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Calaf acull la primera 
edició de l’Agro Alta Segarra

L’Ajuntament d’Igualada ha 
programat els actes institu-
cionals de la Diada Nacional 
de Catalunya per al proper 
dijous, 8 de setembre. Al Te-
atre Municipal l’Ateneu, el 
diputat al Parlament de Ca-
talunya, Lluís Llach, protago-
nitzarà el diàleg Som el som-
ni, en homenatge a Muriel 
Casals, juntament amb el pe-
riodista igualadí Joan Maria 
Morros, cap d’informatius de 
l’emissora RAC1.
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Lluís Llach, protagonista dels actes 
institucionals de la Diada a Igualada

Calaf acull aquest cap de setmana la primera edició d’aquesta fira.    Pàgina 19

PARTICIPARÀ, A L’ATENEU, EN EL DIÀLEG “SOM EL SOMNI”

Demà 
dissabte, nova 
edició de la 
Botiga al 
Carrer

Demà dissabte té lloc una 
nova edició de la botiga al 
carrer, la que posa punt i 
final a les rebaixes d’estiu. 
Enguany la Botiga al carrer 
compleix 20 anys.  Pàgina 13 

Descobert 
un espai 
domèstic dels 
neandertals a 
l’Abric Romaní
Un espai domèstic ben con-
servat i delimitat, amb fo-
gars, eines de pedra i ossos 
d’animals de fa 60.000 anys, 
descobert en la campanya 
d’estiu de la Universitat Ro-
vira i Virgili a l’Abric Roma-
ní de Capellades.  Pàgina 14

Festes Majors 
a Piera, Calaf, 
Vilanova 
del Camí, 
Sant Genís i 
Montmaneu
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Vanesa Gonzalez 

@vagomar13 
   

A veure si m’enganxo a això del twitter....

L’EDITORIAL

En sortirem malparats

T
othom està d’acord que Espanya necessita 
amb urgència un Govern eficaç. No calia que 
ho digués el candidat Mariano Rajoy en el 
debat d’investidura. El problema està en que 

no tothom el veu com la persona més capacitada per 
presidir-lo. Ni tan sols els que acabaven de signar un 
acord per votar-lo, podien amagar la seva insatisfacció i 
cara d’avorriment. 
La majoria dels arguments 
de caire econòmic els havia 
centrat en l’aprovació de 
pressupostos i en les exi-
gències de la UE, afegint-hi 
que “en depenen les presta-
cions de 14 milions de per-
sones”. D’autocrítica per la 
corrupció res, només havia 
dit que es persegueixen els 
corruptes com mai. Però 
ni un sol molt pels sobres, 
les obres de la seu del PP, ni els ministres esquitxats. La 
gran sorpresa va ser la seva contundència parlant de la 
unitat d’Espanya i l’atac frontal a l’autogovern català. 
No tant per la falta de novetat, sinó perquè semblava el 
primer acte d’una campanya adreçada a aconseguir una 
majoria absoluta en unes hipotètiques eleccions barre-
jades amb els torrons nadalencs.

Rajoy planteja les claus per mantenir-se en el poder. 
Contraposa la seva oferta de Govern estable, sòlid i du-
rador davant una possible alternativa d’un altre de mil 
colors, radical i hipotecat pels que volen acabar amb la 
cohesió territorial. I torna a salpebrar-ho amb una nova 
rebaixa fiscal i en una creació d’ocupació que tothom 
sap que són promeses que no es materialitzaran una 

vegada deixin d’estar en 
funcions. 
Va acabar el seu discurs 
dient que “difícilment 
se m’acut un mal pit-
jor a les institucions 
democràtiques que dir 
als espanyols que el seu 
vot ha sigut inútil en 
dues ocasions i haver 
de repetir eleccions per 
tercera vegada”. Els que 
no li volen donar el vot 

creuen que aquest mal pitjor és que sigui ell qui conti-
nuï al capdavant. I els catalans, ens queda la sensació 
que amb cada canvi perdem un llençol. 
Està còmode governant en funcions, malgrat que 
aquesta situació ja no té parangó al món. Fa poc 
vam avançar a Irak que era qui tenia el rècord. En 
gairebé tot ‘Spain is different’. En Rajoy també. 

Rajoy contraposa la seva oferta 

de govern estable, davant una 

possible alternativa de mil 

colors, radical i que vol acabar 

amb la cohesió territorial
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Natàlia Mas Guix 
@nataliamasguix 

La taxa d’ocupació de CAT (63%) és simi-
lar a la UEM (64%). Podem equiparar-nos 

a Holanda (74%) o Dinamarca (73%).

Jordi Puiggros
@Jordipuiggros67  

 
Passades vacances i davant el vodevil de #Ra-
joyInvestidura esperem mesos apassionants,-
claus en la nostra història. 

Força CAT! #arasi #marxem

Roger Farrés

@rogerfarres  

Molt poc encertats aquests colors, per 
tradicionals que siguin, més si ens han de 

representar  @FESTHIgualada

Marc Castells 
@marccastells  

Agraïment a tots els que han fet possible la 
Festa Major especialment a 

@culturaigualada i @lacollanada. Ah... 
i al del cable del pregó ;-)

Pep Clotet 
@pepclotet  

Es un placer volver a @SkySports para 
comentar los partidos de La Liga con

 @GuillemBalague y @SkySportsDavid.

Albert Riba 
@AlbertRiba

En ciertos momentos, no ver del todo bien 
y perder cierta noción del tiempo, es muy 

aconsejable #pausasprogramadas

Jaume Singla Sangra 
@jaumesingla  

Sin violencia se puede hablar de todo! 
deien, però Forcadell amenaçada i Otegui 
inhabilitat. 
A Borbonia impera la llei de l’embut

Ton Casellas 
@toncasellas 

Quines eren les sorpreses del pregó? 
Que seria dels pitjors que hem vist mai? 

@ajigualada

#latevaveu

J|\/|ireia 
@suellenieta  

Avui polim detalls!! Tothom a Cal Tabola 
a les 21!! Se’ns falta!!! #omplimlaplaça 
#somiemde9 #moixis #moixiganguers

Fernando Martínez-Maillo, se-
cretari d’organització del PP, va 
declarar que “un cas de prevarica-
ció administrativa a conseqüència 
d’una denúncia de caire polític, 
no és una prevaricació”. La con-
tradicció feta dogma partidista.

Assumpció Cantalozella, escrip-
tora, “estem en un punt de no-re-
torn, al nostre poble ja no l’espan-
ta res”.  

Idoia Mendia, secretària general 
del PSE i candidata a Lehendaka-
ri, s’ha afegit a la llarga llista dels 
que fan servir Catalunya com a 
justificació dels seus posiciona-
ments dient “no vull que Euskadi 
entri en la deriva del camí català 

i fer una societat trencada, com 
la catalana”. Potser ni ve gaire per 
ací, ni es recorda on viu.

José Manuel Villegas, vicesecre-
tari general de C’s va queixar-se 
“hi ha sentències que la Genera-
litat desoeix fa anys i l’Estat no 
aplica les vies judicials ni de l’al-
ta inspecció”. La crossa que el PP 
necessitava per poder incremen-
tar la seva intransigència.

Carles Puigdemont, president de 
la Generalitat, va dir en el funeral 
de Jordi Carbonell “ens ha deixat 
un exemple de vida, tant en el seu 
vessant intel·lectual i acadèmic 
com, sobretot, en el seu compro-
mís amb el país. Serem fidels al 
seu exemple i segur que acompli-
rem el seu somni”.

Arnaldo Otegi, candidat a Le-
hendakari per Bildu, ha reaccio-
nat a la decisió de la Junta Elec-
toral que el declara ‘inelegible’ 
tot demanant “Tranquil·litat. És 
una greu equivocació de la Jun-
ta Electoral. La nostra formació 
compta amb molta gent capaci-
tada per ser lehendakari”. I ha re-

comanat centrar-se a treballar per 
recuperar els vots de simpatitzants 
de l’esquerra ‘abertzale’ que han 
optat per Podem en els dos recents 
comicis generals i anuncia que se-
guirà protagonitzant la campanya 
independentment de si pot ser 
candidat o no. 

David Fernández, exdiputat de 
les CUP al Parlament, ha dit “ja fa 
temps que l’Estat liquida per via 
judicial el que és incapaç de gua-
nyar per via política o democràti-
ca”.

Xavier García Albiol, coordina-
dor general del PP a Catalunya, 
lamenta que l’independentisme 
busqui noves fites i avisa “si cal, hi 
haurà resposta de l’estat de dret”.

Jordi Turull, president de Junts 
pel sí, en canvi assegura que “cal 
una pantalla democràtica per cul-
minar el procés.”

Miquel Iceta, president del grup 
parlamentari del PSC, es pregunta 
“què tindria de diferent el RUI de 
la consulta del 9-N?”.



L
es lleis que ordenen la convivència dels 
ciutadans de qualsevol país democràtic, 
es fan als parlaments corresponents, a 
partir de les propostes dels diputats elec-

tes. És molt evident que quan vols modificar una 
llei, estàs anant contra aquesta llei, pel mateix fet 
que la vols derogar i substituir-la per una altra.
Per fer possible que un Parlament sobirà pugui 
modificar democràticament l’abast de les lleis 
-des de la Constitució al darrer reglament- es va 
crear l’aforament. Així un diputat pot proposar 
des de la destitució del Cap d’Estat, la reforma de 
la Constitució o la retirada d’algun dels preceptes 
del Codi Penal, per posar alguns exemples.
En tots els països democràtics, existeixen els afo-
raments als diputats.... però únicament per allò 
que afecta a la seva condició: és a dir per a tot allò 
que pugui proposar al Parlament corresponent.
Hi ha un país, però, que a banda de tenir mes 
de 17.000 carrers aforats, fa servir els aforaments 
per protegir als polítics corruptes. Veiem a Rita 
Barberà amagada a la diputació permanent del 
Senado Español -on crec que hi ha posat els peus 
un parell de vegades- per evitar que sigui jutjada 
pel robatori continuat a l’ajuntament de Valèn-
cia. 
En canvi, els tribunals espanyols -n’hi ha tants 
que em perdo- persegueixen a Carme Forcadell 
per fer la seva tasca parlamentària i permetre una 
votació que demanaven 72 dels 135 diputats del 
Parlament de Catalunya.
Espanya -o Borbònia com dic a vegades- mani-
pula i tergiversa tant el paper de les institucions 
de l’Estat que hem de pensar que ha deixat de ser 
democràtic. Un Estat de Dret té separació de po-
ders: legislatiu, executiu i judicial. Els tres poders 
es controlen els uns als altres, interactuen quan 
convé, però mai han de dependre els uns dels al-
tres.
Aquí veiem que els membres dels diferents alts 
tribunals -Constitucional, Supremo, Consejo 
General del Poder Judicial, Consejo del Reino....- 
són nomenats pels partits a proposta del govern. 
Per tant, a Borbònia s’ha eliminat la separació de 
poders, ja que al capdamunt de totes les estruc-
tures hi ha peons posats per l’executiu de torn.
Tenint en compte que cap dels tres darrers caps 
d’Estat d’Espanya -Franco, Juan Carlos I i Felipe 
VI- ha estat elegit pels ciutadans, em queda meri-
dianament clar que la democràcia espanyola no 
és que sigui pobre o de perfil baix, és que és in-
existent. 
Sense separació de poders, no hi ha possibilitat 
de bastir un estat democràtic.  

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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F
a massa que hi ha enfrontaments entre 
diferents clans locals per com organitzar 
els seguicis de la festa. No es tracta de 
saber qui té raó, perquè segurament tots 

tenen la seva. Però la controvèrsia és permanent. 
Els arguments d’uns es converteixen en anatema 
dels altres. Ja no hi ha raonament, sinó adversaris. 
I qualsevol cosa que es digui o es faci es converteix 
en greuge, bastit pel narcisisme d’uns protagonis-
tes que han perdut el nord. 
Voler mantenir els valors històrics no hauria d’es-
tar renyit amb els que ho volen tot nou. Conser-
var els orígens, enriqueix tant com mirar només 
el futur. Ni es pot caure en la melangia, ni tampoc 
entossudir-se en accions iconoclastes que no ve-
uen bé res del que feien els nostres avantpassats. 
Ambdues són visions reduccionistes que ens em-
pobreixen. Un vici molt igualadí aquest de ser re-
actiu a les iniciatives dels altres. 
Paraules, exclusions i intents d’apropiació del que 
és de tots. Banderes fetes de paraules “guais” per 
esdevenir polítiques. I la pell es torna prima per 
quasi tot. Que s’hagin fet uns nous gegants cons-
truïts per subscripció popular i algun ajut públic. 
Que hagi desaparegut de les cercaviles aquell ca-
vall mecànic, costejat totalment amb fons de l’Ad-
ministració. Que la Moixiganga ja no protagonitzi 

espadats genuïns de la ciutat i que s’hagi dissolt 
dins la tradició castellera catalana. Que es vulgui 
recuperar la ‘Patera’. Que el tabalot toqui la Taba-
la. Que la ‘passacalle’ és d’uns i la cercavila d’uns 
altres. Que es tregui el patró de la ciutat pel car-
rer... Uffff. 
La majoria dels ciutadans volen que la Festa Major 
continuï sent de tots. Els agrada que hi hagi inici-
atives i novetats. Que es cerquin documents antics 
i que es miri d’enriquir les nostres festes. Que es 
recuperi el que era nostre, encara que estigui en 
la pols dels temps. Que es trobin noves activitats 
nascudes del no res. I la festa és alegria, gresca i 
diversitat. 
Ningú vol la pau del silenci forçat. La ciutat està 
viva. Cadascú va on li sembla més adient. El que 
agrada a alguns, no ha de satisfer a tothom. El pro-
blema no és doncs el que es fa. Sinó qui ho fa i com 
es fa. Cal que la Festa sigui Major i de tots. I tenir 
paciència. A vegades les  alegries d’uns són molès-
ties per d’altres. Com els veïns que volen dormir i 
tenen el seu habitatge en llocs on es fa gresca. O els 
que es troben els vidres picats per les espurnes dels 
focs dels diables. Conviure vol dir acceptar servi-
tuds. I és hora d’acabar les controvèrsies. Volem 
que la Festa de l’any vinent sigui encara millor. 
Sense que ningú es pugui sentir exclòs de res. 

Festa MajorAforaments

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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LA VEU del lector

EUDALD CARBONELL I L’ABRIC ROMANÍ

Cada mes d’agost l’equip de la Universitat Rovira i Virgili en-
capçalat per Eudald Carbonell treballa a l’Abric Romaní. Enguany 
han trobat un espai domèstic de neandertals de fa 60.000 anys.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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FELICITACIÓ AL CANAL 
TARONJA
Joel Farré

És molt fàcil criticar, més que no pas 
reconèixer mèrits. Però quant aquests 
són merescuts, s’ha de fer constar.
Per això vull felicitar a l’emissora de 
Televisió Canal Taronja, que cada diu-
menge em permet seguir la Missa con-
ventual del Monestir de Montserrat, i 
no com TV3, que només ho fa un cop 
al mes.
Dimarts, vaig tenir el gran goig i el 
il.lusionat gaudi, de poder seguir, en 
directe, tota la jornada castellera de 
Sant Fèlix, des de Vilafranca del Pene-
dès, que s’ha convertit amb la més his-
tòrica, fins l’actualitat, per les actuaci-
ons de les quatre colles que realitzaren 
molt arriscats castells de deu i de nou, 
proporcionant, a tots els espectadors i 
aficionats, una gran satisfacció.
Efectivament, el Canal Taronja,  posà  
no un, sinó quatre colors, a la Diada 
castellera, penedesenca. Moltes gràcies!

LA INTERSINDICAL-CSC 
A PUNT! 
Intersindical-csc Vegueria Pene-
dès /Anoia

L’Onze de Setembre, Catalunya com-
memora la derrota que va patir el 1714 
a mans de les tropes espanyoles de Fe-
lip V,molts catalans i catalanes conti-
nuem manifestant-nos pels carrers per 
reclamar el reconeixement dels nostres 
drets nacionals i recordar als que van 
donar la vida per ells.
El setge de Barcelona ens serveix com 
a símbol de resistència del poble de 
Catalunya en defensa del país.
Portem molts anys supeditats a la vo-
luntat d’aquells estats que no volen sa-

ber res de les nostres realitats (socials, 
culturals, lingüístiques i laborals). Un 
temps que no els ha servit per a que 
oblidem els nostres anhels de llibertat, 
com a poble no hem de deixar perdre 
aquestes aspiracions, que per alguns 
son utopies i per a nosaltres realitats.
Avui, Madrid i París segueixen negant 
l’existència dels Països Catalans i, com 
a conseqüència, seguim patint un sis-
tema de subordinació i imposició. 
Seguim atrapats en les xarxes d’estats 
que estan construïts sobre uns fo-
naments que beneficien a uns pocs i 
mentre condemnen a una gran part de 
la ciutadania a la misèria.
Aquest submissió forma part de la his-
tòria, però també estén els seus ten-
tacles en l’actualitat, per garantir la 
perpetuació d’un sistema basat en el 
foment de les desigualtats. A la man-
ca de sobirania radiquen la immensa 
majoria dels greus problemes que pa-
tim totes les persones que conformem 
aquest poble i com a nació.
Des de la Intersindical-CSC de la Ve-
gueria del Penedès-Anoia cridem als 
nostres militants, simpatitzants i a la 
classe treballadora en general a mos-
trar-se ferms amb la emancipació 
nacional i social de la nostre pàtria i 
celebrem un 11 de setembre més per 
reclamar els nostres drets.
Parlem de pàtria però no la pàtria dels 

que venen al seu poble, dels que s’en-
riqueixen a costa d’explotar a la clas-
se treballadora, dels que mantenen 
l’opressió patriarcal, dels que volen 
una joventut submisa, passiva, sense 
memòria, dels quals davant la crisi en 
què es troba el capitalisme només ve-
uen un camí, el d’explotar encara més 
al poble treballador català, és a dir la 
pàtria de la burgesia, . Nosaltres cre-
iem amb la pàtria dels explotats, dels 
que lluiten per acabar amb l’opressió 
dels Estats espanyol i francès, per aca-
bar amb l’explotació, amb la propietat 
privada, que lluita, en fi, per una Cata-
lunya independent i socialment justa. 
Però això volem acabar amb les pa-
raules de Allende que també es recor-
da l’11 de setembre:
“Treballadors de la meva Pàtria, tinc fe 
a Xile i la destinació. Superaran altres 
homes aquest moment gris i amarg en 
què la traïció pretén imposar-se. Se-
gueixin vostès sabent que, molt més 
d’hora que tard, de nou s’obriran les 
grans alberedes per on passi l’home 
lliure,per construir una societat millor.
Visca Catalunya! Visca el poble! Vis-

quin els treballadors!

SANTA MARIA DE MIRA-
LLES CONTRA EL CÀN-
CER! 
La Junta

L’AECC de Catalunya, som capaços en 
la Lluita contra el Càncer, que té com a 
principal arma la investigació i, gràcies 
a la qual, els ajuts que oferim als afec-
tats de càncer i a les seves famílies.
Amb tu sempre avencem.
La teva aportació ens dóna vida.
La junta, dóna les gràcies als veïns del
Poble de Sta. Maria de Miralles que 
han fet la seva aportació i també grà-
cies als veïns del poble de La Llacuna 
que han col.laborat fen possible que 
la recapta ha estat aquest any de 2.334 
euros.
La junta: Emilia Sole, Celerina Ferrer, 
Concepció Ferrer, Pepita Argelich, Jo-
cinta Micheli, Maria Montón i Conxi-
ta Rubió.
Moltes Gràcies.



PUBLICITAT  | 5
LA VEU
Divendres, 2 setembre de 2016



I 
al principi de tot hi trobem el 
verb, el so fet paraula, el rao-
nament fet mot. I el mot fet 
intel·lecte.  D’aquí a l’evolució 

de la bèstia al primat i del primat 
a l’humà hi ha un pas. I el vam fer. 
Un gegantí pas que ens va fer bai-

xar dels arbres, de menjar cacauets directament de 
l’arbre, a menjar carn asseguts a taula. L’equivalent 
a aquest salt, al fruit del procés evolutiu, a la intel·li-
gència el trobem a uns quants i molts milers d’anys 
més tard quan l’espècie humana és capaç de trepitjar 
el seu satèl·lit, més proper, la Lluna. I per fer possible 
tal gesta l’home va haver d’esprémer el seu cervell i 
verbalitzar amb els millors talents del planeta, estu-
diant tot el saber acumulat fins el moment, creant 
i provant eines, sistemes, fórmules, automatismes 
i prenent complexes solucions. Fent un tall en el 
temps, vindria a ser com quan el primat va passar 
a utilitzar una branca com a pal de picar, de defensa 
o, ja homínid, fust de mesurar, fusta d’envigar. De 
la pedra en va fer marges, del marge va barracar i 
de la barraca en va fer habitatge. No dubtem, doncs,  
que el verb ens ha dut a la intel·ligència. D’aquí a 
la importància que té la llengua, que té tot idioma 
lligat al seu àmbit natural geogràfic i social. D’aquí 
ve la diferència entre un parlar de substrat, genuí, 
espontani i d’arrelament front un parlar nouvingut 
que lluny dels seus referents naturals perd l’autenti-
citat el sentit i la plasticitat d’origen esparracant-se 
empobrint-se, esdevenint llengua de turista, d’ús 
mercantil o social de compromís. I és que quan som 
en un altre espai de comunicació diferent al habitual 
fent de forasters, prenem i aprenem. Integració en 
diem. Vaja, és el que fem tots quan viatgem, sobretot 
si volem. Tots? No, tots no, no hi ha dubte: la capaci-
tat d’interiorització i comprensió intel·lectual no ha 
estat igual en tothom, en tots aquells que van perdre 
la cua del darrera i van deixar de gratar-se l’engonal 
i de fer brandada dalt de l’arbre. El sistema neuronal 
dels humans, la capacitat d’aprenentatge, és còmode 
i mandrós, només creix i s’enriqueix si té vivències i 
experiències, si té motivacions, si llegeix, si s’envolta 
de diferents, de diferències, de diversitat, si paladeja 

P
er si hi ha algun lector 
que desconegui què és, el 
burkini és aquesta mena 
de vestit de bany feme-

ní, no cenyit, que només deixa al 
descobert cara, mans i peus. I com 
que veig que tothom s’atreveix a 
opinar sobre què s’hauria de fer 

amb les senyores que opten per anar a la platja 
amb el burkini, també em veig amb cor de dir-hi 
la meva.
Començaré dient que em costa d’entendre que hi 
hagi senyores que es trobin confortables amb el 
burkini, una peça de roba que, a més a més, un 
cop mullada deu ser bastant incòmode de por-
tar. Però, dit això, em costa igualment d’entendre 
que hi hagi persones, incloent-hi també autoritats 
municipals i de més alt rang polític, que preten-
guin que el burkini es prohibeixi. Aquesta mania 
de legislar-ho tot!

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

MANEL RAMONEDA
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Burkini i nudisme

Els quatre pilars

Qui sóc jo per imposar què s’han de posar -o què 
no s’han de posar- les senyores que van a la platja? 
Qui és un alcalde, o un ministre, per decidir com 
han d’anar vestides, o desvestides, les senyores 
que volen gaudir d’un bany? Al meu entendre, en 
aquestes coses les autoritats no hi haurien d’inter-
venir, que ja tenen prou feina. 
Deixem el burkini i passem a les platges nudistes, 
que una cosa i l’altra estan més relacionades del 
que pot semblar. Hi ha un refrany que diu que 
“per tot hi ha de tot”, i ve a dir que a tot arreu hi ha 
persones de tota mena. Així, entenc perfectament 
que hi hagi persones a les quals no els agraden les 
platges on la gent va sense roba, com entenc també 
que n’hi hagin que siguin partidàries de practicar 
el nudisme. 
A prop de Ciutadella hi ha dues cales que podríem 
qualificar de familiars, Macarella i Macarelleta. A 
la primera no s’acostuma a practicar el nudisme, a 

i assaboreix el què beu, el què menja. És quan prima 
la molla a la crosta. I és llavors, quan neix l’amor per 
tot i per tots, moment en que minva la competència, 
la gelosia i el caïnisme entre germans, entre iguals.
Podem tenir un cor molt gran i un gran cor però 
allò que fa bones les persones més enllà del seu grau 
cultural o l’educació rebuda -que sempre ajuda- és 
el respecte al proïsme, al veí, al país. Els bons homes 
ni tenen raó ni imposen la seva raó, en tot cas, ra-
onen, enraonen i enamoren. Qualsevol registre fo-
nètic uneix la comunitat que l’interpreta esdevenint 
la llengua l’eina bàsica principal de comunicació i 
treball. Quan un Estat enfollit polititza un registre 
concret i en fa arma de substitució i imposició, som 
davant un idioma de munició i de demolició. Som 
davant un atemptat a la resta de llengües vives i in-
tel·ligents. És un seriós despropòsit contra la civilitat 
i contra tota la humanitat. És el model instaurat al 
reialme dels Borbó bastit damunt quatre grans pilars 
de distracció i atracció firal:  ‘Virgenes’, ‘Legionarios’, 
‘Famoseo’ i ‘Toreo’. Borbons quin pas evolutiu ha es-
tat conquerir, hivern Aran, estiu Marivent i la resta 

de sa gent a Marbella Torrevella Orpesa i Salou. 
No és estrany i de fàcil constatar -i ser-ne víctimes- 
com ens poden alentir el cervell i arribar a fer-nos 
perdre capacitat de raonar, pensar, opinar i crear. 
Quan l’envàs se sotmet al Grup irracional, a la Reli-
gió passional, a l’Estat irreal. Quan ens el punxen per 
desinflar-li el suflé, la qualitat. Quan li dosifiquen 
diàriament informacions manipulades amb capsules 
d’adoctrinament, amb bandereta militar i ridiculesa 
hímnica. Quan ens fan viure en constant incomodi-
tat el nostre registre lingüístic únic com a impropi 
-quan és el natural, l’educat, l’heretat- obligant-nos 
a relegar la llengua comuna de l’habitat pel gruny de 
Boadilla Pozuelo Majadahonda Rozas i Cañada. 
Al món, arreu i en tots els continents, hi ha grans 
exemples d’aquestes agressions a la evolució dels al-
tres i al sotmetiment en tots els aspectes de la seva 
vida. Trobem, però, des de pobles indígenes, uns re-
closos en reserves, uns menystinguts a casa seva, uns 
minimitzats i abocats a desaparèixer, altres depri-
mits, enfollits, endrogats, a d’altres de no tant indíge-
nes però sí gent de rel soca torrada i mel, caminats en 
la racionalitat i la creativitat, que per viatjats, per so-
lidaris, per imaginaris, es resisteixen a perdre valors 
principis i dignitat. Sotmesos però enfortits, robats 
en art talent cultura patrimoni i territori però enfor-
tits, enfortits plantant cara a la ignorància, a l’auto-
ritarisme, a la militarització, a la vulgaritat, a la cri-
dòria, a les superioritats demogràfiques dels pobles 
veïns, a les inferioritats culturals de fora i de dins, 
resistint-se a ser mers cossos de sofà suant mantega 
fermentada en un model de viure que avergonyeix 
l’ésser humà; model non stop de deglutir i defecar, 
d’en riure’s de les desgràcies dels altres o d’exalçar als 
representants polítics a seguir sotmetent i saquejant 
comunitats alienes que malden per viure immerses i 
immenses en la seva naturalitat i fruint del fruit del 
seu treball i del seu temps lliure. Enfortits i espigolats 
com estem en cor i ànima, per l’espiritualitat de vells 
combats, d’ensenyes mites contes i llegendes, pels 
mil tastos i sabors de cocs i cuineres i dames de llit 
i pit, enfortits per voler existir, perquè sí. Malgrat el 
Rei, malgrat renegats i traïdors, malgrat policial i fals 
regne d’emparrats encara dalt l’arbre.   

la segona sí. Doncs bé, és ben senzill. Segons quins 
siguin els teus gustos, quan ets a la zona tries a 
quina cala estens la tovallola. Cal regular-ho? Di-
ria que no, aquestes coses s’autoregulen amb el 
temps, i amb l’ús del burkini segurament acabarà 
passant el mateix.
Amb l’ús del burkini, però, sí que hi veig un incon-
venient que pot tenir conseqüències negatives per 
a la senyora que el porta. Així, qui utilitzi burki-
ni ha de saber que, si se li presenta un problema 
quan és a l’aigua i no pot tornar a la platja pels 
seus propis mitjans, el salvament serà més llarg i 
complicat: no és el mateix arrossegar un cos amb 
bikini que un cos amb burkini.
Hauria pogut il·lustrar aquest article amb la foto 
d’un grup de monges catòliques banyant-se a la 
platja amb els seus hàbits. Però he decidit no fer-
ho, que algú potser s’ho podria prendre com una 
provocació.   
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L ’Ajuntament d’Igua-
lada ha programat els 
actes institucionals de 

la Diada Nacional de Cata-
lunya per al proper dijous, 8 
de setembre. A les 19:30h i al 
Teatre Municipal l’Ateneu, el 
diputat al Parlament de Ca-
talunya, Lluís Llach, protago-
nitzarà el diàleg Som el som-
ni, en homenatge a Muriel 
Casals, juntament amb el pe-
riodista igualadí Joan Maria 
Morros, cap d’informatius de 
l’emissora RAC1.
Llach, nascut a Verges el 
1948, ha tingut una llarga 
trajectòria com a músic, can-
tautor, productor i escriptor. 
Va ser component del grup 
Els Setze Jutges i és conside-
rat un dels capdavanters del 
fenomen de la Nova Cançó 

i un important referent, no 
només musical, sinó també 
intel·lectual, de tres genera-

Lluís Llach serà el protagonista, el 8 de setembre, dels actes 
institucionals de la Diada Nacional de Catalunya a Igualada
El diputat al Parlament de Catalunya participarà a l’Ateneu en el diàleg Som el somni, juntament amb el periodista igualadí 
Joan Maria Morros

cions. A les eleccions al Par-
lament de 2015 va encapça-
lar la llista de Junts pel Sí a 

la circumscripció de Girona. 
Des d’aleshores ocupa escó 
de diputat i, des del mes de 
març de 2016, presideix la 
Comissió d’Estudi del Procés 
Constituent al mateix Par-
lament, prenent el relleu de 
Muriel Casals.
Acabada la conferència, apro-
ximadament a les 20:30h, 
els Miquelets de Catalunya 
desfilaran fins a la plaça de 
l’Ajuntament on, a les 21h, 
s’hissarà la Bandera de Ca-
talunya, es llegirà el discurs 
institucional i es cantarà 
l’Himne Nacional de Cata-
lunya Els Segadors. Els Mi-
quelets de Catalunya són un 
grup de recreació històrica 
que homenatja els integrants 
del Regiment de la Diputació 
del General, defensors de les 
institucions catalanes durant 
la Guerra de Successió.

La commemoració de la Di-
ada a la capital de l’Anoia 
continuarà el divendres, 9 de 
setembre, amb iniciatives im-
pulsades per altres entitats. A 
les 19:30h, Òmnium Cultu-
ral Anoia celebrarà, també a 
l’Ateneu, la tretzena edició 
dels Premis al Compromís 
Cultural, que reconeixeran 
una persona i un col·lectiu 
que s’hagin significat en la 
defensa de la llengua i la cul-
tura catalanes. El mateix dia 
9, a les 20:30h i a la Plaça de 
Cal Font, hi haurà una balla-
da de sardanes amb la Cobla 
Lluïsos de Taradell, organit-
zada per l’Agrupació Sarda-
nista d’Igualada. Finalment 
l’endemà, 10 de setembre, a 
les 22:30h, es durà a terme la 
tradicional Marxa de Torxes, 
coordinada pel Casal Popular 
d’Igualada, el Foment.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l grup municipal 
d’ERC a l’ajuntament 
d’Igualada ha valorat 

aquesta setmana el desenvo-
lupament de la Festa Major 
d’enguany. En la valoració dels 
republicans igualadins es des-
taca “l’agraïment als centenars 
de persones que, amb la seva 
implicació, l’han fet possible, 
especialment des d’entitats ju-

venils com la Coll@nada fins 
a totes les entitats de cultura 
popular i tradicional de la ciu-
tat”.  Al mateix temps, el grup 
municipal comparteix “la ne-
cessitat de treballar cap a un 
model millor de festa major, 
que no renunciï al potencial de 
la identitat i singularitat igua-
ladina en l’àmbit de la cultura 
popular, però que alhora sigui 
el màxim d’integrador de per-
sones i col·lectius de la ciutat”.

L’equip de govern ha d’afron-
tar els debats i exercir un arbi-
tratge just
Des d’ERC es reclama que 
s’afrontin els debats oberts i les 
decisions pendents, afirmant 
que “el govern té una respon-
sabilitat importat i no pot 
continuar mirant cap a una 
altra banda i ajornar indefini-
dament les decisions”.
Per últim, el grup municipal 
republicà considera que “en 

àmbits com el model de cul-
tura popular i tradicional, cal 
persistir en l’esforç pel con-
sens i la integració d’entitats 
i persones, fent que més gent 
se senti seva la totalitat del 
model de festa i de les inno-
vacions que es van aportant. 
L’equip de govern municipal, 
responsable últim de la festa 
que s’ha portat a terme, no es 
pot amagar ni inhibir davant 
del debat existent; ha de ser 

valent i exercir un arbitratge 
actiu i just. Així mateix, espe-
rem que el compromís expres-
sat al Ple per part de l’alcal-
de, de portar a la pràctica un 
debat aprofundit i realment 
participat sobre la possible re-
cuperació del 24 d’agost com 
a festa local d’Igualada durant 
aquesta tardor, no sigui ajor-
nat sine die una vegada més”, 
conclou el grup municipal 
d’ERC Igualada. 

ERC reclama que el govern afronti els debats oberts 
al voltant de la Festa Major

Lluís Llach serà a l’acte institucional de l’11 de Setembre. /

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



8  |  IGUALADA
LA VEU

Divendres, 2 de setembre de 2016

MÓN CASTELLER / LA VEU 

L ’objectiu dels Moixi-
ganguers per la diada 
castellera de Sant Bar-

tomeu era la tripleta de vuit; 
els assajos havien deixat bo-
nes sensacions i la intenció 
era clara: descarregar tres 
castells de vuit a la mateixa 
actuació, un programa que 
els d’Igualada només han 
aconseguit al concurs de cas-
tells de Tarragona de l’any 
2014. La diada va començar 
bé pels morats, que actuaven 
al costat dels històrics Nens 
del Vendrell i la colla Joves 
dels Xiquets de Valls. A pri-
mera ronda van encarar amb 
valentia un dels reptes del 
dia, la torre de vuit amb fol-

re. Una soca compactada va 
permetre un bon encaix amb 
el folre i el tronc del castell, 
que va pujar sense complica-
cions.
Amb la sortida de la canalla 
hi va haver més exigències 
però van descarregar la torre 
amb confiança. Era un bon 
inici. En segona ronda els 
Moixiganguers van atacar el 
tres de vuit; el castell va pujar 
nerviós però amb corda, i es 
va tranquil·litzar a la carre-
gada. Després de l’aleta i amb 

La torre de vuit protagonitza la diada de Festa Major
La caiguda amb el tres 

de vuit, que van ca-
rregar, va condicinar 

l’actuació

una despenjada a la sortida 
de l’acotxador, la construcció 
va cedir. La caiguda va con-
dicionar la tercera ronda de 
l’actuació dels morats, que 
es van veure obligats a des-
cartar el quatre de vuit i van 
optar per un còmode cinc de 
set. Dos pilars de cinc i dos 
de quatre i els tradicionals 
espadats al balcó van tancar 
la diada dels Moixiganguers.
La Joves dels Xiquets de Valls, 
amb un ull posat a la diada 
de Sant Fèlix de Vilafranca 
del Penedès, va apuntar-se la 
millor actuació de la jornada. 

A primera ronda va comple-
tar una ràpida torre de vuit 
amb folre, després va ser el 
torn del tres de nou, que la 
Joves també va descarregar 
sense problemes, i van aca-
bar amb un cinc de vuit. 
Els Nens del Vendrell, la co-
lla que més vegades ha actuat 
a la Festa Major d’Igualada, 
tornaven a la diada 40 anys 
després. Condicionats per 
les baixes i les vacances, van 
descarregar una clàssica de 
vuit de postal, amb el tres i el 
quatre de vuit i la torre de set.

El 5 de 7 dels Moixiganguers d’Igualada. 

Pilars de comiat dels Moixiganguers. /

Els igualadins s’aboquen a la Festa Major

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls carrers i places plens 
de gent va ser la tònica 
de la Festa Major d’en-

guany. Malgrat els entrebancs 
inicials, amb la fallada del vi-
deo del pregó (el video es va 
poder veure abans del piro-
musical del dilluns), la festa 
igualadina va discórrer amb 
alegria i disbauxa, tal com ha 
de ser.
La música, el teatre, els ac-
tes, la imatgeria popular han 
tingut un paper destacat en 
aquests dies de festa. La Dia-
da castellera i la revetlla de les 
cinc places del diumenge a la 
nit van aplegar molts iguala-
dins i visitants que van voler 
gaudir de la festa igualadina. 
Des de l’Ajuntament es valora 
positivament la festa que ha-
via de competir amb festes en 
d’altres poblacions.

Grans i petits van gaudir de la Festa Major igualadina. / J. PUIGGRÒS/AJ. IGUALADA
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Del 28 d´agost al 3 de 
setembre l´Associa-
ció de Veïns del Barri 

Sant Agustí organitza les seves 
festes populars amb un con-
junt de propostes lúdiques 
amb música, ball, poesia, con-
cursos, activitats infantils do-
nen forma i contingut a unes 
festes marcades, com és habi-
tual, per la participació veïnal 
del barri. 
La setmana passada ja van ha-
ver-hi alguns dels actes més 
religiosos. El diumenge es va 
fer la processó Agustiniana 
d’inici de festes i més tard la 
missa en honor a Sant Agustí. 
I ahir dijous, també es va fer 
entrega dels premis del “IV 
Rally fotogràfic passejant en-
tre tartanes” i exposició de 
les obres presentades. Aquest 
2016 s’han presentat un total 
de  22 participants. El primer 
premi se’l va endú Jordi Vives, 
en segon lloc va quedar Ma-
nel Caballé i el premi especial 
d’”Els Amics dels Cavalls de 
l’Anoia” va ser per Manel Ma-
rimón. 

Avui i dissabte el barri de Sant Agustí 
celebra les seves festes

Jordi Vives, primer premi. 

Torneig d’escacs.

curs de truites. Seguidament, a 
la 1 hi haurà el vermut popu-
lar al preu de tant sols 1 euro. 
Un cop dinats, a les 4 de la tar-
da tindrem el torneig d’escacs, 
en què qui vulgui participar-hi 
s’hi podrà apuntar al mateix 
moment. A les 6 hi haurà un 
altre taller pels més petits a 
càrrec d’Inquiet. Al cap de 
mitja hora els nens i també els 
més grans podran gaudir de la 
xocolatada popular. A les 8 del 
vespre Jordi Rica oferirà una 
lectura poètica. 
I a les 10 del vespre arriba el 
plat fort, el sopar i ball popu-
lar. Amb una cuina innovado-
ra i moderna sense oblidar els 

Dissabte arriba el gruix dels 
actes
Avui divendres a les 8 del ves-
pre hi haurà una ballada de 
country a càrrec del DJ Mi-
quel, per començar a escalfar 
l’ambient. Ara bé, serà dis-
sabte quan hi haurà un gran 
nombre d’activitats durant tot 
el dia i per a tots els públics. A 
les 11 del matí hi haurà un ta-
ller infantil per als més petits. 
A les 12 del migdia hi haurà 
l’acte que no pot faltar mai, 
una cercavila popular amb les 
colles del Bisbalet i el Tinet del 
Serral. A la mateixa hora tam-
bé hi haurà el tradicional con-

productes locals i de proximi-
tat, l’equip jove de Cal Panto-
mènia, amb més de cent anys 
al barri, us convida a degustar 
el menú de les festes de Sant 
Agustí. El preu del sopar serà 
de 15 euros i els tiquets es po-
den comprar a: Carnisseria 
Gual, Suma Supermercat, 
JAG Instal·lacions, Racó de La 
Trucha i Torrents Arquitec-
tura. Un cop paït el sopar, els 
assistens podran ballar gràcies 
a l’actuació dels joves “Against 
the flow”. 
Totes les activitats seran gra-
tuïtes – menys el sopar – i tin-
dran lloc al carrer Sant Agustí.

Against the flow. 

Colla del Bisbalet.
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E l centre d’innovació 
per la salut 4D He-
alth ha tancat el curs 

2015/2016 amb bons resul-
tats: un total de 826 estudiants 
i professionals han passat per 
l’hospital simulat igualadí a 
formar-se en diversos àmbits. 
Institucions com la Universi-
tat de Lleida, el Campus Uni-
versitari d’Igualada, la facul-
tat de Ciències de la Salut de 
Blanquerna-Ramon Llull, la 
Creu Roja, el Consorci Sani-
tari de l’Anoia,els Bombers de 
la Generalitat, l’Institut Milà i 
Fontanals, el Campus Motor 
o la farmacèutica alemanya 
Grünenthal han optat pel 4D 
Health per realitzar formaci-
ons i investigacions amb la si-
mulació com a eina principal.
Durant aquest curs, s’han dut 
a terme formacions per a es-
tudiants d’Infermeria, Auxi-
liar d’Infermeria, cuidadors 
no professionals, formació 
per a formadors, Tècnics de 
Farmàcia, Fisioteràpia o Aten-
ció a Persones en Situació de 
Dependència, entre d’altres 
disciplines i cursos puntuals. 
També s’han format al 4D He-
alth professionals en actiu del 
Consorci Sanitari de l’Anoia, 
els Bombers de la Generali-
tat, membres de la Societat 
Catalana de Farmàcia Clínica 
(SCFC) o del Consorci Socio-
sanitari d’Igualada. Pel que fa 
a les empreses, la farmacèutica 
alemanya Grünenthal ha dis-
posat del centre 4D Health en 
dues ocasions durant aquest 
curs per realitzar les corres-

ponents proves d’usabilitat 
centrades en el procés per un 
aparell dispensador d’analgè-
sic controlat pel pacient.
Així mateix, el 4D Health ha 
participat enguany en el en 
el simulacre d’un accident 
d’autobús juntament amb els 
Bombers de la Generalitat, els 
Mossos d’Esquadra, la Policia 
Local i membres del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM) al Campus Motor de 
Castellolí.
A més de les formacions, s’han 

Més de 800 persones passen pel 
centre 4D Health a formar-se durant 
el curs 2015/2016

desenvolupat diverses sessions 
de visites en grups per conèi-
xer les instal·lacions del cen-
tre, el seu funcionament i el 
seu paper dins de l’àmbit de la 
formació i la recerca en salut.

El Centre 4D Health
L’Hospital simulat 4D Heal-
th es troba situat a l’edifici de 
l’antic hospital d’Igualada i té 
per objectiu augmentar la se-
guretat dels pacients i reduir 
els errors en salut a través de 
la formació i entrenament 
dels professionals en un esce-
nari gairebé real. Va ser inau-
gurat el març de 2015 i la seva 
posada en marxa va ser possi-
ble gràcies al suport d’un fons 
europeu d’innovació FEDER. 
Està adscrit al Consorci Soci-
osanitari d’Igualada, rep el su-
port de l’Ajuntament d’Igua-
lada i l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques, i hi col·laboren em-
preses punteres com la farma-
cèutica Grífols.

Institucions com el 
Campus Universitari 
d’Igualada, la Uni-

versitat de Lleida, la 
Facultat de Ciències de 
la Salut de Blanquer-
na-Ramon Llull o la 

Creu Roja han estat les 
principals usuàries

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Rec.014 ja té dates, 
serà del dimecres 9 al 
dissabte 12 de novem-

bre. Serà la quinzena edició 
d’un experiment de retail 
que combina la venda radical 
d’estocs en un ambient indus-
trial, acompanyada d’esdeve-
niments culturals, de gastro-
nomia i happenings de grans 
marques. Com sempre, el Rec 
Street Food oferirà la millor 
gastronomia amb alguna no-
vetat destacada.
Rec.0 Experimental Stores, 
la concentració més gran de 
vendes especials de marques i 
dissenyadors de moda que es 
fa al sud d’Europa, s’ha con-
solidat amb set anys com un 
nou format de retail atractiu 
i innovador per a les marques 
i els consumidors. El que va 

néixer com un experiment 
per donar a conèixer un vell 
barri amenaçat s’ha convertit 
en un gran esdeveniment que 
va rebre, en la passada edició 
d’hivern, més de 120.000 visi-
tants, el 70% de fora de la co-
marca de l’Anoia i on es van 
transformar uns 50 espais en 
pop up stores, amb 80 mar-
ques venent els seus estocs, 
entre dissenyadors alternatius 
i marques consolidades.

El proper Rec.0 
se celebrarà els dies:
 9, 10, 11 i 12 de novembre

Les velles fàbriques del 
barri del Rec d’Iguala-
da es preparen per ser 
transformades en pop 

up stores de moda de les 
millors marques i

dissenyadors. 
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El Saló de Nuvis i Fes·
tes, NUVIS FEST, que 
organitza Fira d’Igua·

lada busca models que vul·
guin desfilar per la passarel·
la de models que tindrà lloc 
els dos dies que dura el saló 
professional. El certamen se 
celebrarà a l’edifici de l’Es·
corxador d’Igualada i serà el 
22 i 23 d’octubre.
Per a participar, Fira d’Igua·
lada ha organitzat un càsting 
online. Les persones interes·
sades han d’enviar les seves 
dades juntament amb una 
foto de cara i cos sencer, les 
seves mides, pes i alçada i un 
vídeo de 30 segons simulant 
una passarel·la a l’adreça de 
correu nuvisfest@firaiguala·
da.org. Els i les models han 

de ser majors de 16 anys.
Entre totes les persones se·
leccionades que participin 
en les desfilades s’escolliran 
a tres que seran premiades 
amb un reportatge fotogràfic 
per a una agència de models.
El Saló de Nuvis torna a 
Igualada renovat, amb el nou 
nom NUVIS FEST i amb 
l’edifici de L’Escorxador com 
a nou emplaçament. El nou 
saló es presenta com una 
fira professional per a nuvis 
i tot tipus de festes on, a més 
de trobar expositors amb les 
darreres novetats del sector, 
el visitant tindrà una experi·
ència diferent, passaran coses 
al seu voltant i tindrà l’opor·
tunitat d’interactuar·hi, serà 
com una festa viva que dura·
rà tot un cap de setmana, el 
dissabte i diumenge 22 i 23 
d’octubre.

El Saló de Nuvis i Festes, 
NUVIS FEST, cerca models 
per a la seva passarel·la
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Aquest dijous arriba el mes 
de setembre i, per tant, s’aca·
ba l’horari d’estiu del Mercat 
de la Masuca. Això vol dir 
que des d’aquesta setmana el 
mercat recupera el seu horari 
d’obertura habitual i torna a 
obrir les tardes del dijous.
La Masuca, per tant, aixeca les 
persianes en el seu horari ha·
bitual: de dilluns a dissabte als 

matins i les tardes del dijous 
i divendres. A continuació us 
recordem els horaris d’ober·
tura del Mercat:
Dilluns: 7.30h a 13.45h.
Dimarts: 7.30h a 13.45h.
Dimecres: 7.00h a 13.45h.
Dijous: 7.30h a 13.45h i de 
17h a 20.30h.
Divendres: 7h a 13.45h i de 
16.30h a 21h.
Dissabte: 7.00h a 14.30h.

El mercat de la Masuca 
recupera els horaris 
habituals després de 
l’estiu
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C aixaBank ha aprovat 
la concessió de noves 
operacions de finan·

çament a particulars de la 
comarca de l’Anoia i el Baix 
Llobregat Nord per valor de 
20,6 milions d’euros durant el 
primer semestre del 2016. Els 
20,6 milions d’inversió cre·
ditícia representen un incre·
ment del 42% respecte el ma·
teix període de l’any anterior.
L’increment més destacat en el 
finançament del client parti·
cular s’ha produït en els prés·
tecs hipotecaris. De gener a 
juny d’aquest 2016 s’han for·
malitzar noves operacions per 
valor de 8,73 milions d’euros 

a la comarca de l’Anoia· Baix 
Llobregat Nord, xifra un 44% 
superior a les operacions tan·
cades al mateix període del 
2015.
Destaca també l’evolució dels 
préstecs al consum, que de ge·
ner a juny del 2016 han cres·
cut 11,87 milions d’euros a 
l’Anoia· Baix Llobregat Nord, 
el que representa un augment 
del 64% respecte al primer se·
mestre del 2015.
El director territorial de Cai·
xaBank a Barcelona, Jordi 
Nicolau, ha destacat que “la 
recuperació del nou crèdit pot 
convertir·se en un motor molt 
positiu per impulsar el creixe·
ment del consum i la inversió 
i contribuir a la recuperació 

econòmica”.
Una àmplia xarxa de punts 
d’atenció a Anoia·Baix Llo·
bregat Nord
CaixaBank, entitat líder a 
l’Estat amb una quota de pe·
netració de particulars del 
28,3%, disposa al municipi de 
Anoia·Baix Llobregat Nord de 
85.895 clients particulars, als 
quals dóna servei des d’una 
xarxa de 23 oficines a més dels 
canals online i de banca mò·
bil. El servei de CaixaBank a la 
comarca es completa amb dos 
centre d’empreses, un a Mar·
torell i l’altre a Sant Feliu de 
Llobregat el qual dóna cober·
tura al Baix Llobregat.

CaixaBank incrementa un 42% el 
finançament a clients particulars de 
l’Anoia durant el primer semestre del 2016
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Amb l’arribada del 
setembre també co·
mença el nou curs 

escolar i les despeses que han 
d’afrontar les famílies són més 
elevades. Per a poder minimit·
zar els efectes de la crisi entre 
les famílies més vulnerables, 
la Fundació Solidaritat Car·
refour i Creu Roja, per vuitè 
any consecutiu, engeguem la 
campanya “Tornada a l’escola 
solidària” amb l’objectiu de 
recollir donacions en forma 
de material escolar nou que es 
destinarà als infants de la co·

marca de l’Anoia que més ho 
necessitin.
L’acte central de la campanya 
es durà a terme aquest diven·
dres 2 i dissabte 3 de setembre, 
on els voluntaris de Creu Roja 
estaran presents al centre co·
mercial Carrefour de l’Avin·
guda Països Catalans d’Igua·
lada en l’horari de major 
afluència, per explicar en què 
consisteix aquesta iniciativa i 
recollir les donacions de ma·
terial escolar, que es recoma·
na que siguin llapis, bolígrafs, 
gomes d’esborrar, maquinetes 
de fer punxa, regles de 20·30 
centímetres,  retoladors de co·

lors, llapis de colors, compàs, 
cola per enganxar i motxilla 
escolar.
Una vegada acabat l’acte cen·
tral, la Fundació Solidaritat 
Carrefour, farà entrega a Creu 
Roja d’una donació de mate·
rial similar a la recollida entre 
els clients de l’establiment, i 
que servirà per confeccionar 
els lots que s’entregaran a les 
famílies amb dificultats.
Animem a tots els ciutadans a 
participar en aquesta iniciati·
va i a fer·ne difusió a les xarxes 
socials mitjançant l’etiqueta 
#Vueltaalcolesolidaria

Tornada a l’escola solidària amb 
Carrefour i Creu Roja
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SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra 
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

L’AVE es queda el 95% dels fons de la UE al ferrocarril. 
Mercaderies i Rodalies no són prioritats.
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INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

LY la precariedad crece, y el poder adquisitivo de ciertas capas 
disminuye. La Nueva Normalidad.

Mentre el superàvit comercial de béns i serveis de CAT és 
l’11,5% del PIB, el d’ESP és 2,5%. Clau per al nou estat.

XAVIER MORALES 
Economista
@xm300

EVA PANICELLO
Economista- Sòcia-fundadora de Saf Gestió Empresarial  Membre de la Junta Directiva de la UEA
Acreditada com a consellera i directiva per la ODEE
@EvaPanicelloELS GENETS DE RIO 2016 ES 

LLEVEN BEN D’HORA 

E.PANICELLOX. MORALES F. REGUANT
XAVIER MORALES

Segons alguns eslògans en 
voga, el llop de la indepen-
dència, impedirà cobrar els 
ajuts de la Política Agrària 
Comuna (PAC).

FRANCESC REGUANT

La finalitat de 
la direcció és la 

de simplificar, orientar i 
comprometre.

EVA PANICELLO

E
n els darrers Jocs Olímpics de Rio 
2016 la representació espanyola en 
les disciplines d’Hípica no ha ob-
tingut reconeixement esportiu però 

sí el mediàtic en el paper couché. La revista 
digital Vanitatis publicava “Jinetes españoles 
VIPS rumbo a Río de Janeiro” i es feia ressò 
del preu de la muntura de Sergio Álvarez –ex 
de l’hereva de l’imperi Zara- estimat en 12 
milions d’euros. 

L’economista Thomas Piketty en el llibre pu-
blicat el 2013 Le Capital au XXIe siècle –un in-
esperat best seller per un assaig d’economia de 
quasi mil pàgines- basant-se en series de da-
des històriques postula que estem davant del 
que anomena capitalisme patrimonial amb 
una progressiva concentració de la riquesa en 
poques mans. Entre d’altres conclusions: les 
possibilitats d’esdevenir ric es multipliquen si 
ens hem criat en una família benestant.

Però vet aquí que tots teníem entès que si ens 
llevem ben d’hora ben d’hora, la feina dià-
ria i els nostres mèrits ens duran a triomfar 
professionalment i pujar en l’escalafó social. 
Aquesta percepció d’una veritable societat 
meritocràtica xoca amb la realitat de les dades 
i els desequilibris econòmics com ha acreditat 
en Piketty. 
Per altre costat, seguint al pensador i divul-
gador Alain de Botton, si creiem viure en 
un marc meritocràtic i de veritable igualtat 
d’oportunitats podem arribar a la perillosa 
conclusió que els menys afortunats econòmi-
cament i social es mereixen ser on són.

 
En qualsevol cas, probablement compartim 
amb el lector la necessitat de posar en valor 
la feina i els nostres mèrits professionals per a 
la legítima voluntat de prosperar i com apor-
tació al bé col·lectiu, però cal no perdre mai 
de vista els desequilibris existents... i acceptar 
que la nostra filla no destacarà a la disciplina 
de doma clàssica amb una muntura de 12 mi-
lions d’euros.   

S
egons alguns eslògans en voga, el llop de la inde-
pendència, 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 independent, pot esdevenir un recurs 
eficaç, sobretot davant de col·lectius que, com la pagesia, de-
penen de fons gestionats pel sector públic. I sembla que l’ob-
jectivitat 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 Estat, fora de la UE, no 
pogués assumir unes polítiques agràries equivalents a la PAC 
per manca de recursos provinents de la UE, prop d’uns 360 
milions d’euros anuals. Ara bé, hi ha coses que els missatgers 
de la por no expliquen. Espanya és receptora 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 publicades pel Govern es-
panyol. Ara bé, hi ha autonomies que són receptores i altres 
que són contribuents. En concret, Catalunya és contribuent 
neta amb un saldo de 850 milions d’euros, diners que deixa-
ria de pagar si no estigués a la UE i que representa més del 
doble de la suposada factura d’una «PAC catalana» equiva-
lent.
Tanmateix, cal anar més enllà i abordar el desequilibri del 
suport a l’agricultura a Catalunya en relació a Espanya. 
L’agricultura catalana rep ajuts de la PAC per una doble via, 
els ajuts directes i els ajuts de desenvolupament rural. Quant 
als ajuts directes, un pagès català rep de mitjana (dades del 

2014) un 12,04 % del seu valor afegit en forma d’ajuts, mentre 
que un pagès a Espanya (inclosa Catalunya) en rep un 23,66 %. 
Aquesta gran diferència prové del tipus de producció que es fa 
a Catalunya, 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 catala-
na. Fins i tot amb la nova PAC que acabem d’estrenar 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 Des-
envolupament Rural (PDR), la situació és encara més desequi-
librada i injustificable. Els fons provinents de la Unió Europea 
pel PDR varen representar un 3,92 % del total dels fons rebuts 
per Espanya. Aquest percentatge no s’adiu amb cap possible 
indicador de referència, ja sigui la superfície dedicada (6,36 %), 
ocupats al sector (12,2 %), el valor afegit agrari i agroalimen-
tari (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 re-
cursos per a elaborar les seves pròpies polítiques i podria plan-
tejar directament les seves pròpies demandes en base a les seves 
singularitats i vers unes relacions econòmiques més equilibra-
des. Per a l’agricultura, una Catalunya independent és una op-
ció amb sentit des de molts punts de vista, però també és una 
bona opció econòmica.

L’AGRICULTURA CATALANA A EUROPA

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

E
nfront de la direcció per objec-
tius, sorgeix ara aquest nou mo-
del, la direcció per valors , en les 
empreses del segle XXI. El fo-

cus principal deixa de ser la consecució 
d’objectius, per passar al predomini dels 
valors relacionats amb la conducta i el 
comportament de persones. Aquests, en 
estar alineats amb els propis valors dels 
empleats, aconsegueixen millorar en 
productivitat, eficiència i un rendiment 
més positiu.

Els  diferents valors, com la passió pel client, la innovació 
o el compromís,  han de guiar les actuacions dels emple-
ats, per tal de complir la missió i els objectius estratègics 
de l’empresa.
Podríem preguntar-nos si estem davant la fi de la direcció 
per objectius, però jo diria que més aviat  estem davant 
la humanització de la direcció de valors, sense perdre de 
vista que l’empresa te la  necessitat d’obtenir resultats, 
integrar que qui els obté son les persones i per tant, s’ha 
d’integrar l’aspecte humà a través dels valors.
La finalitat de la direcció és la de simplificar , orientar i 
comprometre.
Simplifica  l’adaptació dels canvis a tots els nivells de 
l’empresa; orientar perquè  canalitza la visió estratègica 
de cap on ha d’anar l’empresa en el futur  i compromet 
perquè integra la direcció estratègica amb la política de 
persones.
L’avantatge de la direcció per valors és la  és la d’hu-
manitzar la gestió empresarial, integrar valors comporta 
un vincle emocional entre empleat i organització difícil-
ment compensable d’una altra manera.
La dificultat principal, però és la necessitat de desapren-
dre per aprendre  un nou sistema de direcció, encara que 
sigui més adient a la pròpia naturalesa humana.

DIRECCIÓ PER VALORS?

Compartim amb el lector la 
necessitat de posar en valor 
la feina i els nostres mèrits 
professionals per a la legítima 
voluntat de prosperar i com 
aportació al bé col·lectiu

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix 
Directora General d’Analisi Econòmica 

Departament de la Vicepresidència
 i d’Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya
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Una de les campanyes 
comercials amb més 
èxit a Catalunya cen-

tral  torna per 40ª vegada amb 
més de 100 comerços partici-
pants i milers de visitants que 
ompliran els carrers de la ciu-
tat.
Com cada any en aquesta 
època, l’activitat comercial a 
la nostra ciutat reprèn el seu 
curs amb la ja tradicional Bo-
tiga al Carrer. Després d’una 
molt participada Festa Major, 
la Botiga al Carrer d’estiu a 
mans d’Igualada Comerç pren 
el relleu de bon ambient. Ja es-
tem davant de la 40ª edició, en 
aquest cas la d’estiu i ja són 20 
anys d’aquesta promoció que 
continua sent molt popular, 
viva i representa la cita obliga-
da per a molta gent.
La Botiga al Carrer és una de 
les campanyes històriques que 
organitza l’entitat comercial 
igualadina. Durant aquests 
vint anys, l’activitat s’ha con-
vertit en un dels símbols de la 
ciutat. Recordem que la Botiga 
al Carrer és una activitat pro-
mocional i tradicional quan 
els associats surten al carrer 
i places de la ciutat a vendre 
els seus productes. És una de 
les campanyes amb més èxit 
que organitza Igualada Co-
merç i és l’oportunitat única 

20 anys, 40 edicions i una data: aquest dissabte 3 de setembre   
torna la Botiga al Carrer

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

per comprar els productes de 
la temporada vigent amb uns 
preus realment atractius. Es 
calcula que l’edició igualadina 
la visiten entre 15.000 i 20.000 
persones.

Hi haurà novetats en els es-
pais
Enguany, la Botiga al Carrer es 
presenta amb algunes millores 
en el seu format que aporta-
rà més comoditat a l’hora de 
comprar. Hi haurà tres eixos 
de concentració de botigues 
amb carpes. La zona verda, 
amb les carpes del mateix co-
lor serà a la plaça de Cal Font. 
La zona blanca, amb les carpes 
de color blanc serà a la Rambla 
Sant Isidre. La tercera zona és 
blava amb les carpes d’aquest 
color i serà a la plaça de l’Ajun-
tament. Tot això facilitarà bo-
nes compres dels productes 
de la temporada vigent amb 
uns preus realment atractius i 
increïbles de sempre, a més a 
més en un ambient agradable i 
amb música. A part d’això, en 
totes aquestes zones hi hau-
rà fil musical i una acurada i 
encertada decoració floral. A 
més a més d’aquestes zones de 
concentració, en tota la part 
de vianants, hi haurà altres 
comerços que sortiran davant 
els seus establiments comer-
cials en, facilitant d’aquesta 
manera a milers de visitants 

d’arreu una agradable visita i 
compres tranquil·les. 
A més a més, en diferents zo-
nes cèntriques hi haurà varis 
activitats que organitzaran 
p.ex country a la Pl. de Cal 
Font, o l’Agrupació Folklòrica 
d’Igualada que faran una cer-
cavila per la ciutat.

Es repartiran obsequis
Igualada Comerç ha preparat 
també una sorpresa a tots els 
clients de la Botiga al Carrer. 
Per una compra mínima de 
10 euros, els comerços partici-
pants a la Botiga al Carrer ob-
sequiaran els seus clients amb 
un val per un got de cervesa, 
que es podrà bescanviar a l’es-
tand del Kiosk del Rec, situat a 
la Pl. de l’Ajuntament. Aques-
ta promoció ha estat possible 
gràcies a la gentilesa d’Iguala-
da Comerç i Kiosk del Rec. 
El que sí que no canvia mai, és 
la participació dels comerços 
de la nostra ciutat, amb pro-
ductes de temporada i de pri-
mer nivell, però amb els preus 
competitius de sempre.

Restriccions viàries durant la 
fira
Des de l’entitat s’informa 
també dels carrers de la zona 
cèntrica de la ciutat que es-
taran tancats al trànsit rodat 
per l’ocasió. A més a més de 
la Rambla Sant Isidre, els se-

güents carrers romandran 
tancats per trànsit: Rambla 
General Vives, plaça de Cal 
Font, Rambla Nova des del 
c/Santa Caterina, plaça de la 
Creu, c/Sant Simplici, c/Alba, 
c/Argent, c/Sant Cristòfor i 
plaça del Pilar, c/Nou, Plaça 
Ajuntament, c/Santa Maria, 
Plaça Pius XII i c/Roser. Per 
accedir a plaça Sant Miquel es 
farà en direcció prohibida pel 
carrer Sant Bartomeu i Sant 
Jaume, la qual cosa vol dir que 
tot aquest eix quedarà de do-
ble sentit de circulació.

Punt i final a les rebaixes
Amb la Botiga al Carrer, es 
marca simbòlicament el tan-
cament de les rebaixes de la 

temporada. El resum que es 
fa des de l’entitat és que ha si-
gut un període força irregular. 
A nivell general, a Catalunya 
han sortit beneficiades les zo-
nes i ciutats costaneres i turís-
tiques, que s’han beneficiat de 
gran afluència turística d’en-
guany. En canvi, a l’interior 
del país i en les ciutats com la 
nostra, les rebaixes han siguts 
molt planes, sense un comen-
çament fort, però en canvi, 
s’han allargat fins al final amb 
unes compres estables. Els sec-
tors que han estat més contents 
són els d’equipament de la per-
sona i complements i sobretot, 
les botigues que venien roba 
esportiva, per la platja i els ba-
nyadors. En tot cas, en majoria 
dels casos, no hi ha hagut im-
portants increments de vendes.
Encara així, la Botiga al Carrer 
serà una oportunitat única pels 
comerciants que tenen ganes 
de treure els seus estocs de la 
temporada d’estiu, que ofici-
alment es va acabar el passat 
dilluns, dia 31 d’agost.
Per tant, el dissabte, dia 3 de 
setembre, cal reservar cita. Bo-
tigues al Carrer a la teva mida 
oferiran els productes de la 
temporada vigent amb uns 
preus realment atractius i in-
creïbles de sempre.
Més informació a la web 
d’Igualada Comerç, al Facebo-
ok: igualadacom i el Twitter: 
igualadacomerc.

SEM

PRE A PROP T
EU

CO
MER

Ç NUCLI ANTIC

L’ENGLANTINA - HIDRAMAR NATURA - SARA CASTELLS JOIERA 
CASA VICTÒRIA - LES CONFECCIONS - L’ESTANC DE LA PLAÇA 
CAL FUM- CAL PERICO - LA BOTIGUETA - CENTRE ÒPTIC ANOIA
LA BONA ESPARDENYA - BORN BY CALA - BC80 MARC ELVIRA  

ATMOSFERA SPORT - NON STOP TRAVEL - ALFIL - EL SAÜC 
LA CISTELLERIA - FIDEL SERRA - ROSA LLUCIÀ - LLEGIM...? 
CAL TARGARONA - INCREscENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT

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

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com
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CAPELLADES / LA VEU 

Un espai domèstic ben 
conservat i delimitat, 
amb fogars, eines de 

pedra i ossos d’animals de fa 
60.000 anys, descobert aquests 
dies al nivell Q de l’Abric Ro-
maní de Capellades, ha per-
mès conèixer com era una casa 
comunal neandertal, gràcies a 
una prova concloent que evi-
dencia com vivia i organitza-
va l’espai aquesta espècie: un 
recinte possiblement tancat 
en forma el·lipsi. La troballa 
ha tingut lloc durant la cam-
panya d’excavació que aquest 
mes es desenvolupa a l’Abric 

Romaní sota la direcció de 
l’Institut Català de Paleoeco-
logia Humana i Evolució So-
cial (IPHES). 
L’equip d’investigadors que hi 
treballa ha constatat què un 
grup humà de l’espècie Homo 
neanderthalensis, format 
probablement per entre 30 i 
40 individus, va organitzar a 
l’interior de l’Abric una zona 
domèstica per dur a terme tot 
tipus d’activitats. Estava for-
mada per tres fogars centrals i 
14 de perifèrics que jerarquit-
zaven l’espai distribuït sota la 
visera de l’abric.
S’han observat tres àrees ben 
definides per a diferents usos 

i funcions. Les bandes més 
pròximes i en contacte amb la 
paret de l’abric actuarien com 
a àrees dormitori. Al mig, els 
fogars centrals on es desenvo-
luparien les activitats domès-
tiques. Finalment, la zona més 
allunyada de la paret s’utilitza-
va com un abocador d’escom-
braries.
A més, dins de l’àrea interior 
esmentada s’ha pogut cons-
tatar l’existència de diverses 
estructures o modificacions 
intencionals de l’espai per dur-
hi activitats com covetes exca-
vades a terra, fogars i forats de 
pal. En aquest nivell al llarg de 
tres anys d’excavacions s’han 
recuperat més de 10.000 restes 
que donen testimoni d’aques-
tes activitats: eines de pedra i 
ossos d’animals.

El foc, l’element central
“Els autors d’aquestes accions 
eren comunitats de caçadors 
de cavalls, cérvols i cabres, i 
també recol·lectors de llenya de 
pi, entre d’altres recursos vege-

La campanya d’excavacions d’aquest any a l’Abric Romaní 
revela un espai domèstic dels neandertals de fa 60.000 anys
És una prova més de la complexitat social i orga-
nitzativa d’aquesta espècie desapareguda, amb 
formes de vida similars als Homo sapiens

tals, que es varen establir esta-
cionalment en aquest abric”, 
observa Eudald Carbonell, di-
rector de l’excavació i investi-
gador de la Universitat Rovira 
i Virgili de Tarragona. “El foc 
era l’element central d’aquests 
campaments ja que servia per 
il·luminar, escalfar, coure els 
aliments i per eliminar les dei-
xalles, a més de ser un element 
organitzador de l’espai i de so-
cialització”, ha afegit. De fet la 
bona conservació dels fogars 
d’aquest jaciment li atorga una 
singularitat per al coneixement 
de les activitats pirotècniques 
dels neandertals i del seu estil 
de vida.
Per a l’equip que treballa a 
l’Abric Romaní, aquesta nova 
descoberta permet postular 
què els neandertals tenien es-
tructures i espais organitzat 
semblants als de l’Homo sapi-
ens, una prova més de la com-
plexitat social i organitzativa 
d’aquesta espècie desaparegu-
da. O sigui, que neandertals i 
sapiens tot i ser espècies pale-

ontològiques diferents tenien 
formes de viure i organitzar 
l’espai similars.

55 persones han treballat a la 
campanya d’aquest any
La campanya d’enguany a 
l’Abric Romaní es va iniciar 
el 8 d’agost i va acabar el dia 
28. Hi ha pres part un equip 
de 55 persones provinents de 
l’IPHES, de la 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 Universi-
dad Complutense de Madrid 
(UCM), de la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM), de 
la Universidad de Alcalá de He-
nares, del Museo de Ciencias 
Naturales, de la Universitat de 
Granada (UGR), de la Univer-
sidad del País Vasco (UPV), de 
la Università di Ferrara (Itàlia), 
de la Universitat de Toulouse 
(França), i de la Universitat de 
Brno (Txèquia).

Espai domèstic ben conservat i delimitat de fa 60.000 anys. / GERARD CAMPENY/ IPHES

Els fogars, les eines de pedra i ossos d’animals avalen l’activitat 
dels neandertals a l’Abric Romaní. / GERARD CAMPENY/ IPHES
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

L a Pobla de Claramunt 
comença el nou curs 
amb les Festes Cultu-

rals. Del 4 de setembre al 26 
de novembre, la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament or-
ganitza un ampli ventall de 
propostes, com exposicions, 
concerts o representacions te-
atrals. Un dels actes centrals 
d’aquesta programació és el 
Premi Gumersind Bisbal i 
Gutsems, que enguany presi-
dirà la periodista i escriptora 
Pilar Rahola. 
El programa s’obrirà el diu-
menge 4 de setembre amb la 
inauguració d’una exposició 
d’escultures de la igualadina 
Teresa Riba, que tindrà lloc a 
la 1 del migdia a la Sala Muni-
cipal. La mostra porta per títol 
“Lligades” i es podrà veure fins 
al 18 de setembre. L’horari de 
visites serà de dilluns a dissab-
te, de les 6 de la tarda a les 8 
del vespre, i els diumenges, de 
les 12 a les 2 del migdia.
Durant les Festes Culturals, la 
Sala Municipal acollirà dues 
col·leccions més: del 9 al 23 
d’octubre es podran veure els 
treballs d’alguns dels alumnes 
de l’Escola de Pintura local i 

del 13 al 27 de novembre es 
mostraran les creacions de 
Mireia Vilanova. Relacionat 
amb el camp artístic, per al 
dissabte 1 d’octubre, a les 5 de 
la tarda a la plaça de l’Ajunta-
ment, s’ha programat el Con-
curs de Pintura Ràpida Infan-
til “Premi Gumersind Bisbal”, 
que arribarà a la trenta-trese-
na edició.
Una de les activitats destacades 
d’aquestes propostes culturals 
serà l’acte acadèmic del Premi 
Gumersind Bisbal i Gutsems, 
que tindrà lloc el dissabte 10 
de setembre a la 1 del migdia 
a l’Ateneu. Enguany serà la 
coneguda Pilar Rahola qui el 
presidirà. En aquesta edició es 
llegirà la convocatòria per al 
certamen de l’any vinent.
Dins del marc de les Festes 
Culturals s’inclouen les pro-
postes que s’organitzen amb 
motiu de la Diada Nacional. 
El diumenge 11 de setembre a 
partir de les 11 del matí al parc 
del Mil·lenari hi haurà un es-
pectacle infantil amb el grup 
De Parranda i, a continuació, 
l’acte institucional, una balla-
da de sardanes i un aperitiu.
El dissabte 17 de setembre, 
la Sala Gran del Castell de 
Claramunt serà l’escenari del 

La Pobla de Claramunt enceta el setembre amb 
les Festes Culturals

concert que oferirà el grup 
The Gourmets Vocal Quartet, 
inclòs dins del Cicle de Músi-
ca als Castells de la Fundació 
Castells Culturals de Cata-
lunya. L’actuació tindrà lloc 

a partir de les 10 del vespre i 
el preu de l’entrada serà de 4 
euros.
Una nova edició de l’Exposi-
ció-Fira d’Art, el diumenge 
18 de setembre, serà un dels 

altres actes rellevants de la 
programació cultural. Aquest 
és el novè any que s’organitza 
aquesta activitat, que tindrà 
lloc de les 10 del matí a les 2 
del migdia a l’entorn del nucli 
antic.
A més de totes aquestes pro-
postes que es portaran a terme 
durant el setembre, els mesos 
d’octubre i novembre es faran 
altres activitats, com la repre-
sentació de l’obra de teatre Els 
darrers dies de la Catalunya 
Republicana, a càrrec de la 
companyia Terra Teatre, o la 
presentació de la reedició de 
llibre Cartografia històrica de 
l’Anoia dels poblatans Marta 
Bartrolí i Isidre Surroca. Es 
pot consultar tot el programa 
de les Festes Culturals al web 
municipal i a les xarxes soci-
als. 

CASTELLOLÍ / LA VEU 

- 21h MISSA
Oficiada per Mossèn Eduard 
Flores, Rector de Castellolí, i 
cantada per la CORAL D’AU-
LÍ amb repic de campanes a 
càrrec dels amics del campa-
nar d’Esparreguera.
- 22h TRADICIONAL SAR-
DINADA
Sardines amb pa amb tomà-
quet, aigua i vi Sant Feliuets 
(gelats menú infantil)
- 23h CANTADA D’HAVANE-
RES amb el grup BERGANTÍ
A la mitja part, ROM CRE-

Demà, Festa Major de 
Sant Feliu a Castellolí

MAT, PARLAMENTS i SOR-
TEIG DE LA GRAN PANERA

JORBA / LA VEU 

A quests dies Sant Genís 
celebra la seva festa 
gran i per a gaudi de 

tots s’ha preparat un seguit 
d’actes.

Divendres 2 de setembre 
- A 2/4 de 9 del vespre, CER-
CAVILA
Sortirà del davant de l’esglé-
sia per donar la volta al poble 
amb els gegants de Sant Genís, 
la Torrada, el gall Crestes i els 
petits diables de Sant Genís, 
amb els seus músics.
- Després a la plaça de la Font 
ARENGADADA.
Amb pa amb tomàquet, raïm, 
sangria i cremat.
El sopar estarà amenitzat pel 
grup DOCTOR JAZZ FRI-
ENDS.

Dissabte 3 de setembre 
- A les 11 al cafè Inici de la 
FRIKI-CURSA popular, apte 
per a totes les edats...

- A les 12 REPIC de Campanes 
per anunciar la Festa Major.
Un cop acabada la friki-cursa 
es farà el MEGAPARTIT de 
FUTBOL amb la pilota GE-
GANT.
- A les 6 al teatre de Sant Genís
La companyia TEATRE MÒ-
BIL, presentarà el seu especta-
cle XARIVARI.
- Tot seguit XOCOLATADA, 
amb coca i xocolata per a tot-
hom.
- A les 8 a la plaça de la Font 
CORREFOC. Després de do-
nar la volta al poble, el grup 
MAL LLAMP oferirà un gran 
CASTELL DE FOCS.
- A la plaça de la Font
Un boníssim SOPAR DE 
FOOD TRUCKS i CREPS per 
sopar com a reis!!!
- A les 11 de la NIT DE CON-
CERTS amb els JOKB i JODI 
CASH FINGUER.

Diumenge 4 de setembre 
- De les 9 a les 10 al cafè
Inscripcions gratuïtes per a 

tots els participants del CON-
CURS DE PINTURA RÀPI-
DA. Segellat de les teles.
- A les 10, a l’antic parc, 10è 
campionat de BITLLES CA-
TALANES per equips.
- A les 12 a l’església MISSA 
de Festa Major amb música 
en directe i CANTADA DELS 
GOIGS.
- A la 1 s’acabarà la recollida 
de les pintures del concurs de 
pintura ràpida.
- A quarts de dues a la sala del 
cafè concert vermut amb el 
quintet TERRES DE MARCA 
i entrega de premis del con-
curs de pintura ràpida.
- De les 6 a les 8 de la tarda al 
parc: JOCS I INFLABLES per 
als més petits i PAINTBALL 
per als joves , tot coordinat 
pels ANIMA’NS.
- A 2/4 de 9 a l’era de ca l’Escu-
ra CONCERT amb MORENA 
TRADIPATXANGA, moment 
perfecte per sopar entrepans 
i començar a relaxar-nos des-
prés tanta intensitat.

Cap de setmana de Festa Major a 
Sant Genís

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA93 804 24 51 - 671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
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PIERA / CRISTINA ROMA 

En Jordi Madrid, d’ERC, 
és l’alcalde de Pie-
ra des de les passades 

eleccions municipals amb un 
pacte de govern de la seva 
formació amb CiU. Amb ell 
hem parlat sobre la Festa 
Major que comença aquest 
cap de setmana i s’allargarà 
fins l’11 de setembre.

Aquests dies Piera està de 
festa. Com es presenta?
Molt bé. Els dies de festa 
sempre són bons. Amb mol-
ta il·lusió i amb moltes ganes 
de passar-ho bé.

La Festa Major s’allarga du-
rant dos caps de setmana.
Això ja és com una tradició 
que tenim. La festa és el dia 
8 de setembre i aprofitem 
l’avinentesa per allargar-la 
fins la Diada per fer com un 
final de l’estiu al municipi.

Quins actes es podrien des-
tacar de la Festa Major.
Jo els destacaria tots, perquè 
s’ha procurat fer un progra-
ma d’actes que agradi a tot-
hom, amb actes des dels més 
menuts fins als que no ho 
són tant. Amb música, teatre, 
cercaviles, concerts, esport, 
exposicions, balls... N’hi per 
triar i remenar. El programa 
s’ha preparat amb la intenció 
que la gent de Piera i la que 
vingui de fora, pugui trobar 

aquells actes que més s’adap-
tin als seus gustos.

Durant aquests dies el jo-
vent té moltes activitats de-
dicades a ells. Era una assig-
natura pendent?
Ens va semblar que era un 
col·lectiu una mica oblidat i 
s’ha decidit donar-hi més vo-
lum. Per a ells hi ha la festa 
Holi, les Pierrakes,  concerts, 
el correbars.... 
També, i a part de la Festa 
Major, s’està posant en mar-
xa al municipi, un espai per 
als joves, que estarà ubicat a 
l’espai d’entitats. La intenció 
és dinamitzar-ho i posar-hi 
un tècnic de joventut per 
poder reforçar els col·lectiu 
de la gent jove de Piera, que 
potser estava una mica dei-
xat. D’altres col·lectius, com 
el de la gent gran, funcionen 
molt bé. 

Durant tot l’estiu Piera ha 
anat vivint les festes dels 
barris i ara culmina amb la 
Festa Major. S’espera molta 
gent?
Hem detectat que d’uns anys 
ençà a Piera per la Festa Ma-
jor ve més gent de fora. Anys 

enrere la festa gran era pel 
Sant Crist i la Festa Major 
quedava com una segona 
festa, però ara  la Festa Major 
s’està convertint en una festa 
gran, com ha de ser. Estem 
molt contents amb l’afluèn-
cia de públic que tenim en 
tots els actes.

Piera compta amb un teixit 
associatiu molt gran. Parti-
cipa activament en la Festa 
Major?
Les entitats de Piera són 
l’ànima de la Festa Major. 
L’Ajuntament ha delegat 
bona part de l’organització 

Jordi Madrid, alcalde de Piera: “A la nostra Festa Major 
hi ha actes per a tots els gustos”

El programa d’actes de 
la Festa Major d’en-
guany inclou moltes 

activitats per a la gent 
jove

de la festa a les entitats del 
municipi, un fet molt posi-
tiu perquè la implicació és 
molt gran i l’Ajuntament els 
dóna ple suport. Com a al-
calde, sempre destaco que la 
nostra Festa Major és de les 
entitats, ja siguin esportives, 
juvenils, culturals, de la gent 
gran, dels barris... i nosaltres 
el que hem de fer és estar al 
costat de la gent que vol fer 
coses.

Piera, juntament amb Òde-
na, és dels pocs municipis 
de la comarca que encara 
celebren la Festa del Pubi-
llatge. És una tradició amb 
futur?
Aquí a Piera és una tradició 
amb futur perquè s’ha creat 
una Associació del Pubillat-
ge que s’encarrega de mante-
nir-ho actiu. I com sempre, 
quan hi ha algú que tiba, la 
tradició segueix endavant. 
Per altra banda la Festa del 
pubillatge és una activitat 
entranyable, que porta molta 
gent que passen tota una tar-
da al nostre municipi. A ni-

vell de Catalunya el pubillat-
ge continua mantenint-se, 
especialment en alguns mu-
nicipis en què està molt viu, 
mentre que en d’altres ha 
desaparegut totalment.

Aquests dies, dins els actes 
de Festa Major, hi ha pro-
gramat força teatre. Piera és 
una vila teatral i enguany el 
Concurs celebra el seu 40è 
aniversari.
Sí. És un dels actes destacats. 
El dia que es farà el sorteig 
de les obres que concursaran 
inaugurem una exposició 
retrospectiva de fotografies 
d’aquests 40 anys de concurs.
Cal tenir en compte que no 
és fàcil fer un concurs de tea-
tre i menys que aquest arribi 
als 40 anys. Això és gràcies a 
aquelles persones que treba-
llen durant tot l’any perquè 
cada tardor a Piera es pugui 
veure teatre amateur de qua-
litat.
Piera és un municipi que 
sempre aposta i ha apostat 
per la cultura: pel teatre, per 
l’escola de teatre, per la mú-
sica amb l’Escola de Música.

I per acabar...
Doncs convidar a tothom 
qui en tingui ganes a venir a 
la nostra Festa Major. Piera 
és un poble d’acollida i tots 
trobareu actes al vostre gust 
en l’extens programa que 
oferim.
Bona Festa Major!

Les entitats pierenques han tingut un paper destacat en l’elaboració del programa d’actes

Enguany el Concurs de 
Teatre Vila de Piera ce-
lebrarà el seu quarantè 
aniversari i per la Festa 
Major s’inaugura una 
exposició fotogràfica 

retrospectiva

Jordi Madrid, alcalde de Piera. /

El pubillatge, molt arrelat a la vila, és un dels actes destacats. 
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D el 2 a l’11 de setem-
bre se celebra la fes-
ta gran del municipi 

amb activitats per al jovent, de 
cultura popular i la comme-
moració de la Diada de Cata-
lunya com a més destacades. 

DIVENDRES 2
- A les 19h al carrer Josep Ba-
llesteros (darrere la nau de Cal 
Sanahuja)
FESTA HOLI PER AL JO-
VENT
- A les 22h al Teatre Foment
DOMINUS CORRUPTUS de 
Nando Massaneda
Entrada: 8 euros.
- A les 23h al carrer Josep Ba-
llesteros (darrere la nau de Cal 
Sanahuja)
DEVOTION FESTIVAL
Servei de bus nocturn gratuït

DISSABTE 3
- A les 17.30h a l’Espai d’En-
titats
TROBADA DEL PUBI-
LLATGE
- A les 18.30h des de l’Espai 
d’Entitats fins al Teatre Fo-
ment
CERCAVILA D’HEREUS I 
PUBILLES
- A les 19.30h al Teatre Fo-
ment
GRAN FESTA DEL PUBI-
LLATGE
Proclamació dels nous repre-
sentants de Piera
- A les 20h al Casal
BALL DE CAPVESPRE
- A les 22h a la plaça de la Creu
X TROBADA DE COLLES 
INFANTILS I CORREFOC
Recorregut fins a la plaça de la 
Sardana
- A continuació a la plaça del 
Peix
CONCERT amb 9SON i 
XEIC1

DIUMENGE 4
- A les 12h al Teatre Foment
SORTEIG DEL CALENDA-
RI D’OBRES del XL Concurs 
de Teatre Amateur Vila de Pi-
era.
- Seguidament
INAUGURACIÓ EXPOSI-
CIÓ 40 ANYS DE CONCURS 
DE TEATRE VILA DE PIERA
- A les 18h des del carrer Pi-
ereta
II TROBADA DE COLLES 
DE FALCONS DE L’ANOIA 
amb cercavila i exhibició final 
a la plaça del Peix
- A les 19h al Teatre Foment
TRIBUT A PEPE RUBIA-
NES
Entrada: 10€

DIMARTS 6
- A les 12h al Teatre Foment
ACTE INAUGURAL CURS 
2016-2017
Per primera vegada, la tregi-
doria d’Ensenyament organit-
za una jornada adreçada es-
pecialment a mestres i agents 
educatius de la vila però ober-
ta a tota la població. L’objectiu 

és plantejar un punt de troba-
da a l’inici de curs i donar va-
lor a la tasca educativa.

DIJOUS 8
- A les 11h a l’església Santa 
Maria
MISSA SOLEMNE DE FES-
TA MAJOR amb la participa-
ció del Cor Parroquial
- D’11 a 20h al parc del Gall 
Mullat
ACTIVITATS INFANTILS
- A partir de les 13h FESTA 
DE L’ESCUMA
- A les 13h a la plaça del Peix
SARDANES amb la Cobla 
Costa Brava
- A les 17.30 al parc del Gall 
Mullat
ESPECTACLE INFANTIL
deParranda ens porta l’obra 
«Queviures»
- A les 18.30h al Teatre Fo-
ment
CONCERT amb l’Orquestra 
Costa Brava
- A la mitja part
EXHIBICIÓ DE BACHATA 
amb Òscar Cases i Lídia Jové
- A les 20h al parc del Gall 

Mullat
ESPECTACLE DE BALL amb 
sevillanes i flamenco a càrrec 
del grup Destellos de Andalu-
cía.
- A les 21.30h al Teatre Fo-
ment
BALL DE NIT amb l’Orques-
tra Costa Brava.

DIVENDRES 9
- A les 20.30h des del carrer 
Piereta
CORREBARS 2016 INICI VI 
PIERRAKES
- Tot seguit al parc del Gall 
Mullat
CONCERT amb Karaokes 
Band i música amb Dj Kala
- A les 22h al Teatre Foment
UN AIRE DE FAMÍLIA
Representació a càrrec del 
Grup de teatre de Ca n’Agui-
lera
Entrada: 7€

De 9 a 14h a l’Espai d’Entitats 
(2a planta)
XV OPEN DE TENNIS TAU-
LA PIERA
Diferents categories. Inscrip-

Tots els actes de la Festa Major pierenca

cions a les 8.30h (5€)

DISSABTE 10
- A les 9h a les pistes de l’Av. 
Barcelona
TORNEIG DE PETANCA 
FESTA MAJOR
Activitat gratuïta i incripcions 
el mateix dia.
- De 9 a 21h al Pavelló Polies-
portiu el Prat
TORNEIG D’HOQUEI 
XXIII MEMORIAL BERNI
Presentació dels equips tem-
porada 2016-2017
- De 17 a 19h al parc del Gall 
Mullat
KUDLALA-EXPERIÈNCIA 
LÚDICA
Jocs inclusius, creatius i 100% 
reciclables
- A les 18h activitat comple-
mentària amb
TALLER DE CREACIÓ DE 
JOGUINES DIY
- A les 20h al Casal
BALL DE CAPVESPRE
- A partir de les 21h al parc del 
Gall Mullat
VI PIERRAKES. Improshow, 
El Sobrino del Diablo, Doctor 
Prats i Afrochiguawa

DIUMENGE 11
- A les 10h
Missa de la Diada
- A les 11.30h
Acte d’Homenatge a Rafael 
Casanova
- A continuació
CONCERT-VERMUT amb el 
grup pierenc Kill Drake
- A les 14h
DINAR DE GERMANOR
- Després de dinar
BINGO POPULAR
- A les 18h
BALLADA DE SARDANES 
amb la Cobla Sant Jordi Ciutat 
de Barcelona
- A les 20h
CANTADA D’HAVANERES.
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A les 10 del matí 
d’aquest divendres, 2 
de setembre, Calaf do-

narà el tret de sortida a la pri-
mera edició de l’Agro Alta Se-
garra. El certamen, que tindrà 
lloc divendres i dissabte als 
terrenys adjacents al Pavelló 
poliesportiu municipal, vol 
reivindicar el caràcter agríco-
la del territori i convertir-se 
en un esdeveniment professi-
onal i dinàmic.  La proposta 
esdevindrà el nou espai firal 
del món agrícola amb l’objec-
tiu de concentrar els profes-
sionals del primer sector a la 
capital de l’Alta Segarra.
El primer dia, de 10.00 a 18.00 
hores, estarà dedicat als pro-
fessionals de l’agricultura que 
podran veure les demostraci-
ons tècniques de maquinària 
agrícola i conèixer les darreres 
novetats de productes i ser-
veis a la zona d’expositors. A 
més, hi haurà una jornada de 
ponències tècniques entre les 
quals destaca la del fundador 
d’Unió de Pagesos i membre 
de Pagesos per la Indepen-
dència, Pep Riera, que parlarà 
de les polítiques agràries en el 
marc d’una Catalunya Inde-
pendent.
Ramon Lluís Lletjós, Director 
dels Serveis Territorials del 
Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca a la Cata-
lunya Central, participarà en 
l’Agro Alta Segarra aquest 
mateix divendres. La seva ar-
ribada està prevista a les 13.00 
hores. Posteriorment, pren-
drà part en el dinar de pro-

fessionals que tindrà lloc al 
restaurant La Bogart, ubicat 
al mateix recinte firal.
El dissabte, 3 de setembre, 
l’Agro Alta Segarra s’obrirà 
al públic general interessat i 
motivat pel món agrari. En-
tre les 10.00 i les 14.30 hores 
continuaran les demostraci-
ons de maquinària agrícola i 
restarà obert també tot l’es-
pai d’expositors. Fins i tot, els 
visitants podran redescobrir 
com eren els tractors de fa 
uns anys amb els tres exem-
plars que portaran els Amics 
del Tractor d’Època del Bages.
A més, s’han previst activi-
tats destinades als més pe-
tits, l’Agro jocs, activitats que 
organitzen els alumnes de 
la Casa d’Oficis de l’Ajunta-
ment. Serà el dissabte entre les 
10.00 i les 14.00 hores al final 
de la zona d’exposició, proper 
al Bar que hi haurà durant 
tota la fira. La canalla podrà 
fer llançament d’espardenyes, 
jugar amb el porró, participar 
en tallers de maquillatge i di-
buix i fer-se fotografies en un 
marc molt especial.
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, New Holand, 
Deutz Fahr, Same i John De-
ere.

Demostracions de maquinà-
ria
Durant tot el certamen, les 
màquines en moviment i 
treballant seran les protago-
nistes. Dels gairebé 90.000 

metres quadrats d’espai firal, 
70.000 es convertiran en un 
magnífic aparador de les mi-
llors i més noves propostes 
de la maquinària agrícola. Hi 
prendran part set marques 
de tractors diferents (Fendt, 
Case, New Holland, Massey 
Ferguson, Deutz Fahr, Same 
i John Deere), sembradores 
de darrera generació (Maqui-
nària Agrícola Solà), cubes, 
cultivadors, equips d’atomit-
zació i tractament fitosanita-
ri i tot tipus de maquinària 
agrícola com polvoritzadors, 
remolcs i trituradores.

Espai dedicat als serveis
Just davant de les demostraci-
ons els visitants podran pas-
sejar per una completa fira de 
productes i serveis dedicats a 
l’agricultura. Hi trobarà des 
de recanvis, maquinària auxi-
liar, drenatges agrícoles, ma-
quinària agrícola estàtica, fins 
a pneumàtics, llavors, serveis 
agraris i informàtica de gestió. 

Programa de ponències
Com a complement, s’ha ela-
borat un programa de ponèn-
cies dirigides, principalment, 
als professionals del primer 
sector. Les xerrades, que tin-
dran lloc al restaurant La Bo-
gart, són les següents:
- 11.30 hores: El pagament 
verd i els ajuts agrícoles en el 
futur
Ponent: Jordi Vidal, Secretari 
Tècnic de Joves Agricultors 
I Ramaders De Catalunya 

Avui divendres arrenca l’Agro Alta Segarra amb més 
de 90.000 metres quadrats dedicats al món agrícola
Hi participaran 7 marques de tractors i una trentena d’empreses de productes i serveis dedicats al primer sector

(JARC)
- 12.00 hores: La sembra di-
recta
Ponent: Teo Meneses, de Ma-
quinària Agrícola Solà
- 12.30 hores: Drenotube, el 
sistema de drenatge tot en un
Ponent: Josep Madurell, de 
Fumoso Industrial, SA
- 13.00 hores: Com millorar 
el rendiment i la gestió de la 
teva explotació
Ponent: Francesc Masana, de 
Agricolum, SL
- 13.30 hores: ponència de 
cloenda
Les polítiques agràries en el 
marc d’una Catalunya Inde-
pendent
Ponent: Pep Riera, fundador 
d’Unió de Pagesos i membre 
de Pagesos per la Indepen-
dència, amb la participació 
d’Antoni Llimona, coordina-
dor de Pagesos per la Inde-
pendència

 Pep Riera, fundador 
d’Unió de Pagesos i 

membre de Pagesos per 
la Independència, par-
ticiparà a la jornada de 

ponències tècniques
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Jordi Fitó Giralt, regidor 
de Cultura, Joventut i 
Participació Ciutadana 

de l’Ajuntament de Calaf, va 
assumir el càrrec el juny de 
2015. Cantant i guitarrista 
dels desapareguts grups Ay-
vala i el Gall roig i negre. Des 
de ben jove  ha estat implicat 
en diferents entitats calafines 
com l’Unu du maiu, la Festa 
Menor i Sismes gràcies a les 
quals s’han fet al municipi 
múltiples actes festius i cul-
turals.

        Com es presenta aquesta 
Festa Major de Calaf 2016?
Hem estat treballant durant 
molts mesos per poder pre-
sentar un programa ambi-
ciós, continuista respecte al 
de l’any passat, però amb al-
gunes novetats destacades. 
Fem una aposta decidida per 
la qualitat i per això estem 
il·lusionats i esperem que els 
veïns de Calaf surtin al carrer, 
omplin carrers i places per ce-
lebrar plegats la nostra festa 
gran. El programa preveu un 
total de 35 actes de diferent 
caire, a més de 3 exposicions 
i els actes religiosos.

Quins són els actes que des-
tacaria de l’extens progra-
ma?
La nostra Festa Major està 
ideada perquè tothom trobi la 
proposta que més se li escau. 
Hi ha activitats per als més pe-
tits, com espectacles infantils, 
cinema i la plaça dels jocs. Els 
actes esportius ocupen una 
bona part de la graella, així 
com els culturals, amb l’obra 
‘L’avar’ al capdavant, que és 
una aposta que fem pel teatre 
de qualitat amb un espectacle 
protagonitzat per Joan Pera i 
dirigit pel calafí, Josep Maria 
Mestres. Els amants del ball en 
podran gaudir dissabte, diu-
menge i dilluns, i els més joves 
tenen diferents oportunitats 
per fer una gran festa, però 
destacaria La Raíz, un grup 
de fusió de rock, ska i reggae. 
Per últim, però no menys im-
portant, tenim l’Agro Alta 
Segarra, que encetem aquest 
divendres i que s’allargarà fins 
demà al migdia.

L’Ajuntament compta amb la 
implicació de les entitats del 
municipi per programar la 
Festa Major?

Les entitats són l’essència, el 
ingredient fonamental ja que 
organitzen bona part de la 
festa. Una vintena d’entitats 
del municipi s’han implicat a 
l’hora de definir la programa-
ció que ara comentem. Pràc-
ticament tots els actes estan 
organitzats per entitats o bé 
són elles les que l’han pro-
posat. Quan és l’Ajuntament 
qui organitza, consultem si 
ho veuen bé o no, ja que són 
elles les que millor coneixen 
el públic al qual ens dirigim. 
En el fons, tot i no ser-ho, 
funcionem com si fóssim una 
comissió de festes. I és que 
creiem que és important que 
la Festa Major de Calaf estigui 
dissenyada pels propis ciuta-
dans que després en gaudiran, 
de manera que estem creant 
un engranatge que cada any 
pugui repetir-se i millorar-se. 

Calaf té un bon teixit associ-
atiu?
Sí, molt ampli i l’objectiu del 
nostre govern és treballar al 
seu costat per donar-los-hi 
tot el suport que sigui possi-
ble. Des que vam començar a 
governar, intentem donar-los 
la màxima visibilitat i, alhora, 
que siguin molt partícips de 
tot allò que fem. Per això, en 
la mesura del que ens és pos-
sible, des de l’Ajuntament els 
cobrim les seves necessitats 
del dia a dia, tant logístiques 
com econòmiques. Durant 
els darrers mesos hem signat 
amb tot el teixit associatiu 
del municipi un conveni que 
regula la subvenció econòmi-
ca i el suport que els donem 
per tal de promoure la seva 
activitat i impulsar-les. Les 
Barraques que estrenem en 
aquesta Festa Major en són 
un bon exemple. Les entitats 
que han volgut les gestiona-
ran, en treuran un rendiment 
econòmic i, alhora, els servirà 
per difondre allò que fan. Per 
part nostra, els hem facilitat el 
què ens han demanat per tal 
que l’aposta de les Barraques 
sigui un èxit. 

Enguany se celebra la pri-
mera edició de l’Agro Alta 
Segarra. De què es tracta i 
quins són els seus objectius?
Com deia abans, l’Agro Alta 
Segarra comença aquest di-
vendres a les 10 del matí i 
s’allargarà fins a les 18.00 
hores. Demà dissabte el cer-
tamen estarà operatiu durant 

tot el matí. La proposta està 
pensada perquè es convertei-
xi en una nova fira del món 
agrícola amb l’objectiu de 
concentrar els professionals 
del primer sector a Calaf, com 
a capital de l’Alta Segarra. Des 
del govern local volem poten-
ciar i reivindicar el carácter 
agrícola del nostre territori. 
Durant aquest dia i mig es 
podran veure demostraci-
ons tècniques de maquinària, 
conèixer les darreres novetats 
en productes i serveis i, fins i 
tot, descobrir com eren abans 
els tractors. A més, avui di-
vendres hi ha programada 
una jornada de ponències tèc-
niques entre les quals desta-
ca la del fundador d’Unió de 
Pagesos i membre de Pagesos 
per la Independència, Pep Ri-
era, que parlarà de les políti-
ques agràries en el marc d’una 
Catalunya Independent. Serà 
a les 13.30 hores.

L’any passat, per la Festa Ma-
jor, es va recuperar la Metre-
dansa. Ens podria explicar de 
què es tracta?
La Metredansa de Calaf és 
una peça de caire religiós 
la música de la qual és prò-
pia del municipi. La calafina 
Conxita Solà, ferma defenso-
ra del folklore i les tradicions 
més pròpies del nostre poble, 
va recuperar-la amb l’objec-
tiu que any rere any es balli 
a la festa major d’estiu i a la 
d’hivern, i fer que l’esdeveni-
ment arreli. En la Festa Major 
del 2015, després de 35 anys, 
es va tornar a ballar. Seguint 
aquesta incipient tradició 

aquest diumenge es tornarà a 
ballar, després de missa,  amb 
persones representatives del 
poble: tres representants de 
l’Ajuntament, tres del Consell 
Parroquial, l’hereuet i la pubi-
lla, membres del Consell Mu-
nicipal d’Infants i les quatre 
persones més grans del grup 
de dansa. Durant la segona 
ballada s’hi podrà afegir tot-
hom qui vulgui.

Des del passat mes de juliol 
i fins al juliol de 2017, Calaf 
celebra l’Any Laureà Figue-
rola. Quines activitats hi ha 
previstes per recordar aquest 
il·lustre calafí? 
Com bé dius, el passat 4 de 
juliol vam celebrar el tret de 
sortida de l’Any Laureà Figue-
rola en un acte molt emotiu 
que va comptar amb la pre-
sència de la família. Com ja 
s’ha anat veient aquest estiu, 
volem que tots els actes que 
celebrem estiguin impregnats 
per la figura de Figuerola. El 
darrer ‘Tasta a la plaça’ n’és 
un clar exemple. I és que es-
tem treballant perquè la ce-
lebració vagi més enllà d’un 
dia. L’objectiu és recordar 
aquesta figura cabdal per a la 
història econòmica del país, 
alhora que es dóna a conèixer 
entre les noves generacions. 
Per aquest motiu, busquem la 
complicitat de tota la societat 
calafina, entitats, centres edu-
catius, així com establiments 
comercials i hotelers per tal 
que durant aquests propers 
mesos es doni vida al seu re-
cord i a tot el seu llegat des de 
diferents àmbits. El cartell de 

la Festa Major d’enguany ho 
deixa ben clar. A més, estem 
preparant xerrades i treba-
llant en una exposició, entre 
altres coses.

A Calaf es duen a terme mol-
tes propostes culturals: tea-
tre, música, ball, teatre per 
als més menuts, conferènci-
es, Pastorets.... Hi ha bona 
resposta per part dels cala-
fins? 
No sempre és fàcil, com en al-
tres poblacions, ens dirigim a 
un societat heterogènia i amb 
gustos diversos. Però tenim 
comprovat que si programen 
propostes de qualitat, ho co-
muniquem amb temps i ho 
treballem de manera coordi-
nada entre tots, el públic cala-
fí respon. A més, hem de tenir 
en compte que, com a capital 
que som de l’Alta Segarra, el 
nostre públic no només és el 
que prové de Calaf, sinó que 
quan es programen activitats, 
ja sigui des de l’Ajuntament o 
des d’altres entitats, es té en 
compte que els ciutadans dels 
pobles veïns també seran part 
d’aquest públic.

El Desfolca’t a l’estiu, els 
Pastorets a l’hivern, la Fira 
de Tots Sants han donat a 
conèixer el municipi arreu 
de Catalunya. Teniu molts vi-
sitants?
Cada vegada més, però no 
ens volem aturar aquí. Tenim 
columnes vertebrals com Els 
Pastorets i el Desfolca’t que 
fan que Calaf se situï en el 
mapa. Justament, aquest dar-
rer any, han celebrat els 90 i 
els 25 anys respectivament, fet 
que demostra que estan més 
que consolidats. A més, ens ha 
ajudat a fer-nos més visibles. 
Però tenim noves i ambicioses 
apostes. La Festa Major, amb 
propostes d’alta qualitat com 
La Raíz, ‘L’AVAR’ i l’Agro Alta 
Segarra evidencien que volem 
atraure nous visitants. També 
la potenciació de la Fira de 
Tots Sants o la nova EcoFira 
que vam celebrar, per primera 
vegada, el passat abril. Perquè 
el retorn és tant a nivell cul-
tural, social com econòmic, 
i això és important tenir-ho 
present. A banda dels actes 
més culturals, des de la regi-
doria de Turisme, estan treba-
llant nou projectes que de ben 
segur faran augmentar els vi-
sitants del municipi. Aviat en 
coneixerem detalls. 

Jordi Fitó, regidor de Cultura de Calaf: “En aquesta 
Festa Major fem una aposta decidida per la qualitat”
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A vui divendres comen-
ça la Festa Major de 
Calaf que s’allargarà 

fins dilluns i per a la qual s’han 
preparat un seguit d’actes per 
passar-ho d’allò més bé.

DIVENDRES 2 
-9:30h Unió Calafina 
Torneig de tennis de taula 
Categoria infantil-aleví
- 10:00 A 17:00h Pavelló Po-
liesportiu. 
Agro Alta Segarra
- 20:30h Plaça dels Arbres 
Sopar Popular. Els tiquets són 
gratuïts. (En cas de pluja: car-
pa plaça de Barcelona ‘92)
- 22:00h Plaça dels Arbres 
Pregó de Festa Major
- 22:30h Plaça dels Arbres 
2n Gran Disbarat de Calaf
- 00:30h Plaça dels Arbres 
Karaoke amb La Karaoke 
Band
- Tot seguit  Plaça dels Arbres 

DJ’s amb La Gran Turca i DJ 
Bangnoise

DISSABTE 3
- 09:00h Unió Calafina 
Torneig de tennis-taula Fede-
rats
- 09:00h Casal del Calaf 
Punk-Trail de Calaf
- 09:30h Unió Calafina 
XXIII Torneig de botifarra
- 10:00h a 14:30h Pavelló Po-
liesp. 
Agro Alta Segarra
- 10:00h Plaça dels Arbres 
Plantada de gegants
- 12:00h Mercat de Calaf 
Animació de mercat amb l’es-
pectacle “La Gran Família” de 
la Cia. Fadunito
- 16:00h Casal de Calaf 
Kursa de Lokus
- 18:00h Plaça Gran 
Espectacle d’animació amb 
“The Wheel Man” del Profes-
sor Karoli i cercavila amb els 
Gegants de Calaf . En cas de 
pluja: Sala de fusta del Casal 

de Calaf
- 18:30h Pavelló Poliesp. 
Futbol sala amistós EFSAS “A” 
- Diablos rojos de Castellbis-
bal
- 19:00h Plaça de BCN ‘92 
Concert amb el grup Quartz. 
En cas de pluja: Sala d’actes 
municipal
- 19:30h Plaça dels Arbres 
Espectacle infantil musical 
“REGGAE PER XICS” del 
grup The Penguins. En cas de 
pluja: carpa plaça de Barcelo-
na ‘92
- 22:00h Casal de Calaf 
Teatre: “Una ciutat brillant” 
de Conor McPherson. Direc-
ció: Neus Quer
- 22:00h Plaça de BCN ‘92 
Ball amb el grup Quartz. En 
cas de pluja: Sala d’actes mu-
nicipal
- 24:00h Plaça dels Arbres 
The Penguins
- 01:30h La Raíz
- 03:30h DJ OGT En cas de 
pluja: carpa plaça de Barcelo-

Actes per a tots els gustos i per a totes les edats 
durant la Festa Major de Calaf

na ‘92

DIUMENGE 4
- 10:00h Plaça de BCN ‘92 
La Plaça dels Jocs. Fins a les 
20:30h. En cas de pluja: por-
xos plaça de Barcelona ’92
- 10:00h Plaça de BCN ‘92 
Quadrangular d’escacs
- 10:00h Pista de frontó 
Torneig de frontó
- 12:30h Plaça Gran 
Ballada de la Metradansa i 
danses populars
- 17:00h Plaça dels Arbres 
Kursa de Lokus infantil
- 18:00h c/ Mestre Giralt 
Sardanes amb la Cobla Jove-
nívola d’Agramunt
- 18:00h Raval de St. Jaume 
Ballada de Country
- 19:00h pg. Sta. Calamanda 
Ball amb el grup Café Latino 
En cas de pluja: Sala d’actes 
municipal
- 20:00h Camp de Futbol 
Partit de futbol: UE Calaf - 
Sant Pere Molanta

- 20:30h Plaça dels Arbres 
Inici de la segona “Engarda-
lada” de Calaf
- 22:00h Casal de Calaf 
Teatre: “L’AVAR” de Molière, 
dirigida per Josep M. Mestres 
i protagonitzada per Joan Pera
- 23:30h Plaça dels Arbres 
Möndo Loco
- 01:00h Mitja Nit En cas de 
pluja: carpa plaça de Barcelo-
na ‘92.

DILLUNS 5
- 10:00h Sala d’actes munici-
pal 
Campionat FIFA 2016 per a 
PS4
- 11:30h Casal de Calaf 
Cinema infantil “La cançó del 
mar”
- 17:00h Casal de Calaf 
Cinema “Sufragistas”
- 19:00h Plaça de BCN ‘92 
Ball amb Gran Premier
- 21:30h Plaça Gran 
Piroespectacle de final de fes-
ta “Les Olimpíades del mal”.



SCARAMOUCHE de Dagoll Dagom TEATRE VICTORIA 

Dia 22 Octubre 2016       Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15h 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre VICTORIA. 
Entrades a platea

L’any 1789, el poble de França es mor de gana i és castigat per una noblesa autoritària i injusta. Els ciutadans francesos, molestos amb aquesta situació, es 
comencen a plantejar una necessitat de canvi.
La nostra història se centra en la vida de dos germans bessons separats des de la seva infantesa: René i Louis.
René és un penques amb molt talent que viu en una companyia de teatre de Comedia de’ll Arte i és l’amant de Camila, una jove actriu d’una bellesa i sensualitat 
extraordinàries. Per altra banda, trobem a Louis que ha estat adoptat pel Marquès de l’Echalonne i que és un intel·lectual que s’encarrega de la biblioteca de Palau 
i viu enamorat d’Olympia (que és la promesa del Marquès).
Els personatges fan un viatge �ns a París on trobaran els seus destins: Olympia es casarà a Versalles amb el Marquès, la companyia ambulant presentarà el seu 
espectacle al teatre dels Italians i el poble aconseguirà la seva llibertat, igualtat i fraternitat quan prengui la Bastilla.
En aquest context de revolta i canvis, Scaramouche, un heroi emmascarat, esdevindrà el defensor del poble que escriurà pam�ets revolucionaris i s’enfrontarà amb 
l’aristocràcia donant esperança a tothom. Pagament al fer la inscripció -  Places limitades

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
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E ndesa ha invertit du-
rant l’any 2016 un total 
de 82.500 euros en  la 

instal·lació de dispositius elec-
trònics per controlar a distàn-
cia 9 centres de transformació 
-amb una potència total de 
85.204 KVA- a la Catalunya 
central. Aquesta actuació mi-
llora la qualitat i la continuïtat 
del subministrament a 15.500 
clients de diversos municipis 
de les comarques d’Osona, el 
Bages i l’Anoia. 
La mesura consisteix a col·lo-
car a la xarxa elèctrica els mò-
duls electrònics necessaris i 
un sistema de comunicacions 
que permet accionar-los de 
forma remota des del Centre 
de Control de la Companyia, 
situat a Barcelona, fet que 
evita la necessitat de despla-
çar equips sobre el terreny en 
cas d’incidències per dur a 
terme les corresponents ma-
niobres. Així, s’estalvia temps 
en la localització d’avaries, 
amb la conseqüent reducció 
del període d’interrupció del 
subministrament elèctric i, en 

conseqüència, la millora de la 
qualitat del servei elèctric.
La intervenció beneficia la 
qualitat del subministrament 
elèctric a gairebé 15.500 clients 
repartits entre els munici-
pis d’Artés, Avinyó, Calders, 
Cardona, Castellbell i el Vi-
lar, l’Estany, Moià, Monistrol 
de Calders i Navàs, al Bages; 
Alpens, Centelles, l’Esquirol, 
Lluçà, Olost, Orís, Perafita, 
Rupit i Pruit, Sant Agustí de 
Lluçanès, Sant Bartomeu del 
Grau, Sant Boi de Lluçanès, 
Sant Julià de Vilatorta, Sant 
Martí d’Albars, Sant Martí de 
Centelles, Santa Eugènia de 
Berga, Sobremunt, Taradell, 
Tavertet i Vic de la comarca 
d’Osona; i Capellades i Vall-
bona d’Anoia, a l’Anoia. 
Aquests treballs, que formen 
part dels plans d’inversió de 
la Companyia a la Catalunya 
central, no només compor-
ten una millora en la qualitat 
i la continuïtat del subminis-
trament als clients, sinó que 
són un pas més de per dotar 
la infraestructura elèctrica 
d’aquestes comarques dels 
darrers avenços tecnològics, 

Endesa ha invertit 82.500 Euros per controlar a 
distància part de la xarxa elèctrica a la Catalunya 

La mesura permet estalviar temps en la localit-
zació d’avaries, amb la conseqüent reducció del 
període d’interrupció del subministrament

amb l’objectiu de donar una 
resposta adequada a les espe-
cificitats del territori i a les ne-

cessitats del seu mercat. 
A més, aquests treballs apro-
pen les instal·lacions d’Endesa 
a un model de gestió més efi-
cient de la xarxa mitjançant 
la automatització de les seves 
infraestructures, un aspecte 
bàsic de les xarxes intel·ligents 
(smart grids). 

Viure en un municipi on no 
hi hagi un servei municipal 
de consum no és cap entre-
banc per conèixer i exercir 
els drets com a consumidor 
gràcies a les Unitats Mòbils 
d’Informació al Consumidor 
(UMIC) de la Diputació de 
Barcelona. En el període en-
tre l’1 i el 30 de setembre, els 
consumidors de 83 municipis 
de la demarcació poden pre-
sentar-hi les seves consultes i 
reclamacions gratuïtament.
Les UMIC formen part del 
programa de l’Oficina Pro-
vincial d’Informació al Con-
sumidor (OPIC) del Servei 
de Suport a les Polítiques de 
Consum de la Diputació de 
Barcelona. El seu equip tècnic 
dóna resposta, gratuïtament, 
a les consultes i reclamacions 
que hi fan directament, de 
manera presencial, els ciu-
tadans, i també atén imme-
diatament les consultes que 
es trameten telemàticament 
mitjançant la Bústia del Con-
sumidor, situada a cadascun 
dels més de 240 ajuntaments 
adherits a la Xarxa Local de 
Consum.
El servei de l’OPIC està des-
tinat als ajuntaments que no 
disposen de serveis muni-
cipals de consum i té com a 
finalitat bàsica defensar els 
consumidors i els seus drets. 

Les UMIC 
visitaran 83 
municipis aquest 
mes de setembre

Aquesta actuació bene-
ficia a 15.500 clients de 
les comarques del Ba-
ges, Osona i l’Anoia 
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Ajuntament de
Vilanova del Camí

Vilanova

Vilanova Vilanova

Vilanova

Vilanova

Vilanova Vilanova

Vilanova Vilanova

FestaFestaaaMajor Major
VILANOVA DEL CAMÍ

2016

DE L’1 AL 5 DE
SETEMBRE

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

V ilanova es prepara 
per viure la seva Fes-
ta Major i enguany 

ho farà engalanada de colors. 
Tot i que la festa s’encetava 
ahir dijous amb una vinya-
lada, el primer sopar de la 
Confraria de la Vinyala, a 
Can Papasseit, i la projecció 
de la pel·lícula “Ocho ape-
llidos catalanes” al passat-
ge Maria Aurèlia Capmany, 
avui divendres s’inaugurarà 
de manera oficial.

Divendres: vermell
I es farà convidant la ciuta-
dania a lluir roba de colors. 
Divendres, el color que es 
proposa és el vermell: un 
vestit, una samarreta, uns 
pantalons... qualsevol peça 
de roba o complement de 
color roig servirà per pintar 
cada un dels actes del dia: la 
proclamació de la Pubilla i 
l’Hereu, la Pubilleta i l’He-
reuet; el Pregó, que enguany 
anirà a càrrec de l’actor vila-
noví Joan Valentí, el Ball dels 
Set Pecats amb els Diables 

els Cabrons de Vilanova; la 
Sardinada popular que ofe-
reixen els comerciants del 
Mercat, el ball de nit  amb 
l’orquestra Leyenda i la Nit 
Revival amb Old Star Covers.
Els joves de La Xispa també 
han programat una Nit Roja 
per a l’Embarraca’t de diven-
dres que s’encetarà a les 23 h 
amb un concurs de bandes. 
La Xispada, que començarà a 
les dues de la matinada, s’ha 
previst com una explosió de 
llums, confeti i colors i ame-
nitzada per Dj. Quintero fins 
a la matinada i tancament 
amb els Aka Muffins, que 
oferiran un repertori de mú-
sica electrònica i raggatek. 
El programa jove de Festa 
Major de divendres també 
oferta el Cabrotour, un cor-
rebars a càrrec dels Diables 
Els Cabrons de Vilanova.

Dissabte: Groc
Dissabte es proposa a vila-
novins i forans vestir alguna 
peça de roba de color groc 
mentre es gaudeix de les ac-
tivitats de la jornada que co-

mençaran amb la tradicional 
benvinguda a les delegacions 
de Calcinaia i Amilly. 
Un dels atractius de dissab-
te serà el tobogan aquàtic de 
més de 50 metres que s’ins-
tal·larà al carre Verge del 
Cap.
Dissabte també tindrà lloc la 
V Xambalada, que organitza 
moltaXamba, una ballada 
de sardanes amb la Cobla 
Contemporània i l’Associa-
ció Sardanista; una flashmob 
col·lectiva, amb Xambartístic 
i la botifarrada popular de 
l’Agrupació Cultural Recre-
ativa. Caldrà reservar forces 
i més roba groga per parti-
cipar al correfoc infantil dels 
Petits Cabrons de Vilanova 
del Camí que estaran acom-
panyats per la Cobla infantil 
dels Pixafocs i Cagaspurnes 
de Masquefa i si teniu ganes 
de ballar, ho podeu fer a la 
plaça del Mercat amb l’or-
questra Martingala.
Els xisperos han programat 
per a dissabte la Nit Groga 
amb un concert de La Sépti-
ma Trastada que genera mol-

tes expectatives i que acabarà 
amb una sessió a càrrec de 
Dj. Roca. A partir de la una 
de la matinada, Carles Pérez, 
Dídac Tomàs, Andreu Presas 
i el Gran Germán oferiran 
una gran festa amb el Va Pa-
rir Tour de Ràdio Flaixbac.

Diumenge: Verd
La concentració Custom&-
Clàssic de vehicles clàssics, 
custom motos i camions i els 
concerts de Malpaso, Swamp 
i Preachers, organitzat pel 
Sindykats Rock & Roll Club 
obrirà el programa festiu de 
diumenge que ens convida a 
vestir-nos de color verd! 
Diumenge també es podrà 
gaudir de la tradicional cer-
cavila de Festa Major amb els 
Geganters i Grallers de Vi-
lanova del Camí i els de Vi-
lanova d’Espoia. Desfilaran 
els gegants del barri La Pau, 
els del Marta Mata i el Joan 
Maragall acompanyats dels 
Diables Els Cabrons, molta-
Xamba i el grup de bastoners 
de la comarca.
La matinal de diumenge es 

completarà amb el ball de la 
Dansa de Vilanova, una jor-
nada castellera i el dinar de 
germanor amb les delegaci-
ons d’Amilly i Calcinaia.
A la tarda, paintball amb Els 
Maquis al riu; espai de jocs 
a la plaça de Can Papasseit i 
una classe grupal d’educació 
canina amb Agrapes. Ball de 
tarda amb l’orquetra Liberty 
i correaigua amb els Diables i 
La Xispa. A partir de les nou 
del vespre: correfoc amb els 
Cabrons i els Pixafocs i Ca-
gaspurnes i castell de focs.

Dilluns: Lila
Les propostes per a un di-
lluns lila inclouen una ma-
tinal infantil i familiar a la 
plaça del Mercat amb l’ani-
mació del grup Deparranda 
i una festa de l’escuma amb 
Animans. A migdia, vermut 
popular, i a la tarda, una es-
tona més de joc a la plaça de 
Can Papasseit i havaneres 
amb el grup Atotavela i el 
tradicional rom cremat que 
prepararan Andreu Pedrego-
sa i Joan Vicenç Bernal. 

Festa Major de colors a Vilanova del Camí
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Ajuntament de 
Vilanova del Camí

A
questa imatge, de principis del segle XX, mostra la 
construcció de les primeres escoles al municipi veí de 
Vilanova del Camí. Posteriorment aquest edifici -i fins 
l’actualitat- ha acollit l’Ajuntament de la vila. FONS: 

J.F.G Vilanova del Camí.



Av. Dr. Barraquer, 59 - 08788 VILANOVA DEL CAMÍ •Tel. 93 806 07 80 - motornadal@gmail.com

Visiti’ns!
GRANS 

promocions 
en mecànica i
pneumàtics!

AUTO - MOTOR NADAL S.L.
AGÈNCIA OFICIAL RENAULT i DACIA
    EL SEU TALLER DE CONFIANÇA 

26  |  COMARCA
LA VEU

Divendres, 2 de setembre de 2016

DIVENDRES 2
- 19:30h a la sala d’actes de 
l’Ajuntament
Proclamació de la Pubilla i 
l’Hereu, la Pubilleta i l’Here-
uet.
- 20h a la plaça del castell
Pregó de Festa Major a càr-
rec de l’actor vilanoví, Joan 
Valentí. Al finalitzar, el grup 
de percussió dels “Diables Els 
Cabrons”, faran una cercavila 
fins a la plaça del mercat. 
- 21h a la plaça del mercat
Ball dels 7 pecats amb “Els 
Diables els Cabrons de Vila-
nova”.
- 21h. EMBARRACA’t (costat 
del CAP) Nit Roja! Sopar a 
l’embarraca’t
- 21:30h a la plaça del Mercat
Cabrotour!. Correbars a càr-
rec dels Diables Els Cabrons, 
amb la colla convidada Mal-
Llamp d’Igualada.
- 21:30h a la plaça del mercat
Sardinada Popular
- 23h a la plaça del Mercat
Ball de nit amb l’orquestra 
“Leyenda”
- 23h a la plaça Picasso
Nit “Revival” amb “Old Star 
Covers”. 
- 23:00h. EMBARRACA’t 
(costat del CAP). Concurs de 
Bandes
- 02:00h EMBARRACA’t. La 
Xispada. Explosió de llum, 
confetti i color, festa i mo-
cadors vermells enlaire. Dj 
Quintero fins la matinada.
- 04:00h EMBARRACA’t. Tan-
cament amb AKA MUFFINS
(Electrònica/Raggatek)

DISSABTE 3
- 9h. a can Papasseit
Benvinguda a les delegacions 
de Calcinaia i Amilly.
- 10:30h a 14:30h (carrer del 
Centre Cívic del barri de la 

Pau)
Super Tobogan aquàtic
- 14h a la plaça del Mercat
A dinar, al carrer!
- 16:30h al P. de la Indústria
Assaig Flashmob de la V 
Xambalada.
- 17:30h des del P. de la Indús-
tria
Cercavila d’anada de la V 
Xambalada
- 18h a la P. Picasso
Ballada de Sardanes amb la 
Cobla Contemporània.
- 18h a la plaça del Mercat
Gran Repic de tambors
- Tot seguit
Flashmob col·lectiva
Xambartístic + Xambalada,
amb grups de tot Catalunya.
- 20h des del c. Sta. Llúcia
Cercavila de tornada de la V 
Xambalada.
- 21h a la P. de Can Papasseit
Botifarrada Popular
- 21h EMBARRACA’t. Nit 
Groga!
Sopar a l’Embarraca’t
- 21:30h des de la P. dels Mi-
quelets
Correfoc infantil amb “Els 
Petits Cabrons de Vilanova del 
Camí” i amb la “Colla infan-
til Pixafocs i Cagaespurnes de 
Masquefa”.
- 23h a la plaça del Mercat
Ball de Festa Major amb l’or-
questra Martingala.
- 23:00h EMBARRACA’t
La Séptima Trastada en Con-
cert
- 01:00h EMBARRACA’t
Va Parir Tour de Ràdio 
Flaixbac.

DIUMENGE 4
- 9a 14h al pati de l’escola 
Marta Mata
XII Custom & Clàssic
Concerts de Malpaso, Swamp, 
Preachers. DJ, estands, sor-

teigs. The Best of Rock & Roll 
DJ. Lucky.
-10:30h des de Can Papasseit
Cercavila de Festa Major amb 
els Geganters i Grallers de Vi-
lanova del Camí acompanyats 
per la colla de Vilanova d’Es-
poia
- 11h a la parròquia de Sant 
Hilari
Missa de Festa Major
- 11:45h a la plaça del Mercat
L’Esbart Dansaire ens farà una 
demostració de la Dansa de 
Vilanova.
-12h a la plaça del Mercat
Diada Castellera amb els 
Moixiganguers d’Igualada, 
acompanyats pels Castellers 
de Terrassa i els d’Esplugues
- 14h a can Papasseit
Dinar de Germanor
- 16:30h al Parc Fluvial
Paintball els Maquis al Riu
Un camp preparat per fer par-
tides 7 contra 7.
- 17h a la plaça de Can Papas-
seit
Juguem? Estirar la corda, cur-
sa de sacs, petar globus en pa-
rella, tragaboles humà.
- 18h al Parc Fluvial
“Agrapes” ens oferirà una clas-
se grupal d’educació canina.
- 18h a la plaça de Can Papas-
seit
Comiat de la delegació d’Ami-
lly
- 19h a la plaça del Mercat
Ball de tarda amb l’orquestra 
Liberty
- 20:30h des de la plaça del 
Mercat
Baixada a l’infern. Correai-
gua amb els Diables i la Xispa 
fins l’inici del Correfoc
- 21h des de la P. dels Mique-
lets
Correfoc de Festa Major. Els 
“Diables, els Cabrons” i els 
“Pixafocs i Cagaespurnes de 

Masquefa” faran tremolar Vi-
lanova.
- 22:45h. a la p. Gertrudis Ar-
tigal
Castell de Focs amb música.
- 00:00h a la plaça de Can Pa-
passeit
Comiat de la delegació de 
Calcinaia

DILLUNS 5
- 12 a14h a la plaça del Mercat
Animació amb “Deparranda”,
i gran FESTA DE L’ESCUMA 
amb “Animans”
- 13:30h a la plaça del Mercat
Vermut Popular
- 17:30h a la plaça de can Pa-
passeit
Jugantons, jocs amb els que 
sempre hem jugat, però amb 
una mida… diferent!
- 19:30h a la plaça del Mercat

Tarda d’Havaneres amb el 
grup “Atotavela”, i Rom Cre-
mat que ens prepararà l’An-
dreu Pedregosa i el Joan Vi-
cenç Bernal.

DISSABTE 10
-22:30h a Can Papasseit
Espectacle: “Els darrers dies 
de la Catalunya Republica-
na”. de la Cia. Terra Teatre.
Preu: 5 euros.

DIUMENGE 11
-11h a l’escola Marta Mata
Matinal Infantil. “Contes a 
Dojo” de l’Ós Mandrós”.
Organitzat per Esquerra Re-
publicana de Catalunya
- 12h a la plaça del Mercat
Ballada de Sardanes amb els 
Sardanistes de Vilanova del 
Camí.

Actes per a grans i petits per la 
Festa Major de Vilanova del Camí
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A sensio Sánchez Gar-
cia ens va deixar 
diumenge passat, a 

l’edat de 78 anys. Les mos-
tres de condol a la família 
s’han anat succeint, especial-
ment a les xarxes socials. Di-
lluns es va fer la seva vetlla al 
tanatori d’Igualada i dimarts 
es van oficiar els funerals a 
l’església de St. Hilari de Vi-
lanova del Camí.
Sánchez, que va néixer a 
Múrcia, va arribar a Vilano-
va del Camí l’any 56 on va 

arrelar-hi ràpidament. Des 
d’aleshores va anar acumu-
lant un gran bagatge asso-
ciatiu i es va dedicar de ple 
a la promoció de l’esport 
vilanoví en totes les seves 
vessants. L’any 1965 va fun-
dar el CF Vilanova i en va ser 
el seu soci número 1. També 
va entrenar el primer equip 
de l’equip local i mes tard, 
als anys 80, va entrenar di-
ferents categories de futbol, 
entre elles, l’equip del CF La 
Paz.
A principis dels 80 va fundar 
el CP Vilanova, un club que 
va presidir a partir del 92 i 
durant més d’una dècada. 
En la dècada dels 90, va par-
ticipar activament al Consell 
d’Administració, primer del 
patronat d’Esports i després 
del Consell Municipal d’Es-
ports. També va ser Presi-
dent de l’Associació de Pen-
sionistes i Jubilats, entitat 
amb la que també tenia re-
lacions molt estretes i on va 

desenvolupar una gran tasca 
social.
Aquest vilanoví entranyable 
de caràcter tranquil, conegut 
i estimat per tothom, també 
es va implicar políticament 
al municipi i va formar part 
del consistori vilanoví du-
rant el mandat 1987-1991, 
com a regidor d’Esports.
L’any 2002, l’Ajuntament de 
Vilanova del Camí li va con-
cedir la Insígnia d’Argent al 
Mèrit Esportiu, un reconei-
xement públic a la seva tra-
jectòria en favor de l’esport 
local que va rebre en el trans-
curs de la Festa de l’Esport.
El passat 8 de juliol, Asensio 
Sánchez, encara va participar 
al lliurament dels premis del 
torneig d’estiu de futbol 7, 
Memorial José Sánchez, que 
organitza el Servei d’Esports 
i que aquest any celebrava 
el 30è aniversari. El torneig 
porta el nom del seu fill, José 
Sánchez, que va traspassar 
amb només 16 anys.

Vilanova del Camí acomiadà, dimarts passat, 
el seu veí Asensio Sánchez Garcia

L a trajectòria  de les 
persones defineix el 
seu caràcter, manera 

de ser, el seu tarannà, els 
fets parlen sempre millor 
que les paraules del que un 
és i representa. En aquests 
moments tristos en el que 
l’Asensio ens ha deixat, vull 
posar en relleu com amic i 
company, una trajectòria 
vital que des d’aquesta hu-
mil actitud, que en ell era 
virtut, hi havia una força 
i una tenacitat que el van 
empènyer tota la vida a 
objectius que han deixat 
frondosa empremta no 
sols entre els que el vàrem 
conèixer  i col·laborar amb 
ell, sinó també a Vilanova 
del Camí, vila que el va 
acollir des de la seva terra 
murciana de la que proce-
dia tota la família.
La família, a la que va de-
dicat els millors esforços 
en els anys difícils que el 

van tocar viure. La seva co-
munitat  va esta sempre tam-
bé   centre dels seus neguits. 
L’Asensio era una persona 
de poques paraules, treballa-
dor,  honest i  lleial als seus 
entre els que incloïa els ve-
ïns del nostre poble, per això 
des de l’ afició a l’esport que 
el movia des de jove, va ser 
dels fundadors a mitjans dels 
anys seixanta, del CF. Vila-
nova del Camí, referent es-
portiu durant molts anys al 
municipi, escola de formació 
esportiva per la que varen 
passar durant més de cinc 
dècades tants i tants joves 
vilanovins. Anys més tard va 
fundar el Club Petanca Vila-
nova del Camí, del que fou 
President.
Va ser elegit regidor de 
l’Ajuntament en l’any, 1987 
fent-se càrrec de la regido-
ria d’esports, la seva passió, 
impulsant la pràctica mul-
tidisciplinària de l’esport al 
municipi,  aquesta responsa-
bilitat s’hi va implicar en cos 
i ànima. Ha estat impulsor 
tanmateix del Memorial José 

Sánchez de futbol, que du-
rant 30  anys ha recordat 
la figura del fill esportista 
mor prematurament, va 
estar també dels fundadors 
de la Peña Madridista i va 
ser en dues ocasions Presi-
dent de la Llar d’Avis, tot lo 
qual,  només possa de ma-
nifest el ferm compromís 
amb Vilanova del Camí. 
Ens deixa doncs, una bona 
persona d’una gran huma-
nitat, membre d’una saga 
que a partir dels seus orí-
gens llunyans, van fer de 
Vilanova de Camí el seu 
poble, aportant    el millors 
d’ells mateixos, com una  
manera de reconèixer la 
generositat del municipi de 
acollida   contribuint a la 
convivència tot apropant, 
amb el seu treball les fron-
teres humanes de la nostra 
diversa i plural comunitat. 
Avui, només podem sentir 
gratitud i tristesa.  Descan-
sa en Pau.

Joan Vich i Adzet

La Fortalesa de la Humilitat

A la memòria d’Asensio 
Sánchez García

Asensio Sanchez
fou regidor de l’Ajunta-
ment vilanoví a més  de 
fundador del CF. Vila-
nova del Camí i d’altres 

entitats esportives i 
associacions.
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MONTMANEU / LA VEU 

A quest cap de setma-
na el municipi de 
Montmaneu celebra 

la seva Festa Major. Tothom 
és convidat a assistir als ac-
tes que s’han preparat per a 
l’ocasió.

DIVENDRES 2
- 21:00h Sopar de veïns a 
la plaça Major (recollir el 
tiquet al preu de 3 euros a 
l’Ajuntament abans del dia 
26 d’agost). Presentació de 
l’hereuet i la pubilleta i del 
pregoner de la Festa Major.
- 23:30h Concert a càrrec del 
cor de música VEUS.KAT 
(gospel i pop).

DISSABTE 3
- 8:30h Repic de campanes 
anunciant la Festa Major.
9:00h Pedalada i caminada 
popular a la Font de La Pa-
nadella. 
Inauguració de la rotonda 

de la Panadella. Esmorzar 
per a tothom.
- 11:00h Inflables per a la 
mainada, partit de futbol 
sala infantil i partides de 
tennis taula.
Tot a la pista poliesportiva i 
als voltants.
- 17:00h Festa de l’escuma.
Seguidament xocolatada per 
a tothom.
- 18:00h Final dels campio-
nats de Truc, Botifarra i Do-
mino al Cafè del Poble.
- 20:30h “Escala en hi-fi” a 
la plaça Major.
- 23:30h Ball de nit amb l’or-
questra Mediterrània.
- A la mateixa hora concert 
del grup igualadí Xillona a la 
pista poliesportiva.

DIUMENGE 4
- 11:30h Cercavila amb els 
grallers i geganters de Sant 
Guim de Freixenet.
- 12:30h Missa solemne amb 
la Coral Merlet.
- 13:00h Concert a l’església 

Dies de Festa Major a Montmaneu
La nit de divendres es podrà gaudir d’un excel·lent concert a càrrec del cor Veus.kat

amb la Coral Merlet.
- 13:30h Sardanes a la plaça 
Major amb la Cobla Ciutat 
de Manresa.
- 18:00h Masterclass de 

Zumba amb Edu Pérez i Xavi 
Gomà.
- 19:30h Havaneres a càrrec 
del grup Port Vell amb rom 
cremat per a tothom.

DILLUNS 5
- 12:00h Missa de difunts a 
la capella de la Mare de Déu 
de la Creu.

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

El passat 27 d’agost es va ce-
lebrar el Dia del Soci del Ca-
sal d’Avis dels Hostalets de 
Pierola, la gran trobada anual 
d’homenatge a tots els socis 
de l’entitat.
A partir del migdia, la plaça 

de Cal Figueres es va omplir 
de gom a gom de socis i fami-
liars per gaudir de la gran pa-
ella, tot i la calor del dia.
Una bona jornada per co-
mençar el nou curs de l’As-
sociació d’Avis dels Hostalets 
de Pierola, que, de ben segur, 
portarà interessants sorpreses 
als associats.

Dinar del Dia del Soci 
al Casal d’Avis dels 
Hostalets de Pierola

HOSTALETS DE P. / LA VEU 

E l Paleo_CapdeSetmana 
és una experiència total 
i de caràcter familiar 

que combina l’estada, en rè-
gim de pensió completa a l’al-
berg de Can Roviralta, amb 
tot un conjunt d’activitats, ta-
llers i excursions a l’entorn de 
la paleontologia i més concre-
tament el període del Miocè.
Veniu amb la família a fer 
una immersió paleontolò-
gica, allotgeu-vos tot el cap 
de setmana a l’alberg de Can 
Roviralta en règim de pensió 
completa i emporteu-vos l’ex-
periència del Miocè a casa! El 

Proper cap de setmana del 
10-11 de setembre gaudireu 
d’una manera ben especial 
els darrers dies de vacances 
en família abans de començar 
l’escola.
Des de l’entrada el dissabte al 
matí a l’alberg fins a la sortida 
el diumenge després de dinar, 
tots els participants van gau-
dir d’una experiència única 
que els va aventurar en un vi-

P@leo_CapdeSetmana: Fes de 
paleontòleg als Hostalets de Pierola

Fes de paleontòleg i 
aventura’t en un viatge 
a fa 12 milions d’anys! 
Tot preparat pel proper 
P@leo_CapdeSetmana 
al CRIP dels Hostalets 
de Pierola el 10-11 de 

setembre.

atge a fa 12 milions d’anys. No 
us perdeu cap de les activitats 
previstes durant aquest cap 
de setmana. Descobrireu els 
secrets paleontològics ama-
gats sota terra; resoldreu p@
leo_enigmes; coneixereu la 
història d’en Pau, us endin-
sareu en una selva tropical i 
fareu noves amistats amb qui 
compartireu l’aventura pale-
ontològica!
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SALUTACIÓ
Benvolguts veïns/veïnes
Des de que estem al capdavant del Consistori, hem treballat entre d’altres coses i sempre dins de 
les nostres possibilitats, per dur a terme una sèrie d’activitats lúdiques com: Cinema, Tallers de 
Cuina, Veu i Cant, Xerrades, Teatre, Sopars, Ioga, Concerts, Zumba... sempre pensant que els nos-
tres veïns/veïnes puguin participar i gaudir d’aquestes activitats. La veritat és que estem molt 
contents de l’acceptació i participació per part del veïns, de tots els esdeveniments que s’han dut 
a terme �ns a dia d’avui.

Amb aquesta il·lusió hem preparat aquest any una Festa Major, amb molts esdeveniments, que 
esperem siguin del grat de tothom i desitgem que els gaudiu i, sobretot, que hi participeu.

Tot l‛equip de govern us desitgem

 que passeu una bona Festa Major!
Angel Farré Carulla

Alcalde
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VECIANA / LA VEU 

E l nucli de Segur ce-
lebrarà la seva festa 
grossa aquest proper 

dissabte dia 3 de setembre, 
amb la qual es tancarà  el cicle 
de festes majors del municipi 
de Veciana encetat al mes de 
maig.
Sens dubte la gran novetat que 
trobaran les persones que vi-
sitin el poble  aquest dia serà 
la nova imatge que presenta 
la plaça de l’església, rehabi-
litada recentment, així com 
el nou espai d’aparcament de 
vehicles ubicat en el terreny 
públic que ocupava l’antiga 
bassa d’aigua. L’altra nove-
tat és l’aspecte que presenten 
les ruïnes del castell de Segur 
després de la campanya de 
desenrunament i restauració 
realitzada, el passat mes de 
juliol, per l’Ajuntament de Ve-
ciana amb l’ajuda econòmica 
del Ministerio de Fomento 
dins de la línia del 1,5% cul-
tural. Aquest castell, situat a 

788 metres d’altitud, va ser 
enderrocat l’any 1616 per 
odre del virrei de Catalunya 
per haver-se convertit en un 
cau de bandolers. Actualment, 
després de diverses fases de 
restauració, ha quedat a la vis-
ta un bon tram de la primera 
muralla, gran part de la planta 
baixa, així com la totalitat de 
les bases de les dues torres cir-
culars. Està previst que aquest 
mes de setembre continuïn les 
obres de recuperació finan-
çades, en aquesta ocasió, pel 

Aquest dissabte festa major a Segur 
de Veciana

Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya.
Per tant aquest dissabte serà 
una bona ocasió per visitar 
aquest bonic poble i gaudir 
dels actes preparats per la co-
missió de festes de Segur que 
començaran a la 1 de la tar-
da amb la missa al santuari 
de la Mare de Déu del Puig 
del Ram.  A les 6 de la tarda 
es reprendran els actes amb el 
repic de campanes i la lectura 
del pregó que donaran pas a 
la xocolatada i els jocs per la 
mainada amenitzats pel grup 
Cottage. A 2/4 de 9 del vespre 
començarà la cantada d’Hava-
neres en el marc incomparable 
de l’església de Santa Maria de 
Segur totalment rehabilitada 
l’any passat per l’Ajuntament. 
Una gran rifa a les 9 del vespre 
posarà punt i final a la festa 
grossa d’enguany.
Aquesta celebració comp-
ta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Veciana i di-
verses empreses i entitats de la 
contrada.

VECIANA / LA VEU 

E n un municipi com el 
de Veciana, amb una 
població força reduïda, 

l’arribada d’infants es sempre 
motiu d’alegria compartida.
És per aquest motiu que des 
de l’Ajuntament de Veciana es 
ve donant, des de l’any 2009, 
la més sentida acollida als 
nounats que formaran el futur 

del municipi.
En aquesta línia el passat di-
lluns 29 d’agost l’alcalde de 
Veciana, Jordi Servitje, va do-
nar la benvinguda al vecia-
nenc Arnau Botinas Roca, que 
va néixer el passat dia 7 de ju-
liol de 2016 i viurà, juntament 
amb els seus pares Jaume i 
Meritxell, a la masia de Cal 
Gironella propera al nucli de 
Sant Pere del Vim.

L’Ajuntament dóna la 
benvinguda al vecianenc 
Arnau Botinas

CALAF / LA VEU 

L a Plana és la nova aula 
teatral que s’obre camí 
a Calaf. Un projecte 

que comença aquest octubre 
i que té com a objectiu cre-
ar escola i alimentar l’interès 
escènic de la comarca i roda-
lies en l’àmbit més creatiu i 
dramàtic.
La Plana defensa una meto-
dologia de treball intern, on 
la pròpia creativitat, el joc i 
l’esporàdic són les eines que 
l’alumne utilitzarà en el pro-
cés d’aprenentatge.
L’escola obre cursos de tea-
tre per a totes les edats, em-
fatitzant en la necessitat de 
conèixer diversos mètodes 
teatrals per ajudar a l’alum-
ne a formar-se com actor 
i actriu, des del seu jo més 
intern, i a esdevenir un ca-
nal obert d’expressió i mo-
viment corporal; o l’ajudarà 
a expressar-se millor verbal 
i gestualment en la seva vida 

quotidiana i professional.
La Plana pretén ensenyar a 
l’alumne la veritat del tea-
tre; aquell que succeeix en 
qualsevol lloc i en qualsevol 
moment; en la quotidianitat 
i en el fictici; en l’imagina-
ri individual i en el grupal. 
Un teatre que esdevindrà 
una eina de suport vital per 
conèixer-se a si mateix i ens 
permetrà interaccionar en el 
col·lectiu.
Amb el suport de la Funda-
ció Privada Casal de Calaf, 
La Plana obre les seves por-
tes a tothom que vulgui pas-
sar una bona estona gaudint 
d’aquest art.
El dia 9 de setembre a les 
20:00 h es celebrarà  una re-
unió informativa a la Sala 
de Fusta del Casal de Calaf. 
Per a més informació, podeu 
consultar la seva pàgina web:  
HYPERLINK “http://www.
laplanateatre.com/”www.
laplanateatre.com.  O telefo-
nar al número: 620 58 93 91

Neix la Plana Teatre, 
la nova aula teatral de 
Calaf

PUJALT / LA VEU 

El dilluns 5 de setembre a 
partir de les 21h, es porta-
rà a terme una observació de 
l’univers virtual i real a l’Ob-
servatori de Pujalt. La sessió 
començarà a les 21h amb la 
projecció d’un programa amb 
el que es viatjarà a través del 
Sistema Solar i a través de tot 
l’Univers entrant dins de ne-
buloses, cúmuls d’estrelles i 

galàxies. Una vegada acabada 
aquesta part virtual es passa-
rà a veure l’Univers a ull nu, 
a través de telescopi i també a 
través de fotografia a través de 
telescopi. L’activitat es durà a 
terme fins a les 23h de la nit 
sempre que la meteorologia 
ho permeti. Cost 5 euros ma-
jors de 14 anys, 3 euros entre 7 
i 14 anys i gratuït als menors 
de 7 anys. Reserves al:
636 505 197 o al 620 136 720. 

Recorreguts virtual i real a 
l’Observatori de Pujalt

Parròquia 
de Sant 
Magí de 
Rocamora

Organitza: Patrocinen: Col·laboren:

Santuari de Sant Magí 
de la Brufaganya

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
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Pa amb Oli i Xocolata!Pa amb Oli i Xocolata!
Comença el curs
Consells per a l’arribada del 
nou curs escolar 
PÀG. 4 | REPORTATGE

Sortides en família
La ruta de l’aigua i la pedra a 
Collbató
PÀG. 3 | REPORTATGE

GUANYADOR DE LA PORTADA
Sergi Gelabert Balsells
Alumne de l’Estiuart 2016 
de l’EMA Gaspar Camps

Patrocina el
concurs de dibuix
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a “Les deus aventura” a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus �txers 
automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” o LA VEU puguin portar a terme, d'acord 
amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

D’UN FORFAIT CIRCUIT PER A 
TOTHOM PER A 2 PERSONES
Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

GUANYADOR
Vicenç Corbella Savall

IGUALADA

Feu un passeig per Collbató 
tot seguint l’itinerari de l’Ai-
gua i la Pedra Seca, descobrint 
antigues construccions, esca-
les misterioses, fonts amaga-
des i altres indrets curiosos de 
l’entorn del poble.
Durant aquest recorregut po-
drem descobrir l’art de la pe-
dra seca, el qual consisteix en 
encaixar i fixar les pedres entre 
elles com si fos un puzle, sense 
necessitat d’utilitzar morter.

Distància: 5.6km (recorregut 
circular)
Desnivell: 200m
Horari: aproximat 2-3h
Dificultat: Fàcil.
A més, us proposem un joc 
d’investigació. Mentre realit-
zeu la ruta heu de tractar de 
trobar, identificar o veure di-
ferents punts descrits en un 
full de control els quals pun-
tuen segons la seva dificultat 
d’ésser descoberts.

Descripció del recorregut
Podem iniciar l’itinerari a la 
Plaça de l’Era de Collbató on 
es troba l’oficina de Turisme 
i un panell informatiu de la 
ruta, així com també a l’Ermi-
ta de la Salut, on hi ha un àrea 
d’esplai amb  taules de picnic 
i barbacoes i d’es don s’acce-
deix a les Coves de Salnitre on 
es realitzen visites guiades.

-Plaça de L’Era.
Agafem el passatge Blancafort 
(peatonal) que pujant unes es-
cales ens portarà fins al carrer 
Pau Bertran, on haurem de 
trobar el primer punt puntu-
able: el Molí de l’Oli.
 Just aquí trobarem un pal in-
dicador on prenem la direcció 
“Montserrat per les Coves de 
Salnitre”, tot seguint el GR 
172.
- 0:05h: Mirador.
Ens incorporem al carrer de la 
Salut on de seguida trobarem 
un bonic mirador. Aquí  hau-
rem d’albirar un dels punts 
mes ben puntuats del recorre-
gut: El Gat de Montserrat.
Seguim tot el carrer de la Sa-
lut, direcció a l’est, trobant 
marques del GR, tot deixant a 
un costat diverses arcades que 
uneixen els diferents carrers.
- 0:10h: Panell indicador.
Al final del carrer de la Salut i 
fent cantonada amb el carrer 
del Castell, trobarem un pa-
nell indicador que ens dirigirà 
cap al Forn de Calç per un pe-
tit corriol.

 Sortim del poble per aquest 
sender, punt d’arribada dels 
peregrins que recorren el  
camí de Sant Jaume. Aviat tro-
barem tres arcades, envaïdes 
per la vegetació,  possiblement 
estances de l’antic castell en 
un indret amb unes vistes fan-
tàstiques de la Muntanya de 
Montserrat.
- 0:15h: Carretera B-112.
En aquest punt podem seguir 
les indicacions cap les runes 
del Castell de Collbató (anar 
i tornar uns 20 minuts) o tra-
vessar la carretera per seguir 
l’itinerari que ens dirigeix al 
Forn de Calç que podem veure 
just al nostre davant.
- 0:20h: Forn de calç.
És divertit investigar aquest 
antic forn, tot pujant i baixant 
les diferents escales o endin-
sant-nos als seus pous.
A l’esplanada del forn de calç 
podem veure un pal de fusta, 
el qual seguirem en direcció 
als Saltadors d’en Rogent, tot 
seguint un petit corriol.
- 0:25h: Escales de gat.
Podem pujar a quatre potes 
per les curioses Escales de Gat 
per tal d’arribar a una pista.
Seguim la pista en suau pu-
jada (cap a la dreta), prestant 
atenció de no passar-nos el 
següent cartell indicador que 
trobarem amagat entre la ve-
getació, a la nostra dreta, a es-
cassos metres.
- 0:30h: Senyal indicador.
Abandonem la pista princi-
pal tot seguint les indicacions 
de la Serra de Gatells, endin-
sant-nos en un petit sender 
que en breu ens portarà fins 
una esplanada amb un nou 
pal indicador, seguim la indi-
cació que ens guia a ma dre-
ta. - 0:45h: Senyal indicador 
Després d’una petita pujada, 
arribem a un collet, deixarem 
el camí carener tot girant a 
l’esquerra per un corriol ben 
planer, que ens permetrà veu-
re de seguida les restes d’un 
antic hostal. Entre una abun-
dant vegetació arribarem a la 
Barraca d’en Varela.
- 0:45h: Barraca d’en Varela.
Inspeccionant la barraca, po-
drem trobar la senyal que tot 
peregrí segueix per arribar 
fins a Santiago de Composte-
la, una vieira.
Arribats a la pista principal de 
nou, ens acostem a gran espla-
nada del Camp de Tir on sota 
uns pins trobem unes grans 
pedres on podem aturar-nos a 
descansar amb unes boniques 

vistes de la cara sud de Mont-
serrat.
- 0:50h: Senyal indicador.
En aquest cas, la senyalització 
ens indica la direcció on es 
troben els Saltadors d’en Ro-
gent, però es tracta d’un camí 
perdut pel camp de conreu i 
l’abundant vegetació.
Ara sí ens tocarà utilitzar el 
nostre esperit aventurer per 
trobar aquesta antiga cons-
trucció. Haurem de buscar 
la manera d’arribar a la part 
posterior del dipòsit d’ai-
gua. Podem rodejar el camp 
de conreu per la dreta, tot 
deixant a la nostra esquerra 
els rusc d’abelles (aneu amb 
compte) i buscar, darrere del 
dipòsit, un petit corriolet que 
davalla uns metres fins trobar 
els Saltadors enmig de la den-
sa vegetació.
- 1:00h: Saltadors d’en Rogent
Retornem a l’esplanada del 
Camp de Tir i la barraca d’en 
Varela.
- 1:10h: Barraca d’en Varela
Seguim la pista principal amb 
marques del GR ara en direc-

ció Collbató. Si estem atents, 
en uns minuts podem trobar 
la Bassa dels Senglars a la nos-
tra esquerra, amagada entre 
l’espessa vegetació.
- 1:20h: Just damunt del Forn 
de Calç.
Seguim la pista tot baixant per 
damunt del Forn de Calç. Si 
tenim bona vista podrem veu-
re un bonic pou d’aigua.
En aquest punt, podem refer 
el camí creuant la carretera i 
tornar al poble, o podem se-
guir...pels més intrèpids!
- 1:25h: Senyal indicador.
En un revolt molt pronunciat, 
veurem a la dreta  un cartell 
que ens dirigirà cap a la Font 
Closa, tot anant cap a l’est.
Seguim el corriol que en breu 
tomba a l’esquerra (atenció:  
NO seguiu recte! No està se-
nyalitzat ) per una forta baixa-
da on s’insinuen unes escales.
- 1:30h. Font Closa
Seguim el corriol ignorant un 
trencall que ens porta cap a la 
Font de les Bonetes.
Seguim un mur de pedra on 
es poden distingir algunes fal-

gueres. Les alzines, pins i rou-
res ens faran una bona ombra.
- 1:40h: Carretera B-112
Haurem de resseguir uns me-
tres pel lateral de la carretera, 
fins un nou cartell indicador 
que ens dirigeix cap a la Font 
de la Salut, tot endinsant-nos 
de nou per un petit corriolet.
- 1:50h: Font de la Salut.
Arribem a la bonica Font de la 
Salut, presidida per una gran 
plataner.
- 1:55h: Cruïlla
Retrocedim fins a la cruïlla 
on ens hem desviat per acos-
tar-nos a la Font de la Salut i 
prenem ara el sentit que ens 
durà a l’ermita de la Salut. Pas-
sem per un pont frondós sota 
la carretera, resseguint la ma-
teixa riera i en breu podrem 
divisar un cartell indicador 
que ens portarà al camí em-
pedrat d’accés a l’ermita, tot 
creuant la carretera de nou.
- 2:10h: Ermita de la Salut.
Baixem de l’ermita pel cantó 
oposat per on hem arribat, tot 
seguint el camí que ens queda 
al marge dret de la seva entra-
da. En uns minuts arribarem a 
l’àrea d’esplai de la Salut.
- 2:15h. Àrea de Lleure.
Des d’aquest punt haurem 
d’utilitzar el nostre ingeni per 
trobar la Bassa d’en Romanyà. 
Molt a prop també podrem 
descobrir una bauma.
Des d’aquest punt podem 
accedir, a peu, a les Coves de 
Salnitre en uns 25 minuts de 
pujada on es realitzen visites 
guiades.
 Si optem per retornar al po-
ble, ho farem desfent el camí 
fins a la carretera i agafant el 
sender senyalitzat que en 5 
minuts ens situarà al nucli his-
tòric de Collbató.

La ruta de l’aigua i la pedra a Collbató

Sortir amb nens
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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)

D’aquí a pocs dies els nens 
tornaran a l’escola i es troba-
ran amb els seus companys, 
nous professors, noves classes, 
etc. Molts d’ells la nit anterior 
ni tan sols podran dormir dels 
nervis que suposa un esdeve-
niment tan important.
Els cal, doncs, un acompanya-
ment per anar-se adaptant de 
manera gradual al canvi tant 
física com sentimentalment.
Facilitem a continuació algu-
nes claus que faran més fàcil 
aquesta transició.

Per als més petits:
- És recomanable portar-los a 
visitar l’escola abans del pri-
mer dia, i explicar-los-hi mica 
en mica què es trobaran quan 
comencin les classes.
- No cal sobreprotegir als més 
petits (ni perdre el vincle), ja 
que els pot provocar una pèr-
dua d’autonomia i confiança 
en sí mateixos.
- Els pares han de transmetre 
alegria i aproximar el canvi 
en positiu, de manera que en-
comanin als fills aquest estat 

emocional.

Per a nens de primària i se-
cundària:
- Cal fixar conjuntament un 
seguit d’objectius i avaluar-los 
cada trimestre.
- És important que els pares 
transmetin als seus fills la cul-
tura de l’aprenentatge per a 
que no percebin l’escola com 
una obligació.
- És bo que els pares s’interes-
sin i coneguin què fan els seus 
fills a classe, ja que els pares 
motivats generen fills com-
promesos amb l’aprenentatge.
- És millor que els deures d’es-
tiu es facin entre juliol i agost 
i no al setembre, per a que pu-
guin començar el curs amb la 
ment més fresca.
- Les primeres setmanes de se-
tembre són ideals per ordenar 
l’habitació de cara al proper 
curs: guardar tot allò de l’any 
passat i comprar els llibres i el 
material escolar pel curs que 
està a punt de començar.

Consells vàlids per a tots els 

Comença el curs, tornem a l’escola

nens: 
- Esmorzar adequadament 
abans de sortir de casa per 
arribar amb forces a l’escola. 
També és molt important que 
els nens prenguin a mig matí 
un entrepà o una peça de frui-

ta.
- És bàsic recuperar els hàbits 
de son una setmana abans de 
començar l’escola.
- És important que el nen por-
ti roba còmoda, no ajustada, 
independentment de si va 

amb uniforme o no.
- El calçat també ha de resultar 
còmode i encaixar bé al peu, 
ni massa petit ni massa gran. 
En aquest cas el factor moda 
ha de quedar en un segon pla.
- Cal escollir una bona mot-
xilla per evitar l’excés de pes, 
les males postures i el dolor de 
l’esquena. 

A banda d’aquests consells, cal 
tenir present que els profes-
sors també juguen un paper 
clau en l’adaptació del nen a 
la tornada a l’escola. Per tant, 
és important que els pares 
mantinguin una estreta rela-
ció amb els professors, sobre-
tot els primers dies, per estar 
al corrent de com el nen s’està 
adaptant al nou curs i poder 
aplicar les mesures més con-
venients en cas de necessitat.
En definitiva, tant els pares i 
mares com el professorat són 
clau per garantir una òptima 
tornada a l’escola, i recordem, 
aquesta comença dies abans 
del primer dia de classe.

S’acaben les vacances, els dies 
de diversió i comença l’escola i 
la rutina. A molts nens els cos-
ta tornar a la rutina i és molt 
probable que els dies previs a 
l’escola els nens estiguin ner-
viosos o preocupats. Saps com 
ajudar-los? 
Després de tres llargs mesos 
de vacances i diversió, arri-
ba el moment de tornar a la 
guarderia o a l’escola. Encara 
que juntament amb els seus 

companys i professors també 
s’ho passin bé i aprenguin, a 
la majoria de nens els costa 
tornar a adaptar-se a la rutina. 
D’aquesta manera, és possible 
que en aquests primers dies els 
teus fills insisteixin en què no 
volen anar a l’escola, diguin 
que no els agrada o que és 
avorrida. 
Si aquest és el teu cas, és re-
comanable que els escoltis, ja 
que és possible que els teus 

Torna a la rutina després de les vacances

nens se sentin nerviosos, pre-
ocupats o insegurs.
Recorda que, per a ells, tor-
nar a l’escola suposa tornar a 
un estil de vida molt més es-
tructurat i amb aquest, tots els 
canvis que comporta, com per 
exemple:
- Tornar a adaptar-se a una 
rutina de son.
- Deixar d’estar sempre en un 
espai familiar al qual ja estan 
habituats i anar a l’escola amb 

altres nens i els professors.
- Participar en activitats esco-
lars i les relacions socials típi-
ques de l’escola.
- D’altra banda, deixen d’es-
tar sempre amb els pares (en 
el cas dels nens més petits) o 
amb els seus millors amics que 
marxen cap a altres centres 
(quan ja són una mica més 
grans), i això pot causar-los 
una sensació de pèrdua.
Davant d’aquesta situació, has 

de saber que la teva actitud és 
molt important per superar 
aquesta etapa. Els teus fills han 
de sentir que els dónes suport 
i s’han d’adonar que són capa-
ços d’anar endavant malgrat 
que, al principi, vegin difícil 
adaptar-se al canvi. Tanma-
teix, has de transmetre’ls se-
guretat i confiança mitjançant 
una actitud positiva en què 
vegin que poden recolzar-se.
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MOTOR / LA VEU 

El Campionat del Món 
FIM de Trial 2016 posa 
punt i final aquest cap 

de setmana a Itàlia, amb una 
important cita per a Toni Bou 
i tot l’equip Repsol Honda.
Amb 31 punts d’avantatge so-
bre el segon classificat, Toni 
Bou pot certificar aquest dis-
sabte el seu desè títol de Cam-
pió del Món de Trial Outdo-
or, el vintè títol mundial de 
la seva carrera en Trial indi-
vidual (indoor + outdoor). 
Un nou títol per augmentar 
encara més el seu palmarès i 
situar-se com l’esportista del 
motor amb un major nombre 
de títols mundials.
Les possibilitats que el pilot 
de Repsol Honda aconseguei-
xi el títol en el primer dels dos 
“match ball” que té en aquest 
Gp d’Itàlia són elevades, ja 

Toni Bou es pot endú el seu vintè títol 
mundial aquest cap de setmana 

Èxit considerable en l’estrena de les Gran Turismo Pro Sèries
SLOT / LA VEU 

El Després del necessari 
parèntesi estival i amb 
les piles ben carrega-

des es reprenia l’activitat al 
Tim Comarca amb la primera 
cursa dels GT Pro. Basada en 
els espectaculars Gran Turis-
mo contemporanis, es tracta 
d’una categoria de la que se’n 
disputa un campionat conjunt 
amb el club veí d’Icar-Indo-
or. No és l’única especialitat 
d’aquest tipus de cotxes, però 
el que la fa diferent de les al-
tres és una reglamentació molt 
permissiva la qual cosa es tra-
dueix en uns cotxes d’elevades 
prestacions. Al Tim Comarca 

que quedant setè ja s’assegu-
raria el títol.
El seu màxim rival serà Adam 
Raga, que arriba a Itàlia amb 

Els equips del MCI seran protagonistes 
de l’estatal de ral·lis de demà a Cervera

ES BUSCA ASSESSOR/A 
COMERCIAL

Es busca assessor/a comercial experimentat/da  
i dinàmic/a. 
Captació, assessorament i fidelització de clients. 

Es valorarà bona presència i un mínim de 2 
anys d'experiència com a venedor/a. 
Imprescindible vehicle propi. 

Si estàs interessat envia el teu 
CV a l'adreça de correu: 

info@talentiagestio.com
surtdecasa.cat/centre

Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!

amb un cotxe el xassís del qual 
era construït per ell mateix, 
però no ho va tenir gens fàcil, 
ja que el segon classificat va 
acabar a la mateixa volta que 
ell. Era el Victor Garcia, que 
curiosament portava el mateix 
model de xassís que el guanya-
dor. Per la tercera posició hi va 
haver un triple empat, entre el 
local Daniel Bisbal, el manresà 
Pítia Claret i el pilot de Corne-
llà Albert Ortega, tots tres en 
menys de mitja volta. I per si 

no n’hi havia prou també a la 
sisena posició van empatar el 
montbuienc Jep Rosinés amb 
el vilafranquí Josep Manel 
Moratona. Queda clar, doncs, 
que es pot parlar de màxima 
igualtat entre els competidors.
Ara un petit parèntesi i l’acti-
vitat tornarà al Tim Comarca 
el proper divendres 9 de se-
tembre, amb la disputa de la 
segona cursa d’aquesta apassi-
onant categoria. 

s’hi estrenava el passat diven-
dres, i val a dir que amb un 
èxit considerable.
La cita va reunir tots els ingre-
dients necessaris per una bona 
vetllada d’slot: a l’atractiu dels 
cotxes s’hi afegia una graella 
de sortida molt variada i co-
lorista, a més de nombrosa: 21 
pilots feien acte de presència, 
en una nit en que fins i tot la 
climatologia va ser clement i 
les temperatures eren mode-
rades per tractar-se del mes 
d’agost.
El resultat es presentava prou 
incert. Els pilots d’Icar-Indoor 
sumaven més experiència amb 
aquests cotxes, a la qual els del 
Tim Comarca podien enfron-

tar el seu millor coneixement 
de la pista. Uns i altres van fer 
valer les seves fortaleses i d’ai-
xò en va esdevenir una cursa 
molt competida, on les posi-
cions es van repartir de ma-
nera força equitativa entre els 
representants d’ambdós clubs. 
Això sí, a la mànega crono-
metrada va saltar la sorpresa 
a l’aconseguir el Jordi Gaspà 
una inesperada primera po-
sició, no gaudint, almenys 
en aparença, de cap dels dos 
avantatges esmentats. Al seu 
darrere es van classificar l’Al-
bert Solé, del Tim Comarca, i 
l’Albert Ortega, d’Icar-Indoor.
A la cursa, però, en Jordi no 
va poder fer bones les expec-
tatives, ja que el motor del 
seu cotxe va defallir a partir 
de la segona mànega. Abans 
d’enfonsar-se a la classificació, 
però, va poder marcar la volta 
ràpida pel seu carril de sorti-
da. Eliminat el pilot d’Ivars 
d’Urgell, el badaloní Marc An-
dreu es va convertir en el pri-
mer guanyador de la categoria 

el subcampionat a la butxaca 
i amb mínimes opcions al títol 
que es complirien si Bou que-
dés per sota del setè lloc.

MOTOR / JOSEP M. VIDAL

A les nou del matí de 
demà dissabte comen-
çarà el Ral.li Cervera 

puntuable pel campionat es-
tatal i les diverses categories 
del campionat català de ral.lis 
de terra, així com pel Volant 
RACC i la Challenge Focux-
trem. Varis són els equips de 
Moto Club Igualada que hi 
participaran, així com copilots 
de MCI que hi participaran 
amb pilots d’altres escuderies.
A l’hora d’escriure aquestes 
línies i a falta de ser publica-

da la llista d’inscrits oficial 
hi participaran els següents 
pilots: Miquel Prat/Miquel 
Amblàs-Mitsubishi-, Josep 
Basols/Jordi Mercader-Ci-
troën, Eduard Forès/David 
Usón-Mitsubishi-,  Marc 
Cañellas/Marc Sauleda-Ford-, 
Pep Bassas/Jaume Poch-Peu-
geot-, Pere Rovira/Carles Pla-
nell-Ford-, Miquel Pons/Marc 
Que-Ford-.
Avui a les vuit del vespre es 
farà l’acte protocol·lari de la 
sortida a Cervera i serà demà 
quan es disputaran els quatre 
trams cronometrats a fer dues 
vegades cadascun d’ells.
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TRIATLÓ / LA VEU 

Aquest dissabte dia 27 
d’agost es va dispu-
tar la XXXI edició del 

Triatló de Guadalajara-Auto-
carpe, una de les proves més 
antigues del calendari nacio-
nal. 285 triatletes de diferents 
punts de la península s’han 
donat cita en aquest triatló 
de mitja distància (1.9km ne-
dant, 82km de ciclisme i 20km 
corrent). Una vegada més les 
altes temperatures van ser 
protagonistes de l dia, ja que 
el termòmetre no va baixar en 
cap moment dels 35ºC. 
En categoria femenina, la 
igualadina Anna Noguera va 
encapçalar la classificació des 
del primer parcial. Sortia de 
l’aigua amb 1 minut d’avan-
tatge sobre Helena Herrero i 
3min sobre Estefanía Gómez. 
Noguera va forjar el seu lide-
rat durant els 82km de ciclis-
me, en el que va marcar un 
potent registre de 2h31min-
54seg, el millor entre les fè-
mines.
Després de la T2 i en una 
carrera a peu en solitari, la 
triatleta del CAI arribava a 
meta en la 18a posició ab-
soluta i primera femenina, 
amb un temps de 4h24min-
38seg. La veterana Estefanía 
Gómez parava el cronometre 
en 4h37min03seg i a 3min ho 

Anna Noguera segueix demostrant el 
seu bon estat de forma a la triatló de 
Guadalajara-Autocarpe

El cadet femení del CB Igua-
lada va pujar el passat diu-
menge a categoria Preferent, 
la màxima a nivell del bas-
quetbol català. Tot i perdre 
dissabte a casa davant el JE 
Terrassa (35-44), les iguala-
dines es van saber aixecar el 

FUTBOL / LA VEU 

El passat dissabte es va 
disputar a Les Comes 
el tradicional partit de 

Festa Major, que va enfrontar 
els veterans de l’Igualada amb 
els del Sant Maure. 
El primer gol va arribar el 
minut 9 gràcies a una contra 
igualadina que Costa va fina-
litzar amb una gran vaselina. 
Tres minuts més tard va ar-
ribar la rèplica i Magí va em-
patar amb fort xut amb l’ex-
terior. A la segona meitat, el 
mateix Magí va xutar al traves-
ser però al minut 65 l’igualadí 
Carles S. Va recullir l’esfèrica 
al balcó de l’àrea i de xut ras 
va batre Miguel. A 5 minuts 
del final Rober B. Va estavellar 

feia Helena Herrero.

Bon paper de Daniel Baral-
dés
En categoria masculina el re-
presentant del CAI Triatló 
Daniel Baraldés va completar 
la natació en 32min55seg, va 
avançar posicions en el tram 
de ciclisme marcant un par-
cial de 2h32min38seg i va 
acabar firmant el 5è millor 
parcial en el tram de córrer 
amb 1h17min59seg. Amb la 
seva segona actuació en una 
competició de mitja distàn-
cia aconseguia el 19è lloc de 
la general i el 4t de la seva 
categoria amb un temps de 

L’Igualada s’emporta el trofeu de Festa 
Major davant el Sant Maure

una altra pilota al travesser. 
Partit dirigit pel col·legiat Sr. 
Sebastián. En finalitzar el par-
tit el President de l’AVI, Josep 
Mª Talló i junta directiva van 
lliurar els presents als equips 
participants.
Bon partit el jugat a Les Co-
mes, el bon joc, les ocasions i 
el pals van fer de la tarda una 
festa.
Per la UD Sant Maure van 
jugar: Miguel, Barrera, Cam-
pos, Torrres, Raúl, López Del 
Moral, Rai, Oscar T., Magí B., 
Fabregat, Lito, Isidro Alvarez i 
Francesc S. Per el AV Iguala-
da: Diego, Carles, Pep, Canals, 
Toro, Ivan, Pau, Gustavo, Xavi 
C., Sergi, Costa, Tort, Jordi C., 
Vicens, Solís, Sevilla, Xavi M., 
Rober B.

4h25min39seg. El guanya-
dor masculí va ser Pablo Da-
pena dominant de principi 
a fi (3h51min18seg), seguit 
d’Ariel Hernández (3h58min-
56seg) i Alberto González 
(4h01min54seg).

Les cadets del CB Igualada, nou equip 
de Preferent

cap i van obtenir un treballa-
da victòria en el decisiu partit 
a la pista del Lima Horta (36-
49). D’aquesta manera les 
igualadines van finalitzar en 
la segona posició del seu grup 
i seran entre els setze millors 
equips de Catalunya.

Menú diari - menú festiu 
servei de cartaObert tots 

els dies
RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com
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CINEMA / LA VEU 

El Cineclub Ateneu serà 
present –i per partida 
doble- en la 3a Setma-

na del Cineclubisme Català 
que es durà a terme al llarg 
de la setmana del 6 a l’11 de 
setembre a la Filmoteca de 
Catalunya. D’una banda, el 
diumenge 11, a les 19h, a la 
Sala Chomón, hi estrenarà el 
documental de la igualadi-
na Anna Cervera, A la puta 
strasse. 2º Acto (2015), que 
comptarà amb la presència 
de la realitzadora, el produc-
tor Santi Errando Mariscal, 
un dels protagonistes i mú-
sic –trobador Quico Palo-
mar i Joan Fitó del Cineclub 
Ateneu. El film és un retrat 
d’un entorn creatiu i artístic 
amagat sota la capa turística 
del barri Gòtic de Barcelona. 
El tancament del bar ‘2º Acto’, 
considerat un dels temples 
de la bohèmia, representa el 
final d’una època que queda 
captat en imatges en aquest 
documental. I per l’altra ban-
da, el dimarts 6 de setembre, 
a la sessió de la Sala Laya, a les 
18:30h, de la mateixa Filmo-
teca tindrà lloc el lliurament 
dels Premis José María Nunes 
de la Federació Catalana de 

Cineclubs (FCCC). Aquest 
serà el punt de partida de la 
3a Setmana del Cineclubisme 
Català en què els cineclubs ca-
talans poden programar a la 
seu de la Filmoteca catalana. 
Els premis són tres, al “Millor 
Fet Cineclubista del 2015”, a la 
“Millor pel·lícula catalana del 
2015” (escollida directament 
pels cineclubs) i un tercer a 
la “Persona/Entitat del món 
del cinema relacionada amb 
els cineclubs”. El jurat va es-
tar format per Pablo Sancho, 
president de la FCCC, San-
tiago Lapeira del Col·legi de 
Directors de Catalunya i per 
Toni Cuadras del Cineclub 
Ateneu, com a entitat gua-
nyadora l’any passat com a 
millor cineclub de Catalunya. 
Aquests premis s’anomenen 
José María Nunes en honor a 
l’intrèpid cineasta de Barce-
lona que va construir tota la 
seva filmografia al marge de 
la comercialitat i a contracor-
rent de modes i convencions. 
El seu cinema va trobar en els 
cineclubs el seu lloc natural 
d’exhibició.
De fet, des de mitjans dels 
anys cinquanta, els cineclubs 
han fet possible la difusió 
d’un “altre” cinema al nostre 

país. Llavors es lluitava so-
bretot contra els límits de la 
censura oficial; ara, contra 
els de la censura comercial i 
les desigualtats territorials. 
Els cineclubs catalans repre-
senten a comarques pràctica-
ment l’única opció per veure 
cinema d’autor i en VOS. El 
seu dinamisme i oferta hete-
rogènia passa per projectar 
cinema inèdit, curtmetratges, 
documentals, retrospectives, 
cinema familiar... El cine-

El Cineclub present a la Filmoteca de Catalunya

El jurat del premi Nunes 2016 amb l’igualadí Toni Cuadras.

clubisme d’avui es basa en la 
formació del públic en una 
societat canviant i participa-
tiva. Persones que es posen 
d’acord per veure i viure els 
films de manera col·lectiva. 
Els cineclubs són els respon-
sables que el cinema arribi 
arreu del territori i fan una 
tasca imprescindible en la 
formació del públic, que cada 
cop més busca un valor afe-
git en l’experiència de veure 
cinema. Els cineclubs propo-

sen als seus espectadors films 
que aporten alguna cosa més 
que entreteniment. Les pro-
jeccions d’aquesta setmana 
del cineclubisme a la Filmote-
ca de Catalunya són una mos-
tra d’aquest treball constant, 
i poc visible pels espectadors 
més urbans. Les propostes 
dels cineclubs d’aquest pro-
grama tenen un component 
social, de proximitat i alho-
ra obren la nostra mirada al 
món.

TEATRE / LA VEU 

Aquesta temporada 
el Teatre municipal 
l’Ateneu oferirà una 

quinzena de propostes escè-
niques variades i de qualitat 
per a tots els públics, fruit 
de l’esforç de l’Ajuntament 

d’Igualada, l’Ateneu Igualadí 
i el grup La Xarxa. 
El 17 de setembre aixecarà 
el teló amb un malabarisme 
acrobàtic de música i emo-
cions. The funamviolistas va 
obtenir el Premi Max al millor 
espectacle revelació el 2013.  
Les tres integrants de la com-

panyia fusionen sobre l’esce-
nari música clàssica i d’altres 
gèneres amb dansa, cant, hu-
mor i teatre gestual per a ex-
plicar una història d’amistat i 
de superació després d’haver 
perdut la feina. L’espectacle 
va guanyar també el Premi 
Talent Madrid 2013 al millor 

A la venda els abonaments del Teatre Municipal l’Ateneu

espectacle musical i el Premi 
al Millor Espectacle de Sala a 
la 16a Feria de Castilla y León, 
entre altres. De la resta de la 
programació teatral n’infor-
marem en la propera edició.
El Teatre Municipal l’Ateneu 
posa a la venda els abona-
ments per a cinc espectacles al 

preu de 50 euros, a partir del 
dimecres dia 7 de setembre. 
La venda general d’entrades 
serà a partir del diumenge 
11 de setembre a ‘El punt’ i a 
partir del dilluns 12 de setem-
bre estaran disponibles al ser-
vei de venda online de www.
ticketea.com.

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



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Exposició: “L’estiu, objectiu 
dels fotògrafs”

A 
propòsit d’aquests dies d’estiu, de la platja, dels estiue-
jants –potser, aleshores, uns privilegiats- i dels primers 
turistes, i també del camp i de les pràctiques excursio-
nistes, alguns fotògrafs igualadins en van fer el leivmotiv 

de la captura de llurs càmeres fotogràfiques, mitjançant unes ins-
tantànies que abracen des dels dies anteriors a la Guerra Civil fins 
als de la dècada dels seixanta. En aquest sentit, d’aquí se’n deriva 
aquest testimonial recorregut fotogràfic d’una certificada qualitat, 
que amb la personal òptica de cada autor, es presenta a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions fins al proper 11 de setembre, amb els fons 
documentats de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia (procedents de do-
nacions particulars d’alguns fotògrafs que havien format part de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada) i el suport de la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament d’Igualada. Així, la mostra et descobreix 
aquell període estival que abraça els mesos de juny, juliol i agost, 
coincidint amb el temps de vacances escolars i laborals per a moltes 
famílies de Casa Nostra; hores de lleure, recreació i relaxació, opo-
sades a la quotidiana rutina del calendari anual.
Si bé des de tombants del segle XIX va començar a fer-se habitual el 
concepte “estiueig” no va ser fins ben entrat el nou segle que es va 
anar consolidant i fent-se cada cop més extensiva aquesta pràctica 
vacacional en el ben entès de referir-se a la interrupció de l’activitat 
laboral continuada. Això va conduir a què molts dels llocs d’estiueig 
s’anessin convertint cada cop més en centres força concorreguts, on 
s’hi entremesclaven els estiuejants amb les persones que hi treballa-
ven; alhora que, paral·lelament, la celebració durant aquests mesos 
d’estiu de les nombroses festes majors de pobles i ciutats també va 
servir d’atractiu reclam per a passar-hi uns dies de vacances. 
I, d’aquella inaugural manera de viure l’estiu, que ben poca cosa 
en saben les noves generacions, aquesta exposició en retrata la sin-
gulars vivències d’algunes classes benestants que van veure en el 

fet d’estiuejar la possibilitat de cercar noves 
destinacions per al descans, la diversió o bé 
per a establir relacions socials ja fos en fin-
ques, torres, xalets o apartaments –en la línia 
d’una segona residència- que es trobaven en 

diferents indrets de la costa o de les con-
trades de l’interior; tot plegat, uns des-
plaçaments que van passar a ser cada cop 
menys complicats gràcies a les millores en 
les comunicacions i els transports. 
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MÚSICA / LA VEU 

E l proper dissabte, dia 3 
de setembre, Joventuts 
Musicals clausura les 

Serenates d’Estiu d’enguany 
amb un concert de la sopra-
no Sheila Grados i la pianista 
Marta Olivé. Serà a les 9 del 
vespre al claustre de l’Escola 
Pia d’Igualada, i les entrades 
tindran el preu habitual de 
10€, 8€ amb descomptes per di-
ferents tipus de carnets i 5€ per 
als socis de Joventuts Musicals 
i Amics del Teatre de l’Aurora. 
L’edició 2016 de les Serenates 
està dedicada a concerts de 
veu i piano. 
Aquest concert és una bona 
manera d’acomiadar l’estiu, 
època que molts aprofitem 
per anar de viatge, ja que se’ns 
proposa justament això: un 
viatge per Europa a través de 
la música d’alguns dels com-
positors més destacats de cada 
país. Passarem per Rússia de 

la mà de Sergei Rachmaninov 
i per la República Txeca de la 
mà d’Antonin Dvorak. Tam-
bé sentirem l’italià Giacomo 
Puccini i música espanyola del 
gran Manuel de Falla, a més 
d’àries de sarsuela. En passar 
per Àustria no hi ha com-
positor més reconegut que 
Wolfgang Amadeus Mozart, i 
d’Alemanya sentirem el mes-
tre Johann Sebastian Bach. 
Però no ens hem d’oblidar de 
la música popular: les intèr-
prets han escollit un sirtaki 
de Grècia i un bellíssim fado 
portuguès. 
I com cada viatge, sempre es 
torna a casa: Sheila Grados 
i Marta Olivé interpretaran 
música dels compositors cata-
lans Eduard Toldrà i Frederic 
Mompou.
Esperem que us vingui de gust 
acompanyar-nos en aquesta 
ruta, que ens servirà per recor-
dar bons moments de l’estiu i 
encarar la tornada a la feina 

amb un bon regust musical. 
Després de les Serenates 
d’Estiu, Joventuts Musicals 
d’Igualada ja està preparant 
el cicle de música clàssica del 
Teatre de l’Aurora, dedicat 

Concert de clausura de les Serenates d’estiu de les 
Joventuts Musicals d’Igualada

a duets de vent i corda amb 
col·laboracions especials. El 
8 d’octubre sentirem el duet 
de Marta Carceller (violí) i 
Oriol Carceller (flauta traves-
sera), amb els comentaris i la 

presentació de Marc Tarrida, i 
el 10 de desembre, el duet de 
Nuska Corrià (flauta de bec) i 
Santi Méndez (guitarra), amb 
la col·laboració del tenor Joan 
Eudald Castelltort. 
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NOTES TEATRALS

NÚRIA 
CAÑAMARES

Càndida comèdia sobre el món 
de la parella
T’estimo, però no tant. Autor: José Luis Alonso de 
Santos. Traducció i direcció: Miquel Murga. Amb: 
Ferran Castells, Mònica Corral i Josep Linuesa. Pro-
ducció: Teatre Gaudí. Teatre de l’Aurora. Dissabte, 
27 d’agost de 2016 

Una càndida comèdia sobre la complexitat 
del món de la parella i la benevolència de 
l’amistat. Un home a qui l’acaba de dei-

xar la dona es refugia a casa del seu amic, també 
ex d’ella. La forçada convivència d’aquests dos, la 
irrupció d’una jove i seductora veïna i tot un se-
guit d’embolics desencadenen una trama plena de 
malentesos i gags. 
Es tracta d’una adaptació de Pares y Nines de José 
Luis Alonso de Santos estrenada el 1988 i, tot i el 
trasllat a la Barcelona actual per l’humorista i tam-
bé director Miquel Murga, desprèn encara molt 
l’aire de l’humor ingenu, volgudament ocurrent 
i desimbolt d’aquells temps. La posada en escena 
s’adequa al to, però l’obra no agafa la volada que 
prendria si s’hagués partit, a dia d’avui, del full 
en blanc. La simplicitat del text força a una certa 
desmesura interpretativa que no encaixa amb els 
arquetips actuals. No per ser cornut un es conver-
teix de cop en estúpid... Els ritmes narratius tam-
poc són els mateixos que a l’Espanya de finals dels 
80 i necessiten un sacseig amb tisorada inclosa per 
mantenir l’atenció d’un espectador habituat a la 

multiplicitat d’impactes. Gairebé dues hores de 
funció fan feixuga una de les operacions més am-
bicioses del teatre: fer riure el públic.
Malgrat tot, la peça no és frívola ja que, si bé de 
puntetes, es qüestiona per què se separen les pare-
lles, què es seria capaç de fer per recuperar la per-
sona estimada, fins on pot arribar la bonhomia 
de l’amistat, la compassió, etc. No hi ha tampoc 
moralismes, només la voluntat de retratar una si-

tuació que, poc o molt, tothom pot haver viscut, i 
treure’n tot el suc que permeti l’humor.
Com a bona comèdia d’embolics no hi falta la 
cèlebre “Deixa’m que t’ho expliqui, no és el que 
sembla”, una mica de pit i cuixa, les entrades i 
sortides de personatges, l’animada música entre 
escenes... en definitiva, la frescor i la diversió que 
tan bé van per passar una bona estona.

MUSEUS / LA VEU 

Com cada primer diu-
menge de mes, el pro-
per 4 de setembre, a 

les 11:30h, el Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia convida a participar 
en una visita guiada i gra-
tuïta a les seves exposicions 
permanents, que permetrà 
conèixer el món de la pell i de 
les adoberies. Es pot sol·lici-
tar més informació al telèfon 
del Museu, el 93 804 67 52.
A Cal Boyer, antiga fàbrica 
cotonera del segle XIX i seu 
central del Museu, el visitant 

hi podrà distingit tres àmbits: 
L’home i l’aigua, Univers de 
pell i L’ofici d’adober. L’home 
i l’aigua presenta una visió 
general de les qualitats i l’ús 
de l’aigua. Aquí, la col·lec-

ció d’estris i enginys hidràu-
lics es reforça amb el Canal 
d’Experimentació, que aju-
da al visitant a comprendre 
els mètodes de canalització 
i d’aprofitament energètic i 

industrial de l’aigua. Univers 
de pell és una de les sales cen-
trades en la pell, i es dedica a 
explicar l’ús de la pell per la 
humanitat al llarg del temps a 
través d’una selecció acurada 
d’objectes confeccionats total 
o parcialment amb pell, que 
exemplifiquen les múltiples 
aplicacions i utilitats del cuir. 
L’altre espai dedicat a la pell, 
L’ofici d’adober, se centra en 
el treball de la pell a Igualada 
des de fa generacions. Aquí, 
eines i màquines són els tes-
timonis dels inicis manufac-
turers i de la millora constant 
fins a la implantació indus-

Diumenge, el Museu de la Pell convida a visitar les seves 
exposicions amb una ruta guiada i gratuïta

trial, que explica la vigència 
dels processos productius de 
les adoberies actuals i la con-
figuració de tot el barri del 
Rec.
L’altre edifici del Museu és 
Cal Granotes, antiga adobe-
ria del Pla del Cornet, que 
data del segle XVIII. Es troba 
situada a pocs metres de Cal 
Boyer i al costat del rec, canal 
medieval que abastia les fà-
briques de la zona. En aquest 
espai hi ha la posada en es-
cena de l’ofici artesanal de 
l’adob de la pell grossa o bo-
vina, que transporta al visitant 
a la Igualada preindustrial.

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

 Dra. Lídia Ramos
 Otorinolaringòloga

Visites concertades
Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES



Nans del barri de Sant Agustí

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

En el programa de les festes po-
pulars del barri de Sant Agustí 
i Travessies, del setembre, de 

1935, llegim: “Gràcies a la generosi-
tat d’un entusiasta veí de nostra fes-
ta, podrem admirar enguany les dia-
blures de quatre nanos (cap-grossos) 
completament nous” . En la relació 
d’actes del dia 15, s’anuncia: “En un 
dels intermitjos del lluït ball de nit, 
a l’envelat, es procedirà al Solemne 
bateig dels cap-grossos, que tant ga-
lantment han estat cedits al carrer. 
Els padrins seran, en cas de que ac-
ceptin, els seus antagònics Gegants. 
S’invita tothom al refresc que amb 
tal motiu se celebrarà (del pagar no 

en parlem, millor que en parleu vos-
altres)”.
Segurament que les noves figures 
batejades aquell any abans de la 
guerra,r figuren en aquest retrat, en 
el qual els Nans del carrer de Sant 
Agustí estan acompanyats pel gegan-
ter J. Cunillera.
Aquesta fotografia fou feta ja en els 
anys de la postguerra, quan ja s’havia 
celebrat el centenari d’aquelles fes-
tes, a l’any 1944, en les quals s’estre-
naren nous gegants, “confeccionats 
en una acreditada casa de la capital” 
Costaren 4.045 PTA. En el 1956 es va 
cremar un vell drac i a l’any següent 
van estrenar-ne un de nou.   

MARCEL·LÍ 
J. VALLS I 
TORNÉFesta Major, és a dir, castells

Poble, festa, gralles, CASTELLS...

E
ls castells, per bé que actualment n’existeixin 
colles i se’n facin exhibicions a la pràctica to-
talitat del país, són, per damunt de tot, una 
manifestació popular i tradicional pròpia de 

les comarques del Camp de Tarragona i el Penedès. És, 
doncs, per terres de la Catalunya Nova on cal cercar les 
seves arrels i posteriors desenvolupament i esplendor. 
Avui dia, superats vells mites i llegendes –més en-
llà d’històries de romans i gladiadors, de contalles de 
croats i almogàvers, d’acrobàcies de pirates i 
descobridors de continents, d’herències mo-
risques i de gestes increïbles del  general Prim 
per terres nord-africanes–, els historiadors  
s’han posat d’acord en afirmar que els cas-
tells provenen del ball de valencians i la moi-
xiganga: dos balls que, abans del segle XIX i al 
costat d’altres danses i entremesos, hom tro-
bava  a les terres que, de fa anys, constitueixen 
el territori casteller per naturalesa, definició i 
vocació.
Fins ben entrada la dinovena centúria, a 
Valls mateix, els castells eren coneguts amb 
la denominació de valencians, i encara avui 
a Igualada ho són amb la de moixiganga. Fi-
xem-nos, per tant, que els castells nasqueren, 
cresqueren i arribaren a la maduresa en una 
àrea molt concreta de la geografia catalana. I 
fixem-nos també que ho feren de bracet amb les danses 
i entremesos –cercolets, bastoners, diables, balls parlats, 
bestiari— que  caracteritzen festes majors tan recone-
gudes com les de Vilafranca, Sitges, Tarragona, Valls, 
Vilanova i altres de no tanta anomenada. Igualada, si-
tuada a la frontera entre les dues Catalunyes –la Vella 
i la Nova— i pel que fa al seu folklore festamajoner, 
participa plenament del model típic i propi d’aquestes 
comarques tarragonines i penedessenques.
Entenem, doncs, els castells, com a part inseparable de 
la festa. O dit d’una altra manera: els castells no es po-
den entendre al marge de la festa i sense la festa. I també 
contràriament: no hi ha festa important o que vulgui 
ser-ho en què no s’alcin castells, torres i pilars. I és per 

això –per aquest convenciment– que, després d’un matí 
pletòric de balls, danses i músiques de la terra, arribats 
al migdia, les colles castelleres  entren i planten la caba-
nya a la plaça on, enmig d’un ambient de gala i espec-
tació de luxe, comencen a enlairar els seus emocionants 
i atrevits monuments de cossos i ànimes. És l’hora del 
plat fort, l’hora culminant de la festa i la tradició, del 
passat i del present, de la realitat  esponerosa d’un poble 
que rendeix culte al seu  patrimoni col·lectiu.   

Heus ací, per tant, els castells: aquestes construccions 
bategants que causen pregona impressió a qui els veu 
per primera vegada i, al mateix temps, tan immensos 
i tan familiars per als qui, com nosaltres –igualadins— 
els coneixem de tota la vida. Per molt que, al llarg de 
l’any i de la mà dels Moixiganguers d’Igualada, tinguin 
lloc diverses jornades castelleres a la ciutat, la de la Festa  
Major és sempre la més esperada i la més intensament 
viscuda, com també la que motiva les màximes il·lusi-
ons i aspiracions de la nostra colla: per a ella, la diada de 
Sant Bartomeu, més enllà de la seva presència al Con-
curs de Tarragona i altres actuacions que pugui realit-
zar al llarg i ample del país, la jornada castellera de Sant 
Bartomeu  –a la seva estimada plaça de l’Ajuntament, 

enmig de la seva gent i al costat de colles històriques 
i campiones dels castells– ha estat, és i serà sempre la 
nineta dels seus ulls; quedar-hi bé és la seva màxima 
prioritat.
El darrer cap de setmana, Catalunya comptà amb la ce-
lebració de nombroses festes majors i exhibicions cas-
telleres de nivell divers, per bé que, d’entre totes i per 
damunt de totes, sigui obligat destacar la que va tenir 
lloc a la molt il·lustre i castellera vila de l’Arboç i en la 

qual els Castellers de Vilafranca van descarre-
gar un altre tres de deu a dos dies de la cabdal 
–enguany més cabdal que mai– diada de Sant 
Fèlix. A la nostra diada d’Igualada, els Moixi-
ganguers descarregaren una torre de vuit  sen-
sacional i carregaren de manera francament 
meritòria un tres de vuit que, per molt que els 
caigués després de ser coronat, el saberen de-
fensar amb una perícia admirable; la llenya del 
tres, però, motivà l’absència del quatre de vuit i 
la seva substitució per un magnífic cinc de set. 
La Colla Joves Xiquets de Valls, a més d’una 
formidable torre de vuit i del cinc de vuit –la 
catedral–, completà un tres de nou esplèndid. I 
per la seva part,  els Nens del Vendrell, en l’any 
del seu 90 Aniversari, amb el tres i el quatre 
de vuit –conjuntament amb la torre de set–, 
rubricaren la seva millor actuació igualadina; 

llàstima que al final no la poguessin arrodonir amb 
l’intent d’un pilar més alt que el de cinc.   
Per molt que la igualadina plaça de l’Ajuntament, pel 
que sembla, és molt difícil que pugui arribar a contem-
plar un castell de deu pisos o altres sobiranes estruc-
tures d’aquestes que semblen exclusives de places que 
no són la nostra, cal que tothom sàpiga que els castells 
són tan propis d’Igualada com ho puguin ser d’altres  
poblacions senyeres del món casteller. Perquè,  per 
damunt de la magnitud dels castells vistos a la plaça, 
tenim una llarga història de fidelitat a la nostra Festa 
Major i als castells humans,  que en són la seva substàn-
cia més profunda i l’expressió més reveladora de la seva 
identitat.             Foto: Pau Corcelles
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CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Descobrir Món

A
questa enlluernadora ciutat que s’obre en una preciosa badia sobre la 
mar Bàltica, a mercès de la convenible situació geogràfica que li regalen 
els darrers passos del Vístula, et descobreix una apassionant història es-
tretament lligada a les Repúbliques Bàltiques. 

Gdansk, capital del voivodat de Pomerània, a la mar Bàltica; al costat de Varsòvia és 
una de les ciutats poloneses que més va patir l’horror i la devastació de la II Guerra 
Mundial.  Emperò, finalitzada la contesa, la població no va cessar fins a veure to-
talment recuperat aquell espai vital que havia bressolat la seva identitat. Avui, la 
percepció que aquesta ciutat ha fet un gegantí traspàs en el temps t’envaeix des del 
moment en què baixes del tren i observes les pròpies dependències d’una estació que 
t’insereix en el context d’aquella “ciutat lliure” dels dies tutelats per la Societat de 
Nacions, moments anteriors a l’assalt de les tropes hitlerianes, el primer de setembre 
del 1939.

Aquesta encisadora metròpoli, abraçada per una enlluernadora badia sobre les ale-
gres aigües de la Mar Bàltica, tot i identificar-se amb els designis de la seva condició 
de capital de la industrialització i d’un complex teixit comercial, se suma al costat del 
seu atàvic patrimoni industrial a elevar el segell emblemàtic dels vells patrimonis 
arquitectònics de les veïnes Repúbliques Bàltiques. Així, doncs, aquest captivador 
racó del Bàltic, de retruc força emmirallat amb el tarannà de la vella Europa; si bé 
té motius per a enorgullir-se d’haver estat un dels centres econòmics i culturals més 
actius de la República Popular polonesa, en cap cas no es priva de presentar la com-
plexa realitat d’unes noves generacions afectades per insòlits daltabaixos ideològics 
i polítics, que les distancien de la marca germànica dels seus antecessors. Amb tot, 
des de la passada dècada del noranta, aquesta ciutat et suggereix la descoberta de 
prop de mig milió d’habitants, desperts i inquiets, però summament cauteloses amb 
l’avenir, que han sabut esquivar qualsevol anquilosament per a veure reeixir uns dies 
pròspers, atesa la seva privilegiada ubicació en els destins de la nova Europa. 

Un passeig assossegat per aquesta testimonial ciutat portuària et descobreix har-
moniosament  intercalades unes desiguals illes de cases amb unes generoses àrees 
enjardinades, també amb la llarga avinguda emmirallada sobre les calmoses aigües 
del Motlawa, abans d’abraçar-se amb el Vístula. El cor de la ciutat vella, amb unes 
ressuscitades edificacions, de seguida ocuparà la teva mirada, tot sumant-t’hi milers 
d’elements esculpits sobre una arquitectura que atorga una notable autoritat a cada 
façana.  Passejant per una de les seves vies més cèlebres,  Ulica Dugla, qualsevol dels 
seus establiments et convida a una cervesa de rabiosos agrors, mentre resseguint 
una guia repasses puntualment les increïbles vicissituds del passat d’una ciutat que 
-malgrat la seva independència- arran del fervor germànic d’uns quants va conce-
dir el poder a un govern nacionalsocialista, mentre un ampli sector restant se sentia 
orgullós de la seva essència polonesa. I a l’entorn d’una frontera que, en definitiva 
no era terra de ningú, tan sols un estret passadís, l’anomenat “corredor polonès” va 
convertir-se en una mena de pont entre dos móns. 

Tanmateix, el present s’imposa des d’Ulica Dugla fins al Dlugi Targ (Mercat gran), 
des d’on a més d’admirar unes fresquíssimes captures del mar et sorprendran anti-
gues pràctiques de tracte comercial. Des de la gran portalada d’aquest monumental 
recinte, pots albirar majestuoses les esveltes torres verdes de les dues Brama, les ho-
res deixen caure la  perllongada ombra de les seves apuntades siluetes. A un pas, la 
zona de vianants va introduint-te per un laberint de carrers que dignifiquen amb 
bellíssims semblants tots els períodes de l’art, tant pel que fa a les construccions ci-
vils com a les religioses, com és el cas de la imponent Església de Kósciól Mariascki, 
un laboriosa reconstrucció en totxo d’herència gòtica, de les més grans del país. 

No massa lluny, et captivaran els carrers i carrerons d’un originari Stare Miasto, res-
catat de diversos fragments del vell casc antic, que et permet d’intuir l’aparença real 
de cases particulars en les quals –potser- s’ensuma massa olor de nou. Seguidament, 
la Casa de la Vila i altres esglésies conclouen aquest amable itinerari per la vella 
vila, tot i que aquesta no amaga l’honorable existència d’un anterior nucli urbà que 
s’enorgulleix de veure’s reclòs en un delimitat perímetre, l’Stare Przedmiéscie. Més 
enllà, un tomb pel barri del Port, et situa davant d’un complex del tot inimaginable, 
atesa la seva grandiositat i les tradicionals àrees portuàries que encara hi sobrevi-
uen. Per això, des d’arran de mar, un trajecte amb barca és del tot inexcusable per 
a abastar la monumentalitat d’unes testimonials drassanes que recapitulen els dies 
d’un puixant imperi del ferro i de l’acer. I, al final, uns passos pels intestins del moll 
t’aboquen a reconèixer el màxim exponent de la darrera etapa de lluita del Sindicat 
Solidarnosc, representat pel colossal monument als treballadors portuaris morts en 
recents agitacions. .  

La bella Gdansk, la metròpoli polonesa del Bàltic
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Cuina multicultural
Cinema a l’Ateneu  •  Un viaje de diez metros

RICARD FUSTÉ / 

A quest diumenge, a les 6 de la 
tarda, al Teatre de l’Ateneu, 
el Cineclub reprèn la seva ac-

tivitat després del parèntesi estiuenc i 
presenta la producció nord-americana 
del 2014 Un viaje de diez metros, diri-
gida pel suec Lasse Hallström. Com és 
habitual en les sessions de diumenge a 
la tarda, la pel·lícula es projectarà en 
versió doblada al català.
Hassan Kadam és un cuiner indi que 
munta, amb la seva família, un restau-
rant de la seva especialitat en un poble 
del sud de França. Si aquests poblets ja 
són famosos pel seu racisme (vegi’s la 
polèmica absurda amb el burkini), els 
Kadam topen, a més, amb la compe-

tència d’un restaurant francès clàssic 
amb estrella Michelin inclosa que és a 
pocs metres del seu, la propietària del 
qual, l’odiosa Madame Mallory, els de-
clararà la guerra. Sort encara que Has-
san és un devot de la cuisine francesa... 
i de l’encantadora segona xef de la se-
nyora Mallory.
Com és fàcil preveure a partir de l’ar-
gument, es tracta d’una comèdia ben 
intencionada i elegant, avalada per la 
producció de Dreamworks (Steven 
Spielberg), la direcció de Lasse Halls-
tröm -un senyor amb certa experièn-
cia en comèdies romàntiques amb toc 
gastronòmic (Chocolat)- i per la inter-
pretació impecable d’una Hellen Mir-
ren en la seva salsa, mai millor dit.

Petit gran home
Es projecta a Tous  •  Un hombre de altura

RAMON ROBERT / 

L ’actor francès Jean Dujardin 
va fer-se conegut a tot el món 
gràcies a la pel·lícula The artist 

(2011). Des de llavors no han deixat de 
trucar-lo, fins i tot dels d’Estats Units. 
La seva nova pel·lícula, Un hombre de 
altura és una nova versió d’una histò-
ria ja abans rodada per cineastes ar-
gentins i colombians: Corazón de léon, 
sobre un home amb una alçada de cos 
inferior al metre i mig.

      També en clau de comèdia romàn-
tica, en aquesta nova versió Virginie 
Efira caracteritza a Diane, una dona 

molt bella i atractiva, una brillant 
advocada amb sentit de l’humor i 
forta personalitat que acaba de di-
vorciar-se. Una tarda, Diana rep una 
trucada telefònica d’un tal Alexandre 
(Jean Dujardin), que s’ha trobat el 
seu mòbil. Es tracta d’un home edu-
cat, divertit i culte, i Diane cau sota 
el seu encanteri. Tenen una cita, però 
Diane s’emporta una inesperada sor-
presa. Nando Salvà a El Periódico: “La 
pel.lícula funciona allà on ja ho feia el 
film original, però a més funciona la 
química entre Virginie Efra i un im-
parable Jean Dujardin.”

Espies curts de gambals
Montbui  •  Cuerpo de élite: Mision Palomares

RAMON ROBERT / 

E l cinema paròdic, gairebé sem-
pre ha tingut molt bona accep-
tació. A Cuerpo de élite, que és 

una pel·lícula cent per cent espanyola, 
és ridiculitza i es fa paròdia de pel·lí-
cules com Mission: Imposible i similars. 
Així, aquesta comèdia d’acció ens pre-
senta a l’anomenat Cuerpo de Élite, 
una branca del servei secret espanyol, 
que seria l’equivalent a la CIA a Es-
tats Units o al MI6 a Gran Bretanya. 
El cos recluta un nou grup d’agents, 
cadascun d’ells provinent d’alguna 
autonomia espanyola, que hauran de 

localitzar un boig terrorista que s’ha 
fet amb una antiga bomba submergi-
da a la platja de Palomares (Almeria) 
on, recordem, en 1966 un bombarder 
nord-americà que transportava armes 
nuclears va caure sobre la costa del 
Mediterrani.

      Realitzada en la línia Torrente per Joa-
quín Mazón, la pel·lícula troba un dels 
seus punts forts en el ampli reparti-
ment d’actors, algun d’ells català i prou 
conegut. La llarga llista d’actors inclou 
a Miki Esparbé, María León, Jordi 
Sánchez, Andoni Agirregomezkorta, 
Juan Carlos Aduviri, Joaquín Reyes, 
Carlos Areces i Vicente Romero. 

A. Marco (d’Igualada) - Ramon Ribas (d’Igualada) 
Franacisco Mestre (Igualada) - Carme Mensa (Òdena) - Francesca Castells (Igualada)

ELS GUANYADORS DE DUES ENTRADES D’AQUEST MES SÓN:

Moltes felicitats!
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CUERPO DE ELITE: MISION PALOMARES 
Espanya. Comèdia d´espionatge. De Joaquín Mazón. Amb 
Miki Esparbé, María León, Jordi Sánchez

Het aquí el Cos d’Elit, servei secret espanyol que seria l’equi-
valent a la CIA a Estats Units o al MI6 a Gran Bretanya. Des-
prés de la tràgica mort dels seus membres, el cos recluta un 
nou grup d’agents que hauran de donar amb un terrorista 
que vol fer esclatar la platja de Palomares, a Almeria.

UN HOMBRE DE ALTURA

França. Comèdia romàntica. De Laurent Tirard. Amb Jean 
Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn, César Domboy, 
Myriam Tekaïa.

Diane és una dona molt bella i atractiva, una brillant advo-
cada amb sentit de l’humor i forta personalitat que acaba de 
divorciar-se. Una tarda rep una trucada telefònica d’un tal 
Alexandre, que s’ha trobat el seu mòbil. Es tracta d’un home 
educat, divertit i culte, i Diane cau sota el seu encanteri. Però 
quan el coneix, té una inesperada sorpresa

LOBO
Jordània. Aventures. De Naji Abu Nowar. Amb Jacir Eid, 
Hassan Mutlag, Hussein Salameh, Marji Audeh.

Aràbia, 1916. Theeb viu amb la seva tribu beduïna en un 
racó oblidat de l’Imperi Otomà. Té cura d´ell el seu germà 
gran. Les seves vides són interrompudes amb l’arribada 
d’un oficial de l’exèrcit britànic i la seva guia en una missió 
misteriosa. Pel.lícula premiada en distints festivals de cine-
ma. 

UN VIAJE DE 10 METROS
Estats Units. Comèdia gastronòmica. De Lasse Hallström. 
Amb Helen Mirren, Manish Dayal i Charlotte Li Bon
Els Kadam, una família índia amb Papa al capdavant, es 
trasllada al sud de França. Allà decideixen obrir un restau-
rant davant d’un luxós restaurant francès d’alta cuina amb 
una estrella Michelin, regentat per l’odiosa Madame Ma-
llory. Hi hauran conflictes.

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. 

CAZAFANTASMAS

Estats Units. Comèdia i fantasia. De Paul Feig. Amb Melissa 
McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon

Tercera aventura dels populars caçadors de fantasmes i esperits, 
que en aquesta ocasió presentarà a quatre caçafantasmes feme-
nines i no a l’equip de les pel·lícules originals. Papers secunda-
ris per a Bill Murray i Sigourney Weaver. 

CAFE SOCIETY

Estats Units. Comèdia. De Woody Allen. Amb Jesse Ei-
senberg, Kristen Stewart, Steve Carell, Blake Lively.
Los Angeles, anys 30, Bobby Dorfman, nebot d’un poderós 
agent i productor de Hollywood, s’enamora de la maca se-
cretària del seu oncle. Però Bobby retorna a Nova York, rela-
cionant-se amb l´alta societat i freqüentant alguns coneguts 
clubs nocturns.

Cinema a l’Anoia
Igualada
ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Diumenge 18h: 
UN VIAJE DE DIEZ METROS

Sant Martí de Tous
CASAL
LOBO (12 anys) 
Diumenge: 18:00
UN HOMBRE DE ALTURA (7 anys)
Diumenge: 19:40

SALA AUDITORI

PETER Y EL DRAGON
Divendres: 18:30/20:45. 
Dissabte: 16:15/18:30/20:45 
Diumenge: 16:15/18:30/20:45

SALA PETITA

CUERPO DE ELITE
Divendres: 18:45/20:45             
Dissabte: 16:45/18:45/20:45    
Diumenge: 16:45/18:45/20:45

Santa Margarida de Montbui
Montàgora Cinemes

1/ NO RESPIRES (12A)
Dv. i Ds: 16:50/18:45/20:45/22:40
Dg: 12:00/16:50/18:45/20:45/22:40
Dll a Dj.: 16:50/18:45/20:45/22:40

2/MASCOTAS (TP)
Dv i Ds: 16:00/18.00/20:00
Dg.: 11:30/ 16:00/18.00/20:00
Dll a Dj: 16:00/18:00/20:00
2/CAFÈ SOCIETY (TP)
Dv a Dj: 22:10

3/ ZIPI Y ZAPE (TP)
Dg: 11:40
3/ PETER Y EL DRAGON (TP)
Dv a  Dj: 16:15/18;25
3/ STAR TREK (12A)
Dv a Dj: 20:35
3/ NERVE (12A)
Dv a Ds: 23:35

4/CUERPO DE ELITE (7A)
Dv i Ds: 16:30/18:35/20:40/22:45
Dg: 11:45/16:30/18:35/20:40/22:45
Dj: 16:30/18:35/20:40/22:45

5/ BEN-HUR 3D (12A)
Dg: 11:30
5/ BEN-HUR (12A)
Dv a Dg: 17:00/19:30/22:05

Yelmo Cines 
Abrera 3D

Dll. Dm i Dj: 19:30/22:05
Dc.: 17:00/19:30/22:05

6/KUBO (TP)
Dv i Ds.: 16:10/18:40
Dg.: 11:40/16:10/18:40
Dll a Dj.: 16:10/18:40
6/NUNCA APAGUES LA LUZ (16A)
Dv i Ds: 21:15/23:15
Dg. a Dj: 20:45/22:35 

7/CAZAFANTASMAS (12A) 
Dv i Ds: 16:40
Dg: 12:00/17:10
Dll a Dj: 17:10
7/ESCUADRON SUICIDA (12A) 
Dv a Dj: 19:40/22:15

8/ SIETE VIDAS (TP)
Dv a Dj : 16:20/18:15/20:15
Dg.: 11:50/16:20/18:15/20:15
8/ SECUESTRO (12A)
Dv a Dj : 22:20
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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
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Noces d’or presbiterals
El passat dia 28 d’agost va fer 
50 anys que Mn. Josep Massa-
na, rector de les parròquies del 
centre de la ciutat d’Igualada i 
arxipreste de l’Anoia- Segarra, 
va ser ordenat prevere pel bis-
be de Vic el Dr. Ramon Mas-
nou.
Per aquest motiu el pròxim 
dissabte dia 3 de setembre se 
suprimiran les misses vesper-
tines de les 7 i les 8 de la tarda a 
la parròquia de la Soledat i a la 

Setembre
2: Antolí; Ingrid; Raquel.

3: Gregori el Gran, papa; Basilissa; Sàndal. 
4: Mare de Déu de la Consolació; Moisès; Bonifaci I, papa.
5: Mare de Déu de la Cinta; Llorenç Justiniani; Obdúlia.  

6: Mare de Déu de Guadalupe; Zacaries; Eleuteri.
7: Albí; Regina; Judit. 

8: Núria, Meritxell... (marededéus trobades);  Adrià 

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

Lourdes Castellet Albareda

Els teus estimats: �lls, Lourdes i Jaume, Josep Mª (+), Jordi i Montse, Toni i 
Victòria; néts, besnéts i família tota, volem agrair les mostres de condol rebu-
des en l’acte de comiat que tingué lloc el passat dimarts dia 30 a la parròquia 
de la Sagrada Família.

Vídua d'Antoni Jorba Torner
El Bruc 19-12-1926 / Igualada 28-8-2016

Igualada, setembre de 2016

A.C.S

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

Maçaners, 28 d’agost de 2016

Josep Costa Companyó

Els teus fills, néts i familia sempre et recordarem.

Morí cristianament el dia 22 d’agost a l’edat de 63 anys

A.C.S

En record de:

Vas créixer sentint “la teva terra”
Vas viure amb et seu record.

Vas demanar... Retorneu-me,
ella m’ha robat el cor!
Avui sentim la tristor,

has marxat del nostre món.
Quan veiem el Pedraforca,

sobretot si està nevat,
mirarem a dalt al cim 
i el teu record, reviurà

Parròquia de Santa Maria res-
pectivament, per poder-nos 
unir tots els qui ho desitgeu a 
una única celebració de l’Eu-
caristia d’acció de gràcies a 2/4 
de 8 del vespre (19:30) a la ba-
sílica de Santa Maria.
L’Eucaristia serà presidida per 
Mn. Josep Massana i concele-
brada per diferents preveres, 
els cants aniran a càrrec de la 
Coral de Santa Maria i les ger-
manes Ita i Teresa Oliva.

Dilluns passat, al Ta-
natori, va tenir lloc 
l’acte d’acomiada-

ment de les despulles d’Enric 
Bassas Teixidó, que va morir 
després de conviure 88 anys 
entre nosaltres.
L’Enric fou un home de gran 
activitat ciutadana i política.
Fou Tinent d’Alcalde amb 
J. Antonio Garcia Urgellès, 
i quan aquest va dimitir, en 
el 1971, ell quedà, durant sis 
mesos, com Alcalde d’Iguala-

Ha mort l’Enric Bassas

da, en funcions.
També va ser cofundador i 
Director de Ràdio Igualada, 
des 1954 al 1979. Després, 
passà a ser el Director de Rà-
dio Tarragona, fins a la seva 
jubilació.
Realitzà igualment una im-
portat activitat artística, en 
el món del dibuix il·lustraci-
ons i pintura. Fou pessebris-
ta, confeccionant uns ben 
lograts i premiats diorames. 
Exposà els seus quadres en 

diverses localitats catalanes i 
realitzà exposicions temàti-
ques a Igualada (Rec), Man-
resa (La Sèquia) i Olot (La 
Fageda), entre d’altres en les 
quals demostrà el seu domini 
del dibuix i dels pinzells.
Descansi en Pau
Rebi la seva esposa i tota la 
seva família amics i coneguts 
el més sentit condol.

Josep Elias Farré

REDACCIÓ / LA VEU 

El passat dilluns es feren 
al Tanatori d’Iguala-
da les exèquies d’Enric 

Basas i Teixidó. Va estar molt 
vinculat al món de la ràdio. 
Havia estat cofundador de 
Ràdio Joventut d’Igualada, di-
rector de Ràdio Igualada entre 
el 1954 i 1979 i fins la seva ju-
bilació de Ràdio Tarragona.
Va ser una persona compro-
mesa i militant de FET. Va ser 
tinent d’alcalde amb Antoni 
Garcia-Urgelés i va esdevenir 
alcalde accidental durant mig 
any quan aquest va cessar. En 
aquest període, les tensions 
entre les diferents famílies del 
règim havien erosionat el pro-
tagonisme falangista i els nous 

vents demanaven ajuntaments 
menys polítics i més propers 
al conjunt dels ciutadans. El 
nou alcalde, que es seguia tri-
ant pel del governador civil de 
Barcelona, va ser Ramon Grau 
Vilaseca. 
Després de la seva jubilació, 
va tenir una intensa activitat 
com a pintor, il·lustrador, ma-
quetista i pessebrista, assolint 
premis en diverses ciutats de 
Catalunya on exposava les se-
ves obres. Com a pintor van 
ser especialment reconeguts 
els seus olis de paratges mun-
tanyencs, entre els que desta-
caren obres sobre la Serra del 
Cadí i Montserrat.
Membre destacat d’una nis-
saga molt activa en la vida 

igualadina en l’àmbit cultural 
i esportiu - en l’actualitat tam-
bé molt apreciada també en el 
mèdic – ens va deixar als 88 
anys. Descansi en pau.

En memòria d’Enric Bassas



              

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 26: MISERACHS
Rbla. Nova,1

Dia 27: DEL PILAR
Comarca M.M

Dia 28: ESTEVE
              /FÀTIMA
Dia 29: PAGÈS

Pau Muntades, 54
Dia 30: LA CREU

Pl. La Creu, 7
Dia 31: M.R. SINGLA

Pujades, 47
Dia 1: JUVÉ

Av. Montserrat, 27



EL GUANYADOR/A D’AQUEST 
MES D’UN TAST D’ESCALADA ÉS:

Moltes felicitats!

Moltes felicitats!

del vol en globus és
EL GUANYADOR/A

Moltes felicitats!

EL GUANYADOR/A
de les 2 entrades és:

Museu del tren

Moltes felicitats!

EL GUANYADOR/A
:

 
de 2 abonaments anuals per 

al cicle de concerts 2016 
dels Hostalets de Pierola és

Moltes felicitats!

EL GUANYADOR/A
de la bicicleta d’aquest mes és:

Moltes felicitats!

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

EL GUANYADOR/A
del sorteig de XAPA I PINTURA

d’aquest mes és:

Aurora Pons Vives
d’Igualada

Nil Camps Gassó
d’Igualada

Josep Gassó Vila
de Sta. Mgda. de Montbui

Maria Gassó Jorba
d’Igualada

Marc Salvado
d’Igualada

Angela Torrents
d’Igualada
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Antonia Borràs Godó
d’Igualada

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 Bureau Vallée 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 Bureau Vallée, així 
com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que Bureau 
Vallée 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).

SORTEIG D’UNA TABLET
ENERGY NEO 2 

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 Bureau Vallée 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 Bureau Vallée, així 
com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que Bureau 
Vallée 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 

SORTEIG D’UNA TABLET
ENERGY NEO 2 

IGUALADA

EL GUANYADOR d’una tablet 
Energy neo2 és:

Jordi Miret
d’Igualada

Moltes felicitats!



LA VEU de DAVID BOSCH /  Director tècnic de Fast ParcMotor

Divendres, 2 de setembre de 2016

“Tots els conductors ens 
creiem millors del que som”

Sóc el màxim responsable de Fast ParcMotor on formem pilots professio-
nals i ensenyem a conductors a conduir amb més seguretat. Sóc nascut a 
Igualada, feliçment casat amb la Valentina amb qui tenim dos fills -Da-
fne i Biel- i molt feliç de poder dedicar-me a la meva passió pels cotxes i 
poder-ho fer al costat de casa.

Vares començar fent automobilisme com esport 
però ho has convertit en professió.

Sóc un privilegiat que em puc dedicar al que m’agra-
da i, gràcies a ParcMotor ho puc fer al costat de casa. 

Vaig començar a córrer de jovenet amb l’objectiu d’arribar a la 
Fórmula 1, però em vaig quedar a les portes. Després vaig con-
tinuar com a pilot professional fins que em varen oferir aquesta 
feina a Fast ParcMotor on puc treballar en el que m’agrada i con-
tribueixo a salvar vides.

Per arribar a la Fórmula 1 varen faltar resultats o cèntims?

Cèntims. Em varen faltar deu milions de pessetes de l’època. Per 
qui no conegui la meva trajectòria esportiva puc dir que en la 
darrera temporada vaig quedar Campió d’Espanya i Sotscampió 
d’Europa de Fórmula Renault. Si hagués trobat finançament po-
dia haver entrat en un equip de Fórmula 1.

T’hi veies a la Fórmula 1?

Els meus amics i companys, De la Rosa i Marc Gené sovint que-
daven darrere meu.

En kàrting vares competir amb molts pilots que després arri-
barien a la Fórmula 1.

Al Mundial de kàrting sortia al costat de Jarno Trulli, Giancarlo 
Fisichella, Jan Magnussen... durant anys vaig competir amb els 
millors pilots del món.

Què hi feu a Fast ParcMotor?

Des de la formació d’un pilot novell, a conductors que tinguin 
pànic a conduir, treballem per a Seat, Nissan, bombers, Creu 
Roja, Mossos d’Esquadra.... Ara estem ajudant a formar a un pi-
lot que és al CAR de Sant Cugat. De moment ha quedat tercer al 
Campionat del Món de Fórmula 3.

És car fer un curs?

Més barat del que la gent es pugui pensar. Un curset de tot un 
dia, pot costar al voltant dels dos-cents euros. Estem parlant 
d’una formació que et donarà seguretat al volant i tal vegada et 
pot salvar la vida.

Què els ensenyeu?.

El primer que no en saben tant de conduir, com es pensen. Tots 
pensem que els altres no saben conduir tant com nosaltres. Aquí 
els ensenyem a guanyar seguretat i a conduir amb prudència.

La gent surt preparada després de passar per l’autoescola?

A l’autoescola aprenem el codi de circulació i a que el cotxe no es 
cali, però no tenim seguretat en la conducció. A Fast ParcMotor 
els ensenyem coses que només es poden fer en un circuit, com 
reaccionar quan el cotxe ens patina o cal frenar per un perill.

Quan anem a veure una carrera sortim del circuit amb ganes 
de córrer. Després d’un curset de Fast també surten corrent?  

No, al contrari. La gent surt molt tranquil·la perquè coneix molt 
bé els perills de la carretera. Després de córrer dins del circuit, a 
la carretera condueixen amb molta més prudència. Els ensenyem 
què passa quan tenim un cop a seixanta quilòmetres per hora, 
que és una velocitat baixa. Els cotxes d’avui en dia estan pensats 
perquè no prenguem mal a seixanta per hora, però el cotxe va a 
la deixalleria. I això només ho pots aprendre dins d’un circuit.

Com en vares aprendre a competir? De l’avi Siscu Climent?

L’avi em va comprar el primer kart i després els pares em varen 
ajudar en la meva carrera com a pilot. En aquella època havi-
es d’aprendre a la pista. Actualment ensenyem als pilots a for-
mar-se. Un tennista o un futbolista tenen un entrenador, però 
els pilots fins ara no tenien entrenador. 

Els conductors traiem tot el rendiment a la tecnologia del nos-
tre cotxe?

No. Fem com amb la tele que pot fer moltes coses i ens limitem 
a fer anar tres botons del comandament. Però si en el televisor 
no té gaire importància, en el cotxe en té més perquè hi va la 
nostra seguretat i la dels altres conductors. Per exemple un cotxe 
amb ABS ens permet frenar fort i mantenir el control del vehicle, 
però si no ets conscient del seu funcionament, acabes frenant 
de forma convencional i pots tenir un accident. La importància 
dels cursos de conducció és que et permet aprofitar millor els 
sistemes de seguretat del vehicle. 

Jaume Singla, @jaumesingla

-

El mal tràngol que més d’un va passar en “l’accident” de l’espectacle del pregó de la Festa Major d’Igualada va durar dies, amb 
les seves nits. Encara avui hi ha a qui no li entra en el cap com és possible que se n’anés tot en orris. De seguida que el silenci 
va irrompre a la plaça de l’Ajuntament, els nervis es van apoderar d’algun regidor/a, entestat, caigués qui caigués, a saber què 
havia passat i, sobretot, qui era el culpable. Els responsables de la FM -alcalde inclòs- van convocar un “gabinet de crisi”... La 
rumorologia va desencadenar de seguida versions de tot tipus: que si la FESTHI havia desendollat l’ordinador, que si era una 
revenja de la CUP, que si era algú enfadat amb el monopoli, ja quasi centenari, del “Pinyolet”... Fins i tot van culpar un perio-
dista, que volia connectar la bateria del seu mòbil! Ai, ai, ai... En això últim cal trobar-hi una mica la veritat. Només una mica. 


