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La bona marxa de la Terminal 
Corporativa de l’aeroport de 
Barcelona, amb una milionà-
ria inversió per part d’Aena, 
allunya cada vegada més la 
possibilitat de recuperar el 
projecte d’aeroport corpora-
tiu d’Igualada-Òdena. Ni la 
Generalitat ho té previst, ni 
els usuaris ho volen.   Pàgina 16 

La UdL farà a 
Igualada estudis 
inèdits a Espanya 

L’aeroport 
corporatiu 
d’Igualada, 
molt lluny

Els primers dies de Festa Ma-
jor a Igualada s’han viscut 
amb moltíssima participació 
als carrers i places. Els actes 
culturals i els de la Coll@nada 
han estat els més nombrosos, 
a l’espera del gruix més im-
portant d’activitats, aquest cap 
de setmana. També hi ha racó 
per la polèmica, que ha tingut  
com a protagonista les darre-
res decisions de la Festhi en 
relació a la Processó del Sant 
i el Passacalle .  Pàgines 12 a 14, i 40

La Festa Major 
s’estrena amb 
molta gent al 
carrer... i amb 
polèmica

  Pàgina 19

A la presó 
tres detinguts 
per robar en 
cases a Piera i 
Masquefa   Pàgina 22

líders a l’Anoia

  Pàgina 15

Els Gegants de la Ciutat, ballant a la plaça de l’Ajuntament, dimecres al vespre. / JOAN GUASCH

Arriba la 
Setmana de 
l’Esport i la 
Joventut a 
Òdena

Revista gratuïta 
de La Festa Major d’Igualada

La revista 
Premium de la 
Festa Major D
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L’EDITORIAL

Bona Festa Major!
E ncara amb l’esglai, el dol i també el respecte 

pels tristos episodis de la setmana passada 
a Barcelona i Cambrils, que, com és lògic, 
han colpit a tots els ciutadans de bé, Iguala-

da viu aquesta setmana la seva Festa Major. Són uns 
dies esperats, que serveixen per posar punt i final, 
en molts casos, a les vacances de la majoria d’iguala-
dins, doncs a partir de la 
setmana vinent el rellot-
ge quotidià torna a pren-
dre tot el protagonisme. 
La festa més gran de la 
comarca és també un 
motiu per poder gau-
dir als carrers i places, 
amb actes per a totes les 
edats, que, en aquesta 
ocasió, arriben gairebé a 
cent quaranta, una xifra 
prou contundent com per assegurar vuit dies plens 
de gresca, però també d’intenses activitats culturals 
i esportives.
La Festa Major també estrena aquest any el nou es-
pai del Parc Central, que ha obligat a traslladar uns 
metres les atraccions dels firaires. El “camp de glo-
bus” comença a ser, mica en mica, un lloc d’esbarjo 
de molts ciutadans quan el sol comença a decaure, 

aquests dies d’estiu, i esdevindrà el colofó de la festa 
com a escenari del castell de focs, prenent el relleu a 
la plaça de Cal Font. Aquesta setmana ja ha acollit, i 
amb molt èxit, una sessió de cinema a l’aire lliure... 
La cita més esperada de l’agost igualadí és, sobre-
tot, una demostració de l’enorme potencial d’entitats 
que hi ha a la ciutat. En són moltes, llàstima que 

no totes estiguin ben 
avingudes les unes 
amb les altres i d’altres 
amb l’Ajuntament, a 
voltes per uns debats 
que, en veritat, s’es-
capen a la majoria de 
ciutadans i, en el fons, 
tenen una utilitat més 
que discutible. Esta-
ria bé acabar aquests 
enrenous, començant 

els uns per no veure fantasmes allí on no n’hi ha, i 
acabant els altres amb personalismes que ja cansen. 
La Festa Major és de tots i per a tots, lluny d’apropi-
acions i imposicions. 
És hora de sortir al carrer, sense por, per omplir tots 
els racons i amagar l’asfalt, per gaudir de la gresca, 
per deixar-nos encomanar dels somriures que sem-
pre ens ofereix la Festa Major. I que no plogui!  

Llàstima de debats que, en 
veritat, s’escapen a la majoria 

de ciutadans i, en el fons, tenen 
una utilitat més que discutible. 
Estaria bé acabar els enrenous.
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#latevaveu

Ana Gabriel, diputada de la CUP,  
ha declarat que Santi Vila, conseller 
d’Empresa, “no hauria de formar 
part de l’Executiu català. No necessi-
tem un conseller com ell, que és molt 
bo per a un país de rics, però que no 
ho és per a un país de gent pobra.” 

Josep Rull, conseller de Territori i 
Sostenibilitat, ha respost “gesticular i 
utilitzar plantejaments ofensius aca-
ben restant suports a la independèn-
cia. A altres els agrada gesticular, a 
nosaltres ens agrada fer i guanyar”.

Rafael Hernando,  portaveu del PP 
al Congrés, va descartar que el Go-
vern apliqui l’article 155 de la Cons-
titució per impedir la celebració del 
referèndum unilateral de l‘1-O. “És 
un procediment complex i llarg i ara 

i per raons temporals i jurídiques 
no és adequat aplicar-lo en aquest 
moment. Hi ha moltes altres coses 
que es poden fer.”

Íñigo Méndez de Vigo, portaveu 
del govern de l’Estat, va dir “Estem 
davant una secessió sense convo-
catòria, sense funcionaris i sense 
pressupost. El Govern està tranquil 
i contempla totes les vies legals per 
defensar la sobirania nacional.”

Salvador Sostres, periodista que 
avui escriu a l’ABC, ha dit “Catalu-
nya és un poble de covards, però a 
mi això em sembla un signe d’intel-
ligència.”

Joaquim Paladella, alcalde de Ba-
tea (Terra Alta), tanca la polèmica 
sobre la proposta de secessió del 
municipi. “Descarto absolutament 
la segregació de Catalunya per mar-
xar a l’Aragó”. I ha afegit “el consis-
tori ja sabia que legalment mai ha 
sigut possible i la subdelegació li ha 
ratificat que l’Estatut no ho permet.” 
I  ha descartat “cap tipus de tràmit 
per marxar de Catalunya.” 

Carles Puigdemont, president de 

la Generalitat, després dels atemp-
tats de Barcelona ha volgut deixar 
clar que “Una minoria no acabarà 
amb la nostra manera de fer, perquè 
a Catalunya som gent de pau i aco-
llida.” I va agrair al president Rajoy i 
a l’alcaldessa Ada Colau, la seva dis-
posició per coordinar el dispositiu i 
als cossos de seguretat la seva feina 
“per minimitzar els efectes dels atacs, 
perseguir-ne els responsables i pre-
venir que es tornin a produir. El ‘no 
tinc por’ que avui ha sonat espontani 
expressa la millor resposta que una 
societat decent ha de donar a l’ame-
naça terrorista.”

Lluís Bassets, director adjunt del 
País, va dir sobre el tema “queda clar 
que els Mossos d’Esquadra, com a 
policia integral de Catalunya, neces-
sita comptar amb tots els mitjans de 
coordinació internacional per com-
batre aquesta plaga, però és dubtós 
que aquesta coordinació sigui possi-
ble si els seus comandaments estenen 
constantment ombres de dubte so-
bre el comportament constitucional 
dels seus comandats” I va continuar 
“Fem una crida al Govern perquè es 
posi al servei dels problemes reals de 
Catalunya.”

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

@albaverges  
FESTA i DEMOCRÀCIA. 

FESTE-LES TEVES! 
Bona festa major Igualada!!!!  #FMIGD17

Jordi Badia
@BadiaJordi  

La comunitat Islàmica de #Calaf condemna 
els atemptats de Barcelona i Cambrils

Hem arribat a aquell punt que comparar el 
Barça amb una casa de barrets és un insult a 

les senyores que fumen i parlan de tu

@jmangues 

Cuando tu última neurona falla 
#BuenoPuesMoltBéPuesAdiós

@marccastells 

Ja ha començat la Festa Major amb un munt 
d’activitats per tothom. Gaudim-les!

@ajigualada  

Dissabte, reforç del servei de la línia 
Llobregat-Anoia @FGC per facilitar 

l’assistència a la manifestació de Barcelona 
contra el terrorisme

@El_Foment 

 Omplim els carrers!! Gaudim la Festa! Fem el 
vermut! Fem Festa Major! #femcasal #igualada 

#FM2017

@igdmaristes 

En moments com aquests sovint necessitem 
recursos per dialogar amb els nostres infants.

@angelsoteras  

Després de dijous tot sembla tan poqueta 
cosa... Però no ens podem aturar. Si 

ens aturem, guanyen. I no guanyaran! 
#NoTincPor

@nataliamasguix 

Impensable en un estat decent: Felip IV 
no pot encapçalar manifestació dia 26. 

#Notincpor

Maristes Igualada

Casal Popular Igd

Ajuntament Igualada

Marc Castells

Àngel Soteras Largo

Joan Mangues

Natàlia Mas Guix

Xavier
@xavinasant 

Alba Vergés Bosch



A mb cap cot ens llevem alguns 
aquests dies. Amb cap cot sortim 
al carrer anem a la feina. Amb cap 
cot ens veiem la cara amb la gent 

amb qui compartim el nostre dia a dia.  Amb 
cap cot perquè el terror ja té noms i cognoms. 
Un terror que vol trencar la convivència, la 
pau i l’harmonia en que vivim. Un terror sen-
se valors ignorant, dolent i criminal.
Amb cap cot per vergonya, ràbia, dolor i im-
potència. Per tenir les mateixes arrels que els 
criminals i resar al mateix deu. Malaurada-
ment tots els criminals es fan anomenar mu-
sulmans (no ho son ) però no tots els musul-
mans són criminals. Ens dol molt més els que 
volem viure en pau i harmonia aquest fets. El 
mal no té religió ni nacionalitat i tampoc dis-
tingeix entre religions i nacionalitats a l’hora 
de matar. 
Tots els que pensem diferent, tots els que cre-
iem en la llibertat, la democràcia, la unió tots 
els que volem viure cohesionats som objectiu. 
Per això hem d’actuar plegats per a fer força 
i frenar els criminals, els radicals, xenòfobs i 
els islamofobs que promouen les segregaci-
ons. Hem de treballar plegats per a saber què 
va fallar per a que uns joves entre 17 i 25 anys 
es van deixar menjar el cap per organitzaci-
ons criminals. 
Hem de seure Estats, polítics, societat civil 
per a estudiar quines mancances omplen les 
organitzacions captant aquestes persones. 
Quin grau de vulnerabilitat fa que uns joves 
matin innocents i es fan matar. Hem de veu-
re què podem fer plegats per a combatre els 
eixos del mal i no deixar que ens trenquin les 
vides . 
Per a acabar dir que no estan matant en el 
nostre nom, no ens representen, no estan 

matant en nom de cap religió perquè no per-
tanyen a cap ni una. Maten només impulsats 
per les seves ideologies sanguínies.

Naïma el Orfa el Kodsi és una catalana d’ori-
gen marroquí veïna de Capellades,  presidenta 
de l’associació “Arrels i Branques per a la coo-
peració al desenvolupament”.  
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NAÏMA EL ORFA EL KODSI Amb cap cot

#L’enquesta de la setmana

T’agrada la oferta musical 
de la Festa Major d’Igualada?

 Sí 57 %  No 43%

Cada setmana tenim una enquesta 
al Twitter PARTICIPA-HI! 

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA
Gratuïtament. T'informen de les clàusules 

abusives que segurament hi ha, i dels 
diners que pots recuperar.

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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ASSOCIACIÓ CULTURAL DESSOTA

L’entitat que té cura de l’imatgeria festiva i històrica d’Igualada ha 
fet una feina magnífica en la restauració dels Gegants de la Ciutat,  
la nova imatge dels quals s’estrena aquesta Festa Major.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

AL RESPONSABLE DE 
VIALITAT I PARCS I 
JARDINS D’IGUALADA
E.S.T.

Com resident d’Igualada i per tant 
contribuent voldria comentar un pa-
rell de coses.
Porto ja molt de temps observant que 
la major part dels carrers de la ciutat 
estan en molt mal estat, no només 
l’asfalt sinó també les voreres. Hem 
comprovat que l’asfalt es va millo-
rant, al meu parer molt lentament i a 
més no se li dóna prioritat a les vies 
i rotondes més necessàries com per 
exemple les que donen accés a l’hos-
pital, cal tenir en compte que per 
aquestes vies circulen les ambulàn-
cies que porten malalts o ferits i que 
necessiten el menor moviment i real-
ment, amb la quantitat de sots que hi 
ha, és un suplici.
D’altra banda tenim les mal anome-
nades voreres i dic això per que una 
gran majoria presenten desperfectes, 
ocasionats per les arrels dels arbres i 
fan que per moltes d’elles ni puguin 
circular els carrets de nadó ni les 
mestresses de casa amb els carros de 
la compra i molt menys l’oblidat grup 
de minusvàlids amb les seves cadires 
de rodes o gent gran amb mobilitat 
reduïda. Crec que seria necessari do-
nar un repàs a les voreres d’Igualada 
i no només al centre d’aquesta sinó 
també als barris que fan d’aquesta la 
nostra ciutat.
Un altre tema a comentar és el de la 
neteja. Cada quant temps es buiden 
les papereres? On jo visc poden estar 
més de vint dies plenes a vessar i ni 
cas, passen amb el bufador per sota i 
segueix plena. No seria el seu buidar 
cada vegada que passa? Mai he vist 

regar les voreres per eliminar la femta 
dels gossos. No és cert que està prohi-
bit tirar sofre?
Són un munt de dubtes que em fan 
pensar si realment hi ha algú que con-
troli el bon funcionament del servei.
Pel que fa a parcs i jardins es refereix, 
també tinc els meus dubtes.
Per que planten matolls a les roton-
des? Això treu visibilitat al trànsit ia 
més dóna un aspecte horrorós.
El mateix pregunto i afirmo dels vol-
tants de l’hospital. És un niu de brutí-
cia i dóna molt mala imatge, a més és 
un focus d’infeccions.
Ja que s’ha fet una inversió en arreglar 
el parc per als globus, facin el mateix a 
la resta de la ciutat i així tots podrem 
gaudir d’una ciutat neta i no només 
uns quants.
La via d’entrada a la nostra ciutat des 
d’Òdena, enfront de Lidl, és un focus 
d’incendi amb tant matoll i una fosa.
La primera imatge que tens a l’arribar 
és d’una ciutat abandonada. Es va fer 
un petit parc que dóna accés al barri 
de Montserrat, amb escales il·lumina-
ció, parc infantil etc. etc. i està aban-
donat, de vegades ens hem trobat fins 
i tot matalassos. Les escales que do-
nen a la carretera moren allà, no hi ha 
ni vorera i ni tan sols un pas de via-
nants. Qui utilitzarà les escales sinó et 
porten a cap lloc?
Resumint, crec que seria convenient 
que els responsables del consistori 
dediquessin uns dies, que poden ser 
molts, a recórrer els carrers, a peu, i 
prenguin nota de com aquesta la nos-
tra ciutat.
Després d’aquest repàs decideixin per 
vostès mateixos.
És cert “Igualada mai serà igualada”. 
Però la pregunta és “Per què?” 
 

COMPROMÍS AMB LA 
PAU ENFRONT DE LA 
VIOLÈNCIA
INSTITUT CATALÀ INTERNACIO-
NAL PER LA PAU

La junta de govern de l’ICIP (Insti-
tut Català Internacional per la Pau), 
commocionada pels atemptats a la 
Rambla de Barcelona i els fets poste-
riors ocorreguts a Cambrils, expressa 
el condol, suport i solidaritat amb les 
víctimes i els seus familiars i condem-
na de ple aquesta acció terrorista.
Cap causa política, religiosa o iden-
titària pot justificar el fet d’atemptar 
contra la vida de persones i és en 
aquests moments, més que mai, que 
convé refermar el nostre compromís 

amb la pau i la justícia social. 
Així mateix, convé defugir les estig-
matitzacions de determinats col·lec-
tius, ja que fomenten la islamofòbia 
i el racisme. És per aquest motiu que 
fem una crida a actuar amb serenitat 
i responsabilitat, i evitar difondre una 
por generalitzada. 
No podem caure en el parany que els 
mateixos terroristes ens posen i no 
podem acceptar mesures repressives 
ni retallades en els drets i les llibertats 
fonamentals.
Cal que tots plegats treballem per evi-
tar noves accions com les de dijous a 
Barcelona i rebutjar qualsevol expres-
sió de violència. Cal continuar treba-
llant per la pau i superar el discurs de 
l’odi i de la por. 
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S i no ho dic rebento: en 
aquest país tenim mi-
llors policies que pe-
riodistes. Així de clar i 

contundent.
Els atemptats de dijous a Barce-
lona i Cambrils ens han demos-

trat la professionalitat dels Mossos d’Esquadra 
i la misèria moral de molts periodistes catalans; 
inclosos els directors d’alguns diaris amb seu a 
Madrid i delegació a Catalunya. En poques ho-
res els Mossos d’Esquadra -i els cosos de segu-
retat de l’Estat- han treballat amb efectivitat per 
a evitar mes morts i ferits entre els ciutadans i 
per a detenir als membres de la cel·lula assas-
sina.
No és ja que un agent dels Mossos matés a qua-
tre dels cinc terroristes, sinò que tots i cadascun 
dels membres de la policia catalana han arriscat 
la seva vida -si ha calgut- per a deturar l’espi-
ral de violència desfermada des de l’explosió del 
xalet d’Alcanar.
I mentre els Mossos treballaven per a la segure-
tat de tots, un seguit de “periodistes” es dedica-
ven a intoxicar a la opinió publica amb notícies 
falses i tergiversacions. Especialment lamenta-
bles han estat els directors de El Periodico i de 
la delegació de El País a Catalunya, Enric Her-
nàndez i Lluís Bassets. Tan la seva línia edito-
rial com especialment amb els seus escrits han 
demostrat una lamentable baixesa moral.
Els atemptats no són per culpa del procés, ni per 
les protestes contra un negoci turístic abusiu, 
com ens volen fer creure un seguit d’estòmacs 

agraïts, sinó de la mateixa intolerància que els 
va provocar a Paris, Londres, Estocolm.... o els 
mateixos dies que a Barcelona, els apunyala-
ments a Finlàndia.
Ja fa anys que vaig deixar de comprar El Perio-
dico i El País i no pas com una forma de cen-
sura o protesta, sinó perquè m’agrada la premsa 
de qualitat i aquests mitjans s’han convertit en 
pamflets al servei d’un amo al qual no li preo-
cupa ni la veritat, ni el ciutadà; només li interes-
sa el compte d’explotació i els favors de l’Estat. 
Darrerament aquests pamflets s’han superat a 
sí mateixos. 
Com a ciutadà aplaudeixo als Mossos d’Es-
quadra i com a periodista lamento que alguns 
professionals -els més ben pagats- no estiguin a 
l’alçada del que Catalunya es mereix.
Vagi a través d’aquestes línies el meu sincer 
agraïment als Mossos d’Esquadra que han per-
mès als ciutadans recuperar en poques hores el 
millor carrer del Món, les Rambles de Barce-
lona on podem tornar-nos a passejar en pau i 
amb tranquil·litat. Ho podem fer perquè hi ha 
professionals que treballen, sense defallir, per la 
nostra seguretat.
Per això puc dir ben alt i ben fort: No tinc por 
de sortir al carrer, ni de viatjar.... però he d’anar 
en compte amb el que llegeixo. 

Com a ciutadà aplaudeixo als Mossos 
d’Esquadra i com a periodista lamento 
que alguns professionals -els més ben 
pagats- no estiguin a l’alçada del que 

Catalunya es mereix.

JOAN ORDI FERNÁNDEZ, professor de filosofia

Tenim la millor 
policia...

Morir sense causa
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A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

E ls recents atemptats terro-
ristes a Barcelona i a Cam-
brils susciten reaccions 
afectives ben caracterís-

tiques d’aquestes situacions absur-
des i inhumanes: ràbia, impotència, 
dolor per les víctimes i els familiars, 

sensació d’inseguretat, desig de castigar els culpables, 
judicis precipitats i generalitzadors, fruit de prejudicis 
i odis acumulats... Però la ciutadania també mostra 
de seguida la dimensió més positiva de l’ésser humà: 
sensibilitat, generositat, empatia, sentit de fraternitat 
universal, ponderació en l’anàlisi de les causes, reforç 
de la convivència en una societat plural i la professi-
onalitat de les forces de seguretat, de les institucions 
polítiques i dels agents del sistema judicial.
Personalment crec que, en experiències tan dramàti-
ques com els atacs terroristes a la població civil, totes 
aquestes paraules van acompanyades de la sensació 
d’absurd. Resulta lògic que els comentaristes dels me-
dis i els tertulians dels programes televisius subratllin 
la fragilitat de les societats obertes i plurals, la inde-
fensió davant la barbàrie del fanatisme, la necessitat 
de reforçar l’estat de dret amb més eficàcia policial 
encara, l’enduriment del codi penal per a delictes tan 
greus, la necessitat de resoldre la integració laboral i 
social dels grups que més poden patir l’exclusió social, 
l’educació conscient i intensa en els valors de la de-
mocràcia, la defensa d’una ètica de mínims compar-
tida per totes les ideologies, etc. Però també caldria 
aprendre més de la vivència de l’absurd que es fa en 
moments tan colpidors.
La pèrdua de vides humanes en circumstàncies de 
violència gratuïta i indiscriminada, i en situació de 
total indefensió personal i de confiança en la bondat 
de la convivència social, constitueix un sense-sentit, 
un absurd. Però també ho és el fet que els terroristes 
decideixin perdre la seva vida malmetent la dels altres 
i cercant l’autoimmolació a través de l’acció armada de 
les forces de seguretat. És cert que els sociòlegs i psicò-
legs es consideren capacitats per a indicar  de seguida 
factors que ajuden a comprendre per què es produ-
eixen aquests absurds: no identificació clara amb la 
societat d’acollida, fanatització de la mà d’una religió 
mal entesa, psicopatologies personals emmascarades, 
manipulació de poders fanàtics aliens a la persona... I, 
tanmateix, ni milers d’explicacions com aquestes po-
den dissipar la boira de l’absurd que envolta els casos.

Què podem aprendre, des d’una òptica més filosò-
fica, de l’experiència de l’absurd amb què les accions 
terroristes ens colpeixen també a nosaltres a la cara? 
La dada fonamental a què podem recórrer sembla ser 
aquesta: els mateixos terroristes moren, paradoxal-
ment, sense causa. Ells, que argüien justament una 
causa que suposadament legitimava els seus actes! 
En efecte, resulta absurd esperar que aquestes accions 
acabin vinclant el món occidental al fanatisme de la 
gihad: aquí no hi ha causa. Tampoc té cap mena de 
sentit creure en una divinitat que es complau amb la 
contemplació d’episodis d’autodestrucció de la huma-
nitat: una idea mínimament racional de la religió re-
butja que aquí hi hagi cap causa. Finalment, es mostra 
com a irracional en si, dissonant, desagradable, ines-
caient, inapropiat, mancat de seny i de lògica, el fet 
que uns joves, com ha passat a Barcelona i a Cambrils, 
creguin que el sentit de la vida consisteix a immolar-la 
matant població civil. La vida està feta per ser viscu-
da amb sentit, per posar-la al servei d’ideals i valors 
que dignifiquin la persona i la societat, per construir 
amb ella contextos humans d’amor, per anar desenvo-
lupant una personalitat equilibrada i feliç, per contri-
buir a la resolució de les injustícies que hi ha al món, 
per treballar a favor de la protecció de la biosfera, per 
tantes i tantes causes nobles que justifiquen un treball 
constant d’autosuperació, fins i tot heroica si cal.
La naturalesa humana no tolera que l’absurd hagi de 
ser l’horitzó que defineixi la vida. El dolor que hem 
sentit ben directament aquests dies sonava, precisa-
ment, com un crit de protesta contra l’absurd: per què 
aquestes morts gratuïtes, sense sentit?, per què una 
convivència absurdament amenaçada pel terrorisme?, 
per què unes vides plenes de possibilitats que s’autoim-
molen en la bogeria de la matança i la irracionalitat 
del fanatisme?, per què el sofriment incommensura-
ble dels pares i familiars dels mateixos terroristes?, per 
què la manipulació injusta de consciències poc ma-
dures encara?, per què absurds projectes d’imposició 
d’una facció religiosa sobre la humanitat? ¿No caldria, 
doncs, que el dolor d’aquestes perquès el convertíssim 
en eina d’ensenyament per orientar filosòficament la 
nostra vida personal, la relació amb els altres i el tre-
ball a favor de la societat? Contra una vida sense cau-
sa, la causa d’una vida amb sentit. Aquest és el lema 
que m’agradaria aplicar-me a mi mateix. I d’això seria 
maco esperar que les persones fóssim testimonis. 

JAUME SINGLA, 
@jaumesingla



“La ciutadania de 
Barcelona ha pres l’ini-
ciativa i ha llançat un 

clam, un crit, que es un 
mot d’ordre per plantar 

cara a l’horror: 
“No tinc Por”, un crit 

individual per ar-
mar-nos moralment 
com a comunitat que 
vol seguir sent lliure”
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JOAN VICH i ADZET

Per què Barcelona?

A ques-
t a 
p r e -

gunta que he 
vist escrita en 
algun mitjà,  
s’ha de respon-

dre senzillament, amb perquè 
Londres, Paris, Niça, Berlín 
etc. etc. Però també no es pot 
oblidar, perquè els atemptats 
d’Isis a Istambul, Beirut, El 
Caire, Bagdad, Mogadishu, etc. 
etc. perquè els  milers i milers 
de morts innocents dels bom-
bardeigs  dels que ningú en 
parla. 
L’atac a Barcelona lamenta-
blement  era previsible en la 
macabra ruleta de destrucció 
i mort del fanatisme islamista, 
que ataca indiscriminadament 
arreu. Son els nous bàrbars, 
amb totes les connotacions 
apocalíptiques que hom vul-
gui.  Han declarat la guerra 
planetària per imposarr el seu 
règim de terror i esclavatge.  . . 
./¿Que esperem congregats en 
el Fòrum?// Es als bàrbars que 
arriben avui/. .  A diferència 
però, del poema de Cavafis no-
saltres no esperem els bàrbars, 
doncs ja son entre nosaltres.
Son gent que a diferència dels 
de l’Edat Antiga,   no venen del 
nord,  viuen i conviuen amb 
nosaltres, molts nascuts  fins i 
tot aquí, els que de cop i volta 
esdevenen soldats d’Estat Islà-
mic per cometre actes atroços.  
Com es possible que una na-
ció- califat en estat a precari, 
sense un espai geogràfic esta-
ble, sense una història i una 
tradició ancestral al darrera 
com a País, més enllà del patri-
moni històric que enarboren, 
del domini musulmà dels se-
gles VII i VIII, tingui aquesta 

increïble capacitat de colpejar 
mortíferament arreu?.  
El fanatisme no necessita Es-
tat, el seu poder és religiós, les 
creences escrites del profeta, la 
seva vida, el seu llegat, conrea-
des i trameses al llarg de segles, 
a través del Cora,  son la guia 
dels seus passos. 
Els creients musulmans, diuen 
que l’Estat Islàmic, en fa  una 
interpretació perversa, que el 
Cora, que es una doctrina de 
Pau i tenen raó.  Però en   qual-
sevol cas equivocada o no,  es 
una arma  poderosa i terrible, 
oculta en la part més íntima de 
les persones: la ment, dels qui 
creuen ser-ne fidels seguidors. 
Una doctrina, que els fa creure 
soldats d’un exèrcit redemptor. 
I no se sap ben bé perquè, com 
si de prémer un interruptor es 
tractés   activa als combatents 
al lloc i de la manera més ines-
perada. Ho hem vist dramàti-
cament amb els joves de Ripoll.
L’immens drama humà que la 
mort de tantes persones inno-
cents produeix,  la inesborrable 
petjada que deixa en una socie-
tat ferida, que  aquestes accions 
produeixen, deixen a mes   uns 
efectes col·laterals que no es 

poden passar per alt. Planten 
entre nosaltres la  llavor de la 
por,  l’odi,  la divisió, i la des-
confiança. 
Un exemple d’aquestes conse-
qüències immediates volguda-
ment buscades pel terrorisme,  
les trobem a les xarxes socials 
aquests dies, quan produeixen 
un sentiment de rebuig indis-
criminat, quan no d’odi gene-
ralitzat vers al món musulmà, 
de desconfiança vers el diferent 
que tenim al costat.  Paradoxal-
ment  atia a més un sentiment 
de culpa, en una societat ga-
rant i protectora com la nostra 
que fa possible que en mig de 
la tragèdia ens  preguntem que 

haurem fet malament, no ja 
des del punt de vista policial, 
que també, sinó des la vesant  
social, humana i de la nostre  
convivència.
Segurament ja moltes coses 
que millorar en el treball que 
des de les Institucions pú-
bliques  porten a terme con-
juntament amb les persones 
nouvingudes, no tant pel que 
fa a la seva   integració social 
a les nostres comunitats -no 
s’integra qui no té la  volun-
tat de fer-ho- sinó pel que fa 
al compromís explícit, a l’ac-
ceptació de les regles del joc 
i dels valors d’una  societat de  
llibertats democràtiques com 
la nostra, amb totes les seves 
conseqüències, i no única-
ment dels beneficis que l’ Estat 
de benestar atorga  als ciuta-
dans, que ho son, el la mesura 
que formen part indestriable 
d’aquest sistema de valors.
Tanmateix l’acceptació i res-
pecte mutu, de la llengua, les  
tradicions i la cultura  de ca-
dascú en el ben entès  que el 
nostre no és un Estat multicul-
tural, encara que la societat, 
per la seva composició diver-
sa  ho pugui ser. Per tant que 

tenim uns valors sobre els que 
hem edificat la nostre civilitat i 
que sense negar els altres, diria 
si se’m permet,  son d’aplicació 
i compliment inexcusable.  
La ciutadania de Barcelona 
ha pres l’iniciativa i ha llançat 
un clam, un crit, que es un 
mot d’ordre per plantar cara a 
l’horror: “No tinc Por”, un crit 
individual per armar-nos mo-
ralment com a comunitat que 
vol seguir sent lliure i evitar 
d’aquesta manera que la llavor 
del mal  arreli entre nosaltres.  
Amb  un  comportament va-
lent, solidari i exemplar com 
no podia ser d’altra manera, 
perquè aquest és l’esperit que 
abandera aquesta ciutat i que la 
fa gran. 
Aquesta actitud ha obligat a  les 
nostres Institucions i als seus 
representants  a actuar unità-
riament sense fissures. Temps 
hi haurà per fer-ne l’ anàlisis 
acurat de tot plegat. Aquest és 
el camí que cal seguir,  doncs el 
problema es d’una magnitud,  i  
complexitat tant gran que si no 
actuem conjuntament ens pot 
passar pel damunt. No hi han 
ni solucions fàcils, ni tampoc 
dreceres. 
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Reforç del servei als 
FGC amb motiu de la 
manifestació per demà 
pels atemptats de 
Barcelona i Cambrils

Igualada també va recordar les víctimes de l’atemptat 
de Barcelona amb un sentit minut de silenci

Amb motiu de la manifestació 
ciutadana de demà dissabte, 
26 d’agost, contra els atemp-
tats terroristes de Barcelona i 
Cambrils i en solidaritat amb 
les víctimes, Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya 
(FGC) reforçarà el seu servei a 
les Línies Metropolitanes amb 
el màxim d’oferta possible.
A la línia Llobregat-Anoia 
se circularà en horari de dia 
feiner i es doblarà la capaci-
tat de la major part dels trens, 
passant dels tres als sis cotxes.
Podeu consultar les caracte-
rístiques del servei que oferirà 
FGC el dia 26 d’agost a www.
fgc.cat, a les vitrines informa-
tives de les estacions, així com 
trucant al telèfon d’atenció al 
client 012. Les institucions 
convocants han recomanat 
l’ús del transport públic.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a ciutat d’Igualada va 
expressar divendres, 18 
d’agost, el suport a les 

víctimes dels atacs terroristes 
ocorreguts dijous a La Rambla 
de Barcelona i la passada mati-
nada a la localitat de Cambrils. 
Seguint la convocatòria llança-
da novament per l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) 
i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC), regidors 
municipals encapçalats per 
l’alcalde, Marc Castells, treba-
lladors de la corporació, repre-
sentants dels cossos de segure-
tat i d’emergències a la comarca 
i nombrosos ciutadans a títol 
individual han guardat un mi-
nut de silenci a les 12h davant 
l’edifici consistorial, en senyal 
de solidaritat amb les víctimes 
i com a mostra de rebuig a la 
violència terrorista. 
L’acte ha acabat amb l’aplau-

diment que els prop de cinc-
cents assistents han dedicat a 
la tasca duta a terme en les úl-
times hores pels Mossos d’Es-

Prop de 500 persones van acudir al minut de silenci convocat a la plaça de l’Ajuntament.

quadra i pel Sistema d’Emer-
gències Mèdiques. Igualada es 
va sumar també als tres dies de 
dol decretats a tot el país fent 

onejar les banderes a mig pal 
en tots els edificis públics i a la 
mateixa Plaça de l’Ajuntament 
de la capital de l’Anoia.

Àmpliament difosa a través de 
les xarxes socials, reproduïm, 
pel seu valor per a la reflexió 
comuna, la colpidora carta de 
Raquel Rull, pedagoga de Ri-
poll que va treballar amb els 
terroristes Saïd, Moha, Mous-
sa, Youssef, Omar, Younes i 
Houssa

Vull explicar coses que no 
sortiran als diaris ni a la tele. 
Necessito cridar-ho als quatre 
vents, perquè el meu cor està 
molt trist, molt.
Mai no havia tingut un sen-
timent tan fort com aquest, 
perquè no és racional, no ve 
d’alguna cosa que veus que ha 
de passar o que forma part de 
la vida. Ve d’un altre lloc que 
no sóc capaç ni de descriure.
Aquests nens eren nens com 
tots. Com els meus fills, eren 
nens de Ripoll. Com aquell 
que pots veure jugar a la pla-
ça, o el que tragina una mot-
xilla enorme de llibres, el que 
et saluda i et deixar passar da-
vant la cua del súper, el que es 
posa nerviós quan li somriu 
una noia.
Em fan mal les guspires que 
encenen l’odi a les xarxes, al 
carrer, al poble on visc, als 
diaris…, on es mostra la ig-
norància, la rancúnia, la in-
diferència, la falta de respecte 
cap el proïsme, els tòpics, les 
fronteres, el girar el cap cap a 

Relat d’un malson a Ripoll
l’altre costat, el no saber po-
sar-se a la pell de l’altre.
I això es repeteix segle dar-
rere segle, any darrere any. 
Què fem malament? Hem 
d’aturar-ho, això. Hem de fer-
hi alguna cosa. I jo que em 
pensava que ho feia bé, que hi 
havia contribuït amb el meu 
granet de sorra….
És cert que no ho havia vis-
cut mai en primera persona i 
això ha fet que hagi canviat el 
punt de vista. I, a més, ara ho 
veig des de l’altre costat i estic 
destrossada.
Les coses que passen a la tele 
o a l’altra punta del món són 
coses que s’acaben diluint i 
oblidant, i no se sap mai què 
és cert o real. I acabava gua-
nyant la ira, la ràbia i fins i tot 
acabem aclamant «l’ull per 
ull, dent per dent» per casti-
gar aquests actes.
Ara tinc una sensació que 
s’escapa…
Em fa mal de veure el mosaic 
d’en Miró tacat de sang. Em fa 
mal de veure que és a la meva 
ciutat. Em fa mal de pensar 
que hauria pogut conèixer 
familiars a la Rambla, on he 
deixat més d’un parell de so-
les caminant-hi.
Em fa mal que hagin estat 
ells…
No puc contenir les llàgrimes. 
Més ben dit, no he pogut pa-
rar de plorar des del primer 

dia i sé que no podré deixar 
de plorar mai. Estic destros-
sada, trencada per dins.
Sé que aquests dies la balança 
i el suport es decanta cap a les 
víctimes, cap als fills perduts, 
les famílies destrossades, la 
ciutat de dol.
Però m’heu de permetre d’ex-
plicar-vos i ensenyar-vos l’al-
tra cara de la moneda, la que 
no surt als diaris, la que no 
plora en públic, la que en si-
lenci s’empassa les llàgrimes 
perquè sembla que sigui mal-
vist plorar per ells.
M’heu de permetre dir-vos 
com eren ells, o almenys els 
nens que vaig conèixer jo. 
El meus pre-joves del Lokal. 
Se’m fa tan dur…
He treballat gairebé tota la 
vida –ara ja tinc quaranta-un 
any– en el món social, a peu 
de carrer, a les trinxeres, com 
diem nosaltres. Només d’ater-
rar a Ripoll, vaig començar a 
treballar amb un grup de jo-
ves, però hi havia nens gaire-
bé de totes les edats, els uns 
tenien cura dels altres.
El més petit tenia uns vuit 
anys i venia sempre agafat 
de la mà del seu germà. Un 
germà educat, tímid, ama-
ble, bon estudiant, tranquil. 
A l’escola no es ficava mai en 
embolics. Un nen que sem-
pre m’oferia bosses de blat de 
moro torrat o alguna llamina-

dura que es comprava amb els 
pocs diners que tenia.
Hi havia dos germans que 
sempre es barallaven. El més 
gran es tornava vermell quan 
entrava aquella nena que li 
agradava, tot i que no li va 
arribar a dir mai res. No hi 
fallava mai, al Lokal, quan hi 
era ella.
Al cap d’un temps van ar-
ribar més joves del Nador. 
Molts van aprendre les pri-
meres paraules i –per què no 
dir-ho– els primers insults 
en català entre raquetades 
de ping-pong. Jo també vaig 
aprendre’n alguns en la seva 
llengua.
I, és clar, després venien els 
germans, les noves genera-
cions. Els entremaliats, els 
dels ulls vius i el somriure a 
la boca.
Tots anàvem creixent i pas-
sant etapes. Si vàrem patir a 
l’adolescència, mare meva!, 
entre grans, barbs, testoste-
rona i somnis per complir. 
Encara recordo les llargues 
xerrades al despatx –’Raquel, 
he de parlar amb tu’…–, on 
fèiem les nostres tertúlies i 
parlàvem del futur.
Pilot, mestre, metge, col·la-
borador d’una ONG. Com 
s’ha pogut esvair, això? Què 
us ha passat? En quin mo-
ment…? Què fem perquè 
passin aquestes coses? Éreu 

tan joves, tan plens de vida. 
Teníeu tot una vida davant… 
i mil somnis per fer realitat.
Ja no us podré tornar a dir 
‘Que guapos que esteu!’, o ‘Ja 
festeges?’, o ‘Mare meva, com 
has crescut’. No podré veure 
els vostres fills, com veig els 
dels altres. No us podré abra-
çar… Em dol tant! No m’ho 
puc acabar de creure.
Això no ha de quedar en 
una historia més. Hem 
d’aprendre’n, hem de fer 
un món millor. Practicant 
amb l’exemple, educant en la 
no-violència, transmetent el 
no-odi, la igualtat. Educant a 
les escoles, als espais oberts, a 
les famílies, als nostres fills…
Em resten moltes coses a dins 
i moltes instantànies que no 
oblidaré mai.
Said, Moha, Moussa, Yous-
sef, Omar… Younes… I ara 
Houssa… (és un malson: la 
llista cada vegada és més llar-
ga).
Com pot ser, Younes…? Em 
tremolen els dits: no he vist 
mai ningú tan responsable 
com tu…
Els actes que heu comès no 
tenen explicació i no són lí-
cits. La guerra, la ira, l’odi no 
treuen cap a res. Mai en nom 
de ningú. Ni per ningú. Ni 
déus, ni banderes, ni religió.
Només puc dir que tinc el 
cor trencat…
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OTGER GABARRÓ/ LA VEU 

Els Moixiganguers 
d’Igualada estan de-
cidits a fer la seva mi-

llor actuació aquest diumen-
ge a la diada castellera que 
un any més acollirà la plaça 
de l’Ajuntament, com cada 
diumenge de Festa Major a 
Igualada. Enguany els mo-
rats estaran acompanyats en 
la diada de la seva ciutat per 
la Colla Joves dels Xiquets de 
Valls i pels Xiquets de Reus.
Aquest dimarts passat, a la 
mateixa plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada, es va fer la roda 
de premsa conjunta entre els 
Moixiganguers, l’Ajuntament 
d’Igualada i els representants 
de les dues colles convidades.
Per part de la colla iguala-
dina, el seu president, Oriol 
Solà, va recalcar la impor-
tància de la diada d’enguany, 
ja que “repetim el cartell de 
colles del 1995, any en el que 
vam debutar”. Així, Solà tam-
bé va subratllar la importàn-
cia que té per al món caste-

Els Moixiganguers, a per la tripleta de 8!

acpc. Rebran una gorra les 25 primeres butlletes rebudes

Guanyeu una gorra amb el  
Concurs de Premsa Comarcal 

 També es sorteja 
una subscripció 
anual gratuïta

Redacció II 
Ja està en en marxa el 

Concurs Premsa Comar-
cal, el qual permet als nos-
tres lectors aconseguir, 
gratuïtament, una gorra 
de l’Associació Catala-
na de Premsa Comarcal 
(ACPC).

El concurs consisteix 
a emplenar una butlleta  
(que podeu trobar al late-
ral d’aquesta notícia) amb 
cinc preguntes que s’han 
de respondre i entregar-la 
a la redacció de la vostra 
publicació. A les primeres 
25 respostes rebudes se’ls 
regalarà la gorra de la  
Premsa Comarcal. 

A més, entre totes les 
butlletes rebudes es farà 
un sorteig d’una subscrip-
ció anual gratuïta a la pu-
blicació participant.

Es pot entregar una 
butlleta per persona. 

L’assocIacIó cataLana  
de La pRemsa comaRcaL

Aquesta és una cam-
panya promocional de 
la marca Associació 
Catalana de la Premsa 
Comarcal, una entitat 
sense ànim de lucre que 
aglutina la pràctica tota-
litat d’empreses i entitats 
editores de premsa comar-
cal i local d’informació  
general existents a Cata-
lunya.

També realitzen una 
campanya a través de la 
Xarxa Audiovisual Lo-
cal (XAL). Al magazine 
diari País KM0 es dedica 
cada dia un espai on es 
parla i promocionen les 
publicacions associades 
a l’ACPC. Aquest espai 
es grava cada dia en un 
municipi diferent de Ca-
talunya (en total seran 
més d’una cinquante-
na), i a cadascun dels 
municipis es destaquen 
les publicacions associ-
ades a l’ACPC que hi ha  
en aquella zona d’influ-
ència.

com participar?

1r
emplenar la  
butlleta adjunta

2n
portar la butlle-
ta a la redacció 
d’aquesta publi-
cació on, si sou 
una de les 25 
primeres perso-
nes, se us donarà 
una gorra de la 
premsa comarcal

3r
entrareu al  
sorteig d’una 
subscripció  
anual gratuïta

Nom i cognoms:______________________________  Edat:_____

Tel.__________________  E-mail:_________________________

1. Per què llegeix Premsa Comarcal? 
___________________________________________________
2. Quina secció és la que més li interessa? 
___________________________________________________
3. Què hi troba a faltar a la publicació? 
___________________________________________________
4. Què és el que no li agrada de la publicació? 
___________________________________________________
5. Cada quant llegeix la nostra publicació? 
___________________________________________________

El Concurs de la Premsa Comarcal

Amb el suport de:

Ompliu la butlleta i les primeres 25 persones 
que la portin plena a la redacció de la publicació 
rebran una gorra de l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal. 
També s’entrarà al sorteig d’una subscripció 
gratuïta anual a aquesta publicació. 

Premsa Comarcal

ller la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada, ja que compta 
amb “200 anys d’història”.
Jordi Moreno, el cap de colla 
dels Moixiganguers, va deixar 
molt clar que “venim a fer la 
tripleta de 8”, i “a donar-ho 
tot”, ja que seria la primera 
ocasió en què la colla mora-
da aconsegueix aquesta fita 
per Festa Major. Moreno va 

explicar que enguany s’apli-
caran  canvis respecte altres 
anys, pel que fa al funcio-
nament de la diada, amb un 
propòsit clar, que és “agilitzar 
la diada”. Així es vol evitar 
que a mesura que van passant 
les hores la gent vagi mar-
xant i no es creï confusió en-
tre el públic en no saber qui 
ha d’actuar en cada moment.

L’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, va afirmar que es-
pera que sigui “una joranda 
memorable” i va fer una cri-
da als igualadins i a la resta 
de gent de la comarca i de 
Catalunya a que vinguessin a 
donar suport a les tres colles.
Pel que fa a  les dues colles 
convidades, cal destacar l’ac-
tuació que prepara la Colla 

dels Joves Xiquets de Valls, 
que intentaran un pilar de 
8 amb folre i manilles. Per 
la seva banda, els xiquets 
de Reus van destacar el seu 
entusiasme per assistir a la 
jornada de diumenge, i van 
afirmar que “per nosaltres 
és molt important l’entorn, 
i Igualada és l’entorn ideal 
per a fer-hi castells grans”.

Porta-la al Retir, 40, 
a les oficines de LA VEU de L’Anoia
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JoKB és un grup de mú-
sica igualadí format el 
2007, (quan encara eren 

uns nens, i una nena), a 
Igualada. Deu anys després, 
i encara amb 20 i 21 anys, la 
formació busca fer-se un lloc 
al panorama musical català. 
El passat mes de juliol van 
aconseguir la seva primera 
gran fita, tocar a l’escenari 
gran de l’Acampada Jove al 
costat dels seus ídols. Parlem 
amb la Sílvia, el Bernat i el 
Víctor, cantant, teclat i 
baixista del grup, respec-
tivament, sobre com ve-
uen el futur de la banda.

Com va ser l’experiència de 
tocar a l’Acampada jove?
Va ser molt intensa. No no-
més va ser el concert en si, 
quan vam fer realitat el som-
ni que teníem, també va anar 
acompanyat d’altres moments 
molt macos. Vam conèixer 
molta altra gent, dels altres 
grups amb qui compartíem 
backstage, com La Pegatina 
o Doctor Prats. També tota 
la gent que ens va acompa-
nyar al concert, que vam 
tenir un molt bon equip 
treballant amb nosaltres.

Creieu que serà un punt 
d’inflexió?
Esperem que sí. Ja sigui a ni-
vell intern o extern, creiem 
que pot ser-ho. Hem estat un 
any treballant per un directe 
que havia d’estar a l’alçada de 
l’Acampada Jove, i l’hem pro-
duït aquí. N’hem d’estar or-
gullosos. Tot el que hem cres-
cut nosaltres ho hem aplicat a 
altres concerts i ha funcionat 
molt bé. Sempre busquem 
un objectiu per abocar-hi 
totes les nostres forces i grà-
cies a això hem anat millo-
rant. Objectius com va ser 
el primer any que vam tocar 
per FM a barraques aquí a 
Igualada, com va ser fer un 
disc,  preparar la gira de l’any 
passat, que va ser la prime-
ra que vam fer, o aquest any 
el concert de l’Acampada. 

Com ha estat el vostre estiu?
Hem estat treballant molt per 
aquest concert de l’Acampa-
da, i els concerts que estem 
fent hi volem donar el mà-
xim. Aquest any n’hem fet 
menys ja que musicalment 
estem trobant nous estils que 

JoKB: “Cada any busquem un objectiu per abocar-hi 
totes les nostres forces i així hem anat millorant”

ens representen i estem tre-
ballant amb noves sonoritats 
i nous instruments. Això ens 
requereix molta més feina 
perquè significa trobar noves 
sonoritats que també sonin 
a nosaltres però que siguin 
noves. Ara estem gestionant 
uns concerts que potser fem 
al setembre al País Basc.

Així, en quin punt es 
troba la música de JoKB?
El nostre so és més madur, 
hem cresut d’edat i musi-
calment, però la nostra es-
sència camaleònica no s’ha 
perdut. Ens seguim defi-
nint com a una barreja del 
que cadascú aporta al grup, 
que som això, gent diferent 
a nivell d’estils musicals.

Quins nous reptes teniu?
Primer de tot trobar el so 
JoKB, el nostre estil propi. 
Estem canviant el nostre con-
cepte d’estil musical. Acabar 
de trobar-lo i perfeccionar 
el nostre to. Assajar hores 
i hores i escoltar més refe-
rents musicals. Seguim sent 
mestissatge, perquè toquem 
diferents estils, però tenim 
alguna cançó més funky, al-
guna més hip hop, i fins i tot 
estem entrant en l’electrònic. 
Seguim fent cançons molt 
festives, i ara estem treballant 
molt en el directe, però estem 
fent temes més tranquils per 
properes grabacions. Cada 
cançó té la seva essència.

Tocareu la porta d’alguna 
discogràfica?
Mai descartem res, tot és mi-
rar condicions. Però ara ma-
teix estem fent el sistema “do 
it yourself ”, que és el sistema 
que segueixen gran grups 
com Txarango, que és l’auto-
gestió. Fa vint anys si volies 
dedicar-te a la música havies 
d’estar en un segell discogrà-
fic, i això ara fa un temps que 
va canviar. Tenint en compte 
Internet i les xarxes socials, 
que permeten fer tot el que 
abans et feien les discogràfi-
ques, i el disc ha deixat de ser 
la principal font d’ingressos 
d’un grup. Ara provenen dels 
concerts i el merchandaising. 

Com apliqueu aquest mèto-
de al vostre grup?
Cada membre del grup, a 
part de tocar, fa moltes altres 
feines que són igual de ne-
cessàries, i la música acaba 
sent el 25% de la feina que 
tenim. Si no es fan totes les 
coses no pots tirar endavant. 
És guai perquè així encara 
et sents més teu el projecte.

Cadascú aporta al grup el 
que millor sap fer. Ens or-
ganitzem per comissions, 
dos o tres de nosaltres s’en-
carreguen d’una cosa. Per 
exemple, tenim la comissió 
xarxes socials o la comissió 
disseny. Tots decidint-ho tot 
és caòtic. La sort o la desgrà-
cia de fer això és que inver-
tim moltes hores tots parlant 
molt, però també has d’aca-
bar deixant la responsabilitat 
en mans d’aquella comissió. 

Sou un grup molt jove on 
tots estudieu. Com us orga-
nitzeu pels assajos?
Tenim poc temps perquè 
tots estudiem, llavors inver-
tim bàsicament els caps de 
semtana tots junts en la part 
musical o de reunions. Lla-
vors les comissions cadascú 
les gestiona com vol. A ve-
gades fem comissions a Bar-
celona, ja que alguns vivim 
allà pels estudis, o sovint 
assagem a la nit. Busquem 
temps de sota les pedres. Ara 
a l’estiu assagem cada dia.

Què ens oferireu al concert 
que fareu demà per la Festa 
Major d’Igualada?
Tenim moltes ganes de portar 
el nostre directe, la Festa Ca-
maleònica, a Igualada, perquè 
el directe que us presentarem 
encara no l’hem tocat mai 
aquí. És el que hem preparat 
especialment per l’Acampada 
Jove i tindrem un escenari ge-
nial i serem taloners d’un gran 
grup com Doctor Prats. A 
més, per FM, que ens encan-
ta. També tindrem col·labo-
racions molt especials, totes 
igualadines i de gran nivell, 
com seran l’Enric Verdaguer 
i la Maria Farrés, i els grups 
Xillona i Contracorrent. És un 
concert que destigem molt i 
ens  mirem amb molt apreci.

JoKB de moment no ha tras-
vessat fronteres, però fa un 
temps sonava que faríeu al-
guna gira per França. Com 
està aquest tema?
Encara s’està gestionant, però 
estem movent fils per fer-la 
l’any que ve. També ens agra-
daria anar a Valencia i a les 
Illes Balears, tenim ganes de 
sortir.  Tot i així, volem se-
guir tocant per aquí perquè 
ens agrada molt tocar a casa.

Heu compartit escena-
ris amb grans grups. Com 
són en la curta distàn-
cia grups de la seva talla?
Hem tingut la sort de com-
partir escenari amb La Pe-
gatina, Txarango o Dr prats, 
i realment són persones que 
sempre estan disposades a 
ajudar-te i et donen consells. 
Ens veuen com un grup jove 
amb ganes i t’ajuden i et va-
loren i et comenten el que 

no fas bé. Són molt propers 
i moltes coses de les que fem 
ara són gràcies a ells. De fet, 
el fet de trepitjar el mateix 
escenari que ells fa que ho 
veguis tot molt més aconse-
guible. Fa dos o tres anys es-
tàvem de públic, i ens vèiem 
molt diferent a ells i mai ens 
havia passat pel cap que ha-
guéssim pogut tocar amb ells, 
i ara ens esta passant.I això 
t’omple molt. La Pegatina va 
estar mitja hora escoltant el 
nostre concert a l’Acampada, 
i això per nosaltres és brutal.

Us proposeu arribar a ser 
professionals?
Dins el nivell que estem, tre-
ballem de manera professio-
nal. Anem incorporant gent a 
l’equip de JoKB per anar pro-
fessionalitzant-ho, i anar mi-
llorant el directe i la imatge 
que donem. Aquest any hem 
incorporat un tècnic de llums, 
el Roger Piqué, que també ho 
és d’Animal. Així anem apos-
tant fort per les llums, i també 
tenim un tècnic de so. També 
ens ajuda el Miguel Zamarri-
pa, que és el nostre productor, 
que ens ajuda als concerts, i 
poc a poc l’equip va creixent.

On us veieu en cinc anys?
En cinc anys esperem estar 
cinc passos més aunt. A llarg 
termini, tirant cuets, ens agr-
daria anar als festivals mítics 
de Catalunya, i poder sor-
tir a fora i anar a grans fes-
tivals i poder arribar algun 
dia a viure d’això, tot i que 
és complicat. No es l’objec-
tiu, però es la direcció. Vo-
lem començar per dedicar-hi 
més temps, però no volem 
deixar d’estudiar  i treballar.

“Estem trobant nous 
estils que ens 

representen i estem 
treballant amb noves 

sonoritats”

“La música acaba sent 
el 25% de la feina que 

tenim. Si no es fan totes 
les feines no es pot 

tirar endavant”
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L a Festa Major és la festa 
del poble. La més gran 
de l’any, amb celebraci-

ons religioses i populars, molt 
participades. És la festa que 
aglutina al veïnat. Però és una 
festa que, amb el pas del temps,  
ha tingut variants.
La de l’any 1935 fou la darrera 
Festa Major que Igualada ce-
lebrà, abans de la guerra, tota 
vegada que el conflicte bèl.lic 
esclatà el juliol, i a l’agost ja no 
va haver-hi cap festa. Fou en el 
1939, acabada la guerra civil, 
quan la Festa Major retornà 
amb la seva alegria, per hono-
rar a Sant Bartomeu.
Després de tres anys de no fer-
se, retornà sí... però, cambiada. 
el redactat del programa ja no 
era en català, sinó amb el, lla-
vors anomenat idioma del im-
perio. La presentació era un 
cant als guanyadors. Com di-
buix de portada s’hi inseriren 
l’escut d’Igualada i el d’Espanya 
amb l’àguila imperial...
En aquells anys la Festa Major 
durava del 23 al 27 d’agost, o sia 
que tenia lloc el dia 24, festivi-
tat de Sant Bartomeu - s’escaiés 
en qualsevol dia de la setmana 
- i l’endemà s’honorava a Sant 
Faust. Eren, doncs, dos dies 
de festa oficial. El 26 i 27 eren 
endegats per les entitats, que 
solien ornamentar i il.luminar 
les seves façanes i organitza-
ven actes particulars: sarsuela, 
teatre, revista o varietats, con-
certs, balls. Eren actes dedicats 
als socis.
Llavors existien: Centro Nacio-
nal (Ateneu); Círculo Igualada 
(Mercantil); Local Interparro-
quial de Acción Catolica (Cen-
tre Catòlic); Cine Mundial; Sa-
lón Rosa (Canaletas); Moderno 
Cinema (Astòria); Agrupación 
Fotogràfica (AFI); Sociedad de 
Cazadores del Noya; Coopera-
tiva La Victòria i el 
En el programa, venien sepa-
rats els actes religiosos, Frente 
de Juventudes els populars i els 
particulars.
En aquell temps se solia con-
vocar un concurs de dibuixos 
per anunciar la festa. El primer 
premi era per la portada del 

les orquestres locals Triunfal 
o Dinámicos tenien cura de la 
part musical. també hi actuava 
alguna orquestra forana com la 
Rabassa...
Al vespre, es disparava al camp 
de la Massuca, un Maravilloso 
ramillete aéreo de fuegos arti-
ficiales. L’endemà tenia lloc un 
ofici en honor de Sant Faust.
Arribada la democràcia, per-
duts el envelats, el recordat 
regidor de Festes, donà noves 
pautes a la Festa Major Fou en 
Josep Ramon Gumà qui ideà 
els balls de les cinc Places ( que 
en principi, però, eren de paga-
ment).
Els nous consistoris han anant 
enriquint la Festa Major, en 
molts aspectes, cosa que fa que 
la Festa Major, sigui la major 
de les festes. 

Programa de la Festa Major de 1942.

programa i el segon solia servir 
per a fer el cartell. Hi participa-
ven artistes com Ferrer Salinas 
o Miquel Llacuna, que havien 
resultat guanyadors.
La festa solia consistir, a la vi-
gília, repic de campanes i cant 
de completes, així com dispar 
de morterets, anunciant l’inici 
de la celebració, que comen-
çava amb un pasacalle. El dia 
del sant tenia lloc un solem-
ne ofici, presidit pel rector de 
Santa Maria. El sermó anava 
a cura d’un predicador forani. 
Per compendre com estava mi-
litaritzat l’ambient, direm que: 
a l’any 1942, l’homilia la pro-
nuncià Mn. Casimiro Febrer 
Traveria  Capellán del regimi-
ento de Infanteria de Carros de 
Combate número 3, de guarni-
ción en Barcelona
A la sortida tenia lloc l’exhi-
bició folklòrica. Recordem 
que Igualada no recuperà el 
seus gegants municipals, fins 
el 1943, que s’en compraren 
uns que tenen tota la cara dels 
Reyes catòlicos...i alguns ca-
bezudos. Llavors actuaven els 

dels barris de la Font Vella, de 
Sant Agustí o del Bassot (Sant 
Ignasi). Els feien ballar un grup 
d’homes que, espontàniament, 
formaven una colla gegantera. 
Eren. el Josep Farré (Jep de la 
dalla), el Pere Anton (pare i 
fill), el Sargento malacara, el 
Jaume, el Roc, el Nóstric, el 
Jaume Bisbal (Bisbalet)....
Com que Igualada no tenia 
comparses populars s’havien 
de fer venir de fora. Així ere 
normal que actuesisn els Xi-
quets de Valls, o del Vendrell; 
els tamborileros i chirimias del 
Campo de Tarragona; els pali-
troqueros (bastoners) de Geli-
da; los diablos  de Sant Quintí 
de Mediona...
La recent formada Banda 
Muncipal donava concerts. Tot 
i el règim dictatorial, val a dir 
que l’Ajuntament organitzava 
audicions de sardanes a la ram-
bla i al passeig, amb prestigio-
ses cobles, com la Principal de 
Banyoles.
Els balls tenien lloc al passeig 
Verdaguer (Camp de l’escorça) 
en un magnífico entoldado on 

Portada del Diari d’Igualada del 22 d’agost de 1942.
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I gualada ja viu plenament 
la seva Festa Major, que 
concentrarà la major part 

dels actes entre avui divendres 
i el proper dilluns. Aquests 
primers quatre dies s’ha po-
gut veure moltíssima gent als 
carrers i places, aprofitant el 
bon temps, a l’espera dels can-
vis meteorològics prevists per 
demà i diumenge, que anun-
cien pluges. La Veu de l’Ano-
ia lliura a tots els seus lectors 
avui divendres, juntament 
amb el periòdic, un exemplar 
gratuït de 64 pàgines en for-
mat de revista, amb tota la in-
formació sobre la Festa Major.
Dimarts, al Saló de Sessions 
de l’Ajuntament, APINAS, que 
celebra el seu 50è aniversari, 
va rebre el Penó de la Ciutat 
de mans de l’alcalde, Marc 
Castells, i ahir, dia de Sant 
Bartomeu, en va ser l’entitat 
portadora durant la processó. 
També es va presentar la nova 
Salero de la ciutat, Èlia Ferrer 
i Alcoberro, la nova Salereta, 
que és la seva filla Èlia, i es va 
fer la tradicional presentació 
de l’Estampa del Sant, pro-
tagonitzada per una talla ro-
mànica de Sant Bartomeu del 
Museu Episcopal de Vic. 
A més, la Federació del Segui-
ci Tradicional Històric d’Igua-
lada (FESTHI) va presentar 
Pau Codina com a Tabal de la 
Passacalle d’enguany, que va 
tenir molt seguiment dime-
cres al vespre. 
Les activitats relacionades 
amb la Coll@nada han estat 
les que més han contribuït a 
la Festa Major en aquests pri-
mers dies, amb la inaugura-
ció del nou Territori Festiu al 
Pati Vila, que serà un comple-

Igualada viu els primers dies de la Festa Major amb molta gent 
al carrer i pendent de la meteorologia per al cap de setmana
La Veu de l’Anoia lliura 

amb aquest exemplar 
una revista 

de 64 pàgines amb 
tota la informació 

sobre la Festa Major

ment al renovat Espai de les 
Barraques davant del Museu. 
Aquesta és precisament una 
de les incògnites d’aquesta 
Festa Major, veure de quina 
manera l’habitual espai de les 
Barraques, tant popular els 
darrers anys, acaba assumint 
la desaparició de la Coll@
nada d’aquest indret. 

També han tingut molt bona 
rebuda els actes culturals, com 
les interessants exposicions, 
així com la presentació del 
nou llibre de l’igualadí Daniel 
Vilarrúbias sobre els gegants i 
nans processionals, i les visites 
guiades a la Igualada moder-
nista.

Polèmica amb la Festhi
Com ja va essent habitual els 
darrers anys, alguna que altra 
polèmica esquitxa les jornades 
de la Festa Major. En aquesta 
ocasió, tal i com va anunciar 
La Veu a la passada edició, el 
debat ha sorgit per la reco-
manació de la Festhi de que 
les dones lluïsin “vestit curt 

tipus cocktail” a la processó 
del Sant, i l’anul.lació de l’in-
vitació a l’alcalde i el regidor 
de Cultura del Passacalle. 
L’assumpte ha generat un bon 
debat entre les entitats i col.
lectius que tenen relació di-
recta amb la Festa Major, i ha 
tingut bastant ressó social. De 
moment, sense cap conclusió.

El Passacalle, al seu pas per la plaça Pius XII, dimecres al vespre. Fotos: AI, Joan Solé i Joan Guasch.

Apinas, que celebra 50 anys, porta el Penó de la Ciutat.

La Tabalada i la Tronada, uns dels primers actes de la festa.
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El Saló de Sessions de l’Ajun-
tament d’Igualada ha estat 
escenari, aquest dimecres al 
vespre, de la conferència insti-
tucional de Festa Major. 
En aquesta ocasió, ha consis-
tit en una conversa de Teresa 
Gimpera amb el periodista de 
Ràdio Igualada Xavier Dàvila, 

en un acte que ha servit per 
repassar la trajectòria i home-
natjar la model i actriu, nas-
cuda a la capital de l’Anoia el 
21 de setembre de l’any 1936. 
Durant aproximadament una 
hora i en una sala que s’ha 
omplert per l’ocasió, han re-
passat les diferents etapes de 

la seva carrera i moments de 
la seva vida personal. 
En acabar, Gimpera ha rebut 
de mans de l’alcalde, Marc 
Castells, una estatueta de l’es-
cultora igualadina Teresa Riba 
en reconeixement a la seva 
trajectòria.

Inauguració de l’exposició: 3, 2, 1… Acció! Un Pla Seqüència del 
Cinema a Igualada. A la sala d’exposicions de la Biblioteca Central

 Inauguració de l’exposició Insòlit Casino del Jovent (el Foment balla 
1960-1972), al Casal Popular d’Igualada El Foment.

Presentació del llibre “Que Ballaran, Els Gegants? Que Ballin!”
Els Gegants I Nans Processionals A Igualada (segles XV-XXI)

de Daniel Vilarrúbias Cuadras, arxiver i historiador.

Ruta guiada de “La Igualada modernista”. Encara es pot fer avui 
i demà al matí, conduïda per l’historiador David Martínez. La ruta 

s’acaba amb un vermut al Casal Popular d’Igualada, el Foment.
Rambla Sant Isidre 47, Igualada • 93 805 20 01 • www.fincasigualada.com

Des de 1970

* visita’ns i t’informarem dels detalls de la promoció.
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Els actes de la 
Coll@nada, com 
sempre, han estat 
molt participats

El Territori Festiu del Pati Vila ha tingut gresca tots els dies per les nits.  Fotos: Coll@nada i Joan Guasch.

La Festa Major estrena el Territori Festiu del Pati Vila,
que tindrà un control per evitar aglomeracions
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TON CASELLAS / LA VEU 

E nguany la Festa Ma-
jor d’Igualada compta 
amb nou espai al Pati 

Vila, estem parlant del Territo-
ri Festiu, promogut per l’Asso-
ciació Juvenil La Coll@nada. 
Aquest espai pretén construir 
un nou model de festa, vol ser 
un punt de trobada d’entitats i 
un espai on poder celebrar la 
Festa Major alternativa amb 
garanties. 
Aquesta desició es va pren-
dre fa uns mesos, quan La 
Coll@nada es va voler allu-
nyar del model que hi ha-
via els últims anys a Barra-
ques, que es van convertir 
en un espai basat només en 
l’oci nocturn i massificat. 
De fet, una de les preocupa-
cions de La Coll@nada era 
aquesta, el fet que hi hagués 
una gran aglomeració de per-
sones en un espai on molta 
gent va accelerada per cul-
pa de l’alcohol i la música.  
Per tant, el Territori Festiu 
serà un espai on s’anirà amb 
molt de compte perquè no es 
creein grans aglomeracions i 
sigui un lloc segur per gaudir 
de la festa, per això hi haurà 
un aforament limitat de 500 
persones. Per vigilar-ho, des 
d’avui dijous fins diumenge es 
controlarà l’accés en les dues 
portes que hi haurà, una de 
sortida i l’altra d’entrada. En 
aquest sentit, Bernat Enrich, 
.... de la Coll@nada , ha volgut 
aclarir que “si en algun mo-
ment algú es troba que no pot 
entrar serà per una questió de 
seguretat, que la gent tingui 
paciència, si no pot entrar que 
vagi a Barraques o en un altre 
espai i ho torni a provar més 

tard. No és una cosa fàcil de 
gestionar, som gent jove mon-
tant un projecte molt gran, 
que la gent tingui respecte i 
comprensió”.

Jocs Bèsties de la Coll@nada.

Pregó de la Coll@nada, a la plaça Pius XII.Tria de l’Hereu i Pubilla 2017.

.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l president de la Gene-
ralitat, Carles Puigde-
mont, serà el proper 1 

de setembre a Igualada per a 
presentar el nou projecte de 
la Universitat de Lleida (UdL) 
al Campus Universitari de la 
ciutat, i que inclourà uns es-
tudis únics a Espanya. La vi-
sita es va suspendre el passat 
mes de juliol arran de la crisi 
de govern que va patir la Ge-
neralitat, i que va suposar el 
relleu de varis consellers.
La Universitat de Lleida 
(UdL) ja té en marxa tots els 
tràmits perquè la UdL assu-
meixi els estudis d’Igualada 
fins ara adscrits a la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya 
(UPC). El vicerector de Do-
cència, Francisco García, va 
indicar recentment al diari 
Segre de Lleida que els alum-
nes tindran l’opció de com-
pletar-los a la mateixa UPC i 
que el professorat i el perso-
nal de serveis també podrà 
elegir entre seguir a l’UPC o 

incorporar-se a la UdL. “Nin-
gú se n’anirà al carrer”, va 
destacar. Va detallar que ja 
han presentat al Consell In-
teruniversitari les memòries 
del grau d’Enginyeria Quími-
ca i el màster d’Enginyeria del 
Cuir que passaran a ser de la 
UdL.

Canvis en Enginyeria 
d’Organització Industrial
On sí que hi haurà canvis és 
el en grau d’Enginyeria en 
Organització Industrial, que 

El president Puigdemont serà a Igualada l’1 de setembre 
per a presentar el nou projecte de l’UdL al Campus Universitari

El campus d’Igualada -al Pla de la Massa i a l’antic Hospital- vol acollir dos mil alumnes.

també s’oferia en doble grau 
amb Administració i Direcció 
d’Empreses (ADE), en col.la-
boració amb la Universitat 
Oberta (UOC). 
Per a aquest curs vinent ja 
no s’ha ofert aquesta matrí-
cula, ja que aquests estudis 
es reconvertiran a partir del 
curs 2018-19 en el grau d’En-
ginyeria de l’Organització, 
Logística i Gestió Industrial, 
que dependrà de l’Escola Po-
litècnica Superior (EPS) de la 
mateixa UdL.

Tècniques d’Interacció Di-
gital, únic a Espanya
Aquest curs pròxim ja es 
podrà estudiar a Igualada el 
grau de Tècniques d’Interac-
ció Digital, que serà únic a 
Espanya, doncs tindrà caràc-
ter de formació dual de ma-
nera que es faran pràctiques 
a les empreses des de l’inici, 
una pràctica molt habitual en 
altres carreres universitàries 
a la UdL, com la de Mestre. 
A més, aquest curs serà de 

només tres anys, aprofitant el 
nou model molt extens a Eu-
ropa de 3+2 (tres anys de grau 
i dos de màster). 
Recordem que l’Ajuntament 
s’ha proposat convertir Igua-
lada en ciutat universitària 
des que l’any 2014 va inaugu-
rar el Campus Universitari, 
amb estudis adscrits a la UPC. 
Ara, la ciutat farà un pas en-
davant amb l’aliança que ha 
segellat amb la Universitat de 
Lleida, que li permetrà ampli-
ar els estudis de grau i post-
grau. Ara mateix a Igualada es 
poden estudiar quatre graus, 
un màster oficial, un màster 
professional, quatre postgraus 
i una càtedra.
El pla que es presentarà Puig-
demont l’1 de setembre té el 
repte d’assolir els dos mil es-
tudiants a mig termini –mil 
de grau i mil més de postgrau 
i màsters- i també inclou la 
construcció d’un nou Campus 
de la Salut i d’una residència 
universitària amb una seixan-
tena de places, en una part de 
l’antic Hospital Comarcal.  
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Els usuaris de la ter-
minal corporativa d’El 

Prat valoren la rapidesa 
i proximitat a Barcelo-
na, i quan se’ls parla de 
la possibilitat d’Iguala-

da “esclaten a riure”

REDACCIÓ / LA VEU 

F a temps a Igualada 
ens vàrem encateri-
nar amb un Aeroport 

Corporatiu. Els vents polítics, 
l’abundor i l’afany de figurar 
de mandataris i la gent que els 
envolta, va fer que es somniés 
en veure aterrar a Òdena els 
jets de la gent important que 
volien anar a Barcelona. 
Però AENA, sense fer soroll, 
va construir en l’aeroport 
del Prat un edifici, dissenyat 
pels arquitectes Artigues i 
Sanabria, que va identificar 
amb el nom de Terminal Cor-
porativa. La terminal disposa 
de 2.100 metros quadrats i és 
molt funcional. Hi ha l’espai 
de passatgers, i la zona de des-
cans de les tripulacions, servei 
meteorològic, plans de vol i un 
bar. 
Amb dues plantes modernes, 
un espai per pàrquing i els ac-
cessos en va tenir prou, ja que 
les pistes i els seus serveis ja 
existien i pels vols que arriben 
a Barcelona no els calia una 
inversió més gran. Al mateix 
temps els aeroports de Reus, 
Lleida i Girona malviuen amb 
un tràfec minse que no justifi-
ca de cap manera les inversi-
ons fetes.

L’aeròdrom 
Igualada-Òdena
Però en l’avantprojecte del pla 
urbanístic es va quedar amb 
les seves afectacions. El fet de 
que l’orografia del terreny no 
fos l’adequada, no va ser cap 
problema per dibuixar-hi un 
nou aeroport. I com que per 
dibuixar no es gasten massa 
diners allà el tenim en les ac-
tuacions que s’han de fer en 
el proper futur. Per això cal 
que la conurbació de la Conca 

d’Òdena i les entitats a qui cor-
respongui facin els passos per-
tinents per desafectar el terri-
tori i que l’aeroport continuï 
sent un àrea de vol esportiu i 
d’assistència pels bombers.
Els que argumentaven que a 
l’aeroport de Barcelona ja es-
tava saturat han vist sorpresos 
perquè passen els anys i aquest 
problema no es dóna, malgrat 
l’increment de noves compa-
nyies de bandera, del low cost 
– amb el seu creixement que 
l’ha portat a ser un dels que té 
més tràfec del sud d’Europa -  
i de que alguna aerolínia hagi 
decidit posar-hi el seu hub re-
gional. 
Tots els inconvenients que es 
produeixen són de tràfec de 
persones i no pas d’avions. I la 
majoria d’ells són derivats de 
la mala gestió que AENA, que 
ha cercat de fer diners amb els 
serveis públics,  que han esde-
vingut privats, de poca quali-
tat, amb treballadors escassos 
i mal pagats. 

Una terminal corporativa 
que funciona sense problema
Així la Terminal Corporativa 
de Barcelona aixopluga sense 
problemes tots els vols privats 
que arriben, ja siguin de gent 
Vip o de serveis mèdics, trans-
ports d’òrgans de donacions i 
transplantaments, etc. Tam-
bé s’utilitza com aparcament 
d’avions privats que van a les 

illes . especialment Eivissa 
-  i no tenen espai d’estacio-
nament en l’aeroport de destí. 
Aleshores aterren allà, dei-
xen el seu passatge i venen 
a Barcelona fins que els seus 
passatgers els demanen per 
reprendre el viatge. La mitja-
na de moviment és de 6,2 avi-
ons per dia, si bé en moments 
com pels dies del Mobile 
World Congress la xifra pot 
ser molt més elevada. És ales-
hores quan es valora la flexi-
bilitat en un aeroport gran.
Le Bourget (París), Ginebra, 
Luton (Londres) i Vnukovo 
(Moscou) són els aeroports 
que lideren aquest mercat al 
continent, on també figuren 
Barajas, Eivissa i Palma de 
Mallorca, que apareixen més 
ben posicionats que Barcelo-
na en determinats períodes 
de l’any.
En aquesta àrea s’hi poden 
veure els jets privats dels 
grans executius. Avions fins 
a vint places, encara que els 
millors no arriben a deu. Les 
marques més populars d’avi-
ons són els Cessna Citation, 
Falcon Dassault, o Bombardi-
er, que en molts casos poden 
fer vols transatlàntics o anar 

L’aeroport corporatiu de Barcelona treballa sense problemes 
i allunya la possibilitat de recuperar el projecte d’Igualada

Terminal Corporativa de l’aeroport de Barcelona. AENA la va construir quasi al mateix temps que el 
debat de l’aeroport corporatiu Igualada-Òdena.

a qualsevol lloc del món fent 
només una escala intermèdia. 
La Terminal Corporativa està 
situada entre l’antiga torre de 
control - on avui hi ha les ofi-
cines de Norwegian pel sud de 
Europa - i  l’hangar d’Iberia 
Manteniment. Les instal·la-
cions són propietat d’AENA, 
però són explotades per dues 
concessionàries (actualment 
Gestair i Menzies Aviation) 
També hi ha subcontractat el 
serveis de terra que sol fer Eu-
raservices, i que és l’encarre-
gada de portar els passatgers 
a i de la Terminal a la ciutat.  
Les vagues que han afec-
tat a milers de passatgers en 
aquests dies, no ha tingut 
massa repercussió en aquest 
edifici, malgrat existir també 
un servei de control i segu-
retat. Ací els passatges solen 
anar del cotxe gairebé direc-
tament a l’avió i només s’en-
tretenen a la terminal per 
seguretat i duanes, quan són 
preceptius.
En un article publicat a “El 
Punt Avui” el 15 de març de 
2014 i titulat Barcelona no tro-
ba el seu espai en el mapa de 
l’aviació privada, s’explica que 
“en el seu moment es va parlar 
de les instal·lacions d’Òdena 
com a les òptimes per acollir 
aquest aeroport, però des del 

departament de Territori i 
Sostenibilitat s’assegura que 
no està entre les intencions 
de la Generalitat recuperar 
aquest projecte. D’altra ban-
da, l’opinió pública no enten-
dria una aposta d’aquest tipus 
ateses les infraestructures in-
frautilitzades existents”. Dit 
d’una altra manera: aquell 
projecte d’aeroport corpora-
tiu a Igualada-Òdena dorm 
des de fa temps en un calaix el 
son dels justos...possiblement 
per sempre més.

Ridícul
A la terminal corporativa 
d’El Prat, els usuaris valo-
ren la proximitat i rapidesa 
amb que es situen al centre 
de Barcelona i quan es sug-
gereix a alguns dels usuaris 
si els agradaria que l’aeroport 
corporatiu estigués situat a 
Igualada, obren uns ulls com 
taronges o esclaten a riure. I 
això fa recordar les paraules 
d’un polític que explicava que 
en aquest món d’interessos es 
pot fer tot, menys el ridícul. 
Més val que ens apliquem a 
fer un Pla Urbanístic adaptat 
a les necessitats del territori 
en els propers cinquanta anys. 
Perquè hi ha moltes necessi-
tats a fer i no és el moment de 
fer volar... avions.

Els usuaris de la terminal corporativa de Barcelona valoren la 
proximitat i rapidesa en arribar a la capital catalana.

L’aeròdrom Igualada-Òdena continuarà essent, de moment, un camp d’aviació esportiu.



El Consell Comarcal 
de l’Anoia, un dels dos 
del país que assoleix 
el 100% d’objectius en 
administració “oberta”

El proper 17 de setembre, torna l’Alzheimer Race a 
Igualada amb un recorregut per l’Anella Verda Fluvial
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El Consell Comarcal de l’Ano-
ia i el de la Conca de Barberà 
són els únics ens comarcals 
que han assolit el 100 per cent 
dels seus objectius marcats 
per al període 2007-2016 en 
implantació, difusió i ús de 
serveis d’administració elec-
trònica i/o oberta, seguits dels 
de Ribera d’Ebre, Garrotxa 
i Urgell. L’Anoia és l’única 
comarca de més de 100.000 
habitants que es troba entre 
aquests cinc primers llocs.
Per a aquest 2017, els objec-
tius que es marquen els con-
sells comarcals i el Consorci 
Administració Oberta de Ca-
talunya (AOC) són incremen-
tar les altes d’idCAT Mòbil, 
incrementar l’ús de l’eTRAM 
i l’eNOTUM i identificar els 
tràmits dels ajuntaments que 
es poden fer per Via Oberta; 
i la implantació de Portal de 
Transparència al 30% dels ens 
locals pendents i altres ens su-
pramunicipals.
Fins ara els consells comarcals 
han actuat com a referent per 
als municipis en tasques de 
suport i emissió de certificats 
digitals, en la gestió d’altes a 
serveis de l’AOC, gestió d’in-
cidències i promoció d’usos 
dels serveis, i objectius basats 
en l’assoliment de la implanta-
ció dels serveis als municipis i 
l’activitat realitzada.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l diumenge 17 de se-
tembre es celebrarà 
a Igualada la tercera 

edició de l’Alzheimer Race, la 
cursa i caminada solidària or-
ganitzada conjuntament per 
l’Hospital de Dia Sant Jordi del 
Consorci Sociosanitari d’Igua-
lada (CSSI) i l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer i altres 
Demències de l’Anoia (AFA-
DA) amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Igualada. Per a 
inscripcions i més informació 
ja es poden visitar les pàgines 
www.cssi.cat/alzheimerrace i 
facebook.com/alzheimerrace. 
La tercera Alzheimer Race s’ha 
presentat aquest dimecres, 5 
de juliol, amb la presència de 
l’alcalde de la ciutat, Marc Cas-
tells, la presidenta de l’AFADA, 
Nuria Solà, la presidenta d’ho-
nor d’AFADA, Joana Varea, i 
el gerent del CSSI, Jordi Fer-
rer, conjuntament amb altres 
membres de l’organització.
Els fons recaptats per les ins-
cripcions i patrocinadors es 
destinaran a l’AFADA. L’altre 
objectiu de l’esdeveniment 
és sensibilitzar i informar la 
població pel que fa a aquesta 
malaltia degenerativa de les 
cèl·lules cerebrals, que a Ca-
talunya afecta més de 112.000 
persones. També es vol donar a 
conèixer l’Anella Verda Fluvial 
d’Igualada, l’espai verd habilitat 
per l’Ajuntament per a facilitar 
la pràctica esportiva i reforçar 
els hàbits saludables. 
Recorregut i inscripcions
La cursa i caminada mantindrà 
la sortida i arribada a la Plaça 
de la Masuca, davant de l’Hos-
pital de Dia Sant Jordi, i re-
correrà els 6,3 quilòmetres de 
l’Anella Fluvial, un recorregut 

de dificultat baixa pensat per 
gaudir de l’entorn fent activitat 
a l’aire lliure de manera segura. 
Es passarà pel carrer Santa Jo-
aquima de Vedruna, el Passeig 
Verdaguer, l’Avinguda Gaudí 
i el Parc Fluvial del riu Anoia, 
fins arribar a l’estació d’autobu-
sos, el Passeig Verdaguer i de 
nou el carrer Santa Joaquima 
de Vedruna. En el cas dels ca-
minants, el recorregut serà una 
mica més curt, d’uns 4,3 qui-
lòmetres i poc més d’una hora 
a peu, ja que deixaran el parc 
fluvial quan arribin a l’alçada 
del carrer Santa Joaquima de 
Vedruna.
La inscripció ja està oberta i 
es pot efectuar per Internet a 
través del web www.cssi.cat/al-
zheimerrace. També ho poden 
fer presencialment a l’Hospi-
tal de Dia Sant Jordi aquelles 
persones que no disposin de 
connexió a Internet. Té un 
preu base de 10 euros per per-
sona per a tots els corredors i 
caminants, tot i que és gratu-
ïta per als nens menors de 10 
anys d’edat que participin a la 
caminada. Tots els inscrits re-
bran un lot d’obsequis i tots els 
majors de 10 anys rebran una 
samarreta tècnica Tuga.

El lliurament de dorsals es 
farà el matí del dia 17 a partir 
de les 8:30 a l’Hospital de Dia 
Sant Jordi. A les 9:15 hi haurà 
un escalfament coreografiat. 
La sortida serà a les 10:00 amb 
els corredors per davant dels 
caminants. Hi haurà servei de 
guarda-roba i es lliurarà avitu-
allament a l’arribada. De 10:45 
a 12:00 hi haurà una actuació 
musical. De 12:00 a 12:30 està 
previst fer l’entrega de premis 
als millors classificats, amb la 
presència de l’alcalde, Marc 
Castells. També es faran sorte-
jos de regals i hi haurà activi-
tats per als acompanyants i per 
als més menuts.
La cursa està oberta a la par-
ticipació d’entitats i empreses 
col·laboradores que realitzin 
aportacions econòmiques i/o 
donacions materials, i que 
poden fer-ho trucant al 93 
8068188. En l’organització hi 
col·laboren Creu Roja Anoia 
amb la cessió d’una ambu-
lància i personal voluntari, la 
Fundació Sociocultural Atlas, 
amb voluntaris repartits pel 
recorregut de la cursa, Therana 
Teràpies Naturals Cos i Ment, 
amb massatgistes, i Maria José 
Soto, que ha dissenyant el car-

tell de la tercera edició.

21 de setembre, Dia Mundial
L’activitat forma part de la 
commemoració del Dia Mun-
dial de l’Alzheimer, que se ce-
lebra cada any, el 21 de setem-
bre, i que a Igualada compta 
amb activitats organitzades per 
l’Hospital de Dia Sant Jordi del 
CSSI i l’AFADA, que reuneixen 
esforços per tal de sensibilitzar 
a la ciutadania sobre aquesta 
malaltia. També realitzen ac-
tivitats el CSA, l’ICS, la Fun-
dació Sant Josep, l’Agència de 
Salut Pública i l’Ajuntament 
d’Igualada, tots ells membres 
del grup GIA que impulsa els 
dies mundials.
L’AFADA (www.afada.cat) és 
una associació sense ànim de 
lucre creada a l’any 2016 amb la 
finalitat de donar suport, asses-
sorar i informar a les persones 
diagnosticades amb Alheimer 
i altres demències i/o als seus 
familiars. És successora de la 
delegació Anoia de l’Associa-
ció de Familiars d’Alzheimer 
de Barcelona (AFAB) que va 
néixer l’any 2000 recollint la 
necessitats dels familiars de 
malalts d’Alzheimer. 
L’Hospital de Dia Sant Jordi va 
obrir les portes el desembre de 
2005. Dóna servei assistencial 
a persones amb deteriorament 
i trastorns cognitius i demènci-
es com l’Alzheimer, i a les seves 
famílies. Ofereix atenció mèdi-
ca, psicològica i social que aju-
da a recuperar i millorar l’auto-
nomia de les persones ateses i 
permet fer un seguiment indi-
vidualitzat i una avaluació pe-
riòdica de cada pacient. És un 
centre del CSSI en un edifici 
de la Fundació Catalunya – La 
Pedrera.

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Els Geganters 
i Grallers de la 
Llacuna, a la Ducasse 
d’Ath, a Bèlgica

L’Anoia comptabilitza aquest estiu 17 
incendis amb 68 hectàrees cremades

LA LLACUNA / LA VEU 

E ls geganters i grallers 
de La Llacuna, del 24 
al 29 d’agost a la loca-

litat belga d’Ath, participaran 
en alguns dels actes previstos 
de Le Ducasse d’Ath, una fes-
ta amb gran renom nacional 
e internacional fins el punt de 
ser declarada per UNESCO, 
l’any 2008, Patrimoni Cultu-
ral Immaterial de la Huma-
nitat. 
Es  tracta d’una festa molt ar-
relada a aquest municipi que 
atrau a una gran quantitat de 
públic de tot Bèlgica, Europa 
i fins i tot del món. 
Els gegants més emblemàtics 
d’Ath representen Goliath 
i la seva esposa Gouyasse i 
entre els actes que, any rere 
any, s’organitzen, destaca la 
representació de la boda de 
Goliath amb la seva esposa 
Gouyasse, la famosa batalla 
entre David i Goliath i la gran 
cavalcada amb les carrosses 
triomfals, el gegant Goliath 
i la seva esposa Gouyasse, 
els gegants tradicionals de la 
ciutat, el Chaval Bayard, les 
bandes musicals i un llarg et-
cètera. 
Els Geganters i grallers de La 
Llacuna tindran un paper im-
portant en aquesta edició. Per 
tant, aquesta entitat anoienca 
ha realitzat la seva primera 
actuació, dijous 24 d’agost 
a les 20:00h, donant el tret 
d’inici a la Festa de Le Ducas-
se d’Ath 2017. 
Per la nit, del mateix dijous, 
actuarien també al patí de 
l’Escola de Música d’Ath. La 
següent actuació destacada 
tindria lloc dilluns 28 d’agost 
a les 11:30h del matí que 
consistiria en una sèrie de 
balls de lluïment davant del 
President i responsables del 
Centre Públic d’Ajuda Social i 
dels representants polítics de 
la ciutat d’Ath.  
Posteriorment, pels voltants 
de les 14:15h, es faria una ac-
tuació conjunta dels Gegan-
ters i grallers de La Llacuna i 
els gegants tradicionals d’Ath 
en forma de cercavila pels 
carrers d’aquesta localitat 
belga fins arribar a un dels in-
drets més emblemàtics de la 
ciutat a on s’incorporarien la 
banda i les majorets de Moul-
baix (Bèlgica).

Continuen obertes les 
subvencions de suport a 
empresa i emprenedors 
a Vilanova del Camí

VILANOVA C. / LA VEU 

P er quart any consecu-
tiu, Promoció Econò-
mica de Vilanova del 

Camí ha reeditat les subvenci-
ons de suport a les empreses i 
les persones emprenedores de 
Vilanova del Camí. La voluntat 
és contribuir en l’impuls de la 
creació d’ocupació i fomentar 
l’emprenedoria. D’altra ban-
da, també es tornen a destinar 
ajuts a la millora de l’ocupabi-
litat curricular en llengua an-
glesa. Les dues convocatòries 
de subvencions es van obrir a 
mitjan juliol i els terminis per 
presentar sol·licituds continu-
en oberts.
El primer paquet de subven-
cions, el més important, apos-
ta per donar suport a petites i 
mitjanes empreses, així com als 
emprenedors. Consta de tres 
línies diferents.
La primera línia està destinada 
a les petites i mitjanes empre-
ses del municipi per a la con-
tractació de persones. L’Ajun-
tament de Vilanova del Camí 
subvencionarà cada contracte 
laboral per un període mínim 
de 6 mesos a mitja jornada o 
3 mesos a jornada completa, 
amb un import d’entre 600€ i 
1.200€. La segona, s’adreça a 
persones emprenedores que 
iniciïn una activitat econòmi-
ca. La quantia de les subven-
cions en aquest cas serà de 
1.000€. I la tercera línia d’aju-
des és per realitzar reformes de 
locals comercials i de serveis. 
La quantia serà fins al 50% de 
la inversió, amb un import mà-
xim de 5.000€.
El termini de presentació de les 
sol·licituds s’acaba el 15 de de-
sembre de 2017 o, si és el cas, 
fins que s’exhaureixi el crèdit 
disponible.

Anglès de Nivell C1
D’altra banda, Promoció Eco-
nòmica ha reeditat també les 
subvencions per a la millora 
de l’ocupabilitat i curricular en 
llengua anglesa que està desti-
nada a persones majors de 16 
anys, empadronades a Vilano-
va del Camí, que es matriculin 
a un curs d’anglès de Nivell C1 
en algun dels centres acredi-
tats del municipi. La subvenció 
serà del 75% del cost del curs 
amb un màxim de 395€ per a 
aturats i del 50% amb un mà-
xim de 265€ si són en actiu.
El termini s’acaba el 15 de no-
vembre.

FGC aprofita l’estiu per fer 
obres per millorar les vies
ANOIA / LA VEU 

F errocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya 
(FGC) realitza durant 

el mes d’agost un seguit d’obres 
de millora de les seves vies, 
catenàries, enclavaments, co-
municacions, edificis, subes-
tacions, obra civil i estabilitza-
ció amb l’objectiu de donar un 
millor servei als usuaris. Així, 
FGC vol aprofitar la disminu-
ció de la demanda en èpoques 
estiuenques i no condicionar 
la qualitat del servei amb les 
obres. 
En l’apartat de Via, s’han fet 
obres de renovació dels canvis 
de Masquefa, Vallbona i Igua-
lada del ramal d’Igualada de la 
línia Llobregat-Anoia. L’objec-
tiu d’aquests treballs és reduir 

l’emissió de sorolls generada 
pel pas dels trens en un entorn 
urbà com es troben i augmen-
tar la fiabilitat del conjunt i així 
reduir els costos de manteni-
ment de la instal·lació.
En l’àrea de Catenària, obres 
de substitució a la catenària de 
les pèndoles existents de vare-
ta d’acer a les línies Barcelo-

na-Vallés i Llobregat-Anoia.
Aquestes obres de millora 
suposen un pressupost apro-
ximat de més de 20 milions 
d’euros i demostren la voluntat 
d’FGC de seguir millorant en 
la prestació de serveis i fer-ho 
en èpoques de l’any en les que 
les obres no condicionin la 
qualitat d’aquest.

ANOIA / LA VEU 

E ls informadors del Pla 
d’Informació i Vigilàn-
cia contra incendis fo-

restals de la Diputació de Bar-
celona (PVI) han aconsellat i 
informat d’accions preventives 
a un total de 46.742 persones 
des de l’inici de la campanya, 
el 17 de juny, dissuadint 143 
accions d’infracció i detectant 
558 punts de risc en el conjunt 
dels 269 municipis de la de-
marcació que participen en la 
campanya.
Durant aquesta primera quin-
zena d’agost, s’han produït un 
total de 31 incendis de vegeta-
ció a la demarcació de Barce-
lona, dels quals 21 han afectat 
zones forestals, amb 376,88 ha 
afectades. Aquestes xifres se 
situen per sobre de la mitjana 
dels darrers 14 anys (2002-
2016) per a aquesta mateixa 
quinzena, situada en 17 incen-
dis forestals i 355,3 ha crema-
des. Si no es té en compte la 
superfície cremada l’any 2003 
(5.219 ha), la superfície afec-
tada de la quinzena present 
es troba molt per sobre dels 
valors dels últims anys. Gran 
part del terreny afectat ha estat 
degut a l’incendi iniciat al Mu-
nicipi d’Artés el dia 5 d’agost 
(363,08 ha).
Des de l’inici de la campanya, 
són 161 els incendis de vege-
tació que s’han produït a les 
comarques barcelonines, dels 
quals 45 han afectat zones fo-

restals, amb 717,6 ha afectades.
La comarca més afectada és el 
Bages, on des de l’inici de la 
campanya d’estiu s’han cremat 
544,5 ha en 15 incendis fo-
restals i agrícoles, seguida de 
l’Anoia, amb 68,2 ha i 17 incen-
dis; el Vallès Occidental, amb 
36,3 ha i 25 incendis, i el Ma-
resme, amb 20 ha i 20 incendis.
El Pla d’Informació i Vigilància 
contra incendis forestals (PVI) 
és un programa de suport als 
municipis en la prevenció d’in-
cendis forestals impulsat per 
la Diputació, en col·laboració 
amb els ajuntaments i les ADF.
En aquesta campanya, la Di-
putació col·labora amb 269 
ajuntaments, 118 ADF i 9 Fe-
deracions d’ADF. El PVI també 
treballa en coordinació amb 
la Generalitat, especialment 
amb el Cos de Bombers i amb 
el Cos d’Agents Rurals. Aquest 
dispositiu, que opera del 16 de 
juny a l’1 de setembre, abasta 
tota la demarcació i té com a 

eixos d’actuació reduir el nom-
bre d’incendis, minimitzar els 
efectes dels incendis realitzant 
tasques de vigilància i assistir 
tècnicament l’ajuntament en 
cas d’incendi important.
A nivell organitzatiu, el PVI 
s’estructura en tres sectors de 
prevenció  amb un total de 90 
unitats d’informació i vigilàn-
cia mòbil, 22 punts de vigilàn-
cia fixa, i 8 centres de control  
per centralitzar els avisos i 
incidències. L’abast territori-
al del dispositiu és de 475.502 
hectàrees forestals. L’equip 
d’informació i vigilància està 
integrat per un total de 266 
persones contractades per a 
la campanya: 24 operadors de 
comunicacions, 18 auxiliars, 
44 guaites i 180 informadors. 
A més dels 14 enginyers de 
l’Oficina Tècnica de Prevenció 
Municipal d’Incendis Forestals 
(OTPMIF) de la Diputació, 
que coordinen el conjunt del 
dispositiu.



Arriba la Setmana de l’Esport 
i la Joventut d’Òdena

ÒDENA / LA VEU 

E l municipi d’Òdena ha 
organitzat per la pri-
mera setmana de se-

tembre cinc dies d’activitats 
saludables d’oci i de lleure per 
a celebrar la seva Setmana de 
l’Esport i la Joventut. El pro-
grama d’enguany presenta més 
d’una desena d’activitats i un 
gran ventall de propostes amb 
l’objectiu de fomentar l’esport 
i la participació com a model 
de vida saludable, emocional i 
social. 
Enguany la cita ha canviat de 
dates i en comptes de cele-
brar-se al juliol, com els anys 
anteriors, s’ha programat per a 
la primera setmana de setem-
bre i així no coincidir amb al-
tres festivitats que tenien lloc 
al mateix temps.
Per afavorir el desplaçament 
dels joves dels diferents nuclis 
del municipi s’ha habilitat un 
servei de transport gratuït pels 
dies 1, 2 i 3 de setembre amb 
sortida a les 18.30 h a l’Espelt i 
a les 18.45 h al barri Sant Pere.
Així, l’activitat començarà el 
divendres 1 de setembre al 
matí amb inflables a la pisci-
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na, a la mateixa vegada que 
hi haurà també l’oficina mòbil 
d’atenció a la Joventut oferint 
tota mena d’informació aca-
dèmica, beques, mobilitat in-
ternacional i nacional, trami-
tació de carnets... A la tarda, a 
la plaça de La Font tindrà lloc 
una mostra de dance odenenc, 
on es podrà veure i participar 
de les diferents disciplines de 
vall que s’imparteixen al poble 
(zumba, country i rítmica). A 
la nit arribarà el zombiland, 
projecció de pel·lícules de 
terror i qui s’atreveixi es po-
drà quedar a dormir al Teatre 
Centre Unió Agrícola.
Dissabte 2 de setembre, al matí 
hi haurà una triangular mas-
culí i femení de handbol, a la 
tarda cercavila amb els konka-
trons i a la nit el sopar popular 
jove i discoteca a la piscina. 
La festivitat seguirà diumenge 
amb una jornada sencera d’en-
trada gratuïta a la piscina i a 
les set de la tarda tindrà lloc la 
“xancletada” a Òdena Village, 
un raid d’aventures i circuit 
d’obstacles que s’haurà de fer 
amb xancletes.
Dilluns seguirà la celebració 
amb activitats als parcs de sa-

lut per a la gent gran del nucli 
antic i del Pla de la Masia, a la 
tarda hi haurà una recepció 
a l’Ajuntament d’esportistes i 
clubs esportius del municipi. 
A la nit, serà el torn del corre-
foc amb l’acompanyament de 
les batukades “Konkatrons” 
d’Òdena i “Cabrons” de Vi-
lanova del Camí. Finalment, 
dimarts es tancarà la Setmana 
de l’Esport i la Joventut amb 
una xerrada sobre esport i nu-
trició a l’Espai Jove del nucli 
(carretera de Manresa, 103).
També en el marc de la Set-
mana de l’Esport i la Joven-
tut, s’ha organitzat també un 
curs de premonitors del 5 al 
8 de setembre a l’Espai Jove 
per a nois i noies d’entre 16 i 
18 anys.
L’ajuntament vol agrair la col-
laboració de totes les entitats 
que participen en l’organit-
zació d’aquesta setmana que 
pretén impulsar actuacions 
que lliguin l’esport i la joven-
tut donant com a resultat la 
pràctica esportiva i cultural 
com una activitat educativa.
Es pot trobar el detall del pro-
grama a la web de l’ajuntament 
www.odena.cat

HOSTALETS / LA VEU 

Diumenge a la nit acabava 
l’edició d’aquest any que ha 
estat marcada per la gran 
participació, per una banda, 
i, malauradament pels atemp-
tats a Barcelona i a Cambrils, 
per la qual cosa es van sus-
pendre les activitats de dijous 
al vespre i divendres.
Malgrat això, la bona orga-
nització de l’Arc Juvenil i la 
resposta dels veïns han estat 
determinants per l’èxit d’una 
edició que ha arribat a les 4 
dècades senceres de celebra-
ció.
Dimecres el ‘correaigua’, la 
bufada d’espelmes amb pas-
tís, el sopar i bingo i la no 
remuntada del Barça amb 
pantalla gegant a la placeta 
van comptar amb bon ambi-
ent. Dijous al matí, amb una 
piscina plena de gent com 
mai, van tenir lloc els infla-
bles i el torneig de waterpolo. 
A la tarda hi havia el circuit 
de l’hostabrut que va comp-
tar amb moltíssimes parelles 
que no van dubtar en passar 
pel fang. Va ser el moment en 

el què arribaven les tràgiques 
notícies de Barcelona per la 
qual cosa es va suspendre el 
programa previst fins dissab-
te. Així ho va explicar l’orga-
nització a través de les xarxes 
socials i divendres al migdia 
en els 5 minuts de silenci de 
suport a les víctimes i con-
demnant els atemptats que 
van tenir lloc davant l’ajunta-
ment.
Dissabte al matí va tenir lloc 
l’excursioneta popular, el ver-
mut popular amb l’actuació 
de The Curlies i el Pubill del 
Raval, Correbars i la Festa 
temàtica fins ben entrada la 
matinada. Diumenge, la fi-
deuà popular, la pintada de 
la placeta amb els més petits 
i el concert dels TNT, cone-
guts pel seu pas al programa 
Oh happy day!, amb una dosi 
de bona música i bon humor 
van tancar aquesta 40a Set-
mana de la Joventut ben es-
pecial.
L’Ajuntament dels Hostalets 
de Pierola felicita a l’Associa-
ció ARC JUVENIL per l’orga-
nització i la feina feta durant 
la 40a Festa de la Joventut 
dels Hostalets de Pierola.

Quatre dècades de la 
Setmana de la Joventut 
als Hostalets de Pierola
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Molta participació a la Festa Major de Capellades, amb un final 
precipitat pels atemptats de Barcelona i Cambrils

CAPELLADES / LA VEU 

C apellades ha viscut la 
seva Festa Major, amb 
molta participació als 

actes i amb un final precipitat 
per culpa de l’atac terrorista 
de dijous a la tarda a Barce-
lona. En conèixer la notícia 
l’Ajuntament de Capellades va 
decidir suspendre els actes del 
darrer dia, en solidaritat amb 
les víctimes i en denúncia de 
la barbàrie.
Tal i com destaca la regidora 
de Festes, Susana Moreno, “en 
general ha estat una bona festa 
major, amb imprevistos com 
la cancel·lació del concert del 
Dr. Prats que vam solucionar 
amb el concert de Sense Sal, 
que finalment va tenir molt 
bona acollida. Quan vam 
conèixer el brutal atemptat a 
La Rambla de Barcelona vam 
decidir suspendre els actes 
que quedaven en solidaritat 
amb les víctimes i les seves 
famílies. Malgrat aquest inci-
dent, valorem la festa major 
molt positivament, amb espe-
cial menció al pregó d’aquest 
any, que va ser un dels actes 
més concorreguts, emotius i 
especials d’aquestes festes. 
En aquesta Festa Major des de 
la regidoria de Festes hem vol-
gut apostar per les iniciatives 
locals i crec que ens ha anat 
força bé. Un clar exemple és el 
concert vermut del grup Pri-
biz que va omplir els Jardins 
de Casa Bas, malgrat la calor; 
o la Nit de les Barraques on 
les entitats capelladines es van 
bolcar en una plaça plena; o el 
ball amb l’Orquestra New Ma-
rabú de la Piscina, que també 
va ser molt participat. Aquesta 
és la línia que volem continu-
ar en les properes edicions de 
Festa Major”.
La Festa Major de Capellades 
va començar a fer bullir l’olla 
durant el cap de setmana, amb 
un Capvespre d’Art al Pati de 

La Lliga on van participar més 
de 50 artistes locals. A la nit, el 
Disco Bingo va portar més de 
800 persones a la plaça Catalu-
nya per un costat,  i a la plaça 
de la Bassa per l’altre, seguint 
les propostes de la Festa Major 
Popular. Diumenge, nova edi-
ció del Cuinem La Bassa.
Dilluns, primer dia de Festa 
Major a  Capellades hi hagué 
temps per fer un Campionat 
de Petanca, inaugurar una ex-
posició de pintures de Jordi 
Pons a Casa Bas, fer un con-
cert amb Renaldo i Clara i 
un espectacular Correfoc que 
va deixar un grandíssim gust 
de boca als participants. A la 
nit, la gent es va repartir entre 
Casa Bas, amb el concert de 
Sara Pi & Érico Moreira i la 
Nit de PD’s a la Bassa.
El dia 15, el més destacat, va 
tenir propostes seguides du-
rant tot el dia. Després de la 
missa i la ballada dins l’esglé-
sia, es va fer el pregó d’inici 
amb els 3 forners de Capella-
des, que van divertir i emocio-
nar una plaça plena. Seguida-
ment la cercavila de Gegants, 
Xaranga, Capgrossos i Falcons 
va portar tothom fins la Font 
Cuitora pel concert del grup 
Shine.
A la tarda, hi hagué actes per a 
totes les edats i gustos: bicicle-
tada popular de l’Esplai Aliret, 
que va finalitzar als jardins de  
la Residència amb l’especta-
cle familiar de la companyia 
Mumusic Circus. Sardanes a 
la Bassa amb la Cobla Almo-
gavarenca i Cercatasques de la 
FMP pels carrers de la vila. 
A la nit, a la Piscina hi havia 
l’Orquestra New Marabú a la 
Piscina Blava i a la plaça Ver-
daguer primer el grup Trast i 
després les versions dels The 
Txandals. A la plaça Àngel 
Guimerà, Sessió de Dj amb DJ 
Texas, KpBoyz i Nezar Kamal 
Live Show.
El dia 16 va començar amb 

gent a la Piscina Blava parti-
cipant del Paddle Surf Show i 
a Casa Bas omplint el concert 
de Pribiz. A la tarda, disputat 
partit de Festa Major entre el 
CF Capellades  i l’AE Piera, 
amb victòria local. Les famí-
lies gaudint de l’espectacle de 
carrer de Los Rabinovich pri-

mer i després amb el concert 
de la C-15 Jazz Band. La nit 
va començar animada, amb la 
cancel·lació a darrera hora del 
concert amb Dr. Prats per mo-
tius personals de força major, 
substituïts per Sense Sal. La 
plaça Catalunya es va omplir 
i va gaudir amb The Jazzman 

Selecta, les Funkystep & The 
Sey Sisters i amb Sense Sal, 
que va agradar molt.
Del darrer dia de Festa Major, 
17 d’agost, només es va poder 
fer els actes de matí, amb l’ar-
rossada a la Font Cuitora i el 
Taller de Paper al Museu Molí 
Paperer de Capellades.



Piera es prepara per gaudir, a partir de 
la setmana vinent, de la Festa Major
PIERA / LA VEU 

D e l’1 a l’11 de setem-
bre Piera celebrarà 
la seva Festa Major 

amb més d’una quarantena 
d’activitats programades per 
a tots els públics, com els con-
certs, el correfoc, teatre, ex-
posicions, activitats infantils 
i d’altres arrelades a la cultu-
ra catalana. Entre les activi-
tats més destacades hi haurà 
la Gran Festa del Pubillatge, 
durant la qual es proclama-
ran els nous representants de 
Piera; el Devotion Festival i 
el Correbars; la cercavila dels 
Falcons de Piera, que estaran 
acompanyats pels Bastoners 
de Masquefa; la IX Trobada 
de colles de diables infantils i 
correfoc; la 6a cercavila de la 
Tita i el Fumat; i el concert 
amb els grups Gertrudis i Gla-
mour Band.
Hi haurà també novetats com 
la instal·lació, divendres dia 
8 de setembre, d’un tobogan 
aquàtic gegant de dos carrils 
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i 100 metres de llargada i la 
clausura diumenge dia 10 que 
comptarà amb un castell de 
focs artificials des del parc del 
Gall Mullat.
La Festa Major inclourà, com 
cada any, la celebració de la 
Diada Nacional de Catalunya 

amb l’homenatge a Rafael Ca-
sanova, la paella popular, una 
ballada de sardanes amb la 
música de la Cobla Sant Jordi 
Ciutat de Barcelona i la canta-
da d’havaneres, amb rom cre-
mat per als assistents.

Primera trobada de falcons de Piera
PIERA / LA VEU 

L a primera trobada fal-
conera se celebrarà el 
diumenge 3 de setem-

bre i ofereix cercavila, fideuà 
falconera popular, circ i una 
festa amb karaoke
Els Falcons de Piera han orga-
nitzat la 1a trobada de falcons 
i exfalcons de Piera, una jor-
nada que inclou diversos actes 
per fer que la celebració sigui 
el més participada possible.
El primer acte previst és la 
cercavila dels Falcons de Pie-
ra i els bastoners de Masquefa 
a les 12 h, amb un recorregut 
que engegarà del carrer Piere-
ta (davant la pantalla informa-
tiva de l’Ajuntament) fins a la 
plaça del Peix on es farà una 
actuació final. Seguidament, 
i coincidint amb l’hora de di-
nar, es farà la fideuà falconera 
popular i projecció d’un audi-

ovisual històric. 
Els tiquets es vendran antici-
padament, fins al 25 d’agost, al 
preu de 5 € als punts de ven-
da següents: Casal de Joves i 
Grans, Bar Foment de Piera, 
Biblioteca de Piera, Llibreria 
Amat, Tot Esport i JM Pastis-
sers. També es podran adqui-
rir el mateix diumenge 3 al 
preu de 7 €.
A les 17.30 h la festa conti-

nua amb un actuació del Circ 
Pistolet, i a les 18.30 h la fes-
ta amb Karaoke’s Kids posarà 
punt final al programa d’actes 
d’una jornada que s’espera que 
sigui molt participada tant per 
persones del món falconer 
com per tothom qui vulgui 
assistir a un esdeveniment que 
ja és tota una tradició a la vila 
i que promet ser alegre i festiu.

PIERA / LA VEU 

A quest cap de setma-
na se celebrarà l’onzè 
campionat que orga-

nitza l’associació 83 i mig amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Piera
Del 25 al 27 d’agost se cele-
brarà l’11è Torneig de vòlei 
sorra de Piera, organitzat per 
l’associació 83 i mig a la pista 

Nova edició del torneig 
de Vòlei Sorra de Piera

esportiva de Can Mas. El cam-
pionat compta amb diverses 
categories: 2x2 o 4x4, mascu-
lí, femení i mixt, obert o elit. 
Com en anteriors edicions, 
també s’ha destinat una zona 
per a l’acampada. Les inscrip-
cions per participar-hi ja es-
tan tancades. Els grups i hora-
ris definitius es publicaran al 
web de l’entitat organitzadora 
www.83imig.com. 

PIERA / LA VEU 

P romoció Econòmica 
ha començat a fer di-
fusió del Vilashopping 

nit de tapes que es celebrarà el 
dissabte 16 de setembre, a la 
plaça del Mercat. 
La intenció és repetir la festa 
comercial i gastronòmica que 
convida als comerciants i res-
tauradors a sortir dels establi-
ments habituals, per vendre, 
d’una banda, els seus articles 
habituals, i de l’altra, preparar 
elaboracions culinàries, espe-
cialment tapes, en un ambient 
de nit i festa. 
Botigues, bars i restaurants, 
doncs, emplaçaran el negoci 
al carrer. L’edició de l’any pas-
sat va ser molt concorreguda 
i va aplegar una vintena d’es-

El Vilashopping 
ja té data: 16 de setembre

tabliments vilanovins, des de 
comerços de roba, salut o in-
formàtica, que van posar pa-
radeta amb productes i serveis 
diversos, fins a cafeteries, res-
taurants o bars que juntament 
als comerciants del Mercat de 
Sant Hilari es van encarregar 
de la part gastronòmica de la 
vetllada, servint plats a preus 
assequibles. 
Els comerciants o restaura-
dors interessats a participar 
del Vilashopping poden po-
sar-se en contacte amb Pro-
moció Econòmica, al 93 805 
44 11 (extensió 5) o bé per 
correu electrònic a peconomi-
ca@vilanovadelcami.cat
Aquest any, la regidoria torna 
a comptar amb el suport de 
Vilanova Comerç i l’Associa-
ció del Mercat de Sant Hilari. 

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA 

DIMECRES AL MATÍ 
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada

Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com

Advocats
Empresa del sector del metall dedicada a la 

mecanització, ubicada a Igualada precisa  

torner convencional amb experiència. 

Condicions a convenir

Interessats podeu enviar currículum a:

classificatsveuanoia@gmail.com

LLETRADA SILVIA
lletradasilvia@gmail.com

Tel. 938034936
C/Castellfollit, 3 - Igualada 

SÍLVIA  PIQUÉ
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Piera.

A presó tres detinguts per 
robar en cases de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU 

M olts ajuntaments 
de l’Anoia van con-
demnar l’atemptat 

perpetrat a Barcelona amb 
una convocatòria de cinc mi-
nuts de silenci divendres 18 
d’agost a les 12 del migdia.
Amb la seva presència, els as-

VALLBONA LA VEU 

V allbona d’Anoia cele-
bra, el darrer cap de 
setmana d’agost, del 

24 al 27, la Festa Major amb 
activitats per a totes les edats.
El programa arrenca dijous 24 
amb la missa a Sant Bartomeu 
cantada per la coral Ara i Aquí 
i seguidament un vermut.
Divendres les activitats se cen-
tren a la tarda i vespre amb un 
bingo a la plaça, piscina a la 
fresca i nit de cinema.
Dissabte es podrà participar 
de la pedalada popular i de 
les 12 hores de pàdel. A la nit 

Minuts de silenci 
en molts ajuntaments 
de l’Anoia  

Calaf.

sistents van condemnar l’acció 
de forma conjunta amb el con-
venciment que la convivència i 
el diàleg i, sobretot, el respecte 
a la vida i a la llibertat són els 
valors que s’han de fomentar.
Les banderes de tots els Ajun-
taments van onejar a mig pal 
fins diumenge en senyal de 
condol.

botifarrada popular i tast de 
gintònics.
Finalment diumenge, darrer 
dia de Festa Major, tindrà lloc 
la missa, l’actuació dels falcons 
de Vallbona, el vermut i per 
tancar la festa, a la tarda, se ce-
lebrarà una festa holly colors.
L’equip de govern de l’Ajunta-
ment de Vallbona fa una crida 
a tots els vallbonencs i vallbo-
nenques a participar dels ac-
tes de Festa Major i gaudir-ne 
amb la família, amics i veïns. 
També agraeix la col.labora-
ció de les entitats del municipi 
que participen en l’organitza-
ció d’actes. 

Vallbona d’Anoia, 
de Festa Major

MASQUEFA-PIERA / LA VEU 

E ls Mossos d’Esquadra 
de la Unitat d’Investiga-
ció de l’Anoia conjunta-

ment amb la Policia Local de 
Masquefa van detenir el dia 11 
d’agost, dues dones i un home, 
d’entre 19 i 25 anys, de nacio-
nalitat xilena i cubana i amb 
domicilis desconeguts, com a 
presumptes autors de quatre 
robatoris amb força a cases de 
Masquefa, Piera, i Lliçà de Vall 
(Vallès Oriental).
Els fets es remunten al diven-
dres 11 d’agost quan la Policia 
Local de Piera va rebre l’avís 
d’un ciutadà alertant d’un ve-
hicle circulant per una urba-
nització de Piera amb actitud 
controladora. Gràcies a la in-
formació donada pel ciutadà, 
la Policia Local de Piera va 
constatar que el vehicle sos-
pitós havia estat robat el dia 8 
d’agost d’un domicili de Mas-
quefa.
Pels volts de les 14:00 hores, la 
policia va localitzar el vehicle 
juntament amb quatre ocu-
pants a la BV-2243 del terme 
municipal de Piera. Un dels 
lladres es va escapolir del lloc 
corrents i els altres tres van 
quedar detinguts per un delicte 
contra el patrimoni.

De resultes de l’escorcoll del 
cotxe es va trobar tot un seguit 
d’objectes susceptibles de ser el 
botí d’algun robatori com són 
joies, diners, telèfons mòbils, 
carteres. Així mateix es van 
trobar diferents peces de roba, 
perruques i guants que els lla-
dres utilitzaven en els seus fets 
il·lícits. Arran la detenció, la 
unitat d’investigació dels mos-
sos va relacionar els detinguts 
amb quatre robatoris amb for-
ça a domicili ocorreguts a Mas-
quefa, dos a Piera i un a Lliçà 
de Vall.
L’objectiu dels lladres eren ca-

ses a quatre vents, amb un 
accés senzill i properes a vies 
ràpides per poder fugir als ser 
detectats. Tanmateix utilitza-
ven perruques i roba per fer 
canvis estètics per evitar ser 
reconeguts amb facilitat. La 
investigació no es dona per fi-
nalitzada i no es descarten més 
detencions.
Els detinguts, una d’elles amb 
antecedents policials previs, 
van passar a disposició judicial 
el dilluns 14 d’agost davant el 
jutjat en funcions de guàrdia 
d’Igualada el qual va decretar 
l’ingrés a presó per a tots tres. 

MASQUEFA / LA VEU 

L a Comissió de Delimita-
ció Territorial de la Ge-
neralitat de Catalunya 

ha traslladat als ajuntaments de 
Masquefa, Sant Esteve Sesrovi-
res i Sant Llorenç d’Hortons la 
proposta 
d’annexionar La Beguda Alta a 
Masquefa. 
La comissió va acordar aques-
ta proposta el passat 26 de ju-
liol, en sessió plenària, amb 
l’objectiu de donar resposta al 
conflicte territorial que pateix 
aquest nucli que pertany a tres 
municipis i a tres comarques 
diferents (Anoia, Baix Llo-
bregat i Alt Penedès). Ara, els 
ajuntaments de Masquefa, Sant 
Esteve Sesrovires i Sant Llo-
renç d’Hortons tenen un ter-
mini de dos mesos per estudiar 
la proposta que ha fet arribar 
l’òrgan i consensuar una posi-
ció comuna. 
Xavier Boquete, alcalde de 
Masquefa, valora molt positi-

Part del material incautat als lladres.

Ben vista la proposta d’annexionar 
La Beguda Alta a Masquefa

vament la proposta de la Gene-
ralitat i raona que “legalment, 
tal i com hem defensat des de 
l’Ajuntament des de bon prin-
cipi, és molt difícil crear un 
nou municipi. Seguim creient 
que la millor alternativa per a 
La Beguda Alta i els seus ve-
ïns és pertànyer a un muni-
cipi ja existent i trobar meca-
nismes perquè tinguin algun 
grau d’identitat pròpia”. Amb 
tot, l’Ajuntament mostra la 
seva ferma i convençuda pre-
disposició a asseure’s amb els 
agents implicats per estudiar, 
novament, amb profunditat 
la proposta de la Comissió de 
Delimitació Territorial i treba-
llar per acordar la solució que 
resulti més beneficiosa. 
En aquesta línia, Boquete ex-
plica que “prop d’un miler de 
veïns de La Beguda Alta fa mas-
sa temps que pateixen seriosos 
problemes administratius i de 
prestació de serveis bàsics que 
cal que siguin solucionats”. Per 
tot plegat, assegura que “des de 

l’Ajuntament de Masquefa hem 
defensat des de bon principi la 
necessitat de donar resposta el 
més aviat possible a aquest liti-
gi i hem estat liderant les nego-
ciacions”. 
Així, el passat 12 de gener 
l’Ajuntament de Masquefa ja va 
traslladar a la delegada territo-
rial del Govern a la Catalunya 
Central, Laura Vilagrà, les con-
clusions de la diagnosi geogrà-
fica i socioeconòmica del nucli 
de La Beguda Alta.
“El document conclou que els 
veïns de La Beguda Alta tenen 
una identitat pròpia i es mani-
festen molt clarament en ser 
un municipi independent. Tot i 
així, primer cal que el nucli en-
tri a formar part de Masquefa, 
si aquesta acaba sent la propos-
ta de consens; i a partir 
d’aquí, podrem treballar en la 
constitució de La Beguda Alta 
com a municipi independent si 
així ho consideren oportú els 
begudencs”, avança l’alcalde 
Xavier Boquete.  



Maquinària agrícola a la primera edició de la fira, el 2016.

Veciana va viure 
la Festa Major

VECIANA / LA VEU 

E l passat cap de setmana 
el nucli de Veciana va 
viure la seva festa ma-

jor marcada per la gran parti-
cipació de públic en tots i ca-
dascun dels actes i l’excel·lent 
climatologia dels tres dies.
Les activitats festives van co-
mençar el divendres a la nit 
amb la sardinada popular que 
va aplegar més de tres-centes 
persones a la plaça de Ramon 
Servitje. A continuació el grup 
de teatre L’Escombra, de Sant 
Guim de Freixenet, va inter-
pretar l’obra “Catalans a la Ro-
mana” amb la qual va fer riure 
de valent al públic assistent.
L’endemà dissabte a la nit mul-
titud de persones van omplir 
la mateixa plaça per gaudir 
del ball de revetlla a càrrec del 
grup Liberty. A la mitja part es 
van repartir  entrepans de pa 
amb tomàquet i pernil a tot-
hom. Durant el ball l’alcalde 
de Veciana, Jordi Servitje, va 
dirigir unes paraules d’agraï-
ment a totes les persones que 
amb el seu esforç i treball fan 
possible que any rere any Ve-
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ciana tingui una gran festa 
major.
L’endemà diumenge la diada 
festiva va començar a les 12 
del migdia amb la missa so-
lemne en honor a la patrona 
oficiada per mossèn Enric i 
acompanyada per les veus de 
la Coral de Veciana que va 
cloure l’acte litúrgic entonant 
els goigs de la Mare de Déu de 
Veciana. A la sortida hi hagué 
un aperitiu per a tots els assis-
tents en el magnífic entorn de 
què disposa l’església des de 
que l’any 2015 l’Ajuntament hi 
realitzés importants obres de 
millora. A les sis de la tarda 
va arribar l’hora més esperada 
de xics i grans amb el taller de 
circ que va tenir lloc a la pla-
ça de Sant Miquel. Una hora 
més tard el grup Vent Endins 
va encisar al públic congregat 
amb les seves rumbes, versi-
ons i havaneres.
Aquest concert va posar punt 
i final a la festa major d’en-
guany organitzada per la Co-
missió de Festes amb la col-
laboració de l’Ajuntament de 
Veciana i diverses empreses 
de la contrada.

CALAF / LA VEU 

L ’Agro Alta Segarra és 
la proposta d’espai fi-
ral del món agrícola de 

Calaf, enguany per 2a vegada. 
El certamen tindrà lloc els 
dies 1 i 2 de setembre, coin-
cidint amb la Festa Major del 
municipi.
La fira, que se celebrarà di-
vendres, de 10.00 a 20.00 ho-
res, i dissabte, de 10.00 a 14.30 
hores, als terrenys adjacents 
al Pavelló Poliesportiu, pretén 
seguir la llarga tradició agrí-
cola del territori i convertir-se 
en un esdeveniment profes-
sional i dinàmic. En tot mo-
ment, les màquines en movi-
ment seran les protagonistes.
Principalment, l’Agro Alta 
Segarra es dirigeix als profes-
sionals de l’agricultura. Per 
això, hi haurà demostracions 
en viu de maquinària agríco-
la com tractors, sembradores, 
cultivadors, polvoritzadors, 
remolcs i trituradores. Com 
a novetat, durant la jornada, 
es regalaran barrets de palla 
amb una cinta de l’Agro Alta 
Segarra (fins a exhaurir exis-
tències).
El certamen està organitzat 
per l’Ajuntament de Calaf amb 
la col·laboració i participa-
ció d’empreses com ara Solà, 
FENDT, Massey Ferguson, 
Case IH, New Holand, Deutz 
Fahr, Same i John Deere. 

Demostracions 
de maquinària
Durant tot el certamen, les 
màquines en moviment i 
treballant seran les protago-
nistes. Un espai de gairebé 
90.000 metres quadrats es 
convertirà en un magnífic 
aparador de les millors i més 

La setmana vinent, 2a edició 
de l’Agro Alta Segarra a Calaf

noves propostes de la maqui-
nària agrícola. Hi prendran 
part set marques de tractors 
diferents (Fendt, Case, New 
Holland, Massey Ferguson, 
Deutz Fahr, Same i John De-
ere), sembradores de darrera 
generació (Solà), cubes, cul-
tivadors, equips d’atomització 
i tractament fitosanitari i tot 
tipus de maquinària agrícola.

Espai dedicat als serveis
Just davant de les demostra-
cions el visitant podrà passe-
jar 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 ges-
tió. En total, 25 expositors 
repartits en un espai de 1.000 
metres quadrats. El certamen 
també comptarà amb una jor-
nada tècnica de conreus ex-
tensius d’hivern així com una 
exposició de gran varietat de 
marques de tractors. Com a 
complement, la jornada tin-
drà una zona habilitada amb 
servei de bar.

Ponències
Els organitzadors de l’Agro 
Alta Segarra estan ultimant 
un programa de ponències. 
Principalment dirigides als 
professionals del primer sec-
tor, tindran lloc al restaurant 
La Bogart, ubicat al costat de 
l’espai firal. S’hi faran presen-
tacions tècniques de les darre-
res novetats en tots els àmbits 
dels serveis i de la maquinària 
que actualment s’ofereixen a 
l’agricultura.

A   U   T   O   M   O   C   I   Ó
   Automòbils nous, seminous i d’ocasió
   Servei tècnic de reparacions multimarca
   Pintura i planxisteria

Av. Països Catalans, 30 · IGUALADA · T. 93 803 36 50 · comercial@rosichmotors.com · www.rosichmotors.com



El CFI va perdre amb el filial del Sabadell, en partit de pretemporada. Foto: CFI

Els equips anoiencs de futbol, 
en plena pretemporada  
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ESQUAIX / LA VEU 

L ’igualadí Bernat Jaume 
és va quedar a les por-
tes de la final del Ben-

digo Open jugat a Melbour-
ne (Austràlia). Per arribar a 
les semis va haver de superar 
primer al aussie Nathan Lind-
ner per 11-7, 11-7, 11-3 a 1a 
ronda. A vuitens es va de-
fer de d’un incòmode Darcy 
Evans 6-11, 11-9, 11-6, 11-1 i 
a quarts de final va dominar al 
cap de sèrie 4, Rhys Dowling 
d’Australia per 11-5, 11-7, 13-

FUTBOL / JORDI PUIGGRÒS 

E ls diversos equips del 
futbol anoienc comen-
cen a jugar els seus 

partits amistosos de pretem-
porada. Els equips de Primera 
i Tercera Catalana inicien la 
temporada el 3 de setembre 
-la setmana vinent- i  pràcti-
cament tots ja han jugat algun 
partit. Els que encara no s’han 
estrenat són els de Quarta, que 
no iniciaran la lliga fins el 16 
de setembre. 

Igualada-Sabadell B (1-2)
CFI: Lledó, Semur, Anderson, 
Cano, Balardés, Just, Arévalo, 
Doblas, Eric, Morillas i Solà. 
També Jiménez, Muñoz (ps), 
Carricondo, Güell, Iloie i El 
Ouahabi.
Gols: 0-1, min 10: Vives. 0-2, 
min. 33: Claret. 1-2, mon. 80: 
Carricondo.

San Mauro A-Manresa (5-2)
SMA: Moya, Oller, Rivero, 
Solé, Navarro, Manusu, Cas-
taño, Guerra, Mora, Aitor i 
Llanas. També Garcia (ps), 
Benito, Simon, Calvo, Bilal, 
Valencia, Nieto, Simon i Palet. 
Gols: 0-1, min. 9: Gargallo. 
1-1, min. 18: Aitor. 2-1, min. 
38: Calvo. 3-1, min. 40: Solé. 
4-1, min. 43: Calvo. 5-1, min. 
70: Mora. 5-2, min. 88: Vives.

Anoia-Escola Tàrrega (3-3)
ANO: Grado, Muntané, 
Hernández, Omar, Garrido, 
Jorba, Cardozo, Aribau, Pelep-
co, Novoa i Simon. També Tri-

guero, Mout (ps), Cardeñosa, 
Viorel, Pulido, Salgado, Lope-
ra i Holguin.
Gols: 1-0, min. 22: Novoa. 1-1, 
min. 44: Orno. 2-1, min. 47:  
Novoa. 3-1, min. 61: Lopera. 
3-2, mon. 81: Eric. 3-3, min. 
87: Eric.

La Pobla C.-S. Mauro B (2-2)
POB: González, Tebas, Pa-
lomas, Felip, Sevilla, Segura, 
Robledillo, Pallarés, Samuel, 
Cristian i Blanca. També Jura-
do, Godó i Gombau.
SMB: Pérez, Aguinaga, Al-
varez, Suero, Soriano, Frank, 
Mansusu, Palomo, Font, Tu-
tusaus i Alonso. També Vivar, 
Salgado, Ureña, Cosano, Ge-
rard i Carrera.
Gols: 1-0, min. 23: Samu-
el. 2-0, min. 41: Samuel. 2-1, 
min. 74: Frank. 2-2, min. 82: 
Cosano.

S.Mauro A-Joventut 25 (5-3)
SMA: Garcia, Rivero, Benito, 
Solé, Calvo, Navarro, Palet, 
Guerra, Simon, Mora i Aitor. 
També Oller, Oscar, Moya 
(ps), Castaño, Nieto i Llanas.
Gols: 1-0, min. 25: Aitor. 2-0, 
min. 29: Simon. 2-1, min. 38: 
Javier. 2-2, min. 42: Toscanini. 
3-2, min. 53: Simon. 3-3, min. 
64: Giménez. 4-3, min. 76: 
Calvo. 5-3, min. 89: Calvo.

Calaf-Torà (5-0)
CAL: Expósito, Sagués, Said, 
Eric, Marsiñach, Sergi, Mon-
taner, Alfred, Gassama, Ro-
dríguez i Martínez. També 
Grau i Julià. 

Gols: 1-0, min. 29: Montaner. 
2-0, min. 46: Marsiñach. 3-0, 
min. 56: Ismaila. 4-0, min. 81: 
Alfred. 5-0, min. 88: Martínez.

Verdú-Anoia (3-9)
ANO: Grado, Muntané, 
Hernández, Cardozo, Gabri, 
Aribau, Novoa, Simon, Tri-
guero, Pulido i Salgado. Tam-
bé Garrido, Jorba, Cosano, 
Cardeñosa, Lopera i Holguin. 
Gols: 1-0, min. 14: Mariov. 
1-1, min. 16: Cardozo. 1-2, 
min. 23: Simon. 1-3, min. 28: 
Gabri. 2-3, min. 30: Pérez. 
2-4, min. 32: Gabri. 3-4, mon. 
34: Jaouad. 3-5, min. 60: Car-
deñosa. 3-6, min. 61: Lope-
ra. 3-7, mon. 65: Aribau. 3-8, 
min. 65: Aribau. 3-9, min. 80: 
Gabri.

St. Esteve S.-Òdena (3-2)
ODE: Borràs, Solà, Berenguer, 
Soriano, Castellano, Cierco, 
Garcia, Alvarez, Lampreave, 
Xavi i Victor. També Arenas, 
Redondo, Compte i Llansana.
Gols: 0-1, min. 6: Alvarez. 1-1, 
min. 7: Companys. 1-2, min. 
42: Solà. 2-2, min. 89: Ama-
dor. 3-2, min. 90: Iglesias.

San Mauro B-Cardona (2-3)
SMB: Pérez, Aguinaga, Ureña, 
Maldonado, Copoví, Mansu-
su, Alonso, Soriano, Tutusaus, 
Carrera i Picola. També Palo-
mo, Salgado, Frank i Font.
Gols: 1-0, min. 24: Ureña. 
2-0, min. 37: Alonso. 2-1, min. 
67: Casanovas. 2-2, min. 77: 
Tomás. 2-3, mib. 87: Casanovas.

L’igualadí Bernat Jaume 
arriba a semifinals a 
Melbourne (Austràlia)

11.
A semifinals, en un igualadís-
sim 13-15, 8-11, 11-7, 9-11 
davant Josh Larkin 79 del ran-
quing mundial i més tard gua-
nyador del torneig, el Bernat 
va tenir bola de joc al primer 
set i dominaba 8-6 en el quart 
joc.
Bon resultat i bon nivell, te-
nint en compte que aquest era 
el primer torneig en 4 mesos 
després de la lesió de menisc
Propera estació, aquesta ma-
teixa setmana el Shepparton 
Open, també a Melbourne.

HOQUEI / LA VEU 

H a arrencat el compte 
enrere per als World 
Roller Games 2017 

que se celebraran a Nanjing 
(Xina), del 27 d’agost (els en-
trenaments comencen el 26) 
fins al 10 de setembre. Només 
falta una setmana perquè, per 
primera vegada en la histò-
ria del Roller, es disputin els 
mundials de les 10 modalitats 
que el conformen (hoquei pa-
tins, hoquei línia, patinatge 
artístic, patinatge de velocitat, 
inline freestyle, roller derbi, 
alpí en línia , descens, skate-
boarding i roller freestyle).
L’evolució cap a aquesta nova 
dimensió multidisciplinària 
que adquireixen els WRG, 
permetrà concentrar tota l’es-
pectacularitat del món del pa-
tinatge.

Compte enrere per als 
World Roller Games

La Reial Federació Espanyola 
de Patinatge comptarà amb la 
presència de 10 Seleccions na-
cionals que competiran en to-
tes les proves dels campionats 
mundials. La delegació partirà 
cap a la Xina el proper dime-
cres 23 d’agost.

Cinc anoiencs a la Xina
Els campionats  tindran  pre-
sència anoienca: Teresa Ber-
nadas i Maria Díez a la selec-
ció absoluta d’hoquei femení, 
Roger Bars i Jordi Méndez a la 
selecció S20 masculina,  i Tety 
Vives amb la selecció holan-
desa absoluta.



El CFI femení tornarà a provar sort 
a la categoria d’argent del futbol espanyol
REDACCIÓ / LA VEU 

E l CF Igualada femení 
tornarà a provar sort 
en la divisió d’argent 

del futbol espanyol, en el grup 
tercer de la Segona Nacional. 
Les igualadines debutaran 
el 3 de setembre a les Comes 
davant el Collerense de Palma 
de Mallorca. Recordem que el 
grup compta amb equips de 
Catalunya, Aragó i Balears. 
De la comunitat aragonesa 
només hi ha un equip, la Peña 
Ferranca de Barbastre (Osca). 
De les illes n’hi ha tres: Colle-
rense, Son Sardina, de Ma-
llorca, i Sporting de Maó, de 
Menorca. La resta d’equips 
són catalans, entre elles els 
màxims favorits per assolir el 
títol, com els filials de l’Espa-
nyol i el FC Barcelona.
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Segona Divisió Nacional Femenina (grup 3) 2017-18
JORNADA 1/14 (3-9/7-1)
Son Sardina-Levante LP
Espanyol B-St. Gabriel
Barcelona B-Seagull
Pallejà-Sp. Maó
Europa-Pardinyes Lleida
P. Ferranca-AEM Lleida
IGUALADA-Collerense

JORNADA 2/15 (10-9/14-1)
Levante LP-IGUALADA
St. Gabriel-Son Sardina
Seagull-Espanyol B
Sp. Maó-Barcelona B
Pardinyes Lleida-Pallejà
AEM Lleida-Europa
Collerense-P. Ferranca

JORNADA 3/16 (24-9/28-1)
Levante LP-St. Gabriel
Son Sardina-Seagull
Espanyol B-Sp. Maó
Barcelona B-Pardinyes Lleida
Pallejà-AEM Lleida
Europa-Collerense
IGUALADA-P. Ferranca

JORNADA 4/17 (1-10/4-2)
St. Gabriel-IGUALADA
Seagull-Levante LP
Sp. Maó-Son Sardina
Pardinyes Lleida-Espanyol B
AEM Lleida-Barcelona B
Collerense-Pallejà
P. Ferranca-Europa

JORNADA 5/18 (8-10/18-2)
St. Gabriel-Seagull
Levante LP-Sp. Maó
Son Sardina-Pardinyes Lleida
Espanyol B-AEM Lleida
Barcelona B-Collerense
Pallejà-P. Ferranca
IGUALADA-Europa

JORNADA 6/19 (15-10/25-2)
Seagull-IGUALADA
Sp. Maó-St. Gabriel
Pardinyes Lleida-Levante LP
AEM Lleida-Son Sardina
Collerense-Espanyol B
P. Ferranca-Barcelona B
Europa-Pallejà

JORNADA 7/20 (29-10/4-3)
Seagull-Sp. Maó
St. Gabriel-Pardinyes Lleida
Levante LP-AEM Lleida
Son Sardina-Collerense
Espanyol B-P. Ferranca
Barcelona B-Europa
IGUALADA-Pallejà

JORNADA 8/21 (5-11/11-3)
Sp. Maó-IGUALADA
Pardinyes Lleida-Seagull
AEM Lleida-St. Gabriel
Collerense-Levante LP
P. Ferranca-Son Sardina
Europa-Espanyol B
Pallejà-Barcelona B

JORNADA 9/22 (12-11/18-3)
Sp. Maó-Pardinyes Lleida
Seagull-AEM Lleida
St. Gabriel-Collerense
Levante LP-P. Ferranca
Son Sardina-Europa
Espanyol B-Pallejà
IGUALADA-Barcelona B

JORNADA 10/23 (19-11/25-3)
Pardinyes Lleida-IGUALADA
AEM Lleida-Sp. Maó
Collerense-Seagull
P. Ferranca-St. Gabriel
Europa-Levante LP
Pallejà-Son Sardina
Barcelona B-Espanyol B

JORNADA 11/24 (26-11/1-4)
Pardinyes Lleida-AEM Lleida
Sp. Maó-Collerense
Seagull-P. Ferranca
St. Gabriel-Europa
Levante LP-Pallejà
Son Sardina-Barcelona B
IGUALADA-Espanyol B

JORNADA 12/25 (3-12/15-4)
IGUALADA-AEM Lleida
Collerense-Pardinyes Lleida
P. Ferranca-Sp. Maó
Europa-Seagull
Pallejà-St. Gabriel
Barcelona B-Levante LP
Espanyol B-Son Sardina

JORNADA 13/26 (10-12/22-4)
AEM Lleida-Collerense
Pardinyes Lleida-P. Ferranca
Sp. Maó-Europa
Seagull-Pallejà
St. Gabriel-Barcelona B
Levante LP-Espanyol B
Son Sardina-IGUALADA

El campió del grup jugarà la 
promoció d’ascens. 
El tres darrers classificats bai-
xaran de la categoria.

La competició consta de 14 
equips, que s’enfronaran en 
26 jornades, fins el 22 d’abril. 
Tota la primera volta es ju-
garà aquest any, abans de les 
vacances de Nadal. En la dar-
rera jornada les blaves també 
rebran un equip mallorquí, el 
Son Sardina.
L’equip anoienc treballarà per 
aconseguir la tranquilitat a la 

categoria i allunyar-se el mà-
xim possible de les tres últi-
mes places, que signifiquen 
el descens de categoria. Seria 
tot una gran sorpresa -i bonís-
sima- que el CFI assolís una 
de les primeres dues places. 
En els darrers anys les blaves 
s’han fet un racó entre els refe-
rents del futbol femení català 
amb mèrits propis.
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Tercera Catalana (grup 7) 2017-18
1/18 (03-09-2017/21-01-2018)
CALAF-Cardona
PI Puig-Juan XXIII
Santpedor-Marganell
Puigreig-Moià
Navàs-Puigcerdà
Avià-St. Pere Nord
Manresa B-Súria
Fruitosenc-Viladecavalls
Pirinaica-Abrera
2/19 (10-09-2017/28-01-2018)
Cardona-Pirinaica
Juan XXIII-CALAF
Marganell-PI Puig
Moià-Santpedor
Puigcerdà-Puigreig
St. Pere Nord-Navàs
Súria-Avià
Viladecavalls-Manresa B
Abrera-Fruitosenc
3/20 (17-09-2017/04-02-2018)
Cardona-Juan XXIII
CALAF-Marganell
PI Puig-Moià
Castelldef.B-Puigcerdà
Puigreig-St. Pere Nord
Navàs-Súria
Avià-Viladecavalls
Manresa B-Abrera
Pirinaica-Fruitosenc
4/21 (24-09-2017/18-02-2018)
Juan XXIII-Pirinaica
Marganell-Cardona
Moià-CALAF
Puigcerdà-PI Puig
St. Pere Nord-Santpedor
Súria-Puigreig
Viladecavalls-Navàs
Abrera-Avià
Fruitosenc-Manresa B

5/22 (01-10-2017/25-02-2018)
Juan XXIII-Marganell
Cardona-Moià
CALAF-Puigcerdà
PI Puig-St. Pere Nord
Santpedor-Súria
Puigreig-Viladecavalls
Navàs-Abrera
Avià-Fruitosenc
Pirinaica-Manresa B
6/23 (08-10-2017/04-03-2018)
Marganell-Pirinaica
Moià-Juan XXIII
Puigcerdà-Cardona
St. Pere Nord-CALAF
Súria-PI Puig
Viladecavalls-Santpedor
Abrera-Puigreig
Fruitosenc-Navàs
Manresa B-Avià
7/24 (15-10-2017/11-03-2018)
Marganell-Moià
Juan XXIII-Puigcerdà
Cardona-St. Pere Nord
CALAF-Súria
PI Puig-Viladecavalls
Santpedor-Abrera
Puigreig-Fruitosenc
Navàs-Manresa B
Pirinaica-Avià
8/25 (22-10-2017/18-03-2018)
Moià-Pirinaica
Puigcerdà-Marganell
St. Pere Nord-Juan XXIII
Súria-Cardona
Viladecavalls-CALAF
Abrera-PI Puig
Fruitosenc-Santpedor
Manresa B-Puigreig
Avià-Navàs

9/26 (29-10-2017/25-03-2018)
Moià-Puigcerdà
Marganell-St. Pere Nord
Juan XXIII-Súria
Cardona-Viladecavalls
CALAF-Abrera
PI Puig-Fruitosenc
Santpedor-Manresa B
Puigreig-Avià
Pirinaica-Navàs
10/27(05-11-2017/08-04-2018)
Puigcerdà-Pirinaica
St. Pere Nord-Moià
Súria-Marganell
Viladecavalls-Juan XXIII
Abrera-Cardona
Fruitosenc-CALAF
Manresa B-PI Puig
Avià-Santpedor
Navàs-Puigreig
11/28 (12-11-2017/15-04-2018)
Puigcerdà-St. Pere Nord
Moià-Súria
Marganell-Viladecavalls
Juan XXIII-Abrera
Cardona-Fruitosenc
CALAF-Manresa B
PI Puig-Avià
Santpedor-Navàs
Pirinaica-Puigreig
12/29 (19-11-2017/22-04-2018)
St. Pere Nord-Pirinaica
Súria-Puigcerdà
Viladecavalls-Moià
Abrera-Marganell
Fruitosenc-Juan XXIII
Manresa B-Cardona
Avià-CALAF
Navàs-PI Puig
Puigreig-Santpedor

13/30 (26-11-2017/29-04-2018)
St. Pere Nord-Súria
Puigcerdà-Viladecavalls
Moià-Abrera
Marganell-Fruitosenc
Juan XXIII-Manresa B
Cardona-Avià
CALAF-Navàs
PI Puig-Puigreig
Pirinaica-Santpedor
14/31 (3-12-2017/06-05-2018)
Súria-Pirinaica
Viladecavalls-St. Pere Nord
Abrera-Puigcerdà
Fruitosenc-Moià
Manresa B-Marganell
Avià-Juan XXIII
Navàs-Cardona
Puigreig-CALAF
Santpedor-PI Puig
15/32 (17-12-2017/13-05-2018)
Súria-Viladecavalls
St. Pere Nord-Abrera
Puigcerdà-Fruitosenc
Moià-Manresa B
Marganell-Avià
Juan XXIII-Navàs
Cardona-Puigreig
CALAF-Santpedor
Pirinaica-PI Puig

16/33 (07-01-2018/20-05-2018)
Pirinaica-Viladecavalls
Abrera-Súria
Fruitosenc-St. Pere Nord
Manresa B-Puigcerdà
Avià-Moià
Navàs-Marganell
Puigreig-Juan XXIII
Santpedor-Cardona
PI Puig-CALAF
17/34 (15-01-2017/28-05-2017)
Viladecavalls-Abrera
Súria-Fruitosenc
St. Pere Nord-Manresa B
Puigcerdà-Avià
Moià-Navàs
Marganell-Puigreig
Juan XXIII-Santpedor
Cardona-PI Puig
CALAF-Pirinaica

Ascens a 2a Catalana del pri-
mer classificat i el millor dels 
sotscampions de tots els grups 
de Barcelona. La resta jugaran 
promoció.
Baixaran a 2a Catalana el pit-
jor 16è classificat de tots els 
grups de Barcelona, i directa-
ment el 17è i 18è.

Tercera Catalana (grup 8) 2017-18
1/18 (03-09-2017/21-01-2018)
St. Andreu B-Can Roca
St. Vicenç H.-Corbera
Castelldefels B-Martorell
St. Esteve S.-PR St. Feliu
Pallejà-SAN MAURO B
Olesa M.-Viladecans B
Levante LP-PU Málaga
Cervelló-Torrelles
Vallirana-Abrera
2/19 (10-09-2017/28-01-2018)
Can Roca-Vallirana
Corbera-St. Andreu B
Martorell-St. Vicenç H.
PR St. Feliu-Castelldefels B
SAN MAURO B-St. Esteve S.
Viladecans B-Pallejà
PU Málaga-Olesa M.
Torrelles-Levante LP
Abrera-Cervelló
3/20 (17-09-2017/04-02-2018)
Can Roca-Corbera
St. Andreu B-Martorell
St. Vicenç H.-PR St. Feliu
Castelldef.B-SAN MAURO B
St. Esteve S.-Viladecans B
Pallejà-PU Málaga
Olesa M.-Torrelles
Levante LP-Abrera
Vallirana-Cervelló
4/21 (24-09-2017/18-02-2018)
Corbera-Vallirana
Martorell-Can Roca
PR St. Feliu-St. Andreu B
SAN MAURO B-St. Vicenç H.
Viladecans B-Castelldefels B
PU Málaga-St. Esteve S.
Torrelles-Pallejà
Abrera-Olesa M.
Cervelló-Levante LP

5/22 (01-10-2017/25-02-2018)
Corbera-Martorell
Can Roca-PR St. Feliu
St. Andreu B-SAN MAURO B
St. Vicenç H.-Viladecans B
Castelldefels B-PU Málaga
St. Esteve S.-Torrelles
Pallejà-Abrera
Olesa M.-Cervelló
Vallirana-Levante LP
6/23 (08-10-2017/04-03-2018)
Martorell-Vallirana
PR St. Feliu-Corbera
SAN MAURO B-Can Roca
Viladecans B-St. Andreu B
PU Málaga-St. Vicenç H.
Torrelles-Castelldefels B
Abrera-St. Esteve S.
Cervelló-Pallejà
Levante LP-Olesa M.
7/24 (15-10-2017/11-03-2018)
Martorell-PR St. Feliu
Corbera-SAN MAURO B
Can Roca-Viladecans B
St. Andreu B-PU Málaga
St. Vicenç H.-Torrelles
Castelldefels B-Abrera
St. Esteve S.-Cervelló
Pallejà-Levante LP
Vallirana-Olesa M.
8/25 (22-10-2017/18-03-2018)
PR St. Feliu-Vallirana
SAN MAURO B-Martorell
Viladecans B-Corbera
PU Málaga-Can Roca
Torrelles-St. Andreu B
Abrera-St. Vicenç H.
Cervelló-Castelldefels B
Levante LP-St. Esteve S.
Olesa M.-Pallejà

9/26 (29-10-2017/25-03-2018)
PR St. Feliu-SAN MAURO B
Martorell-Viladecans B
Corbera-PU Málaga
Can Roca-Torrelles
St. Andreu B-Abrera
St. Vicenç H.-Cervelló
Castelldefels B-Levante LP
St. Esteve S.-Olesa M.
Vallirana-Pallejà
10/27(05-11-2017/08-04-2018)
SAN MAURO B-Vallirana
Viladecans B-PR St. Feliu
PU Málaga-Martorell
Torrelles-Corbera
Abrera-Can Roca
Cervelló-St. Andreu B
Levante LP-St. Vicenç H.
Olesa M.-Castelldefels B
Pallejà-St. Esteve S.
11/28 (12-11-2017/15-04-2018)
SAN MAURO B-Viladecans B
PR St. Feliu-PU Málaga
Martorell-Torrelles
Corbera-Abrera
Can Roca-Cervelló
St. Andreu B-Levante LP
St. Vicenç H.-Olesa M.
Castelldefels B-Pallejà
Vallirana-St. Esteve S.
12/29 (19-11-2017/22-04-2018)
Viladecans B-Vallirana
PU Málaga-SAN MAURO B
Torrelles-PR St. Feliu
Abrera-Martorell
Cervelló-Corbera
Levante LP-Can Roca
Olesa M.-St. Andreu B
Pallejà-St. Vicenç H.
St. Esteve S.-Castelldefels B

13/30 (26-11-2017/29-04-2018)
Viladecans B-PU Málaga
SAN MAURO B-Torrelles
PR St. Feliu-Abrera
Martorell-Cervelló
Corbera-Levante LP
Can Roca-Olesa M.
St. Andreu B-Pallejà
St. Vicenç H.-St. Esteve S.
Vallirana-Castelldefels B
14/31 (3-12-2017/06-05-2018)
PU Málaga-Vallirana
Torrelles-Viladecans B
Abrera-SAN MAURO B
Cervelló-PR St. Feliu
Levante LP-Martorell
Olesa M.-Corbera
Pallejà-Can Roca
St. Esteve S.-St. Andreu B
Castelldefels B-St. Vicenç H.
15/32 (17-12-2017/13-05-2018)
PU Málaga-Torrelles
Viladecans B-Abrera
SAN MAURO B-Cervelló
PR St. Feliu-Levante LP
Martorell-Olesa M.
Corbera-Pallejà
Can Roca-St. Esteve S.
St. Andreu B-Castelldefels B
Vallirana-St. Vicenç H.

16/33 (07-01-2018/20-05-2018)
Vallirana-Torrelles
Abrera-PU Málaga
Cervelló-Viladecans B
Levante LP-SAN MAURO B
Olesa M.-PR St. Feliu
Pallejà-Martorell
St. Esteve S.-Corbera
Castelldefels B-Can Roca
St. Vicenç H.-St. Andreu B
17/34 (15-01-2017/28-05-2017)
Torrelles-Abrera
PU Málaga-Cervelló
Viladecans B-Levante LP
SAN MAURO B-Olesa M.
PR St. Feliu-Pallejà
Martorell-St. Esteve S.
Corbera-Castelldefels B
Can Roca-St. Vicenç H.
St. Andreu B-Vallirana

Ascens a 2a Catalana del pri-
mer classificat i el millor dels 
sotscampions de tots els grups 
de Barcelona. La resta jugaran 
promoció.
Baixaran a 2a Catalana el pit-
jor 16è classificat de tots els 
grups de Barcelona, i directa-
ment el 17è i 18è.
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Arriba la 5a edició del festival 
Igualada Rock City
FESTIVALS / LA VEU 

Aquest diumenge 26 
d’agost se celebrarà 
a la plaça de la Creu 

d’Igualada el festival Igua-
lada Rock City 2017, esde-
veniment que forma part 
dels actes de la Festa Ma-
jor d’enguany. L’Associació 
Rock City, amb el suport 
de l’Ajuntament d’Iguala-
da, presenta un cartell molt 
atractiu format per 4 grups 
d’estils diversos dins l’am-
pli ventall de la música rock.
Les 4 bandes d’aquesta 5a edi-
ció són: Crisix, ’77 Seventy Se-
ven, Viva Belgrado i Quaoar.

Crisix és un aclamat i popular 
grup de thrash i heavy metal 
considerat per molts el millor 
grup nacional d’aquest gène-
re. Formats a Igualada el 2008 
no paren de girar per Europa 
i la península ibèrica. Després 
d’omplir sales barcelonines 
com Bikini o Razzmatazz, i 
de la seva participació a grans 
festivals com Rock Fest Bar-
celona, Summer Breeze, Re-
surrection Fest o Leyendas 
del Rock pujaran a l’escenari 
de l’Igualada Rock City a pre-
sentar el seu flamant últim 
disc “From Blue to Black”. 
Disc que ha aparegut en di-
verses llistes dels millors dis-

cos de metal i rock del 2016.
‘77 Seventy Seven és un ban-
da de Barcelona de hard rock 
clàssic que per la seva mú-
sica, imatge i actitud recor-
da la grandesa del rock dels 
anys 70, i de grups com AC/
DC, Thin Lizzy o Black Sa-
bbath. Cada any recorren el 
continent europeu, ja sigui 
per tocar en sales petites o 
en grans festivals, oferint la 
seva característica energia en 
directe. Diversió garantida 
amb ’77, magnífica banda de 
rock’n’roll que presentarà el
seu últim treball ”Nothing’s 
Gonna Stop Us” a l’IRC ’17.

Viva Belgrado no paren de 
créixer. Fan hardcore i post 
rock. Viva Belgrado són de
Córdoba, però mai són a 
casa. Sempre de gira. La seva 
vida és la carretera i el rock.
Poden ser a Ljubliana, Tokyo, 
Milà, Moscou o Manches-
ter. Al Primavera Sound o al
Resurrection Fest. El seu úl-
tim disc “Ulises” està arrasant 
entre la crítica i el públic. I les
seves èpiques, intenses i emo-
cionals cançons sonaran ben 
fort a l’Igualada Rock City.

Quaoar és un grup de Bilbao 
que destaca per la seva qua-
litat tècnica i per la mescla
d’estils. Grunge, rock progres-

siu, stoner, rock alternatiu i 
metal formen part de la seva
música des de que van pu-
blicar el seu primer disc el 
2007. Han guanyat diver-
sos premis i certàmens, han 
tocat a festivals de prestigi 
com l’Azkena Rock Festival 
i el Resurrection Fest, i han 
obtingut excel·lents crítiques 
amb discos com “The Ri-
ver & the Soul” i el més re-
cent “Dreamers. Dreaming”.  
El festival Igualada Rock City 
2017 serà un esdeveniment 
ideal per a tots aquells a qui
els agradi estils musicals 
com el hard rock, el metal, el 
grunge, el hardcore, el rock 
progressiu, el post rock i el 
Rock’n’Roll en general. I molt 
recomanable per seguidors
de bandes com Metallica, 
AC/DC, Anthrax, Alice in 
Chains, At The Drive-In, Thin
Lizzy, Black Sabbath, Soun-
dgarden, Megadeth, Tool o 
Refused entre molts d’altres.
Dissabte 26 d’agost a les 23:00h 
a la plaça de la Creu d’Igualada. 

L’IRC forma part dels actes 
de la Festa Major 2017. L’en-
trada serà gratuïta. Orga-
nitza: Associació Rock City 
amb el suport de l’Ajunta-
ment d’Igualada. Cartell cre-
at i dissenyat per l’Il·lustra-
dor igualadí Marc González.

Cashalada presenta “Two 
ladies or not two ladies”, 
demà a l’Ateneu 

TEATRE / LA VEU 

La companyia Cashala-
da, de València,  pre-
senta l’espectacle  “Two 

ladies or not two ladies”. 
L’obra s’interpretarà demà a les 
21h de la nit al Teatre Munici-
pal l’Ateneu. La durada és de 
90 minuts, i el preu és de 15€.

Cançons i intencions, un 
còctel sense complexes a 
força de música, tendresa 
i humor. Un cabaret musi-
cal amb una història única. 

Una Diva de la cançó, al-
cohòlica, caòtica i eclipsant 
(First Lady), pretén oferir un 
concert dins de la seva gira 
mundial amb una peculiar, 
tímida però brillant pianista 
(Second Lady) que no és el 
que sembla i que amaga un 
gran secret. Two Ladies or 
not Two Ladies és un cabaret 
tragicòmic ple d’humor, gam-
berrisme i tendresa.  Una oda 
a la supervivència i la passió 
que ens recordarà que sense 
amor no som ningú. Aquest 
Cabaret Musical batega en 

present creant una il·lusió i 
experiència única en cada ac-
tuació. Dos artistes en la seva 
màxima expressió, amb una 
química i complicitat escèni-
ca fora del comú, ens faran 
una proposta clarament vin-
culada a la música sense dei-
xar de costat la interpretació i 
la teatralitat dels personatges, 
aconseguint fer comercial un 
repertori específic i complicat 
tant en la seva reinterpreta-
ció de cançons conegudes, 
Moon River, Je ne Regrette 
Rian, With or Without You, 
Bésame Mucho o Youkali... 
com en les seves pròpies.

Josep Zapater, a més d’oferir 
la seva gran veu i una inter-
pretació brillant i sincera, 
serà també el pianista i gui-
tarrista del concert i antago-
nista perfecte per la carismà-
tica interpretaciò i impactant 
veu de l’actriu Noèlia Pérez.

Ho organitza l’Ajunta-
ment d’Igualada amb el su-
port del  Programa PLA-
TEA de l’INAEM de la 
conselleria de Cultura.
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Els 60’s a l’Anoia - Els conjunts (i 9)

Cròniques des de dins - Xospi de l’Anoia

La idea d’escriure aquestes 
cròniques neix com un exer-
cici de nostàlgia meu amb 
l’objectiu egoista de recupe-
rar una dècada que perso-
nalment quasi havia oblidat, 
però que entenia decisiva en 
el decurs de la meva vida. 
Vaig anar trobant la gent 
d’aquells temps i sem va anar 
fent clar que si no es feia un 
recull d’aquella època es per-
dria la memòria del que havia 
passat. 
Després d’uns quants intents 
de començar a posar fil a 
l’agulla, ja estava a punt de 
deixar-ho quan el Pierre em 
va presentar al Florenci Rau-
rich de la Veu de l’Anoia, qui 
em va portà a parlar del pro-
jecte amb la Pia Prat i el Jor-
di Puiggros. Es gràcies a ells, 
al oferir-me la possibilitat de 
publicar-ho, que vaig agafar 
la motivació necessària per 
tirar-ho endavant.

La cerca
En el procés de cercar la in-
formació he gaudit de l’entu-
siasme de tots els que m’han 
ajudat, i que en agraïment 
deixo llistats en aquesta ulti-
ma crònica. També va esser 
d’ajut en el seu moment la 
intervenció de l’Antoni Pons 

adreçant-me a l’Arxiu foto-
gràfic d’Igualada, on la Marta 
em va recolzar amb tot el que 
va pogué. 
De tot el procés, el més emo-
tiu per a mi ha estat la trobada 
del Joan Brunet del Tigres i el 
Ramon Bergada dels Corbs, 
quan vaig ajuntar-los després 
de molts anys que no es veien, 
per aclarir quin era l’any de 

l’actuació del primer conjunt 
d’Igualada, que es va fer a la 
festa del carrer de l’Argent, i 
on tots dos hi tocaven. Podeu 
imaginar-vos els records que 
van tornar.
Un dels fets que he pogut 
constatar amb molts dels qui 
he parlat es la dificultat de 
recordar quin any era en con-
cret, després de tant de temps 

passat. Per ajudar a centrar-se 
han anat molt bé les consultes 
al Diari de Igualada d’aquells 
temps i el desenvolupament 
del cronograma inclòs en 
aquesta crònica, que si bé no 
es del tot fidedigna, es bastant 
aproximat a la realitat.

Algunes idees
A partir de la visió global de 

El per què de tot plegat

com va anar tot plegat, es veu 
com en general es van pro-
duir molts canvis de musics 
entre conjunts, fet que sens 
dubte va esser molt enriqui-
dor doncs d’aquesta manera 
l’aprenentatge s’anava com-
partint.
També es detecta que hi havia 
un grup de conjunts ubicat 
en l’entorn del Salón Rex, on 
Mossèn Codol deixava locals 
per assajar, i un altre grup 
de conjunts més centrats al 
voltant del Salón Rosa, on el 
Paco Valls els ajudava, de-
manant això si com a con-
traprestació actuacions a les 
matinals i balls de tarda. Per 
descomptat també hi van ha-
ver altres llocs com el Centro 
Mercantil, on per exemple hi 
varen assajar els Corbs, i a 
l’Ateneu (llavors Centro Na-
cional) on hi assajàvem els 
Sioux.
Cap al 69, si bé ja comença-
ven les generacions dels 70s, 
el nombre de conjunts en 
actiu es veu molt reduït, per 
una banda la mili havia anat 
fent estralls i per altre es el 
moment on començaven les 
discoteques i alguns musics 
hi vàrem anar a parar de dis-
cjockeys, el Tony Fàbregas 
al Jack London, hi jo mateix 

Tocant plegats. / 

RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

Restaurant: Cada dia de 20h a 22h (Caps de setmana 20,30 a 22,30h)
Dissabte i diumenge també migdia de 13 a 15h
Obert sempre per a grups (amb reserva prèvia)

 Reserves 93 801 91 79 hotel@moliblanchotel.cat

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada
Rambla St. Isidre 12 

Igualada
Tel. 938 03 18 64

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

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

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 
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Agraïment al Gregori (Sig-
nos), Josep Gimeno (Zu-
mos),  Situ, Quique Sánc-
hez, Josep Maria Calvet 
(Atomos) Mario Massan-
salvador (Duendes), i Pep 
Salom (Tigres), per facili-
tar la informació i la docu-
mentació gràfica que m’ha 
permès escriure aquesta 
crònica.

al Gucken, sense oblidar a 
l’Agustí Peiró i al Pepe Mén-
dez que ja posaven discs al 
Club Natació entremig de les 
actuacions de conjunts en els  
balls de tarda. El Joan Vidal 
dels Tigres i els Corbs, estava 
obrint el Reco de Cap Vespre.
La dècada
Vist en perspectiva, érem 
molt innocents, gaudíem d’un 
sentiment de germanor entre 
tots els que participàvem del 
moviment tant com a musics, 
com a espectadors. Vestíem 
diferent, parlàvem de vibra-
cions, creiem que la llibertat 
calia exercir-la, defensàvem 
la igualtat de drets i ens agra-
dava la naturalesa. Eren anys 
de somiar, que comencen en 
el 63 amb “I have a dream” de 
Martin Luther King, i que en 
el 67 veuen la mort del Che 
Guevara i el naixement del 
moviment Hippy a l’Estiu de 
l’Amor a San Francisco, per 
finalment esclatar en els Fets 
de maig de Paris en el 68.
A nivell musical, la dècada 
començà amb els èxits del 
Duo Dinámico i les guitar-
res elèctriques dels Shadows, 

per després en el 62 veure 
l’eclosió del fenomen Beatles 
i l’arribada del Pop Britànic. 
Més endavant vàrem comen-
çar a escoltar el Soul que ens 
arribà d’Estats Umits, de la 
ma d’Aretha Franlin i Otis 
Redding, entre d’altres. En el 
69 ja sabíem de blues amb el 

Jhon Mayall i veiem com es 
feia el Festival de Woodstock, 
quedant impressionats amb 
el Jimi Hendrix, Joe Cocker, i 
tots els altres. 
Realment el mon havia canvi-
at i nosaltres amb ell, contri-
buint així al canvi en aquest 
cas a l’Anoia. Espero que tot 

plegat hagi estat per bé. La in-
tenció era fer un mon millor.
A tall d’epíleg
A nivell humà, lo més im-
portant crec que va esser la 
sensació de unió que existia 
entre tots com a part d’un 
moviment de canvi cultural. 
Un bon exemple es la foto de 

Cronograma.- Els 60’s a l’Anoia. / 

cloenda d’aquestes cròniques, 
on veiem a un colla de musics 
dels 60s tocant plegats en els 
70s, i que entre tots represen-
ten a gran part dels conjunts 
que hi varen haver. 
Hi trobem, el Tony Fàbregas 
(Los Feroces, Tony Enigmas 
Show), l’Ismael (Les Cloc-
hards, Maus i Corbs), l’Alavés 
(Atomos, Sioux, Muchachos, 
La Crema), i el Diego Doncel 
“Jimy” (Thunderbolts, Maus, 
Jimy y los Broches), on fins i 
tot l’Alavés toca amb la meva 
guitarra, una Fender Mus-
tang.  

El cicle “Els 60’s a l’Anoia” va iniciar-se el 28 d’abril d’aquest any a La Veu, amb la fotografia 
del primer conjunt de rock a l’Anoia. Festes del carrer de l’Argent a Igualada, 1962. / 

Copes dels 
millors vins i 

caves. 

Pinxos i vermuts.

Esmorzars, 
berenars, sopars...

Fes la teva 
reserva!!

(Estem al costat de 
Cal Font)

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. 

menú per encàrrec per a grups 
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada
93 806 65 96
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Paqué Tous Festival es consolida 
en la seva tercera edició 
FESTIVALS / LA VEU 

El proper 2 de setem-
bre se celebra a Sant 
Martí de Tous la Ter-

cera Edició del PTF, Paqué 
TousFestival. Per tercer any 
consecutiu es donaran cita 
varietat i qualitat musical, la 
qual cosa converteix al PTF 
en un punt de trobada de la 
zona per als amants de la no-
vetat i del gaudi del directe. 
La producció del PTF17, a 
càrrec de Latiovisual Cultura, 
dirigida pel músic autor Die-
go Paqué, ve així a sumar-se i 

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

enriquir l’oferta lúdica de l’en-
torn. Un entorn que accedeix 
a la diversitat cultural gràcies 
a la visió i l’aposta d’un ajun-
tament que concep l’art per 
a tots els membres de la co-
munitat. En aquesta edició es 
donen cita a:

Nhamirre Trio, que el com-
ponen el moçambiquès Chil-
do Tomás, i les seves filles 
Nyeleti i Xiluva. Quan només 
tenien vuit i deu anys les joves 
ja formaven part juntament 
amb el seu pare d’una banda 
que barreja la tradició afri-

cana amb l’occidental. Sobre 
l’escenari Nhamirre Trio fan 
sentir poderosament la proxi-
mitat entre les dues cultures.
The Saturday Blues Project. 
Originari de Liverpool, An-
glaterra, Berni Armstrong 
amb veu, guitarra i ukelele, 
lidera una banda que la com-
ponen, a més, el Xavi Barris 
a la guitarra elèctrica, l’Àlex 
Almirall al saxo i els teclats i 
el Ramon Font a la percussió.
Suki Music, cantant i com-
positora veneçolana. Aquest 
dissabte dos de setembre 
serà el dia escollit per donar 
a conèixer internacionalment 
el vídeo promocional del seu 
nou disc “Pluja d’estrelles”. 

Els assistents al PTF17 po-
dran gaudir de la projecció, 
en primícia, dins del Festival.
A les 22:00h del 2 de setem-
bre, a Sant Martí de Tous, la 
plaça Manel Maria Girona 
estarà disposada per gaudir 
d’un espectacle multicul-
tural on cada un dels assis-
tents formarà part de la festa.

“Gisela i el llibre màgic”, 
diumenge a l’Ateneu
TEATRE / LA VEU 

Aquest diumenge, dins 
els actes de la Festa 
Major d’Igualada, a 

les 18h s’interpretarà al teatre 
de l’Ateneu Igualadí, “Gisela 
y el libro mágico”. Aquesta 
obra, que s’interpretarà en 
castellà, i amb un preu de 15 
euros. És un musical per a 
tota la família on viuràs les 
aventures de la fada Gisel que 
ens transportarà a un món de 
fantasia amb cançons tan mà-
giques com emblemàtiques 
de les pel·lícules Disney: La 
Bella y Bestia, El Rey León, 
La Sirenita, Peter Pan, Mary 
Poppins, Aladdín, Hércules, 
Frozen… Tot això, envoltat 
de números de màgia i il·lu-
sionisme, una il·luminació 

de conte i veu en directe. 
Aquest musical està prota-
gonitzat per Gisela, que és 
veu Disney a Espanya, que a 
la vegada comparteix esce-
nari amb altres rostres molt 
populars com l’actriu i pre-
sentadora Elsa Anka que fa 
el paper de bruixa malèfica 
o Carlos Gramaje, el diver-
tit bruixot ajudant de Gi-
sel. Un repartiment de 12 
persones en escena, màgia i 
ninots corporis completen 
aquest espectacle fascinant. 
Endinsa’t en un conte de 
fantasia on els nens també 
formen part de la història, i 
també podran cantar les se-
ves cançons preferides. Un 
musical diferent i innovador 
que farà gaudir de la vetllada 
tan als petits com als adults.

“Què ballaran els gegants? - Que ballin!”, una joia 
per al patrimoni folklòric igualadí i català

A la Biblioteca Central d’Igualada, el di-
lluns passat va ser presentat, en un acte 
institucional de Festa Major, presidit 

per l’alcalde d’Igualada Marc Castells i amb 
la participació de l’escriptor Àngel Vallver-
dú, el llibre “Què ballaran els gegants? - Que 
ballin!”, de l’arxiver, historiador de l’Art, mú-
sic i  folklorista, l’igualadí Daniel Vilarrúbias. 
Un volum d’un gruix considerable (631 pà-
gines) no podia menys que encabir una ex-
haustiva recerca sobre “Els gegants i nans pro-
cessionals a Igualada, entre els segles XV-XXI, 
i una certificada documentació gràfica, que 
han contribuït a ser un dels entrants festius 
més populars i apreciats de tot un veïnatge; la 
presència dels quals dins de la comitiva festi-
va de més en més s’ha esdevingut essencial. 

En paraules de l’autor, a la nostra ciutat, i des 
d’antic, els gegants i els nans han estat els pro-
tagonistes d’unes valuoses fonts documen-
tades, de les quals aquesta obra n’ofereix un 
completíssim itinerari des del segle XV fins 
als nostres dies. Amb tot, al costat dels ge-
gants de la ciutat (els gegants vells i els actu-
als de 1943), l’obra també descobreix la histò-
ria de la imatgeria de barris igualadins amb 
gran personalitat, com: els gegants de la Font 
Vella, de Sant Ignasi, de Sant Agustí, de San-
ta Caterina, etc., així com dels més recents.

El pròleg de l’igualadí Marcel·lí J. Valls situa l’obra 
en la categoria d’un veritable un llibre d’autor, de 
persona summament coneixedora del patrimoni 
folklòric català i generós en la presentació de da-
tes, dades i tota mena de referències sobre el món 
igualadí de la festa. En aquest sentit, aquests éssers 
fantàstics, gegantins i ingenus –d’origen tal vega-
da mitològic- van aconseguir formar part de molts 
relats de llegendes i rondalles, malgrat ser relacio-
nats a voltes amb les desgràcies, i han estat objecte 
d’estudi pels primers folkloristes del segle XVIII 
fins a arribar a l’eminent Joan Amades, el màxim 
cronista de la cultura popular de Casa Nostra. 

Els gegants d’aquest llibre són els gegants fes-
tius de ciutats  i pobles de Catalunya, aquelles 
creacions figuratives, tan ben caracteritzades i 
plenes de simbolisme i representativitat, nas-
cudes a propòsit de l’elevat esperit religiós de 
l’Edat Mitjana, i convertides amb el temps en 
referents per a les festivitats religioses i patro-
nals fins a reforçar amb formes i contingut les 
més importants festes majors del nostre territori.
El resultat és, doncs, un llibre condensat, me-
ticulós, ple de dades i encertadament gràfic; i 
especialment valuós pel fet de retre un reco-
neixement a l’univers fantàstic de tots aquests 
personatges tan extraordinaris i emblemàtics; 
i, per descomptat, també d’aquells que por-
ten els gegants i els fan ballar, els geganters.

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa



El geganter Bisbalet

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Jaume Bisbal Ferran fou un po-
pular geganter, de la postguerra, 
que fou conegut amb el diminu-

tiu  “Bisbalet” nasqué el 1905 i morí, 
a l’edat de 70 anys, el 19 de juliol de 
1975. La seva mort causà sentiment 
ciutadà, ja que era la pèrdua d’un 
home simpàtic i entranyable, a qui 
li agradava el costumari català.Aquí 
el veiem, en fotografia de Florenci 
Morera, el 24 d’agost de 1959.
Formà part d’aquella colla d’ho-
mes que feien ballar els gegants de 
la ciutat i els dels barris, per pura 
afició al folklore local, com ho fo-
ren també els: Josep Farré (Jep de la 

dalla), Pere Anton (pare i fill), “Sar-
gento malacara”, Jaume, “Nóstric”, 
el Roc, el Sebastià.
La seva figura perdura - en forma 
d’un gegant - que, al llarg de set 
mesos, construí la M. Àngels Mar-
tín, amb estructura de Josep Vila, i 
vestits de Berta Torras i Trini Tus-
sal. Joan Cuscó va compondre, per 
el “Bisbalet”, una música i un ball, 
per a gralla i tabal. Aquesta cons-
trucció, que amida uns tres metres 
d’altura, fou un homenatge a un 
dels millors geganters - veí del barri 
de Santa Caterina-Carme - que ha 
tingut Igualada. 
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Edificis singulars del Carrer de l’Argent: 
La Casa Munguet

Descobreix Igualada i més
CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

L a Casa Munguet és un edifici del Carrer de l’Argent, número 
30, obra de l’arquitecte igualadí Pau Riera i Galtés, que data de 
principis del segle passat, perseguint molts dels elements pro-
pis de l’estètica modernista; una circumstància que li concedeix 

estar inscrita en el Fons del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. L’obra, 
molt ben conservada fins als nostres dies, és el resultat d’una proposta de 
reforma d’un edifici anterior que el seu propietari, Marià Munguet i Mu-
llerachs, va encomanar a aquest reconegut mestre d’obres. El projecte es 
va veure resolt a partir d’una renovació total de la façana i de l’aixecament 
d’una tercera alçada dins del mateix  cos principal de la casa. 
Més enllà de rescatar molts aspectes d’aquesta esmentada tendència ar-
quitectònica, des del punt de vista estructural es tracta d’una construcció 
d’una espaiosa planta baixa i dues alçades destinades a habitatges. La fa-
çana, emperò, presenta una composició molt més simètrica i rígida  que 
no pas la majoria dels edificis modernistes, mostrant un semblant de tres 
espais oberts en cada planta, delimitats a partir de tres eixos bàsics. L’eix 
fonamental, el primordial que identifica l’àrea més noble de l’immoble, 
i sobre el qual hi ha erigit el segon pis, presenta tres obertures en forma 
de balcons que s’entrellacen en una mateixa i ampla barana d’un preciós i 
detallat ferro forjat. Els confins que vorellen aquest primer pis apareixen 
embellits amb unes refinades motllures de guix que fan ressaltar cada una 
de les obertures dels balcons; mentre que al pis de dalt, els balcons late-
rals, de manera independent, mostren a la part superior uns elements or-
namentals de guix en forma d’arc de mig punt, i el central descobreix un 
tancament totalment lineal amb mènsules que semblen sostenir el balcó 
d’un retallat tercer nivell amb aparença de torre.
Si bé tot l’interior de l’habitatge és espai privatiu de la família Miserachs 
- Galtés que l’habita, des de fa dècades; només un cop d’ull al seu ampli 
vestíbul -després de travessar un bellíssim portal de fusta, ricament em-
bellit- és un veritable atansament a aquella modèlica disposició dels por-
tals de tombants del XIX i principis del XX, en què el concepte porteria 
–amb porter- es començava a imposar. I, al seu entorn, una respectable 
volta s’obre pas a una còmoda escala de silueta curvilínia amb balustrada 
de fusta i ferro forjat, i amb bonics motius estampats a les parets i al sos-
tre. I és, des d’aquest enclavament, el preàmbul per a internar-se en unes 
dependències residencials d’un no menys elevat valor artístic.  
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LA LLACUNA/ LA VEU 

Els geganters i grallers 
de La Llacuna, del 24 
al 29 d’agost participa-

ran,  a la localitat belga d’Ath, 
en alguns dels actes previstos 
de Le Ducasse d’Ath, una fes-
ta amb gran renom nacional i 
internacional fins al punt de 
ser declarada per UNESCO, 
l’any 2008, Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat. 

Una festa molt arrelada a 
aquest municipi que atrau 
una gran quantitat de pú-
blic de tot Bèlgica, Eu-
ropa i fins i tot del món. 
Els gegants més emblemàtics 
d’Ath representen Goliath i 
la seva esposa Gouyasse i en-

tre els actes que, any rere any 
s’organitzen, destaca la repre-
sentació de la boda de Goliath 
amb la seva esposa Gouyasse, 
la famosa batalla entre David 
i Goliath i la gran cavalcada 
amb les carrosses triomfals, 
el gegant Goliath i la seva 
esposa Gouyasse, els gegants 
tradicionals de la ciutat, el 
Chaval Bayard, les bandes 
musicals i un llarg etcètera. 

Els Geganters i grallers de 
La Llacuna tindran un paper 
important en aquesta edició. 
Aquesta entitat anoienca ha 
realitzat la seva primera ac-
tuació, dijous 24 d’agost a les 
20:00h, donant el tret d’inici a 
la Festa de Le Ducasse d’Ath 
2017. A la nit, del mateix di-

jous, actuaran també al patí 
de l’Escola de Música d’Ath. 
La següent actuació destacada 
tindrà lloc dilluns 28 d’agost a 
les 11:30h del matí que con-
sistirà en una sèrie de balls de 
lluïment davant del President 
i responsables del Centre 
Públic d’Ajuda Social i dels 
representants polítics de la 
ciutat d’Ath.  Posteriorment, 
pels voltants de les 14:15h, 
es farà una actuació conjunta 
dels Geganters i grallers de La 
Llacuna i els gegants tradici-
onals d’Ath en forma de cer-
cavila pels carrers d’aquesta 
localitat belga fins a arribar 
a un dels indrets més emble-
màtics de la ciutat a on s’in-
corporaran la banda i les ma-
jorets de Moulbaix (Bèlgica).

CABARET:  TEATRE VICTORIA

Reserva la teva butaca a:  A Over Fer Frans. Rambla Sant Isidre, 9. 93 803 75 56

Temporada 
2016 - 2017

Dia 28 d’Octubre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.15 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. 
Entrades garantides a platea
L'història transcórre en els darrers anys de la República de Weimar, en un Berlín decadent i assotat per la crisi del 29. Una ciutat que es segueix 
aferrant inútilment a la il·lusió d'aquells anys d'esplendor que la van magni�car poc temps enrere. El Kit Kat Club, el club nocturn de la �cció, obre 
les seves portes cada nit per a entretenir a un públic ansiós per oblidar, encara que sigui per un parell d'hores, el mal que plana per damunt dels 
seus caps.

Governat pel seu inquietant i divertit mestre de cerimonies, el Kit Kat Club esceni�ca la convivència entre l'imparable creixement de la hidra nazi 
i la �ngida normalitat quotidiana dels protagonistes: la cantant anglesa Sally Bowles i el novel·lista americà Cli� Bradshaw o el romanç de tardor 
entre Fräulain Schneider i el propietari jueu d'un �orent negoci de fruiteria, Herr Schultz.

Amb diverses de les cançons més emblemàtiques de la història dels musicals: “Willkommen”, “Cabaret”, “Money Money”, “Maybe this time”… 
CABARET és El Musical de Broadway que tothom hauria de veure un cop a la vida.

La producció actual:Elena Gadel, Ivan Labanda i Alejandro Tous encapçalen un talentós repartiment de més de 20 actors, acompanyats dalt de 
l'escenari per una banda de 9 músics en directe.

Dia 08 d’Octubre 2017      Viatge - Espectacle     Hora Sortida: 15.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al LICEU. 

Entrades garantides a platea

Enveges i conspiracions, però també passions amoroses, gelosia, venjances i el perdó es troben en una obra mestra de Verdi que va despertar les 
ires i prohibicions de la censura del moment, obligant al compositor i llibretista de fer-hi canvis: de la Suècia original al llunyà Boston. 

Torna al Liceu el gran tenor polonès Piotr Beczala amb un dels seus títols de capçalera, al costat de la soprano Ekaterina Metlova. El muntatge de 
Vincent Boussard reforça l'ambient fosc i de misteri que envolta la peça, compta amb vestuari de Christian Lacroix i amb la sobrietat 
escenogrà�ca de Vincent Lemaire, que permet concentrar l'atenció en el nucli dramàtic de la partitura. El repartiment, dirigit per un veritable 
especialista com és Renato Palumbo, presenta a més dos referents en el cant verdià: D. Zajick i D. Hvorostovsky. 

UN BALLO IN MASCHERA:  GRAN TEATRE DEL LICEU
Anem al teatre!

Els geganters i grallers de la Llacuna a 
Le Ducasse d’Ath (Bèlgica)

MÚSICA / LA VEU 

El proper dilluns 4 de 
setembre tindrà lloc, 
al Museu de la Pell 

d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia,  la conferència inau-
gural de l’Escola/Conser-
vatori Municipal de Música 
d’Igualada, del curs 17/18, 
“El poder de la música” a 
càrrec de Jordi Savall, intèr-
pret, director d’orquestra, 
musicòleg i pedagog igualadí.
Pel seu interès, l’acti-
vitat és oberta a tot-
hom i l’entrada és lliure.
Nascut a Igualada l’any 1941, 
la seva tasca com a pedagog 
i docent fa que Jordi Savall 
doni diverses conferències i 
master classes d’interpreta-
ció de viola da gamba, i que 
participi en nombrosos semi-
naris, fòrums i congressos re-
lacionats amb la recuperació 
de la música antiga i el diàleg 
intercultural. L’any 2008 Jordi 
Savall fou nomenat “Ambai-
xador de la Unió Europea pel 

diàleg intercultural” i   junta-
ment amb Montserrat Figue-
ras van ser investits “Artistes 
per la Pau” dins del programa 
“Ambaixadors de bona vo-
luntat” de la UNESCO. L’any 
2009 fou nomenat novament 
“Ambaixador per la creati-
vitat i la innovació” per la 
Unió Europea. Jordi Savall és 
“Membre d’honor del Kon-
zerthaus” de Viena (1999), 
“Doctor Honoris Causa” per 
la Universitat Catòlica de 
Louvain (Bèlgica) el 2000, 
per la Universitat de Barcelo-
na el 2006 i per la Universitat 
d’Évora (Portugal) el 2007.
Jordi Savall realitza anual-
ment conferències i master 
classes arreu del món. Cada 
any  és professor convidat a 
la Juilliard School de Nova 
York i se l’invita a dirigir or-
questres barroques com la 
Recreation-Großes Orchester 
Graz, l’Orquestra Concer-
to Copenhagen, l’Orquestre 
Barroque de Versailles, l’Or-
questa Barroca de Sevilla, etc.

Jordi Savall obrirà el  nou 
curs del Conservatori de 
música d’Igualada
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Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Nivell baix Nivell mitjà Nivell alt

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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

HORITZONTALS: 
1. Fabricació d’un sector que acabarà amb explosió / 2. Millorat en relació a l’original (en la seva 
opinió). Dinar del soldat, sempre que no sigui ianqui / 3. Responsable que hi hagi invertits. La 
cola està malmesa però jo pinto igualment. Institut d’Estudis i Farbalans / 4. Tan atroç i despi-
etat com ocultar el lucre. Estima sense conseqüències / 5. No són coses de religiosos. Muntar la 
paradeta per a la família / 6. Zero a l’esquerra. Aquesta caixa sí que ens acompanyarà tota la vida, 
encara que no li parlem. De tot una mica / 7. Braçades que afecten la regió sacrolumbar. Marcat-
ge al xaparro?: no, protecció metàl·lica / 8. Aquestes, en canvi, són coses d’ases. Dos terços dels 
USA / 9. Escuren el plat. És al vòmit com als excrements una tifarada / 10. Parlant de ianquis: el 
suèter que tenen sempre nou. Insisteixo que he caigut dins d’una profiterola / 11. Un planeta a 
l’abeurador. Tuls mantinguts ocults durant la Il·lustració. Al mocador d’en Salvador Dou Bernal / 
12. Sicilià partidari de la sodomia. Segrestat (però no pas per cap oncle, diu) / 13. ÉS un poc més 
filosòfic que el maoisme. Estrat geològic als hotels Meliàs.

VERTICALS: 
1. Dedueixo, finalment, que va d’un rellotge anglès. Adequació del televisor / 2. Tot de gent dis-
fressada xisclant al quiròfan. Aquella gasiveria tan freqüent a les biblioteques / 3. No està nerviós 
però poc l’hi falta. Uns hi deixen la bota, altres els castigats / 4. Parets del súper. Especialistes en 
alarmisme planetari. Qui ha perdut el cap? / 5. Deixar el promès com qui esquitxa un cafè. Ni 
ells saben que els esculls també es diuen així / 6. Enmig de tots els portals. Si convé una evacu-
ació aquest és taxatiu. Un primer del menú / 7. I un darrer. Litres i litres d’aigua obrint-se com 
finestres a la pantalla. Podria estar sec però llavors no el veuríem al prosceni / 8. Distància entre 
el polze i l’índex en angle recte i mirant amunt. Gas mostassa que crema els pulmons (i perita els 
morts) / 9. Casa d’algú. Encasellat en el matrimoni. Plou, i tot és buit / 10. Sap de què va la cosa 
(si més no ha començat). Dites no distorsionades pel temps ans pel fat / 11. Entre l’oxigen i el 
metà l’han saturat, pobre compost. Si estigués guarida no li caldria vigilància / 12. Proposades als 
clients indecisos. Com a explosiu és força robust.

Mots encreuats per Pau Vidal

Espai patrocinat per:
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Torna Tadeu Jones, i en català! A Abrera •  Tadeu Jones 2. 
El secret del Rei Mides

REDACCIÓ / 

Tadeu Jones de nou en acció! 
En aquesta segona entrega 
de les aventures del lampis-

ta convertit en arqueòleg viatjarem 
fins a Les Vegas. Allà, l’intrèpid 
protagonista, que ha decidit for-
malitzar la seva vocació i comen-
çar els seus estudis a la universi-
tat, per a la presentació de l’últim 
descobriment de l’arqueòloga Sara 
Lavroff: un dels tres discos d’or 
del collaret del Rei Midas, el mo-

narca que convertia tot el que to-
cava en or, confirmant d’aquesta 
manera que existeix de veritat. 

Per desgràcia, aquest feliç retroba-
ment es veurà frustrat quan un ric 
malvat anomenat Jack Rackham 
segresti a la Sara, amb l’objectiu 
de fer-se amb la relíquia al com-
plet, i aconseguir així riqueses 
infinites. Serà llavors quan en 
Tadeu emprendrà una arrisacada 
aventura per diferents llocs per 
evitar-lo i rescatar a la seva ami-

ga. Juntament amb els seus fidels 
companys, el lloro Belzoni i el seu 
gos Jeff, el Tadeu haurà de tirar 
d’imaginació per ajudar a la Sara, 
en un viatge que el portarà a viat-
jar per mig món i en el que visi-
tarà Granada. A més, en el viatge 
trobarà a nous amics, però també 
a nous enemics. Aconseguirà el 
Tadeu salvar a la Sara i evitar que 
el dolent es faci amb el poder? 

Enrique Gato (Atrapa la bandera) 
torna a dirigir aquesta segona part 

de la pel·lícula d’animació ”Las 
Aventuras de Tadeo Jones”, (2012), 
aquesta vegada amb David Alon-
so (animador de Planet 51). Pel 
que fa a les veus, trobem de nou a 
l’actor de doblatge Óscar Barberán 
com a Tadeu Jones, Michelle Jen-
ner (Julieta) com a Sara Lavrof y 
Luis Posada (Dixie y la rebelión 
zombi) com la Momia. S’incor-
poren Adriana Ugarte (Palmeras 
en la nieve), com a Tiffany, i José 
Corbacho (El futuro ya no es lo 
que era) com a un curiós taxista..
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Comèdia i molta acció A Abrera •  El otro guardaespaldas

REDACCIÓ / 

El millor agent de protecció 
del món té un nou client 
: un assessí a sou amb el 

qual ja s’havia enfrontat en altres 
ocasions en el passat. És per això 
que s’odien mútuament, i tindran 
una extranya relació. Tot i això, 
el guardaespatlles haurà de col-
laborar amb aquest criminal per 
aconseguir, en només 24 hores, 
testificar en contra d’un perillós 
dictador d’Europa de l’est, el qual 
intentarà acabar amb les seves vi-
des amb tots els mitjans possibles. 

Aquesta pel·lícula ha estat diri-
gida pel director Patrick Hughes 
(Los mercenarios 3), que n’ha fet 
una excel·lent comèdia d’acció, 
escrita per Tom O’Connor (Fuego 
cruzado) i ha estat protagonitza-
da per Ryan Reynolds (Deadpool) 
i Samuel L. Jackson (Los odiosos 
ocho). En la resta del repartori 
també trobem a actors de la ta-
lla de Gary Oldman (El niño 44), 
Elodie Yung (la serie Daredevil), 
la polifacètica Salma Hayek (El 
cuento de los cuentos), Richard 
E. Grant (Jackie) o Rod Hallett (la 
serie Los Tudor).

Tots els dilluns, «dia  de l’espectador preferent»

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros ateneucinema.cat



ATOMICA 
Estats Units. Acció. Aventures. De David Leicht. Amb 
Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella.  
Lorraine Broughton és una espia d’alt nivell del MI6 que es 
trasllada a Berlín després de la caiguda del mur per acabar 
amb una perillosa xarxa d’espionatge que acaba d’assassinar 
a un agent encobert que era el seu company i que, ara, ame-
naça amb revelar les identitats de la resta d’informadors de 
les agències d’intel·ligència del món occidental.

DUNKERQUE
Estats Units. Bèl·lica. De Christopher Nolan. Amb Fionn 
Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, 
Cillian Murphy.
Any 1940, en plena II Guerra Mundial. A les platges de 
Dunkerque, centenars de milers de soldats de les tropes 
britàniques i franceses es troben envoltades per l’avanç de 
l’exèrcit alemany, que ha envaït França. Atrapats a la platja, 
amb el mar tallant-los el pas, les tropes s’enfronten a una 
situació angoixant que empitjora a mesura que l’enemic 
s’acosta.

HERMANOS DEL VIENTO
Àustria - Espanya. Drama amb animals. De Otmar Penker 
i Gerardo Olivares. Amb Jean Reno, Manuel Camacho, To-
bias Moretti, Eva Kuen. 
Un noi tracta de salvar la vida d’una petita àguila que ha cai-
gut del seu niu. Tot comença quan un àguila cria dos polls. 
El més fort és llançar al més feble des del niu. També l’home  
té els seus costums i sovint fa mal als que més vol. Lukas 
pateix a mans d’un pare, tancat en si mateix des de la pèrdua 
de la seva esposa. Va morir quan rescatava el nadó Lukas i 
ara, el noi porta la càrrega de la seva mort.. 

TRANSFORMERS. EL ULTIMO CABALLERO
Estats Units. Acció. De Michael Bay. Amb Mark Wahlberg, 
Laura Haddock, Anthony Hopkins
El món ha canviat per complet. La Terra és ara un lloc de-
solat, ple d’edificis destruïts i on els éssers humans lluiten 
per sobreviure al conflicte que la humanitat manté amb els 
robots alienígenes. Izabella (Isabela Moner) és una de les 
moltes persones la vida va canviar dràsticament amb l’arri-
bada dels extraterrestres.

EMOJI. LA PELICULA
Estats Units. Animació. De Tony Leondis. Amb  T.J. Miller, 
James Corden, Anna Faris. 
Dins del teu telèfon mòbil ha tot un món secret mai abans 
vist. Oculta després de l’aplicació de missatgeria instantània, 
es troba una bulliciosa ciutat anomenada Textópolis, on vi-
uen i treballen tots els teus emoticones favorits. Cadascun 
compleix una funció concreta, de manera que sempre han 
d’estar preparats per si són seleccionats per l’usuari del mò-
bil. 
  
UNA NOCHE FUERA DE CONTROL
Estats Units. Comèdia. De Lucia Aniello. Amb  Scarlett Jo-
hansson, Kate McKinnon, Jillian Bell. 
Jess (Scarlett Johansson), Alice (Jillian Bell), Frankie (Ilana 
Glazer) i Blair (Zoë Kravitz) són amigues des de la Universi-
tat. Ja ha passat una dècada des de la seva època d’estudiants 
i, ara, les quatre es reuneixen de nou per celebrar que Jess va 
a casar-se amb el seu promès Peter. Alice convenç a les altres 
d’anar a celebrar-ho a Miami.

SPIDER-MAN: HOMECOMING 
Estats Units. Aventures fantàstiques. De Jon Watts. Amb 
Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr i Marisa 
Tomei 
Peter torna a casa, on viu amb la seva tia. Sota l’atenta mi-
rada del seu mentor Tony Stark, Peter intenta mantenir una 
vida normal com qualsevol jove de la seva edat, però inter-
romp en la seva rutina diària el nou malvat Vulture i,   amb 
ell, el més important de la vida de Peter començarà a veure’s 
amenaçat..

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

VALERIAN Y LA CIUDAD DE LOS MIL 
PLANETAS
Dc: 18:00/21:00
Dj: 20:00

TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL 
REY MIDAS
Dv a Dj : 16:00/18:00/20:00/22:00
Ds i Dg : 12:00/14:00

ABRACADABRA
Dv i ds : 23:50

VALERIAN
Dv a Dj : 16:30(19:10/21:50
Dv i ds : 0:15

VALERIAN (3D)
Ds i Dg : 12:45

VERONICA
Dv i ds, dll a dc : 15:50/18:30/
20:40/22:45
Ds i dg : 12:30

EL OTRO GUARDAESPALDAS
Dv a Dj : 17:15/19:30/22:20
Ds i dg : 12:35

TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL 
REY MIDAS
Dj a dv : 17:00/19:00

TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL 
REY MIDAS (en CATALÀ)
Ds i dg: 13:00

TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL 
REY MIDAS (en 3D)
Ds i dg : 15:00

TRANSFORMERS
Dj a dv : 21:00

SIMIOS
Dvi ds: 0:00

EMOJI
Dv,ds, dll, dj, dm i dc : 16:15/18:10
Ds i dg: 12:10/14:10/

SPIDERMAN
Dv a dj : 20:10

ATOMICA
Dv a dj : 22:50

CARS
Ds i dg : 12:15
Dg, dll i dj: 15:55

GRU 3
Dv, dm i dc : 16:05
Ds i dg : 14:15

DUNKERKE
Dv a dj : 17:50

REY ARTURO
Dv a dj : 19:50/22:15

TANCAT PER VACANCES

UN MONSTRUO VIENE A VERME
(apta)
Dg: 18:00
MANUAL DE UN TACAÑO (apta)
Dg : 19:40
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www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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Agost
25: Lluís. Josep de Calassanç, Genís, Patrícia.

26: Teresa, Cesari, Zeferí, Balduí.
27: Mònica.

28: Agustí, Julià, Hermes. 
29: Joan Baptista, Sabina, Adelf.

30: Fèlix, Fiacre.
31: Ramon, Nicodem, Arístides, Domènec.

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
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Jean Hakolimana, prev.
En aquest diumenge, l’Esglé-
sia ens fa contemplar com la 
fe ens capacita per a superar 
tots els obstacles. Tots els 
elements del relat s’aglutinen 
per generar una tensió crei-
xent que, curiosament, acaba 
de la manera més inesperada. 
Primer de tot, Jesús es troba 
a Tir i Sidó. Aquesta zona, 
tot i ser poblada ètnicament 
per jueus, feia anys que esta-
va incorporada a la província 
romana de Síria. Administra-
tivament i políticament, Jesús 
es troba a l’estranger. La dóna 
que se li acosta és cananea. Els 
cananeus, tot i que feia més 
de quinze segles que s’havien 

Tot és possible a qui creu

A la pregunta: «Quin llibre 
t’enduries per estar en una illa 
deserta?» Respondria dient: 
«Doncs, la Bíblia. I si no fos 
possible això, m’enduria, de la 
Bíblia, els evangelis i el llibre 
dels salms.» En els evangelis 
hi tenim les mateixes parau-
les de Jesús, els seus fets i, 
sobretot, els relats de la seva 
passió, mort i resurrecció. Un 
cristià no pot passar cap dia 
sense haver escoltat o llegit 
un fragment dels evangelis; 
i això, amb respecte, deixant 
que com la pluja que amara la 
terra, també aquesta paraula 
penetri en el seu cor. Apren-

Quin llibre t’enduries per estar en una illa deserta?

barrejat amb el poble de Déu, 
continuaven patint aquell 
menyspreu que els centristes 
(en tots els sentits) de qualse-
vol sistema reserven als de la 
perifèria. A més, la sol·licitud 
d’aquesta dona es veu tensada 
per un doble comportament 
de Jesús: primer el silenci i, 
després, un refrany popular 
que els jueus apliquen diària-
ment a altres pobles: «No està 
bé de prendre el pa dels fills 
per tirar-lo als cadells.» Tot 
fa pensar que la dóna no és la 
primera destinatària de l’acti-
tud de Jesús. Com a bon mes-
tre, Jesús tensa la situació per 
desemmascarar l’absurd de 
les pretensions exclusivistes 

jueves. Un context així fa res-
saltar encara més els passos 
de la dona i la solidesa de la 
seva fe, una cosa inimagina-
ble per als oficialistes jueus.
Vivim una època en què les 
perifèries s’han incremen-
tat i encrostat. Cada vegada 
presenciem contextos i situ-
acions que, visiblement, no 
deixen cap marge a la paraula 
i a l’obra de Déu. Tanmateix, 
l’evangeli ens recorda que per 
a Déu res no està perdut. Fins 
i tot a Tir i a Sidó hi ha mar-
ge per a l’obra de Déu. El que 
necessitem és una fe sòlida i 
ferma, deixant a Déu el con-
trol de la seva pròpia agenda.

dre de memòria textos evan-
gèlics, a fi que vagin ressonant 
sempre en nosaltres i brollin 
del cor en els moments opor-
tuns, és signe que l’Evangeli, 
Crist mateix, habita en el més 
íntim del nostre ésser.
Els salms són escola de pre-
gària. L’Església prega amb 
els salms. Ho fa cada dia, no 
solament en la celebració de 
la santa missa, on no manca 
mai el salm, al qual som con-
vidats a unir-nos en l’escolta i 
en la repetició d’un fragment 
escollit amb resposta resada o 
cantada. D’ací ve el nom del 
salm en la litúrgia: és el salm 

responsorial. L’Església tam-
bé prega per la veu dels mon-
jos, dels sacerdots i dels dia-
ques i de molts i molts fidels 
laics, arreu de món cada dia, 
amb els salms en la pregària 
de la Litúrgia de les Hores. 
En aquesta sí que els salms 
són normalment recitats tots 
junts o en dos cors.
Els salms, composicions po-
ètiques que brollaren del cor 
dels creients del poble d’Is-
rael, han estat inspirats per 
l’Esperit Sant i, per tant, s’han 
convertit en la pregària que 
Déu mateix inspira perquè li 
sigui adreçada per tots els cre-

ients, tant del poble jueu com 
del poble cristià. En els salms 
apareix, feta pregària, la His-
tòria de la Salvació. Recorrent 
els salms fem present aquesta 
història. El que visqueren els 
nostres primers pares tam-
bé ens pertoca a nosaltres. 

En tota història personal es 
viuen diferents situacions. 
Resar els salms és trobar-se 
amb expressions d’alegria i 
d’abatiment, d’acció de grà-
cies i de petició de perdó, de 
soledat i de la joia de la vida 
en comú, de derrota i de vic-
tòria. El qui resa un salm no 
ho fa pensant solament en ell, 
sinó també en aquells que, en 
tot el cos de l’Església i de la 
humanitat, viuen en aquella 
situació semblant al que el 
salm expressa. Però sobretot 
per als cristians els salms són 
la pregària de Jesús: ell pre-
gava amb els mateixos salms 
que nosaltres i en ells es troba 
el mateix Crist, del qual tota 
l’Escriptura parla.

Romà Casanova, 
bisbe de Vic

Igualada, 14 agost de 2017

PAQUITA MOIX FONT

Vídua de JOAN MÀRMOL PINO

Morí cristianament el 12 d’agost
a l’edat de 83 anys

Els teus estimats: fills Johnny i MªTeresa, néts 
Maria i Jessica, i besnéts Joan, Jaume, Gemma 
i Mateu et tindrem sempre present en el nostre 
record i estima.

Fillol, agost de 2017

13è aniversari del Sr.

Vidu d’Antònia Puiggrós i Puigpelat
que ens deixà el 27 d’agost de 2004

Joan Mas i Vilaplana

Els seus: �lls, �lla política, néts, germana i resta de família 
el tindrem sempre en el nostre record.



              

·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 19.304 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 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 

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 Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant Bonifaci, 
75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

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

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

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

Acupuntura, Shiatsu, Massatge 
terapèutic, Reflexologia, Flors de Bach, 

Dietètica, Plantes medicinals, Ioga 
integral, Moviment lúdic, Hipopressius, 
Pilates, Txi kung-Qi gong, Mindfullnes.

c/Industria, 4
690 16 41 62
IGUALADA

www.narayana.cat

NARAYANA
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FARMÀCIES 
DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 25: ESTEVE
Av. Països Catalans 101

Dia 26: PILAR
Av. Mestre Muntaner, 26

Dia 27: BAUSILI/FÀTIMA
Born 9/Av. N.S. Pietat 27

Dia 28:  PAGÈS
Pau Muntadas, 58

Dia 29: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 30: MR SINGLA
Pujadas, 47

Dia 31: JUVÉ
Av. Montserrat, 27

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat



Laura Romero Corbella
Jan Marimon Valls

Armand Brunet Muñoz
Ramon Ribas Sans

Rosa Maria Morros Guma
Guim Marimon Valls

Mari Palmes Sala

Elvira Torres Sole

Anna Biscari Torres Fins a inici de la nova 
temporada no hi haurà sorteig

Evelin Chillón Velasco

Angela Riba Torrents

Maribel Casanova Lopez

Ana Vaques Mora

Mari Palmes Sala

SORTEIG
ENTRADES 

MUSEU DEL TREN

SORTEIG
2 Entrades

sorteig d’un vol 
amb globus

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE

Entrades IHC

Entrades Cine Ateneu

Forfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Entrades Yelmo Cines

Vol en globus

Abonament Amics de la Música

Entrades Museu del tren

Escalada

Entrades Teatre Nu

Val de xapa i pintura

www.yelmocines.es
902 22 09 22

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684
www.ateneuigualadi.cat

93.803.07.63

amicsdelamusica@gmail.com
931 31 35 58

www.igualadahc.com
93 804 42 57

www.ingravita.cat
937 495 779

www.museudeltraginer.com

938 048 852

www.planxisteriagelabert.com

938 032 198

www.teatrenu.com
677 51 96 25
93 805 08 63

railhome.com

676 959 431
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Fins a inici de la nova 
temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova 
temporada no hi haurà sorteig

*Si has guanyat el premi, contacta directa-
ment a l’empresa que fa el regal. 
Has de presentar el teu DNI + el full 
d’aquest diari que acredita ser-ne el 
guanyador.

Moltes gràcies i sort!

Albert Torras Ruiz

Guim Marimon Valls
Roser Vila Castells
Pilar Farres 
Rosa Pujadó

Armand Brunet Muñoz
Miquel Andreví
Joana Claramunt Forn
Rosa Maria Morros Gumà

Albert Rossell Farré

Oriol Claramunt Borrella

Joan Vidal NicolasLuis Canales Palacios

Albert Bernadas Vallès

Araceli Mas Roca



                 de ORIOL SOLÀ /  President dels Moixiganguers d’Igualada

Divendres, 25 d’agost de 2017

“Tenim moltes ganes que 
l’actuació surti molt bé”

Oriol Solà té 46 anys i és fill d’Igualada. Enginyer Industrial, 
actualment és empresari a Lidera Comunicació. És president de la 
colla Moixiganguers d’Igualada, de la que en forma part des del 
primer dia, ara fa 22 anys. Aquests dies és feliç, perque s’acosta la 
gran cita de l’any: l’exhibició castellera de la Festa Major.

Heu d’estar un pèl desitjosos que arribi diumenge, oi?

La Festa Major és la diada més important per als Moixiganguers, 
sense cap mena de dubte. El que volem aquest any és aconseguir 
portar a la ciutat una actuació que hem volgut fer a Igualada els 
darrers dos anys i no ens n’hem sortit. L’hem pogut fer al Concurs 
de Tarragona, també a Valls, però no per la Festa Major d’Iguala-
da, que és el lloc i el moment en què més ens agradaria aconse-
guir-ho. Tenim moltes ganes de que surti tot bé.

Diuen que quan arriba la Festa Major els Moixiganguers esteu 
envoltats d’una sensació especial. És així?

Sí, té el component de que hi som tots, els de la Colla. No són 
dies que tens problemes de convocatòria, com pot passar a vega-
des, que has d’anar a fer un castell gran fora d’Igualada, s’han de 
contractar autobusos, has de convéncer gent... Aquí ve tothom, 
segur. A més, ho treballem específicament, fa dues setmanes que 
estem assajant només pensant en l’actuació de la Festa Major. És 
veritat que ens posem una pressió extra al damunt, perque tenim 
ganes que tot vagi bé davant de la nostra gent. És un dia especial, 
una mica complicat perque ve precedit de molta festa, que després 
continua si tot ha anat bé.

La plaça castellera d’Igualada és una de les històriques, però 
mai ha tingut aquell punt especial que tenen d’altres, ja no dic 
Vilafranca o Valls, sinò La Bisbal, per exemple. Què li falta, a la 
plaça d’Igualada?

Les places castelleres es mouen per diferents paràmetres. A moltes 
colles els costa més anar a una plaça, que a una altra. Igualada, 
tot i estar dins de les places tradicionals, no està dins del triangle 
diríem que hi ha entre Tarragona, Valls i Vilafranca, que és on hi 
ha totes les places amb més trascendència històrica. És molt com-

plicat desplaçar un gran nombre de camises que faci possible fer 
un castell més gran, un pas més, en una plaça que no estigui a la 
vora. Tot i això, aquest any la Jove de Valls està provant el Pilar de 
8, i ens agradaria molt que el portés a Igualada, que seria un salt 
endavant que ens posaria al nivell de les millors places del país. És 
difícil, per la dificultat tècnica que té aquest castell, però també ho 
és desplaçar 400 persones. Fer-ho un diumenge d’agost no és fàcil. 
Per Sant Fèlix, a Vilafranca, és diferent, es troben les quatre colles 
que es fan més competència, i a més ja s’acaben les vacances... 
Amb tot, la feina nostra és aconseguir que es vegin grans castells a 
casa nostra, i en això s’està treballant.

Què creus que li manca als Moixiganguers per a que sigui una 
colla de primer nivell?

Som una colla que, especialment el darrer any, s’està rejovenint 
molt. Estan entrant molts joves, i això ens permetrà fer el següent 
pas. El nou local de les Cotxeres també s’ha fet amb aquesta in-
tenció, d’estar al centre de la ciutat, més accessibles. S’ha d’anar 
mica en mica. Fa uns anys que fèiem castells de set, i tothom ens 
preguntava pels de vuit. Ara ja en fem de vuit, però seguim sense 
estar contents, en volem fer de nou. Aquesta és la vida d’una colla, 
intentar superar-se. Els de Vilafranca fan castells de deu, i volen 
més gent per fer el següent pas. Ara estem fent el 3d8, el 4d8 i la 
torre de vuit, i se’ns obren portes cap a castells més grans, com el 
5d8, i els castells de nou. Ja ho estem assajant, tot això.

No esteu doncs tan lluny, doncs?

No. Hi ha una feina molt important al darrere, però no sabem 
quan sortirà. Pot sortir a finals d’aquest any, l’any vinent... o tardar 
més. Hi estem treballant, i aquí és on el Cap de Colla i l’equip tèc-
nic hi posen els cinc sentits. Per això calia un local més gran i més 
ben situat, per tenir més gent a la colla.

La Festa Major, que hauria de ser una festa de tots, sembla que es torni classista. La FESTHI va escriure a l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, i al regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, que havien decidit “desconvidar-los” a la “Passacalle”. Tradicionalment el seguici visita-
va les autoritats i gent noble (passant per les seves cases i domicilis), però s’han explicat “varis motius” pels quals la Junta de l’entitat ha 
pres aquesta decisió. Potser pensen que ja ni hi ha autoritat, ni gent noble com cal. Potser sigui pel protocol, on només el Saler i el Saleró 
van vestits de manera tradicional. De fet són gairebé els únics que surten al carrer amb “uniforme”. La vestimenta canvia amb els temps. 
Avui la majoria de capellans van sense sotana, la guàrdia civil no porta el tricorni, la policia municipal ha perdut el casc de gala amb plomes 
i pel que es veu a la tele, hi ha més policia secreta que uniformada. Però com la Festa Major hauria de ser de tots, millor que no hi hagi qui 
reguli els drets d’admissió. És molt bo conservar les tradicions, però mai s’haurien de convertir en imposicions. 

Un moment especial de la Colla que t’ha tocat viure com a 
President de l’entitat. Què suposa per a tu, que hi ets des del 
començament?

Un honor. Porto a la Colla des del primer dia, fa 22 anys que cada 
Festa Major em poso la camisa morada. He estat Cap de Colla, 
ara sóc President... Realment mires enrere i, sense haver-t’ho pro-
posat, te n’adones que portes mitja vida fent castells. M’ho estic 
passant molt bé, molta feina sense cobrar ni cinc, però es rep una 
gratificació molt més important que els diners. Som una entitat 
jove, encara, que creiem que és molt estimada, sabem que no som 
el que són les colles a Valls o Vilafranca, per citar dos exemples, 
però fa dues dècades no ens hauríem pas pensat que seríem on 
som ara. Notem un escalf, això és cert. Quan anem a Valls i fem 
un gran castell, quan tornem a Igualada pel carrer ens feliciten. 
Això és bonic i vol dir que la gent una mica està pendent del què 
fan els Moixiganguers.

Aquesta maduresa institucional que us heu guanyat us permet 
mirar-vos amb un altre angle el debat que està generant la Festa 
Major d’Igualada respecte algunes activitats?

Nosaltres tenim el compromís d’actuar en actes organitzats per la 
Coll@nada, per la Festhi, i per l’Ajuntament. Estem amb tothom 
que s’estima la festa i la vol fer evolucionar. Hi ha gent així a tots 
els llocs. No estem massa lluny d’una visió conjunta de la festa 
que ens permeti treballar plegats. Hem d’anar cap aquí, a vega-
des deixant els personalismes a banda, i sumant. Al final, aquestes 
discussions les entenem la gent de dins, però la de fora no entén 
res. Cansa que cada any hi hagi la mateixa polèmica. Discutim 
tot l’any com volem que sigui la Festa Major, i quan arriba, dedi-
quem-nos a viure-la.

                                              Jordi Puiggròs, @jordipuiggros67

 

 

 27.500km84 km

16.778 km  50.846 km84 km

23.611 Km
Audi A1 Sportback 1.0 TFSI Adrenalin 70kW (95CV)

PVP : 17.630 €. Preu amb �nançament: 15.630 EUR
Audi A3 Sedan 1.6 TDI CD Attraction 81 kW (110 CV)

PVP: 20.800€ - Preu amb �nançament:18.800€ 
Audi A3 Sportback 1.6 TDI sport edition S-tronic  81kW (110CV)

PVP: 24.300 € - Preu amb �nançament: 22.300 €

Audi A4 2.0 TDI Advanced Edition 110 kW 
(150 CV)

PVP: 28.800€ - Preu amb �nançament: 26.800€ 

Audi Q3 2.0 TDI Sport Edition 110 kW (150 CV)
PVP: 27.230 €  - Preu amb �nançament:  25.230€ 

Audi Q5 2.0 TDI Quattro Advance 130 kW (177 CV)
PVP: 31.500 euros Preu amb �nançament: 29.500 €  


