta. 
També, qui vulgui, podrà fer 

un tast de gegants i capgros-
sos. Ho organitza: Associació 
Cultural Dessota. Al pati de la 
Casa de la Festa.
- 19 h MASTER CLASS DE 
BATUCADA. Vine a la plaça 
i practica amb el teu instru-
ment. Ho organitza: Assoc. Ju-
venil La Coll@nada. A la plaça 
de Cal Font.
- 19.30 h VII TROFEU CIU-
TAT D’IGUALADA D’ORI-
ENTACIÓ Dos circuits: de-
butants i iniciats. Obert a 
tothom. Ho organitza: escola 
esportiva CERRR Igualada. A 
la plaça de Cal Font.
- 19.30 h Presentació del llibre 
GEGANTS CENTENARIS, 

a càrrec de Lluís Ardèvol a la 
Biblioteca Central d’Igualada.
- 19.30 h TABALADA amb di-
ferents grups de percussió de 
la ciutat. Recorregut: Cal Font, 
c.de Sant Magi, rbla. de Sant 
Isidre, c. Garcia Fossas, pl. de 
la Creu, c. de l’Argent, pl. de 
l’Ajuntament, c. de Santa Ma-
ria i pl. de Pius XII. Ho orga-
nitza: Assoc. Juvenil La Coll@
nada. A la plaça de Cal Font.
- 20.30 h TAST DE LA PO-
MADA. Tast de la pomada 
tradicional. Ho organitza: As-
soc. Juvenil La Coll@nada. A 
la plaça Pius XII.
- 20.45 h PREGÓ DE LA 
COLL@NADA i “XUPINAS-

La penjada de domassos estrenarà dilluns la Festa Major 2016.

es lliurarà el Penó de la Ciutat 
a l’Agrupació Coral la Llàn-
tia, que el portarà durant la 
processó. El mateix dijous, a 
la Plaça de l’Ajuntament, tin-
drà lloc el Pregó de Festa Ma-
jor, novament una proposta 
imaginativa que, amb el títol 
Igualada sona bé, buscarà sor-
prendre els assistents i tindrà 

la participació destacada del 
grup Blaumut. 
Al llarg de la setmana es pre-
sentaran també llibres rela-
cionats amb el patrimoni i la 
història locals: Savis capar-
ruts, d’Albert Rossell i Elisabet 
Serra (veure contraportada de 
La Veu), i Catàleg de gegants 
centenaris de Catalunya, amb 

el coordinador de l’edició, 
Lluís Ardèvol.  
Com cada any, la imatgeria 
festiva de la ciutat, les cer-
caviles, les processons i els 
correfocs tornaran a tenir un 
protagonisme ben destacat. 
Aquest any, com a novetat, 
cal esmentar l’estrena del Ball 
Solemne dels Gegants d’Igua-
lada, a càrrec de l’Associació 
Cultural Dessota, i la recupe-
ració, per part de la FESTHI, 
dels Gegants Vells, el Tabal i la 
Passacalle.  
Destaquen també  la desco-
berta del recentment refor-
mat celler del sindicat de Pa-
gesos, obra de César Martinell 
-cal recollir abans invitació- o 
la Casa de la Festa, l’indret on 
descansen els elements de la 
imatgeria festiva. La setma-
na vinent, La Veu oferirà una 
àmplia edició especial dedica-
da a la Festa Major.
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SU” d’inici de les festes. A bo-
des em convides, amb l’hereu i 
la pubilla. Ho organitza Assoc. 
Juvenil La Coll@nada. A la 
plaça Pius XII.
- 21 h O-BIRRING. Cursa 
d’orientació on la cervesa juga 
un paper important. Ho orga-
nitza: Assoc. Juvenil La Coll@
nada. A la plaça de Cal Font.

DIMARTS 23

- 11 h Conferència inaugu-
ral de les visites al CELLER I 
MOLÍ D’OLI DEL SINDICAT 
DE VINYATERS D’IGUALA-
DA de l’arquitecte Cèsar Mar-
tinell i Brunet. Amb la Raquel 
Lacuesta, historiadora de l’art 
i especialista en Cèsar Mar-
tinell, juntament amb el Pep 
Riba, arquitecte tècnic, Xavi-
er Bergalló, president d’Agro 
Igualada Cooperativa i Jordi 
Pont, regidor de Qualitat Ur-
bana. A continuació, visita 
guiada per grups al celler fins 
a les 14 h. Aforament limitat a 
110 persones. Ho organitzen: 
Ajuntament d’Igualada-Pro-
grama de Millora del barri de 
Sant Agustí i Agro Igualada 
Cooperativa. Al Celler Cèsar 
Martinell (c/ de Joan Abad, 6).
- 11 h PRESENTACIÓ DE LA 
MISSA FESTIVA en honor a 
Sant Bartomeu. Jordi Marcé, 
autor de la missa actual, pas-
sa el relleu al compositor Pol 
Requesens, que presentarà la 
seva obra que s’estrena en-
guany. Ho organitza: parrò-
quia de Santa Maria d’Iguala-
da. A la rectoria de la Basílica 
de Santa Maria.
- 11 h Exposició: INTIMI-
TATS. LA ROBA INTERIOR 
DEL SEGLE XIX AL XXI. Un 
viatge a través de més de dos 
segles d’història, de la mà de 
la roba interior, que ha viscut 
una autèntica revolució en 
tots els aspectes. Amb peces 
de col·leccions particulars en-
tre les quals de la marca Vives 
Vidal d’Igualada. Fins al 25 de 
setembre. Organitzat conjun-
tament amb l’Oficina de Pa-
trimoni Cultural de l’Àrea de 
Presidència de la Diputació de 
Barcelona i el Museu de Bada-
lona. Al Museu de la Pell.
- 12 h TRONADA d’inici de 

festa A càrrec d’Els Voladors, 
trabucaires d’Igualada. A la 
rambla de Sant Isidre.
- 12.30 h TRASLLAT DE 
SANT BARTOMEU des de 
l’església del Roser a la Basílica 
de Santa Maria, on es cantaran 
els goigs. Hi participen: El Ta-
bal; Els Voladors, trabucaires 
d’Igualada; Ball de Sant Mi-
quel i els Diables d’Igualada; 
Gegants de la Font Vella, Ge-
gants Vells d’Igualada; l’Àliga 
d’Igualada; Ball de Cercolets 
d’Igualada; Ball de Pastorets 
d’Igualada; Ball de Bastons 
d’Igualada; portants d’honor; 
imatge de Sant Bartomeu i la 
Banda de Música d’Igualada.
Ho organitza: La FESTHI.
Recorregut: c. del Roser, pl. de 
Pius XII, c. de Santa Maria i pl. 
del Bruc Acte amb foc.
- 13 h VERMUT DE LA TRO-
NADA. Després de la tronada 
i el trasllat del Sant, aneu a fer 
el vermut! Ho organitza: As-
soc. Juvenil La Coll@nada. Al 
carrer de Custiol.
- 13.15 h ACTUACIONS DE 
LLUÏMENT I BALLS PAR-
LATS del Ball de Bastons 
d’Igualada, Ball de Cercolets 
d’Igualada i Ball de Pastorets 
d’Igualada. Ho organitza: la 
FESTHI. A la plaça Pius XII.
- 17.30 h JOCS BÈSTIES. De-
mostreu que sou capaços de 
superar la major de les besti-
eses. La cursa de la síndria, de 
cadires, de nadons... Inscrip-
cions a jocsbesties.blogspot.
com. Ho organitza: Assoc. Ju-
venil La Coll@nada. Al carrer 

del Rec.
- 18 h IGUALADÍ DE FERRO
Aigua, fang i males herbes 
són alguns dels elements que 
s’hauran de superar per de-
mostrar que s’és un bon igua-
ladí o igualadina de ferro. Ho 
organitza: Assoc. Juvenil La 
Coll@nada. Al carrer del Rec.
- 18.30 h Inauguració de 
l’exposició: COMENÇA 
LA FUNCIÓ! EL TEATRE 
D’AFICIONATS A IGUALA-
DA (1939-1975). Una mirada 
als grups de teatre d’aficionats 
igualadins que van néixer i 
créixer durant la postguerra 
i el franquisme: obres repre-
sentades, autors locals, espais 
teatrals, protagonistes, grups... 
Oberta fins al 30 de setem-
bre. L’organitzen: Biblioteca 
Central d’Igualada i Arxiu 
Comarcal de l’Anoia. A la sala 
d’exposicions de la Biblioteca
Central d’Igualada (més in-
formació a la pàgina 22). 
- 19.30 h Inauguració de l’ex-
posició: L’ESTIU, OBJECTIU 
DELS FOTÒGRAFS. Dife-
rents imatges de l’estiu des de 
l’objectiu dels fotògrafs igua-
ladins de principis de segle 
XX als anys 60. Organitzada 
conjuntament amb l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia. A la Sala 
Municipal d’Exposicions.
19.30 h VESPRES SOLEM-
NES de Sant Bartomeu i, en 
acabar TOC DEL TABAL. Ho 
organitzen: la FESTHI i par-
ròquia de Santa Maria d’Igua-
lada. A la Basílica de Santa 
Maria.

DE PREMIS del concurs de 
fotografia a Twitter i Insta-
gram sobre receptes de cuina 
d’aprofitament. Ho organitza: 
Departament de Medi Ambi-
ent, Energia i Sostenibilitat de
l’Ajuntament d’Igualada. A la 
plaça de l’Ajuntament.
- 21 h TAST DE LA PÓLVO-
RA, a càrrec de les colles de 
diables de la ciutat. Cal por-
tar la vestimenta adequada als 
correfocs per participar-hi. A 
la plaça de l’Ajuntament. Acte 
amb foc.
- 21.45 h La PASSACALLE, 
vigília del Sant. Hi participen: 
el Tabal; els Voladors, trabu-
caires d’Igualada; Ball de Sant 
Miquel i els diables; Moixi-
ganguers d’Igualada; Gegants 
Vells d’Igualada; Bitrac Dan-
sa amb el Ball de Cavallets 
d’Igualada; Ball de Cercolets 
d’Igualada; Ball de Pastorets 
d’Igualada; Ball de Bastons 
d’Igualada, i la Banda de Mú-
sica d’Igualada. Ho organitza: 
la FESTHI. 
Recorregut: Ateneu igualadí 
(seu de la Junta de l’Ateneu i 
rebuda de les autoritats), c. de 
Sant Pau, c. dels Esquiladors, 
c. del Vidre, c. de Sant Jordi, 
c. de la Soledat (seu dels por-
tants d’honor), pl. del Rei, c. 
del Roser, pl. de Pius XII (re-
buda de la Junta de la Coll@
nada), c. de Santa Maria, c. de 
l’Argent, pl. de la Creu, c. de 
Garcia Fossas, rbla. de Sant 
Isidre (casa del Salero), c. de 
Custiol (seu de la Teixidora). 
Acte amb foc.

- 19.30 h ACOMPANYA LA 
IMATGERIA FESTIVA des de 
la Casa de la Festa a la plaça 
de l’Ajuntament. Amb la par-
ticipació dels dracs, gegants 
de la ciutat, l’Àliga, el Tonet, 
la Conxita i els gegantons, 
acompanyats dels seus músics; 
els nanos, acompanyats dels 
grallers Punt de Malura, i els 
Capgrossos, acompanyats dels 
grallers Gallarda d’Igualada 
coordinen: Associació Cultu-
ral Dessota, Diables d’Iguala-
da i Petits Diables d’Igualada.
Recorregut: c. Dr. Joan Merca-
der, pl. de la Creu, c/ de Garcia 
Fossas, rambla de Sant Isidre, 
c/ Custiol, pl. Pius XII, c/ de 
Santa Maria i pl. de l’Ajunta-
ment.
- 20 h ARRIBADA DE LA 
CERCAVILA D’IMATGERIA. 
Balls de lluïment i lliurament 
del ram a la geganta, per part 
de l’alcalde Marc Castells i 
Berzosa. Estrena del nou ball 
dels Gegants d’Igualada. Pre-
sentació a càrrec del Salero de 
la ciutat, Oriol Càlichs i Soler.
A la plaça de l’Ajuntament.
- 20.30 h CONCERT de LA 
JOVE ORQUESTRA SIMFÒ-
NICA DE L’ANOIA, dirigida 
per Josep Miquel Mindan i 
Seuba. S’interpretaran les pe-
ces: Arlésienne suite n.2 de 
Georges Bizet, Finlandia de 
Jean Sibelius, Pavana, Op.50 
de Gabriel Fauré i Pavana per 
una infanta difunta de Mauri-
ce Ravel. Al Teatre Municipal 
l’Ateneu (acte de pagament)
- 20.45 h LLIURAMENT 

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

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
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DIMECRES 24

- A les 9.30 h i a les 12 h VI-
SITES GUIADES AL CELLER 
DEL SINDICAT DE VI-
NYATERS D’IGUALADA de 
l’arquitecte Cèsar Martinell 
i Brunet. Alerta, cal recollir 
abans invitació! Ho organit-
zen: Ajuntament d’Iguala-
da-Programa de Millora del 
barri de Sant Agustí i Agro 
Igualada Cooperativa. Al 
Celler Cèsar Martinell (c/ de 
Joan Abad, 6)
- 18.00 h MISSA CANTADA. 
En honor a Sant Bartomeu i 
escrita pel compositor igua-
ladí Pol Requesens i Roca. 
Ho organitza: la parròquia de 
Santa Maria d’Igualada. A la 
Basílica de Santa Maria.
- 19.00 h PROCESSÓ DE 
SANT BARTOMEU. El Ta-
bal; els Voladors, trabucaires 
d’Igualada; el Drac d’Iguala-
da i la Víbria d’Igualada amb 
els Diables d’Igualada; el Ball 
de Sant Miquel i els Diables; 
els Moixiganguers d’Igualada; 
Gegants de la Font Vella; na-
nos i Gegants de la Ciutat amb 
els Grallers d’Igualada; Ge-
gants Vells d’Igualada; Àliga 
d’Igualada, acompanyada pels 

seus músics; Bitrac Dansa amb 
el Ball de Cavallets d’Igualada,
acompanyats pels grallers 
de Santa Madrona; Ball de 
Pastorets d’Igualada: Ball de 
Cercolets d’Igualada; Ball de 
Bastons d’Igualada; banderes 
de barris i gremis; portants 
d’honor, imatge de Sant Bar-
tomeu; policia de gala; el Penó 
de la ciutat a cavall, amb els 
portadors d’enguany, l’Agru-
pació Coral la Llàntia; Salero 
i autoritats amb la Banda de 
Música d’Igualada. L’Associa-
ció Cultural Dessota gestiona 
la imatgeria municipal no de 
foc. Acte organitzat amb la 
col·laboració de la FESTHI.
Recorregut: pl. del Bruc, c. de 
Santa Maria, pl. de Pius XII, 
c. de Custiol, rbla. de Sant Isi-
dre, c. de Garcia Fossas, pl. de 
la Creu, c. de l’Argent, pl. de 
l’Ajuntament, c. del Born i pl. 
del Bruc.
Arribada de la processó amb 
l’entrada de Sant Bartomeu a 
la plaça de l’Ajuntament, i en-
trada de la imatge a la basílica 
de Santa Maria on es cantaran 
els goigs. Acaba l’acte amb el 
retorn del Penó a l’Ajunta-
ment. Acte amb foc.

- 21 h ASSAIG A LA FRESCA,
a càrrec dels Moixiganguers 
d’Igualada. A la plaça de Cal 
Font.
- 22.30 h TRIA DE L’HEREU 
I LA PUBILLA DE LA FES-
TA 2016. La tradicional tria 
de l’hereu i la pubilla de la 
Coll@nada. Un gran especta-
cleconcurs per a gent atrevi-
da. Inscripcions a les 21.40 h 
i a www.lacoll@nada.cat. Ho 
organitza: Assoc. Juvenil La 
Coll@nada. A la plaça Pius 
XII.

DIJOUS 25

- A les 9.30 h i a les 12 h VI-
SITES GUIADES AL CELLER 
DEL SINDICAT DE VINYA-
TERS D’IGUALADA. Alerta, 
cal recollir abans invitació!
- 11.30 h CONTES DE FESTA 
MAJOR, a càrrec de Mònica 
Torra. Contes alegres i festius 
per a nens i nenes a partir de 4 
anys. Doble sessió. S’explicarà
el mateix conte que l’endemà. 
A la Biblioteca Central d’Igua-
lada.
- 17.30 h FAMÍLIA, A TAULA!
Jocs de taula familiars i educa-
tius. Ho organitza: Assoc. Ju-

venil La Coll@nada. Al carrer 
de Custiol. 
- 18 h NO EM TOQUIS ELS 
OUS (mainada)
- 18.30 h NO EM TOQUIS 
ELS OUS (persones adultes).
Empaita el gall i la gallina pels 
carrers del centre. Inscrip-
cions a la mateixa plaça. Ho 
organitza: Assoc. Juvenil La 
Coll@nada. A la plaça de Sant 
Miquel.
- 19 h CONFERÈNCIA INS-
TITUCIONAL: “Igualada fa 
45 milions d’anys” a càrrec de
Josep Romero i Marsal, doctor 
en geologia, i de Josep Llan-
sana Marcé, autors del llibre. 
Presentació del llibre Guia de 
camp dels fòssils de l’Anoia.
Al saló de sessions de l’Ajun-
tament.
- 19.30 h EL CAMIONET DE 
LA FESTA que fa saber, un 
any més, que ja estem de Fes-
ta Major. Ho organitza: Assoc. 
Juvenil La Coll@nada. De la 
pl. del Rei a la pl. de Pius XII.
- 20 h TABALADA MENUDA
Tots els nens i nenes hi po-
den participar amb un tabal 
(en companyia d’una persona 
responsable). Coordinat pels 
Grallers d’Igualada. Recorre-
gut: pl. de cal Font, c/ de l’Au-

rora, c/ de Sant Magí, rbla. de 
Sant Isidre, c/ de Custiol,  pl. 
del Pilar, c/del Born i pl. de 
l’Ajuntament.
- 21.30 h EL PREGÓ DE LA 
FESTA MAJOR: IGUALADA 
“SONA BÉ” amb la participa-
ció del grup Blaumut.
- 22 h CONCERT de BLAU-
MUT. (pop rock català), guar-
donat en diverses ocasions 
dins els premis Enderrock. A 
la plaça de l’Ajuntament.
- 22 h OPERACIÓ CIGRÓ. 
Un any més la plaça bull amb 
la cançó: Comença la Festa 
Major. Un sopar amb espec-
tacle i un menú ben especial: 
cigrons i actuacions. Ho orga-
nitza: Assoc. Juvenil La Coll@
nada. A la plaça de Pius XII. 
A continuació, DISCO-CI-
GRÓ i que el ritme no pari. 
La festa continua amb el dis-
cjòquei OGT. Ho organitza: 
Assoc. Juvenil la Coll@nada. A 
la plaça de Pius XII.
- 22.30 h CONCERT de la 
Cobla Sant Jordi. Organitzat 
conjuntament amb l’Agru-
pació Sardanista d’Igualada. 
Amb el suport del Programa 
de millora del barri de Sant 
Agustí. Al claustre de l’Escola 
Pia d’Igualada.

               AJUNTAMENT DE CAPELLADES

EDICTE de l’Ajuntament de Capellades, sobre oferta 
pública d’ocupació convocatòria de la plaça 

d’interventor/a  amb caràcter interí/na. (2016/ 35)

Per Decret d’Alcaldia 303/2016 de 5/08/2016 es van aprovar les 
bases reguladores de la convocatòria per la provisió de la plaça 
d’interventor/a amb caràcter interí/na 

Les bases es publicaran al Butlletí O�cial de la Província de Barcelona, 
al Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya i al web municipal 
(tauler d’anuncis e-TAULER)

Es fa públic per a informació general.

Capellades,   9 d’agost de 2016 

Aleix Auber Álvarez
Alcalde-president Av. Països Catalans, 61 

Igualada ·  93 805 06 73

DESCALCIFICADOR 2020C

www.xavipalau.com
639 769 218

osmosis cm

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

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



ENTRADES
TEATRE L’ATENEU. 
- Al Punt de difusió cultural 
i turística d’Igualada. (c/ del 
Garcia Fossas, 2). A partir del 
dilluns 22 d’agost. Horaris: de 
dilluns a divendres de 19 a 21 
h Dissabte i diumenge d’11 a 
14 i de 18 a 21 h. Aquest servei 
no aplica cap taxa. 
- A la Taquilla del teatre (pas-
satge Vives, s/n). Horari: el 
mateix dia de la funció, una 
hora abans de l’espectacle.
- Per internet: A partir de l’1 
d’agost. www.ticketea.com 
(només las Divinas)
PREUS:
Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia: 8€.
Enchanté de Las Divinas: 10€ 
i 8€ amb descomptes (només
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a taquilla). 
L’amor venia amb taxi: 8€ i 6€ 
socis de l’Ateneu Igualadí
TEATRE DE L’AURORA
- Per internet: sense comissi-
ons a www.teatreaurora.cat.
- Taquilla: Des d’una hora 
abans de cada funció.
- Reserva telefònica: Exclusi-
vament el dilluns 22, dimarts 
23, dimecres 24 i dijous 25 
d’agost de 18 a 19 h, trucant al 
93 805 00 75. Més informació 
i descomptes: teatreaurora.cat
PREUS:
LaLolaBalla: Divendres 26 
d’agost. Preu: 8€ (6€ amb els-
descomptes habituals).
T’estimo, però no tant: Dis-
sabte 27, diumenge 28 i di-
lluns 29 d’agost. Preu: 15€ (12 
€ amb els descomptes habitu-

VENDA D’ENTRADES I RECOLLIDA D’INVITACIONS 
PER A LES VISITES GUIADES AL CELLER

als).

Visites guiades al Celler del 
Sindicat.
A càrrec de David Martínez. 
Grups limitats a 35 persones.
Cal recollir personalment els 
tiquets al departament de 
Promoció Cultural (pl. Sant 
Miquel 12, 2n) a partir d’avui 
mateix de 8 a 14h. Cada per-
sona podrà recollir com a mà-
xim 4 tiquets.
Programa d’actes
En podeu recollir un exemplar 
a L’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana de l’Ajuntament OAC, la 
Biblioteca Central d’Igualada, 
el Punt d’Informació Cultu-
ral del c/ de Garcia Fossas i les 
oficines de Promoció Cultural 
de la pl. de Sant Miquel, 12.
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E l diumenge 21 d’agost 
es realitzarà la Festa de 
Presentació del festival 

Igualada Rock City 2016 amb 
l’actuació de Perfect Strangers, 
grup tribut oficial de la llegen-
dària banda Deep Purple.  
Serà a les 20:00h de la tarda al 
Kiosk del Rec d’Igualada on 
podrem veure aquesta banda 
internacional interpretant les 
millors cançons del grup bri-
tànic, escrites i popularitzades 
durant els anys 60, 70 i 80. 
Perfect Strangers és un grup 
format per músics d’Àustria i 
Espanya que des de 1998 gi-
ren per Europa oferint el seu 
homenatge a Deep Purple. 
Fins i tot, un dels membres 
originals de Deep Puprle, el 
reconegut Ian Paice, ha tocat 
la bateria amb ells en alguns 
concerts de la recent gira eu-

Diumenge, presentació 
de l’Igualada Rock City

Un any i mig de funcionament de 
l’hospital de dia infanto-juvenil

ropea.  
Els Perfect Strangers desta-
quen per la qualitat, inten-
sitat, sentiment i honestedat 
de les interpretacions que fan 
dels temes clàssics del mític 
grup anglès. Un concert im-
perdible per tots els segui-
dors de Deep Purple, del hard 
rock, del heavy metal, i de la 
música rock en general. 
L’Associació Rock City pro-
grama aquest concert el diu-
menge 21 d’agost com a Fes-
ta de Presentació del festival 
Igualada Rock City que se ce-
lebrarà el diumenge següent; 
el 28 d’agost a la plaça Pius 
XII d’Igualada. L’IRC ‘16, que 
formarà part dels actes de 
la Festa Major, presenta un 
atractiu cartell amb 4 ban-
des de rock de qualitat con-
trastada: Los Mambo Jambo, 
Imperial Jade, Motorzombis i 
Cheeto’s Magazine. 
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L ’hospital de dia infan-
to-juvenil (HDIJ) del 
Consorci Sanitari de 

l’Anoia és un recurs de salut 
destinat a nois i noies entre 8 
i 17 anys que pateixen algun 
trastorn mental i estan traves-
sant un període de crisi i de-
sestabilització que requereix 
un augment de la freqüència 
i intensitat del tractament. 
L’HDIJ té 7 places disponibles 
i dóna atenció als usuaris els 
matins de dilluns a divendres. 
Aquesta estructura i funci-
onament del HDIJ permet 
compatibilitzar el tractament 
pels matins a la unitat amb la 
resta d’activitats quotidianes: 
escola, activitats familiars, ac-
tivitats extraescolars, etc.
Donades les característiques 
d’atenció intensiva en mo-
ments de crisis les estades 
oscil·len al voltant del mes i 
mig i tres mesos, sent l’estada 
mitja pel 2015 de 2 mesos.
Des de que es va inaugurar, a 
l’abril del 2015, fins a finals 
de l’any 2015 es van atendre 
29 pacients amb uns percen-
tatges per sexe molt paritaris: 
48% noies i 52% nois. Res-
pecte a les edats, la franja on 
es concentra quasi el 50% de 
pacients atesos és la dels 14-
15 anys seguida de la franja 
dels 12-13. La franja global de 
12-15 anys concentra el 70% 
del total de nois/es i el 30% 
restant es distribueix de ma-
nera homogènia entre la resta 
de grups d’edat. 
El principal servei que ha 
realitzat sol·licituds de valo-
ració per l’HDIJ és el Centre 
de Salut Mental Infanto-ju-
venil (CSMIJ) de l’Anoia, 

aquestes derivacions repre-
senten el 80% del total. D’al-
tres recursos que també han 
realitzat sol·licituds són la 
Unitat d’Hospitalització de 
Sant Joan de Déu, la Unitat 
d’hospitalització de la Vall 
d’Hebron i la Unitat de Cri-
sis d’Adolescents (UCA) del 
Complex Assistencial Benni-
to Menni.
Respecte als diagnòstics, els 
més freqüents són el Trastorn 
per Dèficit d’Atenció amb 
Hiperactivitat, el Trastorn 
Negativista Desafiant i els 
Trastorns de l’Estat d’Ànim, 
representant cada un d’ells el 
20% del total de diagnòstics. 
La resta d’usuaris atesos al 
HDIJ presentaven: trastorns 
de la conducta alimentària, 
trastorns adaptatius, tras-
torns d’ansietat, trastorns de 
l’espectre autista i trastorns 
psicòtics. Sovint, aquests tras-
torns, es presenten de manera 
conjunta. S’ha de tenir pre-

sent que la comorbiditat de 
trastorns en salut mental és la 
norma més que l’excepció.
D’altra banda, i per tal de ga-
rantir un abordatge integral 
i un bon funcionament del 
noi/noia a l’alta de l’HDIJ, 
s’han realitzat coordinacions 
periòdiques amb els diferents 
serveis implicats: educatius 
(escoles, instituts, Equips 
d’Atenció Psicopedagògica, 
Inspecció d’Ensenyament), 
sanitaris (Unitats d’hospita-
lització, CSMIJ), socials (Ser-
veis Socials, Serveis d’Atenció 
a la Infància i Adolescència) 
i comunitaris (casals, cen-
tres juvenils). Finalment, cal 
esmentar l’esforç i constàn-
cia dels professionals de tots 
aquests serveis, que treballant 
de manera coordinada i con-
tínua amb l’HDIJ fan possi-
ble que els nens i adolescents 
amb trastorns mentals pu-
guin tenir les mateixes opor-
tunitats que qualsevol altre. 

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)

Ahir dijous al matí es va de-
clarar un incendi a l’adoberia 
Procés Pell&Pèl, a la cruïlla 
dels carrers Caritat i Miseri-
còrdia. Al lloc del foc s’hi 
van desplaçar quatre unitats 
dels Bombers de la Generali-

Incendi en una adoberia

tat, així com policia i el Ser-
vei d’Emergències Mèdiques. 
Afortunadament, no hi havia 
ningú a l’interior. Les flames 
s’haurien iniciat en cremar un 
contenidor de carnassa. Foto 
de Josep Elias.
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A Igualada la 
desocupació ha baixat 
un 14,3%, i la taxa es 

queda en el 14,7%, dos 
punts per sobre de la 

mitjana de la província

 aturats dif.  dif.
 juliol juny % anual % taxa
Argençola   7  1  16,67%  -5  -41,67%  10,45%
Bellprat   1  1  0,00%  1  0,00%  nd
Bruc (El)   91  3  3,41%  -19  -17,27%  10,31%
Cabrera d’Anoia   138  -2  -1,43%  -12  -8,00%  26,69%
Calaf   252  -3  -1,18%  -24  -8,70%  15,33%
Calonge de Segarra   4  -1  -20,00%  1  33,33%  4,12%
Capellades   314  -6  -1,88%  -36  -10,29%  12,47%
Carme   54  -5  -8,47%  2  3,85%  14,56%
Castellfollit Riubregós   9  3  50,00%  0  0,00%  11,39%
Castellolí   17  0  0,00%  -4  -19,05%  7,00%
Copons   19  -2  -9,52%  6  46,15%  15,20%
Hostalets Pierola 207  -2  -0,96%  -5  -2,36%  17,95%
Igualada   2.708  -46  -1,67%  -453  -14,33%  14,76%
Jorba   28  -1  -3,45%  -15  -34,88%  7,73%
Llacuna (La)   42  -1  -2,33%  -15  -26,32%  10,77%
Masquefa   594  6  1,02%  -47  -7,33%  15,79%
Montmaneu   1  -1  -50,00%  -1  -50,00%  2,44%
Òdena   240  7  3,00%  -21  -8,05%  14,65%
Orpí   7  1  16,67%  -1  -12,50%  14,58%
Piera   1.185  -52  -4,20%  -194  -14,07%  18,62%
Pobla Claramunt  130  -3  -2,26%  -26  -16,67%  12,95%
Prats de Rei   23  4  21,05%  4  21,05%  9,43%
Pujalt   3  -1  -25,00%  0  0,00%  3,37%
Rubió   5  -2  -28,57%  -4  -44,44%  8,33%
Sant Martí de Tous   42  -1  -2,33%  -10  -19,23%  8,40%
Sant Martí Sesgueioles   15  -1  -6,25%  -2  -11,76%  10,64%
Sant Pere Sallavinera   2  0  0,00%  -2  -50,00%  3,28%
Santa M. Montbui  936  -7  -0,74%  -122  -11,53%  20,17%
Santa M. Miralles   9  1  12,50%  1  12,50%  18,37%
Torre Claramunt  293  4  1,38%  -33  -10,12%  19,06%
Vallbona d’Anoia 88  -1  -1,12%  -23  -20,72%  13,79%
Veciana   1  0  0,00%  -2  -66,67%  1,52%
Vilanova del Camí   1.137  -19  -1,64%  -197  -14,77%  18,69%

L’atur s’ha reduït a l’Anoia un 12,7% en el darrer any, 
però continua essent el més alt de la província de Barcelona

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L ’atur a l’Anoia segueix 
oferint bones dades. 
El descens continua, i 

ja és del 12,7% en l’acumulat 
dels darrers dotze mesos, se-
gons les últimes dades que ha 
donat a conèixer la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat, 
corresponents al mes de juliol.  
Ara mateix hi ha 8.602 perso-
nes apuntades a l’oficina de 
treball de la Generalitat que 
consten com a desocupades, 
1.258 menys que el juliol de 
l’any passat. La baixada de la 
desocupació és notable a totes 
les comarques de la província 
de Barcelona, amb percentat-
ges molt similars, però també 
cal destacar que la taxa actual 
de desocupació a l’Anoia, que 
es queda en el 16%, continua 
essent la més alta de la pro-
víncia de Barcelona, més de 
tres punts per damunt de la 
mitjana dela demarcació, que 
és del 12,8%.  La segona co-
marca amb la taxa més alta de 
la província és el Garraf, amb 
el 14,4% de desocupats sobre 
el total de la població activa.

Pel que fa a la capital, Igua-
lada, l’atur és de 2.708 per-
sones, un 14,3% menys que 
fa un any, i amb una taxa del 
14,7%, bastant per sota de la 
mitjana comarcal, però per 
damunt de la provincial. En-
tre les poblacions més impor-
tants de la comarca, la dismi-
nució més acusada de l’atur 
és a Jorba (un 34% menys), 
tot i que també cal tenir 
molt en compte el descens de 
Montbui (un 11,5%), i, so-
bretot, els de Piera (14%) de 
Vilanova del Camí (14,7%), 
municipis on la taxa d’atur és 
molt severa, per damunt del 
divuit per cent. Tot i això, és 
Cabrera d’Anoia la població 
de la comarca amb més atur, 
amb una taxa enorme: 26,7%, 
de les més altes d’Espanya.

endesa.com

Per què  
evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se  
al món que l’envolta. Aquest desig innat  
de l’ésser humà per progressar explica per 
què una nova identitat. Una transformació  
que reflecteix el nostre nou model de negoci 
basat en la innovació i en la sostenibilitat, 
a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, 
per a tots nosaltres. Perquè quan obrim  
la nostra energia, el progrés és possible  
per a tots. #usatuenergía

LaVeudel'Anoia_250x90,25_S&S_Endesa2016_OP_F_M_CAT.indd   1 19/4/16   13:31



L’AGRICULTURA CATALANA A EUROPA

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

El talent realment perdut no és el dels que emigren 
(molts tornaran) si no el dels “ninis
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afegit en forma d’ajuts, mentre que un pagès a Espanya 
(inclosa Catalunya) en rep un 23,66 %. Aquesta gran di-
ferència prové del tipus de producció que es fa a Catalu-
nya, ben diferent d’Espanya i també de la UE. Malgrat tot, 
aquesta dada tan impactant amaga també que l’Estat no 
ha defensat a Brussel·les la singularitat de l’agricultura 
catalana. Fins i tot amb la nova PAC que acabem d’estre-
nar hi havia l’oportunitat de corregir aquest desequilibri, 
però ni s’ha fet ni s’ha intentat, contradient en aquest cas 
la voluntat expressada per la Comissió Europea.

Quant als ajuts pel Programa de Desenvolupament Ru-
ral (PDR), la situació és encara més desequilibrada i in-
justificable. Els fons provinents de la Unió Europea pel 

PDR varen 
r e p r e s e n t a r 
un 3,92 % del 
total dels fons 
rebuts per Es-
panya. Aquest 
p e r c e n t a t g e 
no s’adiu amb 
cap possible 
indicador de 
referència, ja 
sigui la super-
fície dedicada 
(6,36 %), ocu-
pats al sector 
(12,2 %), el 
valor afegit 
agrari i agroa-
limentari (10, 

91 % i 16,81, respectivament), etc. Es podrà dir que els 
ajuts de desenvolupament rural han d’anar orientats a la 
ruralia en dificultat, però precisament Catalunya compta 
amb unes condicions ben adverses per a l’agricultura: la 
meitat del territori català fa molta pendent (superior al 
20 %) i una part important del seu territori es semiàrid.

En un Estat independent, Catalunya comptaria amb 
més recursos per a elaborar les seves pròpies politiques 
i podria plantejar directament les seves pròpies deman-
des en base a les seves singularitats i vers unes relacions 
econòmiques més equilibrades. Per a l’agricultura, una 
Catalunya independent és una opció amb sentit des de 
molts punts de vista, però també es una bona opció eco-
nòmica..  

 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Se sigue y sigue dando vueltas para formar Gobierno 
cuando da exactamente lo mismo quién / es gobiernen:

 a ESP le van a dictar todo.

Un any més la @UniBarcelona 1a universitat catalana i 
de l’estat espanyol en el rànquing de Shangai

ELISENDA PALUZIE @epaluzie
Professora d’Economia 

Universitat de Barcelona

ELS NOSTRES FUTURS…

S
egons alguns eslògans en voga, el llop de la in-
dependència, impedirà cobrar els ajuts de la 
Política Agrària Comuna (PAC). El recurs a la 
por davant de propostes que parlen d’una nova 

realitat, com n’és la creació d’un nou Estat indepen-
dent, pot esdevenir un recurs eficaç, sobretot davant de 
col·lectius que, com la pagesia, depenen de fons gestio-
nats pel sector públic. I sembla que l’objectivitat no és 
un valor a tenir en compte a l’hora de fer por.

Per a deixar de cobrar els ajuts de la PAC caldria estar 
fora de la Unió Europea (UE), la qual cosa és, des del 
meu punt de vista, un escenari molt improbable. Però, 
on està la por? El suposat risc és que un hipotètic nou Es-
tat, fora de la 
UE, no pogués 
assumir unes 
p o l i t i q u e s 
agràries equi-
valents a la 
PAC per man-
ca de recursos 
provinents de 
la UE, prop 
d’uns 360 mi-
lions d’euros 
anuals. Ara 
bé, hi ha coses 
que els missat-
gers de la por 
no expliquen. 
Espanya és re-
ceptora neta 
de fons de la UE, el saldo a favor d’Espanya és de 2.349 
milions d’euros, segons dades de 2012, les darreres pu-
blicades pel Govern espanyol. Ara bé, hi ha autonomi-
es que són receptores i altres que són contribuents. En 
concret, Catalunya és contribuent neta amb un saldo 
de 850 milions d’euros, diners que deixaria de pagar si 
no estigués a la UE i que representa més del doble de la 
suposada factura d’una «PAC catalana» equivalent.

Tanmateix, cal anar més enllà i abordar el desequilibri 
del suport a l’agricultura a Catalunya en relació a Espa-
nya. L’agricultura catalana rep ajuts de la PAC per una 
doble via, els ajuts directes i els ajuts de desenvolupa-
ment rural. Quant als ajuts directes, un pagès català rep 
de mitjana (dades del 2014) un 12,04 % del seu valor 

A
ls americans, des de petits, ens diuen 
que tot és possible. Quan ens pregun-
ten “què vols ser de gran?” no sabem 
què dir perquè ens costa triar. Presi-

dent, metge, astronauta, emprenedor, inventor, 
advocat, enginyer, pilot, atleta, escriptor... Sabem 
que podem fer-ho tot perquè els nostres pares i 
professors ens diuen que hem de tenir somnis, tre-
ballar per donar el millor de nosaltres i assumir 
riscos per arribar on volem.  
Creixem pensant en Bill Gates, o Madonna. Un va 
crear una de les empreses més grans del món al 
seu garatge i l’altra va decidir que seria una pop-
star encara que no fos la millor cantant. Els mirem 
amb admiració, perquè han arribat molt lluny tre-
ballant dur per un objectiu. I, sobretot, pensem: 
“si ells ho han fet, perquè no jo?”.
Quan vaig arribar a Catalunya, em va sorprendre 
que hi ha moltes PIMES però poc respecte per 
les persones que les han creat. En lloc de pensar: 
“mira què es pot fer!”, aquí s’atribueix l’èxit a la 
sort. Sort? Digue’ls-ho a Steve Jobs i Apple. I enca-
ra més: en lloc de centrar-se en l’èxit, aquí agrada 
més parlar dels fracassos dels altres: “ja t’ho deia 
que això no funcionaria MAI,” diuen amb un 
somriure.  
Amb tant poc respecte pels èxits i tanta satisfac-
ció pels fracassos dels altres, els nens de Catalunya  
creixen amb pares i professors que els diuen: “no 
facis això, és massa difícil per tu, no podràs!”. O 
“nen no diguis tonteries, no et guanyaràs la vida 
inventant coses”. O encara pitjor: “nena, no veus 
que les dones no tenen un cervell per a ser engi-
nyeres, científiques, ni programadores, ni presi-
dentes?”
Perquè els adults de Catalunya diuen aquestes co-
ses al seus petits?  No volen el millor per als seus 
fills?  Doncs sí, però pensen que si baixen les ex-
pectatives i la dificultat, els estalviaran fracassos. 
Però així maten els somnis dels nens i creen joves 
amb por, sense il.lusió. I, a la vegada, maten el nos-
tre futur. Sense joves amb capacitat de pensar per 
ells mateixos, de somiar i d’assumir riscos sense 
por al fracàs, la nostra societat no té futur.  No tin-
drem líders, ni emprenedors, ni somnis ni il.lusió.  
Així que, nen, si llegeixes això, no tinguis por. Pots 
fer el que vulguis! Tot és possible. Només has de 
deixar d’escoltar els altres…  

PIA PRAT JORBA INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

Sense joves amb capacitat 
de pensar per ells mateixos, 
de somiar i d’assumir riscos 
sense por al fracàs, la nostra 

societat no té futur

F. REGUANTS. MARKO
STEPHANIE MARKO FRANCESC REGUANT

En un Estat independent, Catalunya comptaria 
amb més recursos per a elaborar les seves pròpies 
politiques i podria plantejar directament les seves 
pròpies demandes en base a les seves singularitats

STEPHANIE MARKO 
Directora de l’empresa Stikets
Membre de la Junta Directiva de la UEA
@StphanieMarko

FRANCESC REGUANT 
Economista i vicepresident de la Institució 
Catalana d’Estudis Agraris (ICEA)



PUBLICITAT  | 13
LA VEU
Divendres, 19 d’agost de 2016



TON CASELLAS / LA VEU

Quina valoració en fas 
del primer any de 
mandat?

A veure el primer any d’alcalde 
va ser pel Jesús Torrents, que 
ja venia dels 8 anys anteriors i 
ara jo fa 2 mesos que sóc al-
caldessa. Per tant de mandat 
real hi porto 2 mesos, però 
porto treballant amb el Jesús 
des de l’inici del mandat. Es-
tic molt contenta, estem fent 
moltes coses. L’Ajuntament 
venia sanejat econòmicament 
d’aquests 8 anys pel Jesús, la 
veritat és que bé.

Heu pogut seguir projec-
tes que ja s’havien iniciat en 
l’anterior legislatura?
Sí, ara vam acabar la primera 
fase de l’arranjament dels car-
rers que era una obra molt im-
portant pel poble. I de projec-
tes en tenim molts. Ara el més 
important, que hem demanat 
ajuda a la Diputació, és el tema 
de la Llosa del Cavall, que és la 
portada d’aigua perquè a Sant 
Martí – com a molts pobles – 
encara anem amb dipòsit, no 
és aigua de xarxa. Aquest és 
un projecte que tenim però 
no depèn només de nosaltres. 
També tenim l’ampliació de la 
zona verda, que és tot un pas 
pel torrent que passa per sota 
el poble. També la millora de 
la zona esportiva, ja fa molts 
anys que es va fer i s’hi van 
posant pedaços. Tenim el cen-
tre social La Fàbrica, que és un 
local molt gran que es va fer 
fa anys a l’època de Zapatero i 
no té calefacció a la sala gran. 
Per tant, hem demanat un ajut 
tècnic a la Diputació perquè 
ens facin un projecte de fun-
cionament. D’idees sempre 
n’hi ha moltes, però falta tenir 
temps perquè me’n adono que 
el temps és important. Hi ha 
tantes coses per fer que quan 
en vols fer una dius ara on ho 
poso.

Encara que sigui un poble pe-
tit, deu haver-hi molta feina.
Sí, no pares. Pensa que jo esta-
va treballant a la Apliclor, que 
és una de les empreses que hi 
ha al poble, i m’he demanat 
una excedència per poder-me 
dedicar al 100%. Vaig intentar 
compaginar-ho, la feina de la 
Apliclor de 8 hores cada dia, 
després també tinc un negoci 
de turisme rural i a part fer 

“Amb el tema de les vegueries creiem que si tenim una comarca, 
encara que sigui petita, podrem aconseguir més coses”
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Jo crec que el que tenim 
no és un encaix amb 
l’Anoia, l’Anoia arri-
barà un punt que es 

trencarà 

d’alcaldessa. No podia amb 
tot i vaig decidir apostar per 
l’alcaldia. Sempre es pot pro-
var, sé segur que són 3 anys i 
com és una excedència des-
prés pots tornar.

Abans es deia grup GSI-AM i 
ara Sant Martí - Avança, per 
què aquest canvi de nom?
Perquè vam canviar tots els 
regidors i de l’anterior legis-
latura només quedava el Je-
sús. Tota la resta vam fer un 
grup entre ERC i CiU. Quan 
era GSI el govern estava for-
mat per ERC i 5 regidors dels 
quals 2 de CiU, però eren dos 
partits totalment diferents i 
CiU estava a l’oposició. Ara el 
Jesús quan va ser el moment i 
em va demanar que m’hi pre-
sentés jo, li vaig demanar que 
s’estigués un any amb mi, que 
m’ajudés – ja que som del ma-
teix partit - i m’ensenyés què 
era una alcaldia, que m’ho 
ensenyés tot durant un any. 
I un cop passat l’any vam fer 
el canvi però els regidors com 
qui diu són meus.

Quin paper hi juga Sant Mar-
tí a l’Alta Segarra?
Nosaltres estem d’acord que 
sigui Alta Segarra, amb el 
tema de les vegueries creiem 
que si tenim una comarca, 
encara que sigui petitona, po-
drem aconseguir més coses. I 
Sant Martí està d’acord amb el 
que el Jordi Badia – alcalde de 
Calaf – està incentivant a tota 
la zona.

I quin encaix té l’Alta Segarra 
a l’Anoia?
Bé, és que clar en principi jo 
crec que no és un encaix amb 
l’Anoia, l’Anoia arribarà en 
un punt que es trencarà, pel 
tema de les vegueries. És una 
mica pensant en el futur, quan 
Igualada ens deixi de la mà de 
Déu com ho farem? Jo crec 
que és més aviat al revés. Ara 
amb l’Anoia estem perfec-
te, tots els serveis els tenim a 
Igualada, vull dir, no hi ha cap 
problema, però sí que ens hem 
de fer la pregunta de si Iguala-
da marxa on ens quedem.

Espereu que sigui un canvi 
positiu.
Sí, suposo que sí però no ho 
tenim massa clar perquè no 
sabem on anirem, se suposa 
que amb Catalunya Central, 
perquè ara ja amb les demar-

cacions estem a la Catalunya 
Central, amb la delegació del 
govern estem allà, amb Man-
resa, tenim coses a Vic. Però 
bé, no ho sabem. Hi ha uns 
quants pobles, concretament 
8, que la Generalitat no tenia 
molt clar cap a on anaven i en-
tre ells hi som nosaltres.

Com es viu amb un abocador 
a pocs metres de casa?
A nosaltres aquell abocador 
ens sobra, sabem que hi ha 
residus i que s’han de gestio-
nar. Però clar quan el tens tan 
a prop molesta, i més quan se 
suposa que no és tot tant clar 
com diuen. Ara precisament 
vam tenir una reunió – ja que 
l’abocador ha canviat d’amos 
– per tal de presentar-nos i sa-
ber com funcionarà.

Teniu una economia basada 
en la ramaderia i agricultura, 
innoveu en aquest sentit?
Com a Ajuntament la veri-
tat és que no estem fent gai-
re cosa. Però tenim l’empresa 
Agrària Estany que ells sí que 
són innovadors i estan fent 
moltes coses. Ara estan fent 
un laboratori de proves. Des 
de l’Ajuntament simplement 
el què ens demanen els hi fa-
cilitem al màxim, mentre sigui 
correcte.

què saber-ho, encara que la 
política hagi de ser transpa-
rent. Si m’he posat en aquesta 
alcaldia entre altres coses el 
que volia era ajudar a fer que 
funcioni.

Es fan coses al poble pel pro-
cés?
Sí, per exemple amb l’Agència 
Tributària de Catalunya. Jo 
vaig demanar a ERC com ho 
havíem de fer per començar 
i ens van dir que esperéssim 
una mica i que ja ens avisa-
rien, perquè ara no donaven 
l’abast de tantes sol·licituds 
que tenien. Amb això sí que 
intento seguir una mica les 
coses del partit, quan et de-
manen una cosa doncs la fem. 
I ja et dic, particularment jo 
m’hi vaig presentar tenint en 
compte que una de les raons 
primordials era perquè Sant 
Martí ajudés a Catalunya, dins 
de les seves possibilitats.

Què ens pots dir de la Festa 
Major?
Doncs serà del 19 al 22 d’agost 
i pràcticament ho hem copiat 
tot de l’any passat. Canviem 
els grups que actuen, afegim 
alguna cosa però la dinàmica 
és la de cada any. Com que està 
funcionant no ho toquem. 
Hem intentat fer una cosa més 
moderna a veure com va. El 
diumenge entre el ball de tar-
da i el ball de nit hem demanat 
que vinguin les food-trucks, a 
veure si així la gent es queda 
per allà. L’any passat vam te-
nir alguna queixa perquè com 
que acaba un a les 9 i l’altre co-
mença a les 11 la gent del po-
ble torna, però els que venien 
de fora ja se n’anaven a casa i 
no tornaven. I per això hem 
volgut portar food-trucks, 
n’hem aconseguit una de piz-
zes i una de menjar mexicà. En 
ser poquets tenim problemes 
per portar-ne.

Com veus el procés des de 
l’alcaldia d’un petit poble?
Jo ho veig complicat, perquè 
veig que s’estan posant amb 
qualsevol cosa que fem. Però 
ho veig amb molt optimisme, 
jo crec que Catalunya aconse-
guirà ser independent. Penso 
que estan fent molta feina i 
que molta cosa no la sabem 
perquè potser no tenim per 

Entrevista a Rosa Narbona (ERC), alcaldessa de Sant Martí Sesgueioles
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A partir d’avui diven-
dres comencen els ac-
tes de la Festa Major 

de Sant Martí Sesgueioles i 
que s’allargarà fins el proper 
dilluns 22 d’agost.
El tret de sortida serà a les 6 
de la tarda d’aquest divendres 
amb el concurs de dibuix. 
Més tard, a les 21:30 hi hau-
rà el sopar popular organitzat 
per la Corriola i a continua-
ció bingo i discomòbil amb 
els “MDF”.
Dissabte és el dia més actes, a 
les 10:30 es començarà amb la 

Els actes de la Festa Major de Sant 
Martí Sesgueioles, dia a dia

Veciana viurà tres dies de 
Festa Major intensos
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Ramon Puigpelat exposarà la seva 
obra per la Festa Major de Calaf 
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E ls propers dies 19, 20 i 
21 d’agost el nucli de 
Veciana s’engalanarà 

per viure la seva festa grossa 
en honor a la patrona del po-
ble.
La comissió de festes ha con-
feccionat un programa de lí-
nia continuista i amb actes per 
a tots els gustos i edats. La fes-
ta començarà el divendres dia 
19 d’agost a 2/4 de 10 de la nit 
amb la sardinada popular a la 
plaça de Ramon Servitje. El 
preu de la sardinada serà de 3 
euros per persona. A continu-
ació el grup de teatre Bell-lloc 
de Sant Pere de Ribes posarà 
en escena l’obra “El malalt i el 
metge” una adaptació pròpia 
de “El malalt imaginari” i “El 
metge a garrotades” de Moli-
ère.
L’endemà dissabte es repren-
dran els actes a 2/4 de 10 de 

xocolatada popular i a partir 
de les 11:30 hi haurà jocs per 
la canalla. Ja després de dinar, 
a les 18:30 hi haurà la procla-
mació de l’Hereu i la Pubilla 
i pocs minuts més tard, a les 
18:45 el pregó juntament amb 
un berenar popular. Després 
de sopar, a les 22:30 trobarem 
“Escala en Hi-fi” i a partir de 
les 00:30 nit jove amb la músi-
ca de “The Cuit’s” i “D’J Àlex”. 
El diumenge arrenca a les 10 
amb el torneig d’escacs. A les 
12:15 hi haurà la missa so-
lemne i a partir de les 13:00 
la ballada de sardanes amb 

la “Cobla Sabadell”. A partir 
de la tarda, de 19:30 a 21:00 
hi haurà el ball de tarda amb 
l’orquestra “Privats”, a con-
tinuació es podrà sopar allà 
mateix pizzes i entrepans, i 
seguirà el ball de nit a partir 
de les 23:00 amb la mateixa 
orquestra. 
Per tancar la Festa Major, el 
dilluns al matí a les 10:00 hi 
haurà la missa de difunts. Més 
tard, a partir de les 16:00 hi 
haurà inflables a les piscines 
municipals i finalment a les 
19:00 ball de vetlla amb el 
duet “Balla Balla”. 

la nit amb el ball de revetlla a 
càrrec del grup LIBERTY, du-
rant el qual s’obsequiarà als 
assistents amb entrepans de 
pa amb tomàquet i pernil.
El diumenge a les 12 del mig-
dia es celebrarà la missa en 
honor a la patrona del poble. 
L’acte, que serà oficiat per 
mossèn Enric Garcia estarà 
acompanyat per les veus de la 
Coral de Veciana. A 2/4 de 7 
de la tarda, a la plaça de Sant 
Miquel, començarà un tast de 
circ per als més petits i una 
hora més tard el concert amb 
el duet Bernat Ramon i Robert 
Canela amb el que es clourà la 
festa grossa d’enguany.
La festa major de Veciana que 
està organitzada per la comis-
sió de festes compta amb la 
col·laboració econòmica de 
l’Ajuntament de Veciana així 
com de diverses empreses de 
la zona.

REDACCIÓ / LA VEU 

L’exposició ‘Mirar’ de 
l’artista calafí, Ramon 
Puigpelat, presenta una 

sèrie de retrats i pintures fi-
guratives amb una clara refe-
rència al Pop art i a l’artista 
anglès, David Hockney. L’ex-
posició s’inaugurarà el prò-
xim 1 de setembre a les 19.00 
hores i es podrà visitar fins 
passada la Festa Major, el dia 
11 del mateix mes.
L’obra compta amb una selec-
ció de retrats, en blanc i negre 
i en color, de la seva germana 
i el seu cunyat. Aquest fet re-
cau en el desig de l’artista de 
pintar tant els seus amics com 
la seva família, així com cercar 
les seves opinions i referènci-
es més honestes per les seves 
futures obres. A més, l’autor 
recalca que en totes les seves 
obres, ell pinta per evadir-se 

i defineix la inspiració en la 
pintura com quelcom natural.
La col·lecció s’ha realitzat amb 
gravat calcogràfic, ja que és 
l’estil que caracteritza tota 
l’obra de Puigpelat. També 
reconeix que la repetició dins 
d’una mateixa pintura, un tret 
molt característic del Pop art, 
l’interessa molt i es podrà veu-
re reflectit en algunes de les 

obres exposades.
Puigpelat declara que està tre-
ballant en noves pintures i as-
segura que no té pensat deixar 
aquest ofici i art que tant apre-
cia. Des de la seva primera ex-
posició individual l’any 1981 a 
Calaf, el pintor calafí ha anat 
mostrant la seva obra i confes-
sa que té intenció de continu-
ar exposant-la any rere any.
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Amb la vocació d’acos-
tar cada cop més Go-
vern de la Generalitat 

i conjunt d’ens i administraci-
ons que conformen el territo-
ri, la Delegada del Govern de 
la Generalitat a la Catalunya 
Central està duent periòdi-
cament visites continuades 
a diferents municipis. És en 
aquest sentit que en les dar-
reres dues setmanes ha pogut 
visitar diferents poblacions 
del nord de la comarca de 
l’Anoia, de cara a conèixer la 
seva realitat i vehicular la do-
ble via de comunicació amb el 
territori, tant des del Govern 
cap als Ajuntaments i a la in-
versa.
Les visites s’han realitzat als 
municipis de Sant Pere Salla-
vinera, Argençola, Veciana, 
Rubió, Els Prats de Rei, Sant 
Martí Sesgueioles, Calonge de 
Segarra, Pujalt i Castellfollit 
de Riubregós. 
Amb les diferents visites s’ha 
fet palesa la detecció de dife-
rents elements comuns per 
part dels distints ens locals vi-
sitats, i que posen de manifest 
el necessari treball conjunt 
que s’ha d’efectuar entre Go-
vern de la Generalitat i con-
junt d’ens locals, posant de 
manifest la realitat diversa del 
territori i amb una necessària 
valorització de la ruralitat, 

Varis pobles de l’Anoia van rebre la  
visita de la Delegada del Govern
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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 
 
Coral Mixta d’Igualada: 15€

Coral Mixta d’Igualada
Alfred Cañamero,  director

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

Neix l’Agro Alta Segarra  
a Calaf per tal de mostrar 
la seva tradició agrícola

CALAF / LA VEU 

L’Agro Alta Segarra neix 
amb la voluntat d’esde-
venir la nova proposta 

d’espai firal del món agrícola 
a Calaf. El certamen tindrà 
lloc els dies 2 i 3 de setem-
bre, coincidint amb la Festa 
Major del municipi. La fira, 
que se celebrarà divendres, de 
10.00 a 17.00 hores, i dissab-
te, de 10.00 a 14.30 hores, als 
terrenys adjacents al Pavelló 
Poliesportiu, pretén seguir 
la llarga tradició agrícola del 
territori i convertir-se en un 
esdeveniment professional i 
dinàmic. En tot moment, les 
màquines en moviment seran 
les protagonistes.
Principalment, l’Agro Alta 
Segarra es dirigeix als profes-

característica inherent de la 
zona visitada recentment.
Els aspectes comuns tractats 
més destacats han estat els 
relatius al foment de l’activi-
tat econòmica, la planificació 
urbanística, la gestió i ordena-
ció territorial, els serveis a les 
persones, l’abastament i de-
puració d’aigües, el finança-
ment local, les comunicacions 
i l’educació, més enllà dels in-

teressants i engrescadors pro-
jectes i voluntats singulars de 
cada municipi, i que posen de 
manifest la importància de la 
bona gestió en cada un d’ells.
La Delegada del Govern a 
la Catalunya Central, Lau-
ra Vilagrà, s’ha compromès 
a treballar amb detall i vo-
luntat de resolució, tots els 
aspectes tractats en el sí dels 
diferents conisitoris.

sionals de l’agricultura. Per 
això, hi haurà demostracions 
en viu de maquinària agríco-
la com tractors, sembradores, 
cultivadors, polvoritzadors, 
remolcs i trituradores. Això, 
combinat ponències sectorials 
dirigides als professionals del 
primer sector que també po-
dran visitar l’espai d’exposició 
amb productes, maquinària i 
serveis dedicats a la pagesia.
La part lúdica tindrà lloc el 
matí del dissabte, amb la cele-
bració d’una gimcana on trac-
tors i maquinària agrícola en 
seran els protagonistes.
El certamen està organitzat 
per l’Ajuntament de Calaf 
amb la col·laboració i parti-
cipació d’empreses com ara 
Solà, FENDT, Massey Fergu-
son, Case IH i New Holand.



PIERA / LA VEU 

Piera és un municipi se-
gur, tal com mostren 
les darreres dades fetes 

publiques per la Policia Lo-
cal. Durant el primer trimes-
tre d’aquest 2016 han baixat 
de forma considerable els fets 
delictius ocorreguts al mu-
nicipi que, en comparació 
amb els tres primers mesos 
de l’any 2015, han disminuït 

Disminueixen un terç els delictes a   
Piera durant el 1r trimestre de l’any
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Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

Els Falcons de Piera       
celebren els 20 anys

Dues corals - una de Sènia i una de 
Madrid - actuen a l’església de Piera

REDACCIÓ / LA VEU 

La colla més antiga de 
l’Anoia, que al setembre 
celebra les dues dècades, 

va debutar en públic a la Fira 
del Sant Crist de 1997
Els Falcons de Piera celebren 
aquest setembre el 20è ani-
versari de la creació de la co-
lla, que és la més antiga de la 
comarca de l’Anoia. La tradi-
ció cultural de fer construc-
cions humanes va tenir tan 
bona acollida que actualment 
compten amb una cinquante-
na de persones vinculades de 
manera estable amb la colla, i 
darrere seu s’han creat 8 colles 
més arreu de Catalunya.
Si bé fa 20 anys es van esta-

en un 33 %.
Si ens fixem en les xifres inte-
ranuals veurem que, de maig 
del 2015 fins al mes d’abril 
d’aquest 2016, els delictes 
s’havien reduït també en un 
17,5 % respecte al mateix 
període dels anys 2014 i 2015. 
D’altra banda, la mitjana de 
persones afectades per actes 
delictius a Piera és d’un 40,5 
x 1000, una xifra molt infe-
rior a la mitjana de Catalunya 

PIERA / LA VEU 

Piera ha estat un dels 
municipis on ha fet pa-
rada la Sendera de Con-

certs, que ha sortit de la Sénia 
per arribar a Montserrat en un 
peregrinatge musical on s’ha 
interpretat la música del Lli-
bre vermell de Montserrat. El 

passat divendres 12 d’agost, 
l’església de Piera va acollir 
un doble concert, amb les 
Joventuts Unides de Sénia, 
en primer lloc, i amb el Coro 
de Jóvenes de Madrid, tot se-
guit.
La primera entitat celebrava 
els 50 anys de la seva “Sen-
dera de Concerts”, que els 

porta per diversos municipis 
fins arribar a la Basílica de 
Montserrat, on van actuar 
diumenge. El Coro de Jóve-
nes de Madrid estava format 
per 80 joves vinguts directa-
ment del Choralies Festival 
de França i va oferir, a Piera, 
un concert d’obres sacres i 
folklore. 

que és del 64,1 x 1000, sense 
comptar, això sí, els fets re-
lacionats amb incidents de 
trànsit. 
Aquestes xifres són possibles 
gràcies, sobretot, al treball 
que realitzen diàriament els 
membres de la Policia Local 
així com de la resta de cossos 
de seguretat. La previsió és 
aconseguir reduir encara més 
el nombre de delictes al mu-
nicipi al llarg d’aquest 2016.

blir com a grup, va ser durant 
la Fira del Sant Crist de 1997 
que van fer la seva primera 
actuació en públic. Des de lla-
vors, han pogut portar les se-
ves construccions per Europa, 
que són semblants als castells, 
tot i que les figures són netes, 
sense pinya, i poden ser estàti-
ques o en moviment.
En la propera Festa Major, po-
drem gaudir dels Falcons de 
Piera el diumenge 4 de setem-
bre a partir de les 18 h de la 
tarda, a la II Trobada de colles 
de Falcons de l’Anoia, acom-
panyats dels de Vallbona, Ca-
pellades i Vilanova d’Espoia. 
Sortiran en cercavila des del 
carrer Piereta fins a la plaça del 
Peix, on faran l’exhibició final.



REDACCIÓ / LA VEU 

L’espai públic és el lloc 
comú de tots els ciuta-
dans, on tothom pot de-

senvolupar les seves activitats 
de lliure circulació, d’oci, de 
trobada, d’esbarjo, amb res-
pecte als drets, dignitat i lli-
bertat dels altres.
Per poder garantir això i tro-
bar l’equilibri entre drets i 
llibertats, l’Ajuntament dels 
Hostalets de Pierola, a través 
de la regidoria de Medi Am-
bient comença avui un seguit 
de campanyes de comunicació 
per reduir l’excés de compor-
taments incívics que darre-
rament s’observen al nostre 
municipi.
Es comença amb una campa-
nya per fomentar la recollida 
d’excrements dels animals do-
mèstics. La iniciativa ha estat 
pensada per demanar als pro-
pietaris que recullin les caques 
dels seus animals i també per 
convidar a tots els veïns a res-
saltar i/o denunciar compor-
taments incívics a través de 
les xarxes socials.
Aquesta campanya s’acom-
panya d’un conjunt d’accions 
en l’àmbit urbà. Per una ban-
da s’han col·locat en diversos 
punts del poble papereres 
dispensadores de bosses per 
recollir excrements. D’altra 
banda s’han instal·lat ban-
deroles i adhesius en aquells 

Els Hostalets de Pierola inicien una 
campanya contra l’incivisme
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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

Mapa de les papereres. 

Més de 50 professionals 
participen en una nova 
campanya d’excavació a 
l’Abric Romaní 
CAPELLADES / LA VEU 

Amb l’arribada de 
l’agost, el jaciment 
Abric Romaní de Ca-

pellades, es transforma en un 
lloc d’estudi sobre el terreny 
per aprofundir en el coneixe-
ment de les comunitats ne-
andertals. Enguany, aquesta 
setmana ja s’han iniciat els 
treballs de la 34 campanya 
d’excavació que es desenvo-
luparan fins al 28 d’agost. En 
aquesta ocasió l’objectiu és 
aprofundir en el coneixement 
d’un assentament neandertal 
de fa 60.000 anys.
Amb aquesta finalitat hi pren 
part un equip de 55 persones 
provinents de l’Institut Cata-
là de Paleoecologia Humana i 
Evolució Social (IPHES), de la 
Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona (URV), de la Uni-
versitat Autònoma de Barce-
lona (UAB), de la Universitat 
de Barcelona (UB), de Uni-
versitat Oberta de Catalunya 
(UOC), de la Universitat de 
Girona (UdG), de la Univer-
sidad Complutense de Madrid 
(UCM), de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM), 
de la Universidad de Alcalá de 
Henares, del Museo de Cien-

llocs on hi ha més densitat de 
defecacions. Finalment s’ha 
passat un díptic informatiu 
casa per casa on s’ofereix la 
informació sobre la campa-
nya i es recorda als propieta-
ris que no recollir els excre-
ments té una multa de com a 
mínim 60 euros.
La campanya també té la seva 
vessant a les xarxes socials. 

S’ha obert els perfils a Face-
book “FasHostalets” i també 
a Twitter “@FasHostalets” a 
través dels quals estar al cor-
rent de la campanya, generar 
debat i participar en el con-
curs a twitter i instagram. 
Així doncs,  ja ho sabeu;  per 
les accions exemplars #Fas-
Hostalets i #TalFasTalEts per 
les accions incíviques.

Adhesiu recordatori de la campanya. 

cias Naturales, de la Univer-
sitat de Granada (UGR), de 
la Universidad del País Vasco 
(UPV), de la Università di 
Ferrara (Itàlia), de la Universi-
tat de Toulouse (França), i de 
la Universitat de Brno (Txè-
quia).
El propòsit és excavar el sòl 
d’ocupació del nivell Q que 
fins ara ha aportat més de 
10.000 restes arqueològiques 
entre las que es troben abun-
dant indústria lítica i ossos 
de diferents animals. Aques-
ta intervenció, dirigida pel 
professor Eudald Carbonell 
(IPHES-URV), compta amb el 
finançament de la Generalitat 
de Catalunya (Projecte 2014-
SGR-900), de l’Ajuntament 
de Capellades, del MINECO 
(Ref. HAR2013-48784-C3-
1-P) i del propi IPHES. Forma 
part del projecte quadriennal 
de recerca d’aquest institut 
que porta per nom “Abric Ro-
maní - Cinglera de Capelló” 
(Ref. 2014/100576) finançat 
pel Departament de Cultura 
de la Generalitat.
A banda de l’excavació, es re-
alitzarà un sondeig mecànic 
per conèixer la potència de la 
seqüència en dos punts dife-
rents del jaciment al marge de 
l’àrea d’intervenció.



Pujalt serà pionera en 
tenir un aerogenerador 
de propietat col·lectiva a 
l’estat
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Santa Coloma de Queralt inicia la 
promoció del cultiu de safrà amb una 
plantada i un esmorzar popular

REDACCIÓ / LA VEU 

El primer molí genera·
dor d’energia pagat i 
instal·lat per un grup 

de ciutadans i no pas per una 
companyia elèctrica s’instal·
larà a Pujalt, a l’Anoia. La idea 
és poder produir energia neta 
de forma col·lectiva. És un ti·
pus de projecte molt comú a 
altres llocs d’Europa o els Es·
tats Units, però aquí tot just es 
comença ara.
Estarà enmig d’un camp de 
cereals i tindrà una potència 
d’entre dos i tres megawatts, 
prou per alimentar més de 
dues mil famílies. Una sola 
màquina envoltada de 80 mo·
lins dels parcs eòlics de la zona. 
Aquest nou aerogenerador 
forma part del projecte “Viure 
de l’Aire del Cel” i serà el pri·
mer de propietat compartida. 
El promotor, Josep Puig, des·
taca que és una concepció de 
la producció energètica molt 
diferent a l’habitual: “El sis·
tema energètic espanyol està 

Unes 200 persones es van aple·
gar dissabte passat a l’església 
de Santa Maria de Montma·
neu per escoltar el concert de 
Carla & Laia. Va ser un con·
cert preciós en el qual el pú·
blic s’ho va passar d’allò més 
bé, aplaudint i moltes vegades 
posant·se dempeus a les seves 
cançons.
En acabar es va fer un pica 
pica, amb productes de Mont·
maneu i La Panadella, genti·
lesa dels veïns del poble.

en mans de molt poques em·
preses i el que volem es, avui 
que disposem de tecnologies a 
l’abast de la població, fer una 
apropiació social d’aquestes 
tecnologies igual que ens hem 
apropiat dels telèfons mòbils.”
Han trigat 4 anys a obtenir 
l’autorització per instal·lar 
el molí i ja compten amb les 
aportacions de 266 persones, 
que han reunit gairebé un mi·
lió i mig d’euros. Expliquen 
que són un grup d’amics in·
teressats en les energies reno·
vables, i que estan molt or·
gullosos de participar en un 
projecte especial com aquest, 
que, segons diuen, permet la 
democratització de l’energia.
Des de fa 4 anys, la instal·la·
ció de parcs eòlics està pa·
ralitzada. Actualment a tot 
l’Estat hi ha una potència de 
20.000 megawatts. Catalunya, 
que inicialment havia estat 
pionera en aquest sector, té 
1.200 mw instal·lats, però té 
capacitat per quadruplicar 
aquesta potència.

REDACCIÓ / LA VEU 

Montblanc i Santa Co·
loma de Queralt, 
unides per donar a 

conèixer el cultiu de safrà, han 
endegat dues accions prèvi·
es als esdeveniments Safrània i 
Som terra de safrà. La primera 
d’aquestes, s’ha celebrat aquest 
divendres 12 d’agost a Santa Co·
loma de Queralt.
A dos quarts de 10 del matí, al 
voltant d’unes cent persones 
s’han reunit per col·laborar en 
aquesta activitat de recuperació 
i coneixement del safrà. La plan·
tada, acció simbòlica que visua·
litza la unió d’aquest cultiu amb 
el territori i la seva gent, s’ha re·
alitzat en un espai habilitat per 
l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Queralt, al costat mateix dels 
horts, al Passeig del Gaià.
La jornada ha començat amb 
una introducció de Joan Car·
tanyà, productor montblanquí, 
que ha explicat les caracterís·
tiques i singularitats del safrà 

produït a la Conca de Barberà. 
Seguidament, sota les directrius 
de Cartanyà, i gràcies a la do·
nació de bulbs autòctons per 
part de productors i veïns, s’ha 
procedit a la plantació de més 
de cinc·cents bulbs. Finalitzada 
l’acció, s’ha celebrat un esmorzar 
popular a l’espai emblemàtic de 
les Fonts de les Canelles.
L’activitat ha estat un èxit de 

participació, on petits i grans 
han gaudit tot coneixent i ex·
perimentant de primera mà 
com s’inicia el cicle que perme·
trà collir·ne el fruit d’aquí uns 
mesos. I és en aquesta segona ac·
tivitat, que es realitzarà a Mont·
blanc, on podrem continuar 
aprenent i gaudint del safrà, 
aquest cop, però tancant el cicle, 
és a dir, amb la collida de flors.

Més de 200 persones al concert de 
Carla & Laia a Montmaneu



CICLISME / LA VEU 

E l passat dissabte 6 
d’agost, es va disputar 
la 7ª edició de la cursa 

de festa major de btt de Tragó 
de Segre. Com cada any, i ja 
van 7, l’anoienc Albert Torres 
no va voler perdre’s l’opor-
tunitat de donar suport a Je-
sús Bach que aprofita tant bé 
com pot els recursos que té 
un poble tant petit com Tragó 
de Segre (Oliana) i organitza 
una magnifica cursa. El que 
va començar com una cursa 
d’amics, cada cop va agafant 
més volada i s’hi presenta gent 
de nivell.
Albert Torres de l’equip Unî-
ca Bikes/Pallares va presen-
tar-s’hi amb la intenció de 
passar un bon matí, fer un 
bon entrenament i recórrer 
els exigents 25km del circuit 
amb 1000m de desnivell que 
es centren en els primers 20. 
I per tant, no és un circuit de 
poca exigència física.
Amb poc més de 50 partici-
pants, però amb bons corre-
dors i de nivell, es va donar 
la sortida i Torres, es va situar 
al darre d’Albert Planas que 
de mica en mica es va anar 
escapant. La resta s’anaven 
alternant posicions (Enric Ra-
moneda, Aleix Serra, Lluis Na-
varro, Amadeu Gili…) però 
Torres amb bon cop de pedal 

Albert Torres, segon a la cursa 
de BTT de Tragó de Segre

Diumenge, Mototerra a 
Sant Joan de Mediona

i bones sensacions va anar 
obrint forat, trobant-se molt 
a gust en els 20km de pujada 
inicial i en els 5 de corriol fi-
nal.
D’aquesta manera Torres 
arribava a meta en segona 
posició absoluta i primer ve-
terà (1h25’) acompanyat al 
pòdium per Albert Planas 
del Cicles Sans (1h23’) com a 
guanyador i Enric Ramoneda 
(bici 3.0) tercer absolut i se-
gon veterà (1h27’) . El calaix 
en veterans el tancava Joan 
Amadeu Gili (Bici 3.0 a 1h37’)
Segons paraules del seu orga-
nitzador, Jesús Bach, “la veri-
tat es que ha sortit un pòdium 
amb tres campions d’Espanya 
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que no està malament per una 
cursa de festa major on tot el 
poble fa el possible perquè els 
corredors en gaudeixin”.
Cal agraïr la col•laboració a 
l’equip de Best equipacions 
personalitzades/ Bicis Pallarès 
i dels següents sponsors: En 
Forma Socks, Weapon2Win 
, Unica Llantes, ProEnzime, 
Proaction, Skoda Servisimó 
Tàrrega, Jordi Regordosa, Cal-
çats Magí, Prokey, Caprabo 
Sport, Fitness Camats, Fruits 
Secs Torra, Trading de Fu-
turos, Caves Bohigues, Can 
Mabras, Rene Electricistes, 
Clinica Dental Anoia, La Fus-
teria, Club Natació Igualada, 
Club Natació Reus Ploms. 

MOTOR / LA VEU 

E l proper diumenge 
21 d’agost Sant Joan 
de Mediona acolli-

rà la segona Prova del Social 
de Mototerras 2016 tutelat 
pel Moto Club Igualada. En 
aquesta ocasió el nucli urbà de 
Les Cases Noves serà el centre 
neuràlgic de la cursa en la seva 
estrena com a primera edició 
d’aquest Mototerra que in-
clourà, com bé sent habitual 
en aquest Trofeu Social, les ca-
tegories d’Open i de Nens.
L’activitat començarà a les 8 
del matí amb l’Obertura de 
les Inscripcions, que també 
es poden fer de manera anti-
cipada per telèfon ja que les 
places son molt limitades, per 
acte seguit, cap a les 9 del matí, 
donar pas a l’inici de les màni-
gues classificatòries.
Després de la disputa del pas-
sat Mototerra de Masquefa la 
Classificació del Campionat 
Open la lidera en Marc Vives 
amb Yamaha WR, seguit de 
Pau Tomàs amb Huqsvarna 
i de Joel Vives, el germà d’en 
Marc, que es tercer amb la 
seva Yamaha WR.  A Medio-
na podrem veure si finalment 
l’alumne avantatge al seu mes-
tre a la classificació.
Pel que fa als Nens i en la ca-
tegoria dels mes petits, la de 
50cc, Aitor Campana lidera la 

classificació, seguit de Marc 
Alibau que és segon, i de Biel 
Pons en tercera posició.
A la categoria de 65cc, Marc 
Pablo se situa provisional-
ment com a primer classificat, 
seguit molt de prop per l’Aleix 
Saumell i de Josep Carné i en 
85cc el lider és Oriol Roca, se-
gon es Dani Agea i és tercer a 
la provisional Joan Rosell.
En aquests moments l’Orga-
nització de la prova està abo-
cada ultimant els detalls del 
traçat d’un circuit molt acurat 
que a més de les mesures de 
seguretat i serveis habituals, 
també  disposarà de bar i en-
trepans per poder combatre 
millor la calor d’aquests dies, 
tot gràcies al suport obtin-
gut per part de l’Ajuntament 
de Mediona, Sixlyon, Motos 
Orpí, Motor Albet, Cava Ri-
marts i dels Patrocinadors i/o 
Col·laboradors locals:  Vins 
Can Vich, Brik-Bike, Josep 
Duch S.L., Construccions 
Josep Ferran, Basar Gallego, 
Queviures Cal Josepet, Mas 
Rodó i Supermercat Pilar.

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



HOQUEI / LA VEU 

L a L’Igualada HC co-
mençarà la setmana 
vinent la seva activitat 

oficial de la temporada 2016-
17, amb la disputa de la pri-
mera jornada de la Lliga Ca-
talana, divendres a les Comes 
davant l’Enrile Alcoi. Però, a 
banda d’aquesta competició, 
ja fa dies que es coneix el ca-
lendari de la propera campa-
nya de l’OK Lliga.
De nou, un total de setze 
equips prendran part a la pri-
mera categoria de l’hoquei 
estatal, en 30 jornades, que 
s’iniciaran el 24 de setembre 

L’IHC començarà 
l’OK Lliga a casa 
contra el Lloret

i acabaran el 3 de juny. Serà, 
doncs, una lliga molt llarga 
en el calendari, trencada, això 
sí, en moltes ocasions, ja si-
gui per vacances, per la Copa 
del Rei o per les competicions 
europees. L’IHC començará a 
rodar l’OK Lliga a casa, contra 
el Lloret, i acabarà també a les 
Comes, davant l’Alcoi. Recor-
dem que aquesta temporada 
els equips “nous” a la categoria 
són l’Alcobendas, més el Man-
lleu i el Girona.
Els arlquinats tindran un 
“Tourmalet” ja des de la terce-
ra jornada, rebent el Reus, per  
a la següent viatjar a Vic, rebre 
el Barça, i visitar el Liceo.
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Met Molas, en una acció davant el porter del Noia Freixenet, la temporada passada. / ARXIU

Jornada 1/16 (24-9/21-1)
Noia Freixenet Manlleu
Alcobendas Enrile Alcoi
IGUALADA Lloret
Caldes  Vilafranca
Voltregà  Reus D.
ICG Lleida Vic
Vendrell  FC Barcelona
Girona  Liceo

Jornada 2/17 (1-10/28-1)
Manlleu  Girona
Enrile Alcoi Noia Fr.
Lloret  Alcobendas
Vilafranca IGUALADA
Reus D.  Caldes
Vic  Voltregà
FC Barcelona ICG Lleida
Liceo  Vendrell 

Jornada 3/18 (8-10/11-2)
Manlleu  Enrile Alcoi
Noia Freixenet Lloret
Alcobendas Vilafranca
IGUALADA Reus D.
Caldes  Vic
Voltregà  FC Barcelona
ICG Lleida Liceo
Girona  Vendrell
 

Jornada 4/19 (12-10/18-2)
Enrile Alcoi Girona
Lloret  Manlleu
Vilafranca Noia Fr.
Reus D.  Alcobendas
Vic  IGUALADA
FC Barcelona Caldes
Liceo  Voltregà
Vendrell  ICG Lleida

Jornada 5/20 (15-10/4-3)
Enrile Alcoi Lloret
Manlleu Vilafranca
Noia Freixenet Reus D.
Alcobendas Vic
IGUALADA FC Barcelona
Caldes Liceo
Voltregà Vendrell
Girona ICG Lleida

Jornada 6/21 (22-10/18-3)
Lloret  Girona
Vilafranca Enrile Alcoi
Reus D.  Manlleu
Vic  Noia Fr.
FC Barcelona Alcobendas
Liceo  IGUALADA
Vendrell  Caldes
ICG Lleida Voltregà
 

Jornada 7/22 (29-10/25-3)
Lloret  Vilafranca
Enrile Alcoi Reus D.
Manlleu  Vic
Noia Freixenet FC Barcelona
Alcobendas Liceo
IGUALADA Vendrell
Caldes  ICG Lleida
Girona  Voltregà
 
Jornada 8/23 (5-11/1-4)
Vilafranca Girona
Reus D.  Lloret
Vic  Enrile Alcoi
FC Barcelona Manlleu
Liceo  Noia Fr.
Vendrell  Alcobendas
ICG Lleida IGUALADA
Voltregà  Caldes

Jornada 9/24 (12-11/8-4)
Vilafranca Reus D.
Lloret  Vic
Enrile Alcoi FC Barcelona
Manlleu  Liceo
Noia Freixenet Vendrell
Alcobendas ICG Lleida
IGUALADA Voltregà
Girona  Caldes

Jornada 10/25 (19-11/22-4)
Reus D.  Girona
Vic  Vilafranca
FC Barcelona Lloret
Liceo  Enrile Alcoi
Vendrell  Manlleu
ICG Lleida Noia Fr.
Voltregà  Alcobendas
Caldes  IGUALADA

Jornada 11/26 (3-12/29-4)
Reus D.  Vic
Vilafranca FC Barcelona
Lloret  Liceo
Enrile Alcoi Vendrell
Manlleu  ICG Lleida
Noia Freixenet Voltregà
Alcobendas Caldes
Girona  IGUALADA

Jornada 12/27 (6-12/6-5)
Vic  Girona
FC Barcelona Reus D.
Liceo  Vilafranca
Vendrell  Lloret
ICG Lleida Enrile Alcoi
Voltregà  Manlleu
Caldes  Noia Fr.
IGUALADA Alcobendas

OK Lliga, 2016-17
Jornada 13/28 (10-12/20-5)
Vic  FC Barcelona
Reus D.  Liceo
Vilafranca Vendrell
Lloret  ICG Lleida
Enrile Alcoi Voltregà
Manlleu  Caldes
Noia Freixenet IGUALADA
Girona  Alcobendas

Jornada 14/29 (17-12/27-5)
Girona  FC Barcelona
Liceo  Vic
Vendrell  Reus D.
ICG Lleida Vilafranca
Voltregà  Lloret
Caldes  Enrile Alcoi
IGUALADA Manlleu
Alcobendas Noia Fr.

Jornada 15/30 (7-1/3-6)
FC Barcelona Liceo
Vic  Vendrell
Reus D.  ICG Lleida
Vilafranca Voltregà
Lloret  Caldes
Enrile Alcoi IGUALADA
Manlleu  Alcobendas
Noia Freixenet Girona

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



EXPOSICIONS / LA VEU 

D esprés de la Guer-
ra Civil, i durant 30 
anys, el teatre d’afi-

cionats a Igualada va viure 
un autèntic boom, amb més 
d’una vintena de grups ama-
teurs que omplien els caps de 
setmana d’humor, música i 
cultura, en una època marca-
da per la grisor de la dictadu-
ra franquista. Una exposició 
organitzada pel departament 
de Promoció Cultural, la Bi-
blioteca Central d’Igualada i 
l’Arxiu Comarcal de l’Ano-
ia recull per primera vegada 
aquesta història i dóna veu als 
seus protagonistes. «Comença 
la funció! El teatre d’aficionats 
a Igualada (1939-1975)» és el 
seu títol, i s’inaugurarà a la 

Biblioteca i Arxiu descobreixen en una interessant exposició, 
la història del teatre d’aficionats a Igualada durant el franquisme

sala d’exposicions de la Bibli-
oteca el dimarts 23 d’agost, a 
2/4 de 7 de la tarda, en el marc 
de la Festa Major de la ciutat.
Les obres que es van repre-
sentar, els locals teatrals, els 
directors, actors i actrius, els 
autors, els cartells, els progra-
mes... Tots aquests aspectes 
quedaran reflectits a l’exposi-
ció, que es podrà visitar fins 
al 30 de setembre. L’Esbart 
Dramàtic Igualadí, l’Elenc Ar-
tístic Montserrat, l’Agrupació 
Teatral de la Cooperativa La 
Victoria, l’Elenc Artístic Ro-
maní, l’Agrupació Escènica 
Tàlia, el Grup Artístic Aqua-
lata, el Grup Escènic Igualada, 
els Delfins del Noya, l’Esbart 
Igualadí i l’Agrupació Art 
Alegria són alguns dels molts 
grups que apareixen en aques-
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Representació a Igualada, en plena postguerra.

Una comparsa desapareguda

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

E
n la fotografia  (de Ramon 
Godó Franch, de 1930, feta 
probablement per la festa 
Major d’Igualada) veiem els 

gegants que foren construïts en 1925, 
per Joan Galtés Calvet que, segons sem-
bla, aprofità les carcases dels anteriors. 
Aquesta comparsa, però, va desaparèi-
xer en el 1936,  a causa de la guerra civil. 
O sia que, duraren només 11 anys. 
Notem com els homes anaven coberts 
amb capells, gorres i barretines com les 
dels geganters. 
Els  esmentats com anteriors, dataven 
de 1861. La seva vida durà 64 anys. Eren 
els que ara anomenem “gegants vells”, 

els quals la Federació del Seguici Tra-
dicional Històric d’Igualada (FESTHI), 
junt amb la col.laboració de l’Ajunta-
ment i les aportacions de molts iguala-
dins, han estat recuperats en els nostres 
dies. Havent-se reproduït les testes i 
mans vuitcentistes i arranjats amb dig-
nes vestits, evocadors d’altres temps.
La primera referència  local dels gegants 
és de 1489. I, en el segle XVII sembla que 
Igualada ja tenia una parella d’aquests 
personatges folklòrics.Recordem, tam-
bé, que en 1943, l’Ajuntament comprà 
uns gegants per a la ciutat. Són els que, 
al cap de 73 anys, encara ballen tot evo-
cant les figures dels Reis Catòlics.  

ta exposició, amb el nom dels 
seus membres i de les obres 
que van portar als escenaris 
dels diversos teatres iguala-
dins de l’època.

Extens catàleg
Coincidint amb l’exposició 
es presentarà també un ex-
tens catàleg elaborat per M. 
Teresa Miret, que vol ser com 
un gran àlbum de família del 
teatre amateur igualadí, amb 
textos, imatges, reproduccions 
de programes i cartells. També 
es projectaran les imatges de 
la tertúlia «El teatre igualadí 
durant el franquisme», que es 
va fer a la Biblioteca el passat 
25 de maig. Les  persones que 
hi van assistir van ser Ado-
ració Aliberch, Lleonard del 
Río Campmajó, Jaume Ferrer 

Piñol, Agustí Coll Casajoana, 
Francesc Ferrer Ramon i Josep 
Bas Torné. Tots ells, a més de 
Sebastià Borràs Guadalaviart, 
Josep Montaner Torres, An-
toni Miranda Pallarès, Jaume 

Roma Alsina i Ramon Vergés 
Vidal, han contribuït amb els 
seus records, informació i do-
cuments, a escriure aquesta 
pàgina de la història cultural 
de la ciutat.

BICICLETESBICICLETESBICICLETES
c/Aurora, 50 Igualada 08700

LIQUIDACIÓ 
PER

REFORMES



MÚSICA / LA VEU 

E l proper 17 de setembre 
se celebrarà una nova 
edició del festival rrr-

rec que marca la fi de l’estiu a 
Igualada pel que fa a la músi-
ca en directe a l’aire lliure; tot 
un clàssic, ja. El cartell, com ja 
és habitual, proposa varietat 
d’estils musicals, cinc concerts 
en horari de tarda-nit que són 
el punt culminant d’una jor-
nada sencera en que laBastida 
continua reivindicant i recla-
mant el barri del Rec com a 
espai viu i de cultura.
Toboggan Tones són els re-
presentants igualadins d’en-
guany. Estrenen el seu primer 
disc, carregat de groove i bo-
nes melodies. Tan joves com 
els igualadins són The Crab 
Apples, que vénen del Vallès. 
Són un grup de pop, però el 
rock les acompanya. Baywaves 
són de Madrid i han passejat 
el seu rock psicodèlic per tot 
arreu. Si us agraden Tame Im-
pala...
I de Ses Illes vindran Jansky 
per fer-nos ballar amb la seva 
barreja d’electrònica i poesia. 
Sí, electrònica i poesia, així, tal 
com sona. 
Tancarà la festa en Gunsal 
Moreno, Begun, amb una ses-
sió en la que, de ben segur, 
punxarà algunes de les peces 
del seu fantàstic primer disc, 
Amma.
Com l’any passat, el festival se 
celebrarà a la seu de laBastida 
i, de nou, compartirà jornada 

El sisè rrrrec Festival ja 
té data i cartell

Dijous, 24è Concert de Sardanes i Música per a Cobla, 
al claustre de l’Escola Pia

amb el Recrea’t, l’espai social, 
artístic i d’intercanvi mensu-
al de l’associació, que se cele-
brarà en horari matinal. En la 
jornada de tarda-nit, durant 
els concerts de música en di-
recte, hi haurà food-trucks per 
a poder sopar.
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JOAQUIM BACARDIT / LA VEU 

U n dels actes en un 
perfil propi de Festa 
Major igualadina es 

aquest tradicional concert de 
sardanes i música per a co-
bla, que tindrà lloc el dijous 
25 d’agost a 2/4 d’onze de la 
nit al Claustre de l’Escola Pía, 
amb la cobla Sant Jordi-Ciu-
tat de Barcelona, dirigida per 
Marcel Sabaté i Reixach; el 
concert estarà presentat, una 
vegada més, per el nostre bon 
amic Lluís Pont i Torras.
El concert servirà per recor-
dar a dos compositors amics 
de l’Agrupació Sardanista 

una obra que serà la darrera 
de la segona part; una segona 
part integra d’aquesta com-
positora i amiga, que servirà 
d’homenatge pòstum a l’ar-
tista que va ser; recordem que 
era vídua de l’insigne compo-
sitor Fèlix Martínez i Comín.
En aquest concert tindrem 
entre nosaltres al president de 
la Confederació Sardanista de 
Catalunya, el senyor Joaquim 
Rucabado, invitat per l’Agru-
pació Sardanista d’Igualada, 
a la qual ha acceptat gusto-
sament aquesta invitació per 
un cantó i per l’altra també 
perquè l’unia una molt bona 
amistat amb el mestre Oltra i 
també amb la Pepita Llunell; 

així mateix tindrem a la vídua, 
Sra. d’Oltra i  diversos fami-
liars i amics més de les dues 
persones  desaparegudes; en-
tre elles n’hi hauran tres que 
faran la presentació de les tres 
primeres peces musicals de la 
segona part.    
Tindrem les primícies d’una 
nova composició del jove 
compositor barceloní Ferran 
Carballido i instrumentista 
de flabiol, amb una sarda-
na d’encàrrec que serveix de 
regal de noces per uns amics 
que es casen el pròxim mes de 
setembre, titulada, “de ses Illes 
al Principat”.
El programa també tindrà un 
divertimento amb una polca 
d’Eugène Damaré, la titula-
da, “l’oiseau et les roses” un 
compositor francès, que en 
els darrers anys les seves obres 
han estat adaptades per a co-
bla, gràcies al treball de Bernat 
Castillejo. Continuant donant 
a conèixer la música d’autors 
igualadins en aquest concert, 
aquesta vegada ens apropa-
rem a la compositora iguala-
dina, Maria de Queralt Martí 
en una sardana seva, concre-
tament, ”esclat d’amistat”; ella 
es l’actual directora del Con-
servatori Municipal de Músi-
ca de la nostra ciutat.
En cas de mal temps, el con-
cert es traslladaria a la sala 
d’actes de la mateixa escola. 
 

d’Igualada que varen morir 
l’any passat.
El 26 de setembre del 2015 
morí, als 93 anys Manuel Ol-
tra i Ferrer, un dels més pre-
eminents compositors del 
nostre país, el recordarem a la 
primera part , amb una obra 
dedicada a la cobla Sant Jor-
di-Ciutat de Barcelona i que el 
mestre n’era el director emèrit 
i que la va escriure amb mo-
tiu del seu 25è aniversari de la 
fundació de la cobla, i una sar-
dana íntima que porta per tí-
tol “Arborada” i que va dedicar 
a la seva esposa. Tres mesos 
mes tard, el 10 de desembre, 
als 89 anys, moriria la poli-
facètica actriu i compositora 
Pepita Llunell i Sanahuja, de-
gana de les compositores, una 
dona que estimava Igualada, 
a la nostra entitat i sobre tot 
aquest concert i aquest Claus-
tre que en moltes ocasions ha 
estat marc de les seves vivèn-
cies i que va ser font d’inspi-
ració per dedicar-li un poema 
simfònic titulat, “Al claustre” 

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com

SEMPRE A PROP T
EU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC Participa al 
nostre
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

  



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Descobrir Món

A 
la confluència dels rius Neris i el Vílnja, 
i sobre l’amplitud d’uns discrets turons 
es va anar conformant el traçat urbà de 
la capital lituana; avui amb mig milió 

d’habitants. Després del tenebrós domini soviè-
tic, i amb la recent independència del país, ha es-
tat especialment Vílnius la que ha anat recuperant 
aquell esperit culte i noble de centúries passades, 
quan va ser centre polític del Gran Ducat de Lituà-
nia (des de mitjan segle XIV ). Mestres, arquitectes, 
artistes i comerciants van aportar a aquella nova 
capital una gran admiració per l’art i una elevada 
intel·lectualitat, revestida per la solemne espiritua-
litat de l’època. Així, els centres de culte, de la mà 
-primer- dels jesuïtes van concedir a aquest indret 
un prestigiós segell acadèmic.
I és des de la mateixa cúspide del turó de Gedimi-
nas on, en els nostres dies, pots contemplar els set 
segles de l’apassionant història que ha viscut aquest 
casc antic, declarat el 1994 Patrimoni de la Huma-
nitat per la UNESCO. Efectivament, en aquest es-
cenari, de no més de cinquanta metres d’altura, el 
vell Castell, amb la restaurada Torre de defensa i 
la seva terrassa convertida en un ampli mirador, 
et regala unes vistes sobre la Ciutat Vella del tot 
espectaculars, tan sols delimitades per les serenes 
aigües d’uns rius que flueixen entre meandres. Se-
guidament, un modern funicular et proposa un as-
sossegat passeig per la ciutat històrica en què són 
del tot inexcusables els edificis corresponents als 
períodes barroc i neoclàssic als quals hi accedeixes  
des del mateix cor de la plaça de la Catedral, amb 
la categòrica i recuperada Archicatedral (Sant Esta-
nislao, Vladislav) que t’impressiona per una blan-
cor radiant i per l’enorme campanar -amb pisos 
de planta octogonal- separat del cos sacre i situat 
en una antiga torre que va pertànyer a les antigues 
muralles. Una mirada atenta et presenta un monu-
mental edifici d’estètica clàssica del segle XVII, que 
amb la seva columnata i el seu frontó et recorda 
els temples romans, tot i  l’afegit d’elements bar-
rocs; mentre que el seu interior es divideix en tres 
naus i una cripta on hi ha el panteó dels reis litu-
ans. Durant el domini soviètic aquest edifici va ser 
usat com a taller i més tard es va reconvertir en 
galeria d’art, fins que va tornar a ser un lloc de cul-
te, al 1988. D’aquest espaiós rectangle parteixen les 
vies principals del nucli històric amb un continu 
de punts d’interès que també imiten a voltes el ne-
oclassicisme, com l’Ajuntament, o el barroc, com 
l’Església de les Missioneres, entre d’altres.
Però, un punt i a part, i com si d’un retorn al pas-
sat es tractés, se’t fa imperdible l’edifici de la Uni-
versitat, la més antiga d’Europa de l’Est, fundada 
pels jesuïtes en 1570, que està situada en un entorn 
de carrers estrets, ocupats per finques nobles amb 
bells patis i vestíbuls a la vista. I no molt lluny, al 
voltant d’un conjunt de cases fortificades del segle 
XVII, es troba la monumental Porta de l’Aurora, 
últim vestigi de la zona emmurallada, a sobre de 
la qual hi ha una captivadora capella dedicada a 
una imatge miraculosa que s’ha convertit en un 
concorregut centre de peregrinació, en la qual els 
devots pugen per les seves escales de genolls. Més 
enllà d’aquests  límits de la Ciutat Vella, tot és una 
invitació a descobrir una ciutat nova i molt més 
mundana.  
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Vílnja, Vilna o Vilnius, una recuperada 
capital de l’art i la intel·lectualitat

Torre Gediminas

Catedral interior

Catedral i campanar, perspectiva



MARCEL·LÍ 
J. VALLS I 
TORNÉQuaranta-dos anys després

Poble, festa, gralles, CASTELLS...

E
fectivament. Han passat, ni més ni menys, 
quaranta-dos anys. O dit d’una altra ma-
nera: quaranta-dos anys després els Nens 
del Vendrell tornen a la Festa Major d’Igua-

lada. Aquesta, al meu entendre i quan falta poc més 
d’una setmana per la diada de Sant Bartomeu, és la 
gran notícia castellera de la nostra festa d’enguany. 
Quaranta anys i encara dos més han transcorregut 
des d’aquell ja llunyà 1974 en què la colla vendre-
llenca,  encapçalada per l’Òscar Garcia –successor de 
Jan Julivert– i compartint plaça amb els Castellers de 
Barcelona, protagonitzaren el capítol casteller de la 
Festa Major.
El Baix Penedès, la comarca del Vendrell, és terra 
castellera per excel·lència: només cal pensar en pla-
ces com la Bisbal, l’Arboç o Llorenç. És allò del nucli 
bàsic dels castells: Valls, el Vendrell, Vilafranca i Tar-
ragona. Al Vendrell, l’afecció castellera és tan o més 
antiga que els mateixos castells, puix que, del segle 
XVIII, són les notícies d’un ball de valencians –pre-
decessor històric dels castells– que existia a la vila al 
costat d’altres danses típiques de la Catalunya Nova. 
Al segle dinovè els Xiquets de Valls hi prodigaven els 
castells de nou amb l’ajuda d’un bon nombre d’afec-
cionats locals que formaven al tronc i a la pinya. 
Després, entrats a la vintena centúria, davant de la 
davallada prou alarmant experimentada pels xiquets 
vallencs, aquests afeccionats vendrellencs de sem-
pre, tal com s’havia esdevingut tres setmanes abans 
a Tarragona i amb la incorporació d’un bell esplet de 
jovent i canalla, es constituiren en colla i –nous de 
trinca que diria l‘Emili Miró i sota el nom de Nens 
del Vendrell– sortiren al carrer per la Fira de Santa 
Teresa del 1926.
 Vet aquí, doncs, els Nens del Vendrell, una de 
les colles que més ha contribuït a la grandesa i glòria 
d’aquest exercici casteller tan arrelat a les seves co-
marques d’origen i, per extensió,  tan admirat i ac-
tualment practicat a Barcelona i tot el conjunt de la 
terra catalana. La seva naixença i primeres actuacions 
revifaren uns adormits Xiquets de Valls que havien 
tocat fons i, tots plegats –vallencs i vendrellencs, i els 
també recents Xiquets tarragonins– donaren principi 
a l’època anomenada de la renaixença castellera amb 
l’assoliment progressiu de tots els castells  de la cate-
goria de set com també de les primeres construccions 
de vuit pisos després d’una tongada decadent en què 
semblava impossible que es poguessin tornar a veure 
mai més.
Repassar la història dels Nens del Vendrell és un ve-
ritable plaer per a tots els amants de la castellística. 
Sota el guiatge paternal i indiscutible del mític Jan 
Julivert, durant anys i durant dècades, la torre de set 
i, sobretot, el quatre de vuit de color vermell vendre-
llenc eren bastits a les actuacions cabdals de la vila 
baixpenedessenca –Santa Anna i Santa Teresa– i a la 
plaça reina de Vilafranca on, en àrdua competència 
amb les agrupacions de Valls, la participació de la 
colla era obligada a la diada del 30 d’agost.  A més, 
per Santa Teresa del 1951, tocaren el cel en descar-
regar a la seva  entranyable plaça Vella el primer tres 
de vuit del segle. De la seva sovintejada presència a la 
plaça d’Igualada, iniciada l’any 1930 amb la vinguda 
de l’escindida colla dels Caneles i continuada els dos 
anys següents amb la colla dels Mirons –Nens ven-
drellencs tots al cap i a la fi–, sobresurten les podero-
ses actuacions de la segona meitat dels quaranta amb 
la torre de set i el quatre de vuit. La del 1948, fins i tot, 
amb el tres de set aixecat per sota, fou superior a la 

que realitzaren sis dies després a Vilafranca.   
El pilar de sis, carregat al Vendrell el 12 de novembre 
del 1967, fou el primer de l’època moderna dels cas-
tells. Dos anys després, el 1969, uns Nens en estat de 
gràcia confirmaven l’èxit en descarregar-lo el 21 de 

setembre i assolien en una mateixa diada, la del 15 
d’octubre en pròpia plaça, l’actuació més completa 
i reeixida en les set dècades que es portaven de segle, 
amb totes les estructures descarregades: pilar de sis, 
torre de set, tres de vuit (el segon del segle, divuit anys 
després del primer) i quatre de vuit. I, acostumats 
com estaven a descarregar-ho tot, el 23 de novembre, 
també a casa seva, intenten i completen el primer pi-
lar de set: la primera construcció amb folre carregada 
i descarregada des de l’arribada de la llum elèctrica a 
Catalunya. Al món casteller, admirat davant de tanta 
meravella, hom parlava  ja d’un abans i un després. 
L’any 1970, a la plaça de bous de Tarragona, se ce-
lebra el llavors anomenat “Concurs del segle” amb 
les sis colles existents i més de deu mil  espectadors. 
Els Nens del Vendrell en descarregar la torre de vuit 
–també per primera vegada al segle XX– superen la 
Colla Vella de Valls i es proclamen campions.  Cer-
tament, aquella era l’època d’uns Nens immensos, 
els quals, per evitar no vulgudes confusions amb 
els Xiquets de Valls i perquè tothom sapigués que 
eren els castellers del Vendrell, lluïen el nom del seu 
poble a l’esquena de la seva camisa. El món caste-
ller en celebrava les gestes mentre el fet dels castells 
començava a viure una nova i renovada esplendor. 
Eren els primers anys d’una tongada fabulosa que no 
tindria aturador, que encara perdura actualment. I 
ells, aquells Nens del Vendrell dels darrers seixanta 
i primers setanta, en són responsables en molt bona 
mesura. Uns anys després, dissortadament, la colla 
perdria la seva condició de capdavantera, vindrien 
temps difícils i començaria  un llarg període en què 
hom parlava d’aquells Nens gloriosos que havien 
deixat de ser-ho. Potser la gent no ho sap, però el cas 
és que a la pàtria de Pau Casals calgué multiplicar es-
forços i voluntats per tirar endavant una colla histò-
rica que tenia seriosos problemas de supervivència.
Per fi,  molt de mica en mica en un principi, les coses 
començaren a millorar. De manera progressiva hom 
assisteix a la recuperació de la torre de set i el quatre 
de vuit, el carro gros de sempre. Així mateix, s’ata-
quen i s’assoleixen  aquella torre de vuit  i aquella 
columna de sis castellers que tanta fama els havien 
donat temps era temps. L’han intentat, han caigut, 
l’han tornat a intentar i han tornat a caure, però, des-
prés de tanta lluita i esforç, el 2013, recobren el tres 
de vuit. L’any 2014, al Concurs de Tarragona, signen 
una actuació meritíssima, sense gens de llenya: tres 
de vuit, quatre de vuit, torre de vuit i pilar de sis. 
Pocs dies després, arriba Santa Teresa i carreguen 
novament l’espadat de set.  I l’any passat, el més ex-
traordinari de tota la seva història, pletòrics i ina-
turables, fan sencer el pilar folrat, augmenten el seu 
palmarès amb els catedralicis cinc de vuit i quatre de 
vuit amb l’agulla, i s’enfilen a l’Olimp en descarregar  
un tres de nou magistral a la plaça Vella, el seu esce-
nari més estimat; construcció d’elit, el tres de nou, 
també aconseguida en aquest any 2016, molt abans 
ja del Concurs de Tarragona i altres diades impor-
tantíssimes per a la colla.
Aquests són, amics, els Nens del Vendrell que vénen 
a la Festa Major d’enguany. Uns Nens que tornen 
a ser grans, molt més grans encara. Uns Nens que, 
en l’efemèride del seu noranta aniversari i al costat 
de la Colla Joves Xiquets de Valls i  Moixiganguers 
d’Igualada, a ben segur que superaran la seves prò-
pies fites igualadines. Perquè ells també són part 
principal de la història d’aquesta plaça d’Igualada. 
Donem-los la benvinguda. 

Torre de 7 a Montserrat el 27 d’octubre de 1968.
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3 de 9 amb folre descarregat per Santa Teresa del 2015.
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Dones lluitadores
Es pot veure a Tous  •  Sufragistas

RAMON ROBERT 

E l moviment sufragista va néi-
xer a Anglaterra en vigílies de 
la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918). La majoria de les su-
fragistes no procedien de les classes 
benestants, sinó que eren obreres que 
veien impotents com les seves protestes 
pacífiques no servien per a res. Llavors 
es van radicalitzar i, fent una incansa-
ble lluita per aconseguir la igualtat, es 
van arriscar a perdre-ho tot: la feina, la 
casa, els seus fills i la seva vida. 

     La protagonista de la pel.lícula és 
Maud (Carey Mulligan, excel·lent 
com sempre), una dona que va rei-
vindicar amb coratge la dignitat de 
les dones. Li fan costat altres impor-
tants actrius, cas de Helena Bonham 
Carter, Meryl Streep, i Anne-Marie 
Duff. Realitzada per Sarah Gavron, 
Sufragistas es una pel.lícula honesta i 
emocionant, a més d´estar molt ben 
ambientada i de saber trobar un en-
certat equilibri entre la ficció disse-
nyada pels guionistes i la crua realitat 
històrica. R.R. 

El nen i el drac
Estrena de la setmana  •  Peter y el Dragón

RAMON ROBERT 

P oques setmanes desprès de la 
seva estrena a Estats Units, ar-
riba als nostres cinemes Pedro 

y el dragón. Peter Debruge, a Variety: 
“Aquesta es una de les sorpreses més 
agradables de la cartellera d’aquest any, 
una pel·lícula familiar de qualitat que 
recompensa la imaginació dels joves 
i ens recorda aquells temps en què el 
terme ‘pel·lícula de Disney’ significa-
va alguna cosa”. Certament, es tracta 
d´una notable i molt imaginativa pel.
lícula per a tots els públics, o sigui que 
per igual por agradar als nens com als 
adults.         Realitzada amb amplis mit-
jans de producció (i excel·lent narra-
tiva) per  David Lowery, la pel.lícula 

concentra el seu la primera part del 
seu argument en el senyor Meacham 
(Robert Redford), un vell llenyataire, 
el qual ha fascinat els nens de la regió 
amb els seus contes sobre un ferotge 
drac que resideix en el més profund 
dels boscos del Nord-oest del Pacífic. 
Per a la seva filla Grace, que treballa 
com a guarda forestal, aquestes histò-
ries no són més que contes per a nens 
... fins que coneix a Peter. Peter és un 
misteriós nen de 10 anys que no té fa-
mília ni llar, i que assegura que viu al 
bosc amb un gran drac verd anome-
nat Eliott. Amb l’ajuda de Natalie, una 
nena de 11 anys, Grace partirà a la re-
cerca de respostes que esbrinin d’on ve 
Peter, quin és el seu veritable llar i la 
veritat sobre aquest drac. 

Encara més enllà 
Estrena de la setmana  •  Star Trek: Más allá”

RAMON ROBERT 

L a sèrie de ciència-ficció i aven-
tures galàctiques Star Trek es 
va emetre per primera vegada 

a l´any 1966. Des de llavors, s´han 
realitzat distintes series televisives i 
gairebé una dotzena de pel.lícules, 
totes elles basades en els personat-
ges creats per Gene Roddenberry. A 
l´any 2009, de la ma del cineasta J.J. 
Abrahams, la nissaga va iniciar una 
nova època. Ara ens arriba el tercer 
i molt espectacular lliurament d´a-
questa renovada empresa, produïda 
amb un capital de 150 milions de 
dolars.

L’USS Enterprise, la nau insígnia de 
la Flota Estel·lar liderada pel capità 
James T. Kirk (Chris Pine), torna a 
solcar l’univers per assegurar-se la 
protecció de la Terra i de la resta de 
planetes aliats. Però la tranquil·li-
tat durarà poc i el perill aguaita. La 
primera etapa de la seva missió els 
portarà a un territori desconegut, i 
la seva travessia de vigilància aviat es 
convertirà en una cursa per la super-
vivència espacial quan s’enfrontin a 
un nou i ferotge enemic, Krall (Idris 
Elba), líder d´una espècie alienígena 
avançada. El capità Kirk i el venusià 
senyor Spock (Zachary Quinto) tindran 
de frenar els sinistres propòsits de Krall.  

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)



SUFRAGISTAS
Regne Unit. Drama històric. De Sarah Gavron. Amb Ca-
rey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, i An-
ne-Marie Duff. Anglaterra, poc abans de la Gran Guerra. La 
majoria de les dones sufragistes no procedien de les classes 
benestants, sinó que eren obreres que veien impotents com 
les seves protestes pacífiques no servien per a res. Llavors es 
van radicalitzar. I es van arriscar a perdre-ho tot: la feina, la 
casa, els seus fills i la seva vida.

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. 

STAR TREK: MAS ALLA
Estats Units. Ciència-ficció. De Justin Lin. Amb Chris Pine, 
Doug Jung, John D.Payne. L´Enterprise, la nau insígnia de la 
Flota Estel·lar liderada pel capità James T. Kirk, torna a solcar 
l’univers per assegurar-se la protecció de la Terra i de la resta 
de planetes aliats. Però la tranquil·litat durarà poc i apareix el 
perill aguaita. El nou viatge aviat es convertirà en una cursa 
per la supervivència espacial.L´Enterprise, la nau insígnia de 
la Flota Estel·lar liderada pel capità James T. Kirk, torna a 
solcar l’univers per assegurar-se la protecció de la Terra i de 
la resta de planetes aliats. Però la tranquil·litat durarà poc i 
apareix el perill aguaita. El nou viatge aviat es convertirà en 
una cursa per la supervivència espacial.

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.

PETER Y EL DRAGON
Estats Units. Fantasia i aventures. De David Lowery. Amb 
Oakes Fegley, Bryce Dallas Howard, Oona Laurence.   El 
vell Meacham, un vell tallador de fusta, ha fascinat els nens 
de la regió amb els seus contes sobre un ferotge drac que resi-
deix en el més profund dels boscos del Nord-oest del Pacífic. 
Peter, un nen de 10 anys, assegura que viu al bosc amb un ge-
gant drac verd anomenat Eliott. Una producció Walt Disney. 

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/ STAR TREK (7A) 3D 
11:30
1/ STAR TREK (7A) 
17:00/19:30/22:00

2/NUNCA APAGUES LA LUZ (16A)
12:00/16:15/18:05/19:55/21:45

3/CAZAFANTASMAS (12A)
11:50/16:45/19:00
3/JASON BOURNE (12A)
21:30

4/PETER Y EL DRAGON (7A) 3D 
11:30
4/PETER Y EL DRAGON (7A) 
16:10/18:20/20:30/22:40
 

Yelmo Cines 
Abrera 3D

5/ MASCOTAS (7A) 
11:40/16:00/18:00/20:00
5/ AL FINAL DEL TUNEL (12A)
22:10

6/ZIPI Y ZAPE Y LA ISLA (TP)
11:50
6/ESCUADRON SUICIDA (12A)
17:15/19:45/22:15

7/LA LEYENDA DE TARZAN (7A)
12:00/16:25
7/NERVE (TP)
18:40/20:40
7/MALAS MADRES (7A)
22:45

8/SECUESTRO (12A)
11:40/16:05/18:15/20:25/22:35

DIUMENGE 21 d’Agost
Programa doble

GRANDES FAMÍLIAS (7 anys) 
18:00

SUFRAGISTAS (7 anys)
19:50
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Montàgora Cinemes

www.filnet.cat · info@filnet.cat  902 21 00 64

SOLUCIONS PER A EMPRESES
Projectes dʼimplantació i comunicació

Manteniments informàtics

Instalació de xarxes

Subministraments
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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
19: Joan, Andreu, Magí, Ezequiel.  

20: Bernat, Samuel, Màxim.
21: Pius, Sidoni, Ciriac.

22: Maria, Felip, Filibert, Timoteu.  
23: Rosa, Antoni, Claudi, Eugeni, Minerva.

24: Bartomeu, Emília, Joana.
25: Genís, Patrícia.

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

Hi ha la pau de l’ànima 
irracional que es re-
sol quan es satisfan les 

seves apetències. Mentre tenim 
set, no estem en pau. Mentre te-
nim gana, no experimentem la 
pau. Mentre tenim son i no po-
dem dormir, estem en conflicte.
La resposta a l’apetència gene-
ra pau, però és sempre un pau 
provisional, perquè, posterior-
ment, al cap d’un temps, no 
massa llarg, torna a experi-
mentar-se la necessitat i, lògi-
cament, el desig de resoldre-la.
Som éssers indigents i apetim 
allò que no posseïm.
Aquest apetit no és propi, no-
més, de l’ésser humà, dipositari 
d’una ànima racional, sinó de 
tot ésser viu, mogut per aquest 
principi de moviment que és la 
seva ànima.
La tercera forma de pau és la de 
l’ànima racional que consisteix 
en l’acord entre el pensament 
i l’acció. Una persona està en 
pau amb si mateixa, quan viu 
amb coherència, quan el pen-
sament i l’acció tenen unitat. 
Aquesta coherència no és fàcil 
d’obtenir, però és possible si un 
és capaç d’exercir una autocrí-
tica constant de la seva vida i 
de veure com actua i com pen-
sa. La incoherència és motiu de 
conflicte. Quan una persona fa 
el que no diu i diu el que no fa; 
quan en ella no hi ha unitat de 
criteris, sorgeix el malestar, la 
culpa, la indignitat. Pot ser, fins 

La pau es diu 
de moltes maneres
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El dia 14 d’aquest mes, 
retornà a la casa del 
Pare, la Dolors Cortés 

Jubert, després de conviure 92 
anys entre nosaltres.
La Missa de comiat va tenir 
lloc a l’església de Ntra. Sra. de 
la Soledat, on la Dolors com-
plia les seves obligacions de 
creient feligresa. El rector, Mn. 
Josep Massana presidí l’Euca-
ristia exequial. En la homilia 
evocà la personalitat  de la 
difunta i en les pregàries dels 
fidels, va referir-se a ella, amb 
aquestes paraules:
“La nostra estimada Dolors 
no ha tingut una vida fàcil. La 
mort violenta del seu pare i 
d’un germà, r quan encara no 
havia superat la infància, tots 

els sofriments i incerteses dela 
guerra civil, i la dura represa 
de la postguerra, no aconse-
guiren doblegar ni la seva for-
talesa, ni l’abnegació per tots 
els seus, ni la seva esperança 
ardida.
Al costat del seu espòs, ha cui-
dat dels fills, dels néts i dels 
besnéts, amb dedicació incan-
sable; ha vetllat per tots, sense 
estalviar temps i esforços, amb 
aquella tendresa inacabable 
que mostrem quan estimem 
gratuïtament, sense esperar 
res a canvi.
Aa, quan ha arriba al terme del 
seu pelegrinatge, mirem amb 
admiració i agraïment tota la 
seva vida: plena de tendresa, 
plena d’esperança, sempre dis-

posada al servei, i demanem al 
Senyor que li recompensi per 
tot el testimoni de bondat que 
ens aportà amb la seva llarga 
vida; i que li perdoni les seves 
mancances i que l’aculli amb 
aquella abraçada entusiasta 
que vol compartir un dia amb 
tots nosaltres.”
La coral Mixta hi participà 
amb els seus cants. Al final en-
tonà el Virolai a la Moreneta. 
El Sant Crist d’Igualada figura 
en el recordatori, dos símbols 
de les devocions que tenia la 
Dolors. Reposi en pau!
Rebin el nostre  sentit con-
dol els seus fills, néts, besnéts, 
i tots els familiars, amics i 
coneguts.

Josep Elias Farré

En la mort de Dolors Cortés

Dolors Cortés Jubert
Vídua de Mario Tomàs Torra

Morí cristianament  el  passat  dia 14 d'agost a  l’edat de 92 anys.
 A.C.S.

Els teus estimats: fills, Joan i Maite Morant, Ma. Rosa i Joan Clemente, 
Mario i Pepita Gamisans; néts, Kilian, Iban, Joan, Joan, Màrius i Marc, besnéts                                    

i família tota, volem agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que 
tingué lloc el passat dimarts dia 16 a la parròquia de la Soledat.

En record de

Igualada, agost de 2016Funerària Anoia, S.L.

En record de  

Dolors Cortés Jubert
Vídua de Mario Tomàs Torra

Morí cristianament  el  passat  dia 14 d'agost a  l’edat 
de 92 anys.

                                                    A.C.S.

Els teus estimats: fills, Joan i Maite Morant, Ma. Rosa i 
Joan Clemente, Mario i Pepita Gamisans; néts, Kilian, 

Iban, Joan, Joan, Màrius i Marc, besnéts                                   
i família tota, volem agrair les mostres de condol 

rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc el passat 
dimarts dia 16 a la parròquia de la Soledat.

Igualada, agost de 2016 Funerària Anoia, s.l.

Maria Teresa Pascual Viñals
Vídua d’Eduard Duran Torra 

Ens va deixar el passat dimecres  dia 17  havent viscut 83 anys
 envoltada de tots els que l’estimem.

 A.C.S.
Els seus estimats:  filles, Ma. Pilar vídua de Ricard Flaqué, Ma. Teresa i Jordi Cerve-
ra, Marta, i Eva i Joan Torres; néts, Anna i Josep Ma., Xènia i Miquel, Berta i Adrià, 

Pol, Eduard, Guillem i Jan; besnéts, Vinyet i Roc; cunyada, Maria Soteras vídua 
d’Isidre Duran;  nebots, cosins  i altres familiars volem agrair les mostres de condol 
rebudes en l’acte de comiat que tingué lloc ahir  a  l’oratori del tanatori d’Igualada.

En record de

Igualada, agost de 2016Funerària Anoia, S.L.

i tot, que ningú no se n’adoni, 
que ningú no capti les dimen-
sions d’incongruència que hi 
ha en ell, però si ell pensa i es 
pensa a si mateix, experimen-
tarà sofriment espiritual. Per 
això, la pau de l’ànima racional 
és  un treball ardu, perquè exi-
geix aquesta concòrdia entre la 
facultat teorètica de la persona 
i la facultat pràctica.
La quarta forma de pau que 
es deriva del quadre agustinià 
és la pau entre l’home i Déu. 
Quan una persona viu confor-
me la Veu interior que el crida, 
quan respon a la Font d’Amor 
que l’empeny a estimar des de 
dins del seu ésser, i no s’hi re-
sisteix, viu en pau. La pau en-
tre l’home i Déu, no s’ha d’en-
tendre com una obediència a 
Déu moguda per la por, sota 
l’amenaça d’un infern etern; 
sinó com una concòrdia entre 
la voluntat humana i la Volun-
tat de Déu que obra dins de la 
criatura humana.

Francesc Torralba
Doctor en Teologia 



              

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 19: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Dia 20: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

Dia 21: BAUSILI(9-22 h)
           TORELLÓ (22-9 h)
Dia 22:  BAUSILI

Born, 23
Dia 23: SECANELL

Òdena, 84
Dia 24:MISERACHS

Rambla Nova, 1
Dia 25: BAUSILI

Born, 23



La proliferació de grans supermercats xinesos a Igualada ha començat a tenir conseqüències. Molts igualadins es pregunten com 
pot ser possible que hi hagi superfícies comercials d’aquestes característiques “per donar i per vendre”, sense obtenir mai respos-
tes convincents.... Doncs ara resulta que els dos o tres propietaris xinesos que es reparteixen “el pastís” a Igualada i rodalies s’han 
emprenyat entre ells i han iniciat una guerra de preus, a veure qui aguanta més. D’aquí que hàgim vist no fa gaire un “híper” que 
oferia un 30% de descompte i, al cap de quatre dies, un altre que en feia un 40%. Diuen les males llengües que a partir de setem-
bre un dels “xinos” ha preparat un “coixí” de diners per rebentar literalment el mercat, amb descomptes que seran d’escàndol... 
No us diem la xifra del “coixí” perque us agafaria alguna cosa. Mentre continuem preguntant-nos COM POT SER POSSIBLE això, 
més d’un somnia que, algun dia, Mercadona, Caprabo, Dia i Aldi es declarin la guerra. La cistella ens sortiria molt bé de preu...

LA VEU de ALBERT ROSSELL /Periodista

Divendres, 19 d’agost de 2016

“Els capgrossos 
d’Igualada tenen el cor 

més gran que el cap”
Tinc 43 anys i sóc d’Igualada. Periodista de professió, dirigeixo 

l’agència de comunicació Mind and Body, adreçada al sector de la 
salut natural. Sempre dic que pertanyo a una família de lletraferits,  

molt vinculada a la cultura de la ciutat, amb 16 llibres publicats. 
Dilluns presento “Savis Caparruts”, uns contes amb els capgrossos 
d’Igualada de grans protagonistes, il.lustrat per l’Elisabet Serra.

Et dediques tot el dia a treballar pel sector de les teràpies 
naturals, i escrius un llibre sobre capgrossos... Per què?
En la mesura que el temps m’ho permet, escriure és una 
afició que sempre he tingut.  Em vaig dedicar al Periodis-
me perque savia que m’agradava escriure. Jo no era un 
apassionat de la ràdio, ni volia ser corresponsal de gue-
rra... Simplement m’agradava escriure i comunicar. Tam-
bé m’hi van ajudar molt les mestres de l’institut Eugènia 
Minguillón i Maria Enrich, que ensenyaven literatura cas-
tellana i catalana, respectivament. 

I et vas decidir a escriure contes.
En un dels moments més expansius de la meva vida vaig 
escriure un primer conte, dedicat al capgròs Rufus. Era 
l’any 2006. Sempre he pensat que calia fer la història de 
tots els quatre capgrossos d’Igualada, que va crear el Llo-
renç Miquel. Trobava que no hi havia cap història al seu 
darrere, i que era per a mi una assignatura pendent. 

I al final tot plegat s’ha convertit en una realitat.
Sí. El conte del Rufus el vaig presentar a un concurs de 
narrativa breu, de contes infantils. Ja llavors pensava que 
era una feina inacabada. De fet, els altres tres contes els 
vaig finalitzar l’hivern del 2013. I ara es publiquen. Els 
contes els vaig presentar fa un temps a l’Ajuntament, com 
a donatiu a la ciutat, perque me l’estimo, Igualada... Al 

final es va fer realitat la millor de les opcions possibles, 
que és veure’ls publicats. Estic molt agraït al regidor de 
Cultura, en Pere Camps. 

Per què, el títol de “Savis Caparruts”? I per què contes, i 
no una novel.la, o poemes?
Doncs perque cadascú, dins de la seva caracterització, és 
un gran coneixedor del seu món. Tots quatre són molt 
fidels a la seva manera de pensar. Crec també que la prosa 
se’m dóna millor que la poesia. He decidit fer contes bàsi-
cament per una qüestió de temps, perque un relat curt el 
pots fer en menys estona que una novel.la, que requereix 
molta més preparació. A més, també et dóna la satisfacció 
de veure que vas acabant el que vas començar. Però també 
tinc projectes en marxa en l’àmbit de la novel.la.

Uns contes per a nens?
Crec que el més addient és que els nens els llegeixin amb 
els seus educadors, ja siguin els pares o els mestres. Ca-
sascun d’aquests personatges transmet uns determinats 
valors i moral, que potser els nens no els poden acabar 
d’entendre del tot. Millor si estan acompanyats.

Què els hi veus, als Savis Caparruts?
Tenen el cor més gran que el cap. Això d’entrada. Tots 
quatre són diferents. El Rufus me’l vaig imaginar com un 

traginer, molt savi i jovial, que sempre dóna consells a 
tothom. El Mosca l’aviador és un nen que té la dèria de 
voler volar, i al final se n’acaba sortint. Per a mi Petra l’en-
cantadora és un personatge que té unes dots especials per 
a poder encissar la gent, i per a curar-la. En la seva època 
potser li diríem una “curandera”, però ara potser seria mi-
llor una naturòpata, o quelcom similar. I el Martingales 
me l’imagino com un músic que sap aprofitar qualsevol 
cosa que troba, tota mena d’andròmines, per a fer un ins-
trument de música.... 

I tots quatre tenen relació entre ells.
Són tots ells coetanis. De fet, els contes estan tots ambien-
tats en el primer terç del segle passat. Les quatre històries 
que explico en el llibre estan entrellaçades, és a dir, cadas-
cuna dóna pas a la següent. És igual que comencis a llegir 
pel segon conte, que pel primer, tercer, o pel quart.

Creus que es coneixen prou, els Capgrossos d’Igualada?
Els infants sí, que els coneixen. I els pares que tenen ca-
nalla petita, també. Des de ben principi em van cridar 
l’atenció. M’agradaria que ara que tenen, es podria dir, 
una “ànima” al darrere, servixi per a donar-los encara més 
força i protagonisme.
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