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Els Reis d’Alcoi, “competència”
d’Igualada davant la Unesco
Pàgina 8

Volen accelerar els tràmits per a que la festa
alcoiana sigui Patrimoni de la Unesco

La candidatura d’Igualada la va presentar el
2015 la Generalitat, però no se n’ha sabut més

La Botiga
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d’Igualada
canvia de lloc
La Botiga al Carrer, que organitza dues vegades a l’any
Igualada Comerç coincidint
amb el final de les antigues
èpoques de rebaixes, es farà
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L’EDITORIAL

E

Un bon acord

l president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, és previst que avui vingui a Igualada per anunciar un important Pla Estratègic de la Universitat
de Lleida (UdL) d’acord amb l’Ajuntament. En resum, l’entesa permetrà
assolir nous estudis universitaris al Campus de la
capital de l’Anoia, i alhora, més notorietat en el
mapa d’estudis superiors
-incloent-hi màsters i
postgraus- de tot el país.
De facto, l’acord amb la
UdL suposa posar punt i
final a molts anys d’estret
lligam d’Igualada amb
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),
clau per a que la nostra
Escola de Teneria tingués el ressó nacional i internacional que mereixia, i que centenars d’igualadins
s’hagin pogut formar com a Enginyers Industrials
estudiant a casa mateix. És just, doncs, reconéixer el
paper fonamental en el camp d’alta formació que ha
tingut la UPC per a Igualada.
Arriben, però, nous temps. La política universitària -i també de formació professional- de l’Ajunta-

ment d’Igualada ha tingut un important èxit amb
l’obertura del Campus del Pla de la Massa, que aviat
s’ampliarà, i, recentment, amb l’anunci de la construcció d’una residència d’estudiants i el trasllat dels
alumnes d’Infermeria i de l’àmbit de la salut a les
dependències de l’antic hospital. Aquí és on la UdL
ha resultat ser un excel.lent “partner” per a Igualada, demostrant que
la creació d’una estructura -el Campuson s’hi puguin avenir
universitats foranes és
un model d’’exit que
molts
darrerement
s’avenen a copiar descaradament...
amb
l’ajut
d’universitats
privades.
No és el cas d’Igualada, on la pública UdL -cada vegada amb més alumnes anoiencs- ha confiat en el nostre territori per
la seva expansió, que, de moment, li ha donat bons
resultats en els estudis d’Infermeria i de Fisioteràpia
i Nutrició. En vindran més, i això és una excel.lent
notícia, perque en gaudiran els nostres joves, contribuirà a millorar la economia de la Conca d’Òdena
i, sobretot, ens situarà com una ciutat de prestigi.

La UdL ha resultat ser un excel.
lent “partner” per a Igualada,
demostrant que la creació del
Campus és un model d’èxit que
molts s’avenen a copiar...

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Pablo de la Rubia, titular del jutjat del
Contenciós-Administratiu número
2 de Castelló, va revocar el març del
2015 l’ordre d’expulsió que hi havia
contra del imam Albdelkabi es Satty,
ara suposat ideòleg dels atemptats de
les Rambles i Cambrils, perquè no
constituïa “una amenaça real i ha demostrat els seus esforços d’integració
en la societat espanyola” afegint que
el tràfic de drogues pel que havia de
ser expulsat “era un delicte un fet aïllat i llunyà en el temps i ha acreditat
un evident arrelament laboral a Espanya. ”
Hans Bonte, alcalde de Vilvoorde,
Bèlgica, que les autoritats del seu país,
vist el seu comportament sospitós,
havien demanat informalment a un
comandament dels Mossos que co-

neixia personalment, si l’imam Albdelkabi es Satty, tenia vincles amb el
terrorisme islamista. El 8 de març del
2016 se li va respondre que “no tenien cap constància negativa d’ell.” I
tenia antecedents penals i havia estat
involucrat en “l’operació Xacal”
AUGC, associació que defensa els
drets de molts guàrdies civils ha dit
“Si s’hagués investigat bé l’explosió
d’Alcanar s’hauria d’haver arribat a
la conclusió de que es preparava un
atac terrorista. Això ho sabien els
terroristes i per això es varen precipitat els atacs.” AUGC i SUP, sindicat
majoritari de la Policia Nacional, han
denunciat “l’aïllament de les Forces i
Cossos de Seguretat de l’ Estat en la
gestió del atemptat de Barcelona.”
Jordi Turull, conseller de Presidència i portaveu del Govern, ha assegurat que “des del moment que es
va comprovar que un dels ferits en
l’explosió d’Alcanar (Montsià) havia
llogat una de les furgonetes relacionades amb l’atemptat de Barcelona,
es va compartir tota la informació
entre cossos de seguretat, en una reunió en la qual estaven presents els
Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil

i la Policia Nacional.”
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del govern de l’estat, v DIR
“L’Europol té les seves pròpies normes
de funcionament que caldrà analitzar per saber si els Mossos són aptes
per compartir-hi informació directament. Cal estar molt pendents del
que la normativa i la gestió de l’Europol ens permet”. Ben diferent del que
havien expressat Enric Millo, delegat
del govern espanyol a Catalunya, Juan
Ignacio Zoido, ministre de l’Interior,
que en la reunió del Pacte Antiterrorista a Madrid havien donat per fet
“que al setembre els Mossos tindran
accés directe a la informació.”
Mohammad Iassín Ahram Pérez,
identificat com a Al Qurtubí (el Cordovès) fill de Tomasa Pérez, malaguenya de 41 anys i de Abdul·lah Ahram,
marroquí de 42, ambdós vinculats a
grups armats islamistes, va amenaçar
els espanyols en un vídeo de l’Estat
Islàmic amb “venjarem la vostra matança i recuperarem El Andalus”. I va
demanar que “Al·là accepti els germans que han portat a terme la conquista de Barcelona.”
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També ens trobaràs a :

#latevaveu
Natàlia Mas Guix
@nataliamasguix
Impensable en un estat decent: Felip IV no
pot encapçalar manifestació dia 26.
#Notincpor

Marc Castells
@marccastells
El #fake d’@elperiodico avui per desprestigiar @
mossos i @govern referma la bona decisió d’haver anul•lat les subscripcions d’@ajigualada

Roger Soler Bou
@rogersolerbou
“Perquè has de veure el got mig buit, si l’altre
ens l’hem begut... A Sant Hilari!!!!”
By @doctorprats a la #FMIGD17

Maria Senserrich
@msenserrich
Acabada la Festa Major d’Igualada el silenci
i la rutina torna a la ciutat.
Gràcies a tots els que ho heu fet possible!

Jordi Cuadras
@jordicuadras
Per la pau i contra el terrorisme.
Crit global des de Barcelona.

Grallers d’Igualada
@GrallersIGD
La primera #selfieGrallera de la #fmigd
2017!!!! Hem conduit la #tabalada menuda
amb la quitxalla que assegura un bon relleu

SE Ateneu PBI
@SEAteneuPBI
#respecte #esforç #ambició #humilitat són alguns
dels valors que transmetem. Us esperem!
#SEAteneuPBI.

Creu Roja Anoia
@creu_roja
Us esperem els dies 1 i 2 de Setembre a .@CarrefourES #Igualada per la #Vueltaalcolesolidaria Ajuda’ns a omplir les seves motxilles!!!

AjPobla de Claramunt
@poblaclaramunt
Recapte de sang, el dilluns 4 de setembre, de 18 a
21 hores al Consultori Municipal. Ajuda’ns a salvar vides. VINE A DONAR SANG @donarsang

AJ. d’Igualada
@ajigualada
El Teatre Municipal l’Ateneu obre temporada
amb un nodrit cartell, novetats en la seva imatge
i millores tècniques
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La tribuna

EDUARD CREUS

U

n any més hem deixat enrere la
Festa Major d’Igualada. Per a
molts significa l’acabament de
les tan esperades i merescudes
vacances, i trobar la millor fórmula per superar la síndrome de “sant tornem-hi”. L’estiu ja
albira el final de la seva estada a casa nostra, i
comença a preparar les maletes per continuar
el seu viatge cap a un altre hemisferi. Enmig
de tots aquest epílegs s’hi troba també el d’un
apartat de la secció de cultura d’aquest diari, que des de finals d’abril i fins a la passada
setmana ens ha explicat com van ser, musicalment parlant, els anys 60 a Igualada i a la
comarca de l’Anoia. A través del testimoni en
primera persona d’en “Xospi” hem conegut
com va aterrar el rock’n roll a la nostra ciutat,
i a d’altres municipis veïns. I no només això,
hem sabut qui van ser tots aquells joves que
de manera distesa i agosarada, van decidir
que volien formar part d’aquella aventura.
Llegint aquestes cròniques hem pogut comprovar que, la manera en què es van formar
aquells grups, els seus canvis i evolucions, la
seva trajectòria... dista molt poc de la que van
tenir d’altres conjunts més famosos de casa
nostra, de qui les formacions anoienques
van ser “teloners” en diverses ocasions. Tampoc és tan estrany. Tots eren joves. A tots els
agradava la música, i sentien dins seu les vibracions dels canvis socials culturals, a través
de les notes dels temes que interpretaven. I el
més important: en gaudien ells i els que els
acompanyaven, creant un cercle de companyonatge i de germanor. A dia d’avui, accedir
a la compra d’un instrument musical és molt
més a l’abast del que va ser llavors. D’aquí,
l’admiració pels esforços que van dur a terme,
per poder adquirir les seves “eines de treball”

Aquells maravellosos anys

i aprendre a utilitzar-les.
Personalment, pertanyo a una altra època.
Estic a una dècada i escaig de distància de tots
ells; així doncs, quan aquells conjunts actuaven, jo era encara molt petit. No obstant això,
sí que recordo escoltar a la ràdio les cançons
més populars del moment, i veure els cartells
de les actuacions musicals que es feien als
“Jardines Trebol”, i a la sala de festes “Kyoto”.
Quan vaig ser any mica més gran, vaig esdevenir un acèrrim amant de la música rock. És
per aquest motiu que considero que els temes
que tocaven aquells conjunts, formen també
part de la banda sonora de la meva vida. Amb

els pas dels anys i per diverses raons he conegut personalment i he vist actuar a alguns
d’aquests “aventurers” igualadins, i haig de
dir que és quelcom que m’ha fet molta il·lusió.
A dia d’avui, alguns d’aquells emprenedors
ja no hi són. Mercès a aquesta història hauran tingut el reconeixement que es mereixen.
N’hi ha d’altres que de tant en tant treuen la
pols dels instruments i amb formacions recuperades o de noves, encara pugen a l’escenari
fent palès que encara conserven les ganes i
l’energia de l’època. Les cròniques d’en Xospi
han servit per fer aflorar novament el records
“d’aquells meravellós anys”.

#L’enquesta de la setmana
Quina nota posaries a la Festa Major
d’Igualada?

SUSPÈS 12%

APROVAT 20%

NOTABLE 31%

EXCEL.LENT 37%

Cada setmana tenim una enquesta
al Twitter PARTICIPA-HI!

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Més de 40 anys desenvolupant i
realitzant els seus projectes i il·lusions

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78
ESTIL LLAR IGUALADA S.L.
Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
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del lector
TESTIMONIS DEL
TERROR A CAMBRILS
NÚRIA FELIP/DAVID FARRIOL
No sóc d’escriure mai a cap mitjà però
l’experiència (gens agradable per cert)
crec que cal explicar-la.
Primer de tot per agraïr especialment el cos dels Mossos d’Esquadra
per l’exemplar tasca en la gestió de
l’atemptat que potser si no fos per ells
no ho podem explicar… Agrair també
la resta de forces i cossos de seguretat
locals, cossos d’emergències, Protecció
Civil i d’altres actors que han ajudat en
aquests fets ocorreguts.
Dijous a la nit estàvem en una terrassa
a Cambrils el meu marit, la meva filla
i jo amb uns amics prenent una copa
i tot d’una es va sentir un soroll molt
fort, un cotxe s’havia estampat contra
els Mossos a 15 mts dels nostres ulls! I
seguidament trets i més trets...
Tota la gent de la terrassa cridant, taules per terra, la gent amagada rere les
taules, no sabíem què passava, si ens
vindrien per l’esquena, per davant,
qui era qui llençava trets…!!!
Em van tirar a terra, vaig quedar endarrere i el meu marit i la meva filla
havien quedat uns metres lluny... Aquí
vaig sentir pànic perque els tenia a
pocs metres de mi.
El meu marit em va recollir i en
comptes de tancar-nos dins el restaurant vam decidir llençar-nos a l’aigua
i evitar aglomeracions. A partir d’aquí
ens vam sentir salvats.
Ens vam amagar en un vaixell i en
contacte amb el 112 i la policia local
vam estar amagats durant 5 hores, fins
que ens van donar ordre de poder sortir.
Una experiència realment que no
l’aconsellem a ningú, pero com que la
podem explicar estem contents i agraïts.

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

FELICITATS PER
LA REVISTA DE LA VEU

JO SÍ QUE TINC POR
PILAR CRESPO
Jo sí tinc por. Tinc por dels que ens
volen fer creure que n’hi ha prou amb
cridar una consigna per esborrar un
gran problema: El creixent islamisme
que pretén esborrar una societat que
té els seus propis costums, els seus valors seculars, la seva història, la seva
geografia i les seves creences.
Tinc por d’aquests polítics que en una
manifestació per la pau esbronquen a
un cap d’estat i als que no pensen com
ells.
Tinc por d’uns pocs que per defensar
les seves idees se salten la llei, la tergiversen i volen arrossegar-nos a tots els
que som catalans a una separació que
s’han buscat exclusivament ells.
Tinc por dels quals defensen als musulmans però no als cristians.
Tinc por dels que acusen de tràfic d’armes però es deixen comprar per Qatar
o Emirats àrabs per disposar de diners
per “comprar” jugadors com si fossin
mercaderia.
Tinc por i tinc ràbia cap a aquells que
volen esborrar les nostres tradicions, la
nostra fe bimilenaria i es deixen portar
constantment pel políticament correcte
encara que sigui això el que ens estigui portant a una societat freturosa de
valors, superficial, buida i egoista que,
això sí, respon ràpidament a les seves
trucades com un gos obeeix al seu amo
per inèrcia, sigui aquesta trucada per el
seu be o per a la seva perdició.
Tinc por dels que para ells el món és el
principi i la fi.
Tinc por, però tinc més esperança que
por, que en un futur no llunyà, aprenguem tots a conviure respectant-nos i
comprenent que les diferències són bones i que compartir és millor que vèncer.

BERTA CANALS
Felicitar a La Veu de l’Anoia, per l’especial de revista gratuïta de la festa
major que ens ha fet arribar a tots els
subscriptors i lectors. Amb aquesta
ressenya de la imatgeria, les associacions, els diables, els seguicis... heu
fet que molts ciutadans igualadins
estiguéssim ben informats i coneixéssim detalls d’elements de la festa
major que desconeixíem. D’això se’n
diu fer bona feina, informar bé i per
a tots els públics. Aquesta revista és
per digne de ser guardada com un
col.leccionable en el que hi ha tothom representat de la nostra festa.

CARTA A MARIANO
RAJOY DE L’AFPERV
SILVIA NAVARRO, presidenta
Un any més, i davant de la voluntària inoperància de l’Estat espanyol en
matèria de Drets Humans i Memòria
Històrica, els membres de l’Associació de Familiars Pro Exhumació dels
Republicans del Valle de los Caídos
(AFPERV) ens veiem obligats a recordar-li que avui és el Dia Internacional de les Víctimes de Desaparicions Forçades i Involuntàries,
una commemoració promoguda per
l’ONU cada 30 d’agost.
Com a familiars de víctimes de desaparicions forçades després de la
sublevació militar de juliol de 1936,
demanem, un cop més, que el Govern d’Espanya actuï de conformitat
amb el Dret Internacional i segons
els acords Internacionals subscrits
pel mateix Estat espanyol.
Després de vuitanta-un anys de l’ini-

ci de la Guerra Civil i quaranta-dos
anys després de la mort del dictador
Francisco Franco, els familiars de
l’AFPERV exigim un compromís real
del Govern espanyol respecte de les
víctimes i llurs famílies.
Les famílies dels Republicans les restes mortals dels quals van ser traslladades al Valle de los Caídos sense el nostre permís ni coneixement,
fa anys que lluitem per recuperar
els nostres éssers estimats, víctimes
igualment de desaparicions forçades.
Des de fa un any i quatre mesos l’Estat espanyol es resisteix a executar
l’auto d’1 d’abril de 2016 dictat per
un jutge de El Escorial que obliga a
exhumar, identificar i a entregar les
restes dels germans Lapeña al seu fill
i a la seva néta.
Senyor President, vostè no només ha
derogat la Llei de Memòria Històrica
sinó que, a més, no ha fet cap mena
de cas a cadascuna de les recomanacions del Grup de Treball per a Desaparicions Forçades de l’ONU pel que
fa a la qüestió dels desapareguts en
general i a la del Valle de los Caídos
en particular, contingudes en l’informe del GTDFI de 2014.
Per últim, senyor President, els familiars de l’AFPERV insistim que sobren les declaracions que segurament
tornarà a fer el seu govern de cara a
la galeria internacional en dates com
les d’avui. I aprofitem per recordar-li
el seu deure, que és el nostre dret,
de solucionar el cas dels milers de
desapareguts forçats de l’Estat espanyol. Només pretenem la Veritat, la
Justícia I la Reparació per als nostres
familiars i tants altres desapareguts.
Senyor President, els familiars de
l’AFPERV no defallirem mai en el
nostre objectiu. Està en joc tornar a
casa els nostres avis i pares.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

WWW.TRIVAZQUEZ.COM
TROBALLES A L’ABRIC ROMANÍ DE CAPELLADES
Com cada any, tot el mes d’agost l’Abric Romaní està ple de joves
arqueòlegs que busquen restes dels avantpassats més originaris de
les nostres terres. Incansablement, any rere any, van apareixent noves sorpreses, com les trobades aquests darrers dies. Enhorabona!

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

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

MIQUEL SAUMELL @MiquelSaumell

Trenta dies

La manifestació de Barcelona

’aquí trenta dies tenim una cita amb
les urnes. Tenim
una cita amb la Història en majúscula. Cert és que
hores d’ara desconeixem com
será la jornada del referèndum
de l’u d’octubre. Tenim fins hi
tot dubtes de si hi haurà urnes en llibertat o serem un país –encara més- ocupat. Però no és
menys cert que entre els ciutadans de Catalunya
hi ha la ferma voluntat d’exercir la llibertat. De
decidir el nostre futur.
Ara és l’hora que sigui el poble el que agafi la
bandera i no la deixi anar fins a creuar la meta
de la llibertat. Els propers trenta dies –i els següents- són dies que passaran a la història de
Catalunya pels fets que s’hi produiran.
L’Estat pot inhabilitar, jutjar o fins hi tot empresonar als nostres legítims representants institucionals, però el que no pot fer és empresonar
als ciutadans que donem suport a la proposta
de constituir la República Catalana. I és justament aquest convenciment el que em dóna més
garanties que acabarem per a sortir-nos amb la
nostra.
Els partits que es reparteixen l’administració de
l’Estat –PP i PSOE- no s’adonen o no es volen
adonar, que qui va iniciar el procés independentista va ser la ciutadania de Catalunya. Ho
va fer en un moment en que únicament dues
forces polítiques –ERC i CUP- es manifestaven
obertament independentistes. Les altres estaven per una autonomia més o menys amplia,
però autonomia dins d’Espanya.
El poble, a partir sobretot de la sentència del

issabte passat va tenir lloc a Barcelona
la manifestació en
contra del terrorisme convocada per la Generalitat
i l’Ajuntament de Barcelona. No
sóc gaire partidari de les manifestacions multitudinàries i, sempre que puc, intento
fugir de les grans concentracions humanes, siguin
del caire que siguin. Però que a mi no m’agradin
les manifestacions no va més enllà d’una opció
personal sense cap relació amb una opció política.
En democràcia, sortosament, cadascú va allà on
vol.
Un cop convocada la manifestació de seguida es
va veure que la
protesta en contra del terrorisme quedaria en
un segon terme,
i que entitats de
tota mena i càrrecs polítics de
Catalunya i de
l’estat intentarien
aprofitar l’acte
per fer propaganda en favor
dels seus interessos polítics. Així,
uns es posicionaven a favor de
la unitat d’Espanya, uns altres a
favor de l’opció
independentista
de Catalunya, i
fins i tot alguns,
aprofitant la presència del rei espanyol, pretenien defensar la institució monàrquica.
El resultat d’aquesta evident barreja d’interessos
al marge d’un posicionament comú en contra del
terrorisme es va traduir en la diversitat dels símbols externs que portaven els manifestants. Així,
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El poble, a partir sobretot de la sentència
contra l’Estatut va exigir als seus
governants superar l’autonomisme i
exigir la independència. I des d’aleshores
el clam no ha deixat de créixer.
Constitucional contra l’Estatut –aprovat seguint tots els tràmits constitucionals- va exigir als seus governants superar l’autonomisme
i exigir la independència. I des d’aleshores el
clam no ha deixat de créixer o almenys no ha
baixat.
El PP al poder no vol ni sentir a parlar de diàleg. La fermesa contra Catalunya li dóna vots al
conjunt del territori de l’Estat. Poc els importen els problemes dels catalans, per a ells ja fa
temps que no som de la seva incumbència. Els
atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils,
varen demostrar de manera fefaent que l’Estat Espanyol és inoperant a Catalunya tant pel
que fa a la seguretat ciutadana, com pel que fa
a comunicacions, sanitat, cultura, inversions….
A cada dia que passa, la rasa entre Catalunya i
Espanya es va fent més gran.
Mentre, hem de suportar un virrey –Enric Millo- que ens amenaça, ens posa pals a les rodes
i es permet sortir als mitjans de comunicació
a tergiversar una realitat que ell mateix coneix
prou bé. I ara estem a trenta dies d’una data que
será clau: u d’octubre.
Tot depén de nosaltres. Els propers trenta dies,
serán els mes emocionants de la nostra vida.
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es van veure pancartes amb tota mena de lemes,
no necessàriament relacionats amb el terrorisme
islamista. Es van veure també banderes diverses,
d’Espanya (algunes), de Catalunya (algunes més),
estelades (la gran majoria) i unes quantes més
d’altres països.
Al meu entendre algú es va equivocar en els seus
càlculs, en el sentit d’esperar que es respectés l’objectiu de la manifestació sense barrejar-n’hi d’altres. Però amb l’ajut inestimable dels mitjans de
comunicació l’ambient ja s’escalfava en els dies
previs a la manifestació. Els participants de bona
fe que només anaven a una manifestació en contra
del terrorisme es
van veure d’alguna manera utilitzats per aquells
que defensaven
la independència
de Catalunya, la
unitat d’Espanya
o la institució
monàrquica.
No podem dir
que aquestes coses no s’esperessin, i els dirigents
polítics que van
venir des de Madrid sabien perfectament a què
s’exposaven, des
d’una escridassada fins a haver
d’escoltar insults
en contra de la
seva presència.
L’exagerat desembarcament d’autoritats espanyoles a Barcelona va
produir els efectes contraris que es buscaven. Les
imatges del monarca espanyol rodejat d’estelades,
com si fos ell mateix qui presidís una manifestació
independentista, quedaran en el record de molta
gent, i alguns suposo que n’hauran de treure conclusions.
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Més a prop, més enllà
Per fi, l’Agència Tributària de Catalunya estarà a punt aquest setembre. Una xarxa de
32 oficines i 161 punts d’assistència per ser al teu costat. Un equip de 800 professionals
i un avançat sistema informàtic per gestionar, informar i oferir suport. Creada per generar
confiança, prevenir el frau i reduir-lo. Per donar un servei més proper a les persones i les
empreses de Catalunya i contribuir al finançament d’un país millor. Preparats per al futur.
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El PP del País Valencià demana directament al Senat que
la Cavalcada d’Alcoi sigui Patrimoni de la UNESCO
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
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l Partit Popular del País
Valencià
demanarà
aquest mes de setembre, directament al Senat, on
compta amb majoria absoluta,
que la Cavalcada de Reis d’Alcoi (Alacant) sigui reconeguda
per la Unesco com a Patrimoni
Immaterial de la Humanitat,
exactament el mateix que vol
Igualada.
Sol.licitud al Consell
de Patrimoni Històric
La petició ha sorgit del senador
del PP Agustín Almodóbar,
que ha estat qui ha fet arribar
una moció sobre la iniciativa al
al grup parlamentari popular
de la Cambra Alta, en concret a
la Comissió de Cultura, segons
han confirmat fonts del Senat a La Veu. En aquesta moció s’insta al govern espanyol
“a que, prèvia aprovació pel
Consell de Patrimoni Històric,
doni suport i
defensi a les instàncies internacionals oportunes la inscripció
de la candidatura de la Cavalcada dels Reis Mags d’Alcoi a
la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat de la Unesco,
sense que impliqui cost addicional algun pressupostari”. S’ha
de destacar que aquesta passa
-la d’adreçar-se al Consell de
Patrimoni Històric- ja la va fer

Al diari més important
de la comarca d’Alcoi
no tenen “ni idea” que
Igualada també vol
que la seva cavalcada
sigui reconeguda per la
UNESCO
l’Ajuntament d’Igualada a través de la candidatura que va
presentar el Departament de
Cultura de la Generalitat. No
es coneix que Alcoi hagi, però,
presentat cap candidatura.
151 anys de cavalcada, la més
antiga d’Espanya
En el text de la moció es destaca que “amb els seus 151 anys,
és la Cavalcada més antiga
d’Espanya”, i que la candidatura també engloba “el Betlem
de Tirisiti i el Bando Real”. Així
mateix, s’emfatitzen les singularitats de la celebració, com l’elevada participació, la presència
de “caps de bestiar, cavalls, carros agrícoles, carrosses, bandes
de música, grups de dansa i
torxers”, així com també dels
centenars de “patges emmascarats”, que servint-se de escales, “lliuren els regals anhelats”,
quelcom que també succeeix
a la nostra estimada Festa de
Reis d’Igualada.
En la moció també es fa esment
a l’acte de l’Adoració a la plaça

Ajuntament
de La Torre de Claramunt

ANUNCI

Inici expedient avaluació ambiental regularització activitat
transformació elèctrica en sòl no urbanitzable.
Vista la sol·licitud i documentació de l’empresa UIPSA per tal
que es tramiti l’expedient de regularització urbanística de la
seva activitat de transformació elèctrica situada al costat del
camí de la Garça a les parcel·la nº 11, 108 i 106 del polígon 9
dels plànols cadastrals de rústega (coord UTM X:389847
Y:4597953) i, d’acord amb allò establert al RDL 1/2008 de 11 de
gener pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Avaluació
Ambiental, s’exposen al públic els documents corresponents a
la proposta de Pla Especial Urbanístic i el seu Document Inicial
Estratègic durant un termini de 45 dies naturals des del de
l’aparició del corresponent anunci al BOP per tal que els interessats el puguin consultar i, si s’escau, presentar les seves al·legacions, reclamacions i/o suggeriments per tal de ser incorporats
a l’expedient.
L’expedient es pot consultar al portal web municipal:
www.latorredeclaramunt.cat.
La Torre de Claramunt, 28 d’agost de 2017
Lluis Colau Asensio.
Secretari acctal.

Agustín Almodobar, senador del PP.

d’Espanya, amb els seus focs
d’artifici, i als milers de persones que presencien la desfilada
tots els anys tant a peu de carrer com des dels balcons.
Tramitació paral.litzada a
l’Ajuntament d’Alcoi
Agustín Almodóbar, impulsor
de la moció, ha explicat en declaracions al diari “Información” d’Alacant que “confio que
la moció tiri endavant, i que
també serveixi per reactivar
la tramitació que ara mateix
l’Ajuntament d’Alcoi manté
pràcticament paralitzada. Es
tracta d’una cosa bona per a
la ciutat, però també per a la
província, que d’aquesta manera podria tenir una celebració
més reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat, amb el
prestigi que això comporta”. Es
dóna el cas que a l’Ajuntament
d’Alcoi no mana el PP, que és
a l’oposició, sinò el PSOE, que
governa en minoria.
Posats en contacte amb el
consistori, reconeixen que la
candidatura està, de moment,
al calaix, però tampoc es pronuncien ni a favor ni en contra d’aquesta iniciativa del PP.
També hem parlat amb els
companys de Redacció del diari Información a Alcoi, que van
manifestar una gran sorpresa
per la nostra trucada. Literalment no tenien “ni idea” de la
candidatura d’Igualada.
Feina feta a Igualada
A Igualada ja es va fer tot el que
calia que a presentar la candidatura davant la Unesco, començant per un acte públic de
gran envergadura, a l’Ateneu,
el novembre de 2014, fa quasi
tres anys.
El Govern de la Generalitat va
validar la candidatura a principis del 2015 i ara és el consell
estatal el que ho de proposar a

la Unesco. Per fer més potenta
la candidatura, la Generalitat
va nomenar la festa igualadina
com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional el desembre de
2016. El reconeixement suposa un nou impuls perquè en el
futur pugui aspirar al títol de
patrimoni immaterial de la humanitat.
L’octubre de l’any passat, es va

reunir a Astúries el Consell de
Patrimoni Històric, que va ser
informat de la proposta del
Govern d’Espanya de nomenar, d’entre les candidatures
presentades, i, entre elles, no hi
apareixien els Reis d’Igualada,
proposats al Govern d’Espanya per part de la Generalitat
de Catalunya. Curiosament,
el govern de Rajoy ha proposat
les “tapas” com “Manifestació
Representativa de Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat”, de la mateixa manera
que la Setmana Santa, els Carnestoltes i la Transhumància.
En aquella reunió també es va
informar sobre les candidatures davant la Unesco en curs:
les “Festes de les Falles de València”, “Les Tamborades” i la
candidatura internacional “la
pedra seca”, liderada per Xipre i Grècia, en la qual també
participa Espanya. Dels nostres
Reis, ni rastre. I ara Alcoi ens
farà la “competència”...

La nostra cavalcada és la més antiga de Catalunya.

El diari “Información” d’Alacant publicava fa uns dies la notícia.
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Els actes institucionals de la Diada
a Igualada es faran dijous vinent
REDACCIÓ / LA VEU
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l proper dijous, 7 de
setembre, a les 19:30h,
l’Ajuntament d’Igualada ha programat al Teatre Municipal l’Ateneu la conferència
El cavaller Floïd, l’apassionant
història de Joan Baptista Cendrós, l’empresari i mecenes
independentista. Anirà a càrrec de l’escriptor Genís Sinca,
autor del llibre que porta el
mateix títol i s’homenatjarà
també la seva figura amb la
presència de la seva filla, Laura Cendrós.
La biografia de Joan Baptista Cendrós (Barcelona, 1916
- 1986) és apassionant. Va
ser l’empresari creador del
popular Floïd, el pioner dels
after-shave, però sobretot va
ser un dels mecenes i activistes culturals més importants
que hagi donat Catalunya. Va
ser un dels cinc empresaris
fundadors d’Òmnium Cultural i es va arriscar personalment pel país en més d’una

ocasió. La seva tenacitat en
la defensa de la cultura catalana, va permetre la represa i
el finançament directe sota el
franquisme d’institucions clau
com l’Institut d’Estudis Catalans, la recuperació d’Edicions
Proa el 1964 o de l’Editorial
Aymà, i una llista inacabable
d’accions que han fet de Catalunya el país que és avui. Sinca
recordarà a Igualada la història poc coneguda d’un home
que, per sobre de tot, creia en
el seu país i la seva gent.
Desfilada de Miquelets
En acabar la conferència i
l’homenatge, a les 20:30h,
tindrà lloc la desfilada dels
Miquelets de Catalunya que,
sortint de l’Ateneu, guiaran
autoritats i assistents fins la
Plaça de l’Ajuntament. Els Miquelets de Catalunya són un
grup de recreació històrica
que homenatja els integrants
del Regiment de la Diputació
del General, defensors de les
institucions catalanes durant

la Guerra de Successió, al segle XVIII.
Un cop arribats a la Plaça de
l’Ajuntament, a les 21h, s’hissarà la Bandera de Catalunya,
es llegirà el discurs institucional i el Cor Exaudio interpretarà l’Himne Nacional de
Catalunya Els Segadors i altres
cançons populars catalanes.
El diumenge 10,
Marxa de Torxes
A més, el diumenge, 10 de setembre a les 22:30h, el Casal
Popular d’Igualada El Foment,
ha convocat també a la Plaça
de l’Ajuntament la tradicional Marxa de Torxes, que es
poden comprar al preu de 2
euros. Per cloure la Diada, el
dissabte, 16 de setembre a les
18h i al Passeig Verdaguer, la
Cobla La Principal de Cassà
protagonitzarà la Ballada de
Sardanes, en un acte organitzat per l’Agrupació Sardanista
d’Igualada amb el suport de
l’Ajuntament de la ciutat.

El president Carles
Puigdemont serà avui
divendres a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

E

l president de la Generalitat, Carles Puigdemont, presidirà avui
divendres, dia 1 de setembre,
l’acte de presentació del Pla
estratègic Campus Universitari d’Igualada-Universitat
de Lleida, que se celebrarà en
un acte a l’Ajuntament de la
capital de l’Anoia, a les 12.30
hores.
El Pla estratègic, impulsat
per l’Ajuntament, la Generalitat i la Universitat de Lleida (UdL), recull les accions
a desenvolupar en el període
2017-2020 per consolidar
l’adscripció a la UdL, en base
als estudis que està oferint
la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC) que, entre
d’altres, comportarà la posada en marxa de noves titulacions universitàries de grau i
màster.
A l’acte hi intervindran l’al-

calde de la localitat, Marc Castells; el rector de la Universitat
de Lleida, Roberto Fernández,
i el cap de l’Executiu.
Per part del Govern també hi
seran presents la delegada de la
Generalitat a la Catalunya central, Laura Vilagrà; el secretari
d’Universitats i Recerca, Arcadi Navarro, i el director general
d’Universitats i president del
CETI, Joan Pallarès.

Agraïments de Luis
Alejandro Matamoros

Taller Dino, Peluquería J. Barco,
Gil Cerrajeros, Oro di Napoli,
Bar la Placa, Planxats Merixell,
9Forn, Multident, Vilanova Dental, Granja Vilanova, Pastisseria
Carme, Neumatics Vilanova,
Bar el Cordobés, Bar Bonavista,
Mobles Joan i Mari, Carnisseria
J. Molina, Carnisseria Mari Carmen, Auto Escola Vilanova, Taller Francecs Bosch, Farmacia
Casada/La Pau, Excavacions
Vilanova, Carpintería Fernández, Planxisteria La Pau, Gres
Anoia, Ferretería Montserrat,
Kukades, Autoescola Premium,
Bar Nus, Instal.lacions Tostado, Cristalería Carlos, Restaurant Nou, Estanc Exp. Num.
1, Granja Cal Rubio, Fruiteria
Morera, Panadería Haro, Panadería Roig, Pizza Mamma,
tallers Rafael, Taller Elme, Taller Motrio, Farmacia Massana,
Joyería Díaz, Seguros Bilbao,
Taller Navarro, Peluquería Loli,
Assesoria Plata&Bustos, Bar
el Raco d’en Manel, DSB Trail,
Bello Bella, Tatoo la Cosas, Bar
el Garroti, Super Más, Corner

Inglis, Canal Aluminium, Bosch
de Terapies, Nautil, Biguetes
Rabell, Bar Molina, Punt Net,
Adon Lotería, Somrius, Tótem,
Jumart, Planxisteria Guerrero,
Bar La Na Na, Peluquería Oliva, Taller Sanou, Asseguranses
M&L, Taller J J Motos, Bar Apat,
Bar Extremeños, Ordinadors Sigrid, Cristalería María, Planxisteria Exit, Estanc Santa Llucia,
Panadería Ca La Mari, Mes Me
Llibres, APP Vilanova, Bar la
Meva, Mesón el Candil, Planxisteria Vilanova, Farmacia Font i
Mora, Gesco Nova, Algar, Chuches el Golofre, Perfums Ánforas, Bar el Passeig, Estanc Migdia, Mobles Baldomero, Aurora
Peixos, Gran Bodega, Bar Els
Molins, Tenda el 21, Bar New
York, Bar el Meu Poble, Notaría
Vilanova, Sandra, Electricitat
Espin, Bar Flor de Té, Herboristería Vilanova, Peluquería 9stil,
El Punt de Trobada, Peluquería
Imma Fernández, Bodega la
Moreneta, Vila Dentista, Ferretería Soler, Autoservicio 24 horas Vilanova,Zoe.
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La Festa Major deixa una històrica actuació castellera, un gran
castell de focs, la descoberta de nous espais i... algunes crítiques
El nou Territori Festiu
de la Coll@nada va estar ple tots els dies, però
hi ha moltes crítiques
per la seva insuficient
capacitat de públic
JORDI PUIGGRÒS / FOTOS: JOAN
GUASCH / LA VEU

L

a Festa Major d’Igualada va tornar a transcòrrer amb una alta
participació de públic, tots els
dies. La meteorologia, sospitosa inicialment, va respectar
la ciutat i això va facilitar l’assistència. En general, el bon
ambient que es va respirar pels
carrers i places del centre de la
ciutat -i al Parc Central- és el
millor que s’extreu de la Festa
Major d’aquest any, que, malgrat comptar amb 140 propostes, el cert és que tenia un cartell molt discret i poc atractiu,
almenys en relació a d’altres
edicions.
De la Festa ens tornem a quedar, un any més, amb les discussions entre algunes colles
respecte el protocol a seguir
en les cercaviles, un assumpte que ja cansa i que interessa
ben poc -o gens- a la immensa
majoria dels igualadins, i que
acaba afectant al propi devenir
de la Festa Major.
També va ser el primer any
amb el nou Territori Festiu
de la Coll@nada, una iniciativa que va buidar inicialment
l’espai tradicional de les Barraques, però que van recuperar
el seu esplandor de sempre a
mida que avançaven els dies.
El nou espai del Pati Vila es
va omplir de gent tots els dies
-potser menys els últims- però
molts joves es van quedar fora,
tal i com ja s’alertava des de
l’organització. La “poca” capacitat d’aquest indret va molestar a molta gent, que va fer-se
sentir a través de les xarxes
socials. La pròpia Coll@nada
va publicar una reflexió en la
que reconeixia que diumenge

a la nit “no ens ho vam passar
bé”, precisament per aquest
motiu de l’aforament. Un assumpte que caldrà veure com
es pot solucionar... abans que
acabi convertint-se en un lloc
massa “tancat”. Pel demés, els
nombrosos actes de la Coll@
nada van tornar a “salvar” la
Festa Major.
No va agradar gens l’espectacle del pregó, curt i estrany per
a moltes persones, que no tenien péls a la llengua -algunesper criticar-lo obertament
amb tota classe d’adjectius a
Twitter, malgrat ser molt espectacular i lluminós. Tampoc
no va agradar que una grua de
grans dimensions ocupés la
plaça de l’Ajuntament tot el divendres, i que l’escenari s’ubiqués just al davant de la Casa
Gran. En canvi, el públic no
va saber -o no va voler- captivar-se amb un concert soberbi de Cris Juanico, del millor
que s’ha vist en aquesta Festa
Major, però inexplicablement
situat en plena hora de sopar...
Llàstima.
El Parc Central, que a mida
que passen els dies coincideix
més amb les escales mecàniques pel seu ràpid canvi de la
crítica a l’admiració, va ser una
descoberta per a molts. Bona
idea utilitzar-lo com a cinema
a l’aire lliure -que s’hauria de
repetir, i amb més sessions- i
millor encara per al castell de
focs, un espectacle piromusical que va agradar moltíssim
aquest any i que va omplir
aquest indret.
Els Moixiganguers van tornar a donar-nos una alegria,
aquesta vegada aconseguint
la “tripleta” desitjada que volien a la plaça d’Igualada. Ho
van fer, donant a tots la sensació que tenim una colla amb
molt futur i moltes possibilitats, tantes que estaria bé que
TV3 no es capfiqués tant en
el Penedès i algun any, enlloc
de L’Arboç, pensés en Igualada per les seves connexions
en directe. Veieu en aquestes
pàgines un resum gràfic de la
Festa Major 2017!

L’actuació dels Moixiganguers, una de les grans notícies d’aquesta Festa Major.

ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES

Gratuïtament. T'informen de les clàusules
abusives que segurament hi ha, i dels
diners que pots recuperar.

iuristrivium7@gmail.com

656 909 454

IGUALADA | 11

Divendres, 1 de setembre de 2017

Andreu Esquerra i Mar Rodríguez, hereu i pubilla de la Festa Major.

Espectacle del pregó, molt espectacular.

Actuació de Cris Juanico.

El castell de focs al Parc Central, un gran encert.

El dinar popular de la Coll@nada, ple de gom a gom.

La baixada d’andròmines ja s’ha convertit un clàssic.

La Orquestra Maravella, en el concert de diumenge al vespre.
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Processó del Sant.

El Correfoc, amb totes les colles de foc de la ciutat, un dels actes més esperats, no va decebre ningú.

El Tonet i la Pia, en homenatge a les víctimes dels atemptats.

El Cercanit va tornar a tenir molta acceptació.

Teatre a l’Ateneu i concert de Mayte Martin.

La imatgeria festiva d’Igualada, la gran protagonista de la Festa Major!
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Jordi Savall inaugurarà dilluns el curs
de l’Escola de Música d’Igualada

L’emissora RAC1
presenta avui a
l’Ateneu la seva
nova temporada

REDACCIÓ / LA VEU

E
Avui divendres, 1 de setem·
bre, es farà una edició especial
del programa El món a RAC1
amb Joan Lluís Garcia per
presentar la nova temporada
de RAC1 des del Teatre Mu·
nicipal L’Ateneu d’Igualada.
Es tracta d’un dels actes més
importants de l’any d’aquesta
emissora del Grup Godó, la
líder d’audiència a Catalunya
des de fa molt temps.
Tots els editors amb les nove·
tats del nou curs, acompanya·
des de la música i espectacle
de Mazoni, Enric Verdaguer,
Sense Sal, Somboits i Pribiz.
Serà a partir de les 8 del matí,
amb el patrocini de Cai·
xabank i la col·laboració de
l’Ajuntament d’Igualada.
En el programa d’avui des
d’Igualada hi participaran
tots els presentadors de la
nova graella: Jordi Basté, Toni
Clapés, els Òscars, Agnès
Marquès, Xavi Bundó, Albert
Om, Quim Morales, Joan
Maria Pou, Raül Llimós, Eli·
senda Camps, Jordi Beltran...

l proper dilluns, 4 de
setembre, a les 18h, el
pati del Museu de la
Pell d’Igualada i Comarcal de
l’Anoia acollirà la conferència
inaugural del curs 2017/2018
de l’Escola Conservatori Mu·
nicipal de Música d’Igualada
(ECMMI), sota el títol d’El
poder de la música. Anirà
a càrrec de Jordi Savall, in·
tèrpret, director d’orquestra,
musicòleg i pedagog. Pel seu
interès, l’activitat és oberta a
tothom i l’entrada serà lliure.
Nascut a Igualada l’any 1941,
la seva tasca com a pedagog
i docent fa que Savall impar·
teixi diverses conferències i
classes magistrals d’interpre·
tació de viola de 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 Savall
va ser nomenat Ambaixador
de la Unió Europea pel Diàleg
Intercultural i, juntament amb
Montserrat Figueras, van ser
investits Artistes per la Pau
dins del programa Ambaixa·
dors de Bona Voluntat de la
UNESCO. L’any 2009 va ser
nomenat novament Ambai·
xador per la Creativitat i la In·
novació per la Unió Europea.
Jordi Savall és Membre d’Ho·
nor del Konzerthaus de Viena

ANUNCI
Per a coneixement general es fa saber que l’Ajuntament
d’Igualada ha obert un procés de pública concurrència,
per a l’atorgament d’autoritzacions o llicències de parades al mercat de venda no sedentària d’Igualada (exp.
35/2017).
Les persones interessades podran presentar les sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament d’Igualada (Oficina d’Atenció Ciutadana) fins el dia 29/09/2017, inclòs, de 9
a 18h, de dilluns a dijous, i els divendres de 9 a 14h.
Per a més informació, podeu consultar el tauler d’edictes
de l’Ajuntament i el tauler d’edictes de la seu electrònica
(www.seu.cat/igualada).
L’ALCALDE,
Marc Castells Berzosa
Igualada, 21 d’agost de 2017

Ajuntament

d'Igualada

(1999), Doctor Honoris Causa
per la Universitat Catòlica de
Lovaina (Bèlgica) el 2000, per
la Universitat de Barcelona el
2006 i per la Universitat d’É·
vora (Portugal) el 2007. Re·
centment va rebre també el
primer premi Pau Casals de
la Generalitat de Catalunya,
de mans del President Carles
Puigdemont, per la seva excel·
lència en la música antiga.
Jordi Savall, a més, realitza
anualment classes arreu del
món: cada any és professor
convidat a la Juilliard School
de Nova York i se’l convida a
dirigir orquestres barroques
com la Recreation-Großes
Orchester Graz, l’Orquestra

Concerto Copenhagen, l’Or·
questre Barroque de Versailles

o l’Orquesta Barroca de Sevi·
lla, entre altres.
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L’Oficina Jove de
l’Anoia i la Kaserna
ofereixen ajuda per a
tramitar les beques de
batxillerat i superiors

Des l’assessoria acadèmica de
l’Oficina Jove de l’Anoia, al
Consell Comarcal, i l’equipament juvenil de l’Ajuntament
d’Igualada, La Kaserna, es
torna a oferir el servei d’acompanyament en la tramitació d’ajuts i beques a estudis
postobligatoris.
La campanya va començar a
mitjans de juliol i finalitzarà a
mitjans del mes d’octubre. Es
tracta d’un servei d’informació, orientació i acompanyament en la tramitació de beques i ajuts, el qual s’hi poden
beneficiar els estudiants de
Batxillerat, Cicles Formatius i
Universitat.
D’aquesta manera, els i les estudiants i les seves famílies es
podran informar de quines
opcions tenen i quins són
els tràmits que hauran de fer
acompanyats d’un professional expert en la matèria.
Per a més informació es pot
demanar hora a l’Oficina Jove
de l’Anoia o a La Kaserna enviant un correu electrònic a
anoia@oficinajove.cat, trucant
al 93.805.15.85 extensió 4 o bé
enviant un missatge de whatsapp al 679.964.669. Es respondrà i es donarà hora a partir de
l’última setmana d’agost.

FUSION Carbon
a partir 100€ mes

SPHENE Alumini
a partir 50€ mes

Divendres, 1 de setembre de 2017

La Botiga al Carrer canvia d’escenari
i es farà demà al P. Verdaguer
IG. COMERÇ / LA VEU

C

om cada any en
aquesta època, l’activitat comercial a la
nostra ciutat reprèn el seu curs
amb la ja tradicional Botiga al
Carrer, la promoció amb la
qual es marca simbòlicament
el tancament de les rebaixes de
l’actual temporada. Serà demà
dissabte, dia 2 de setembre.
Aquesta és ja la 42a edició, en
aquest cas la d’estiu. Igualada
Comerç organitza aquesta popular promoció des de ja fa
més de 21 anys i representa la
cita obligada per a molta gent..
Botiga al Carrer continúa sent
molt popular i viva, gràcies a
l’esforç dels comerciants i el
seu afany de renovar-se per
cada edició.
Com ja és habitual en els últims anys, la Botiga al Carrer
es presenta amb novetats importants i amb els canvis en el
seu format. Per primera vegada les botigues es centraràn en
un únic lloc de concentració
de botigues amb carpes. Serà
al Paseig Verdaguer, des de

L’ANC anima a
participar de la Diada
a Barcelona i organitza
autocars

REDACCIÓ / LA VEU

L’ANC ha organitzat un dispositiu per a acollir quants més
anoiencs millor en l’acte de
la Diada Nacional, el proper
11 de setembre. L’Assemblea
Territorial d’Igualada organitza autocars “per facilitar l’assistència una vegada més a la
gran manifestació de la nostra
voluntat nacional d’esdevenir
independents”, expliquen.
La venda de bitllets i samarretes commemoratives de la
diada tindrà lloc a l’Ateneu, els
següents dies:
Divendres 1, de 18 a 21h
Dissabte 2, de 11h a 14h i de
18h a 21h
Dijous 7, de 18h a 21h
Divendres 8, de 18h a 21h
Recordem que les places son
limitades. L’horari de sortida
serà les 12 del migdia, del carrer del Rec, com cada any.
També podreu comprar el
pack amb la samarreta i tindrem estelades i domassos per
penjar al balcó !!

gualada i Montluçon
han formalitzat el seu
agermanament. Coincidint amb la Festa Major de
la capital de l’Anoia, una delegació del consistori francès
s’ha desplaçat a Catalunya i
els dos alcaldes, Marc Castells i Daniel Dugléry, han
signat el protocol.
Montluçon té una dimensió molt similar a Igualada,
amb uns 38.000 habitants

Inscripció a la “Diada del Sí”
La inscripció a la Diada del Sí
és imprescindible per garantir
l’èxit de la mobilització i assegurar que cap punt del centre
de la capital quedi buit. Mostrarem d’aquesta manera que
tot el país conflueix per votar
i guanyar la República aquest
1 d’octubre!
A l’Anoia ens han assignat el
tram nº 102, al passeig de Gràcia cantonada amb València.

l’estació vella i fins el c/Sant Josep, formant d’aquesta manera
un eix comercial per excelencia i facilitant d’aquesta manera a milers de visitants d’arreu
una agradable visita i compres
tranquil·les.
La proposta del canvi d’ubicació ha tingut molt bona acceptació, doncs, a una setmana de
la Botiga al Carrer, ja hi ha més
de cinquanta comerços amb
més de seixanta carpes apuntades. En aquests moments,
degut l’espai limitat, hi ha només quatre espais disponibles.
Per tant, els comerços interessats a participar-hi s’hauríen
d’adreçar el més aviat possible

a Igualada Comerç.
A més d’aquesta zona de concentració, hi haurà altres comerços que sortiran davant els
seus establiments comercials.
La Botiga al Carrer és l’oportunitat única de comprar els
productes de temporada vigent i de primer nivell, amb
els preus competitius de sempre. Durant tot el dia, les botigues igualadines oferiran a
milers de visitants d’arreu una
agradable visita i facilitarà les
compres tranquil·les.
Més informació a la web
d’Igualada Comerç, al Facebook: igualadacom i el Twitter:
igualadacomerc .

Igualada i Montluçon, germanes

I

i està situada prop de Llemotges, al centre de França.
Concentra la seva activitat
econòmica fonamentalment

en les indústries química i
electrònica, amb plantes de
companyies destacades com
Dunlop o Sagem.

carretera

btt

e- bikes

ciutat

aparells de fitness

12 quotes sense
interessos

.
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Àuria organitza un curs El barri de Sant Agustí celebra
per treballar a Carreras les seves festes fins diumenge
REDACCIÓ / LA VEU

E

l Servei d’Inserció
d’Àuria Grup, Punt
Formatiu Incorpora,
organitza un curs d’operari de
magatzem logístic a Masquefa. La durada de la formació es
preveu pel 18 de setembre fins
el 17 de novembre ambdós inclosos, de 9 a 14h, i neix amb
l’objectiu de formar a persones
per la futura selecció de personal que l’empresa Carreras
té prevista per la nova planta
al municipi masquefí.
El grup d’emmagatzematge i
transport de mercaderies Carreras instal·larà aquesta nova
empresa logística a l’Anoia
Sud amb l’objectiu d’ampliar
la seva activitat. Actualment
Carreras genera ocupació per
a més de 1200 treballadors i
disposa d’una estructura organitzativa arreu del territori de

l’Estat Espanyol i Europeu.
El curs s’adreça a persones en
situació de vulnerabilitat social amb dificultats per accedir
al mercat de treball ordinari i
amb dificultat per accedir a altres tipus de formacions. Àuria Grup té prevista una sessió
informativa per al proper 8 de
setembre, a les 10h, a l’avinguda Catalunya de Masquefa, on s’ampliarà informació
sobre aquests requisits indispensables i sobre el programa
formatiu, el qual inclou pràctiques no laborals, 70 hores, a
l’empresa Carreras.
El Servei d’Inserció ha habilitat a l’espai web www.auriagrup.cat la possibilitat de realitzar la pre-inscripció al curs
formatiu i posa a disposició
dels interessats el telèfon 93
801 77 32 per qualsevol consulta relacionada.

Exposició d’Indianes, al
Portal del Llevador
REDACCIÓ / LA VEU

D

es del passat dia 24 i
fins el 24 de setembre podreu veure
l’exposició “Indianes: disseny i
tècnica”, a la sala del Portal del
Llevador, al carrer Concepció,
13.
Aquesta exposició, segons isabel Campi, Presidenta de la
Fundació Història del Disseny,
és una mostra i una recreació
dels teixits d’indianes ideada
a partir de la col·lecció de dibuixos originals que custodia
la família Roset d’Igualada.
S’hi desenvolupa el procés de
disseny, que va des de la composició dels motius, principalment florals, fins a la impressió dels dibuixos al teixit.
Les indianes eren unes teles de
cotó estampat que van gaudir
d’una gran popularitat a Europa al segle XVIII i primera
meitat del segle XIX. Els motius de les indianes procedien

Impuls

neuropsicopedagogia
- Dèficit d'atenció
- Hiperactivitat
- Dislèxia
- Dificultats en la lectura i escriptura
- Conductes disruptives
- Lesions neuropsicològiques
C/ del Retir, 40 1r pis - Igualada 08700
Telèfon - 661 150 335

de l’Índia, però van desenvolupar un llenguatge propi a
Occident. Investigacions recents han demostrat que les
indianes van constituir la base
econòmica de la revolució industrial a moltes poblacions
de Catalunya.
La gràcia, el ritme, el moviment i la riquesa iconogràfica
i cromàtica d’aquests teixits
avui encara ens sorprèn i ens
delecta. Amb aquesta mostra
la galeria Portal del Llevador
vol retre un homenatge a la
riquesa d’aquest patrimoni
tèxtil poc conegut pel gran
públic.

REDACCIÓ / LA VEU

E

l barri de Sant Agustí
celebra aquest cap de
setmana la seva Festa
Major. Els actes es van iniciar
ahir dijous, amb l’inauguració
de l’exposició i entrega dels
premis del IV Rally Fotogràfic
“Passejant entre Tartanes”.
El guanyador d’aquesta edició
ha estat Jordi Vives, seguit de
Maria Gregori. Hi havia quatre premis especials de l’entitat
Amics dels Cavalls de l´Anoia, que celebra els seus 25 anys.
El primer premi ha estat per a
Manel Caballé, seguit de Manel Marimon, Pere Raïch i Ramon Tomàs.
Divendres 1 de setembre
20.00h Ballada de country a
càrrec de Dj Miquel. Servei de
restauració i bar a càrrec del
Racó de la Trucha.
Dissabte 2 de setembre
11.00h Taller infantil.
12.00h Cercavila popular amb
les colles Bisbalet i Tinet del
Serral.
12.00-13.00h Concurs de truites.
13.00h Vermut popular+pica
pica. Preu 1 euro.
16.00h Torneig d’escacs. Inscripcions el mateix dia.
18.00h Taller infantil a càrrec
d’Inquiet.
18.30h Xocolatada popular.

Fotografia guanyadora del concurs “Passejant entre tartanes”.

20.00h I Mostra de Poesia de
tu a tu amb Jordi Rica, Cesar
Rampe i Alejandro Penalva.
22.00h Sopar popular
24.00h Ball popular
Diumenge 3 de setembre
11.30h Processó agustiniana.
Sortida pl. Sant Joan i arribada a l’esglèsia de la Pietat de
l’Escola Pia.
12.00h Missa en honor de
Sant Agustí. Totes les activitats
són gratuïtes. Els tiquets del
sopar de dissabte els podeu
comprar a Carnisseria Gual,
Suma Supermercat, Jag Instal.
lacions, Racó de la Trucha i
Torrents Arquitectura.

Conferència Ahir i abans
d’ahir del barri Sant Agustí
Divendres dia 8 de setembre
tindrà lloc una conferència a
càrrec de Jaume Farrés i Vidal.
el Cisteller, col·laborador del
CECI, a 2/4 de 8 del vespre a
la sala de l’Esglesia de l’Escola Pia. En la xerrada es parlarà sobre com un barri es comença a formar amb els seus
carrers entregirats i estrets al
començament i com al llarg
del temps s’anaven eixamplant
seguint el traçat del vell Camí
Ral. Organitza en el seu 25
aniversari l’entitat Amics dels
Cavalls de l’Anoia.

Country solidari de Mans Unides
REDACCIÓ / LA VEU

D

emà dissabte, dia 2
de setembre a la Plaça de Cal Font de la
ciutat, el grup de Mans Unides, juntament amb l’ Associació Anoia Country i el DJ Isi-

mix us oferiran una tarda de
Country Solidari, on podreu
gaudir de l’exhibició dels balls
de country de l’Associació
Anoia Country, i a la vegada
també hi podreu participar
ballant amb ells i gaudir de la
música del DJ Isimix.

La trobada serà de 7 a 9 del
vespre. L’entitat us hi espera,
sabent que gràcies a la vostra
col.laboració podran finançar
els projectes que Mans Unides
porta a terme cada any.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

ASSESSORIA LABORAL - FISCAL - COMPTABLE
DEFENSA JURIDICA I MERCANTIL - ASSEGURANCES

Av. Gaudi, 45 - 08700 IGUALADA

Tel 93 803 3612 - Fax 93 804 1222
www.bernadas-associats.com
info@bernadas-associats.com

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53
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Vilanova del Camí es prepara per a una espectacular Festa Major
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

J

a tot és a punt per a la
gresca a Vilanova del
Camí. De fet, les primeres activitats ja es van fer ahir
dijous, però no serà fins avui i
durant tot el llarg cap de setmana fins dilluns que la ciutat
viurà plenament la festa més
gran.
Divendres 1 de setembre
15:30h Exposició de la 3a joventut. Can Pasasseit
19h Exposició Colore d’Europa. Casal de la Gent Gran
19:30h Proclamació de la
Pubilla i l’Hereu, la Pubilleta i l’Hereuet. Sala d’actes de
l’Ajuntament
20h Pregó de Festa Major a
càrrec de l’Entitat del Camp
del Rei. Pl. Major
20:30h Cercavila amb Els Diables Els Cabrons de Vilanova
del Camí. Pl. Major, C/ Major
i fins la Pl. de l’Església
21h Versots de Els Cabrons
amb Els Diables Els Cabrons
de Vilanova del Camí. Pl. del
Mercat
21h Sopar embarraca’t La Xispa. Embarraca’t
21:30h Sardinada Popular. Pl.
del Mercat
21:30h Cabrotour amb Els
Diables Els Cabrons, amb 2
colles de percussió. Finalitzarà a l’Embarraca’t. Inici Pl. del
Mercat Bars: Bar la Meva, Bar
un 9 Forn, Restaurant Nou,
Bar El meu Poble, Bar El Nus,
Bar El Garrotín, fins al C/
Tren.
22h Nit blanca Concerts de
Carlos Gomez 23:45h: Xillona
1h: The Covers Band. Embarraca’t
23h Ball de nit amb l’Orquestra Liberty. Pl. del Mercat
23:30h Nit Revival amb La
Gran Band Covers. Pl. Picasso

2:30h Tancament amb DJ i
festa de l’escuma. Embarraca’t
Dissabte 2 de setembre
9h Recepció i Benvinguda de
Calcinaia i Amilly i esmorzar
popular. Pl. Catalunya
10h Cercavila amb les delegacions de Calcinaia i Amilly.
Pl. Catalunya, C/Els Ducs, Pl.
Calcinaia, C/Major, Pl. del
Mercat.
10:30h Super Tobogan aquàtic. Verge del Cap
11h Parlaments de Benvinguda de les autoritats. Pl. del
Mercat
11:15h Actuació de Sheila
Grados i Unió Cultural Extremenya. Pl. del Mercat
15:30h Rebuda de Grups de
la Xambalada. Pl. Margarida
Xirgu
16h Assaig dels grups amb
Xambartístic. Pl. Margarida
Xirgu
16:45h Assaig de la tabalada
conjunta “Marcha Camión”.
Margarida Xirgu - Rotonda
- C/Santa Llúcia - Av. Onze
de setembre - Pl. del Mercat.
Recorregut blau: Pl. Margarida Xirgu - C/Rafael de Casanovas - C/Mossèn Borràs - Pl.
del Mercat
17:30h Xambartístic i tabalada. Pl. del Mercat
18h Actuacions estàtiques. Pl.
del Mercat
18h Ballada de Sardanes amb
la Cobla Tàrrega i l’Ass. de
Sardanistes de Vilanova. Pl.
Picasso
20h Cercavila 2 (Tornada) Recorregut vermell: Pl. del Mercat - C/Santa Llúcia - Av. Verge
de Montserrat - Pl. Margarida
Xirgu Recorregut blau: Pl. del
Mercat - Av. Onze de setembre
- Cinto Verdaguer - C/Sant
Hilari - Av. Verge de Montserrat - C/Amadeu Amenós - C/
Comtes de Cardona - C/Verge

de Núria - C/Papa Joan XXIII
- C/Molí - C/Montserrat - Pl.
Margarida Xirgu.
21h Rebuda dels Grups. Pl.
Magarida Xirgu
21h Botifarrada popular. Pl.
del Mercat
21h Correfoc infantil dels Petits Cabrons amb els Petits Diables d’Igualada. Pl. Major, C/
Major, C/Sant Hilari, C/Sant
Jordi, Av. Onze de Setembre,
Pl. del Mercat.
21h Sopar Embarraca’t
21:30h Exhibició de balls urbans, grup D&S. Pl. del Mercat
22:30h Gran concert de Efecto
mariposa. Pl. del Mercat
23h Nit d’Or amb DJ Paco.
Embarraca’t
00:00h Ball amb l’Orquestra
Tangara. Pl. del Mercat
00:30h Va Parir Tour‘17 de
Ràdio Flaixbac. Embarraca’t
4h Tancament amb AKA MUFFINS. Embarraca’t
Diumenge 3 de setembre
10:30h Cercavila amb els Geganters i Grallers i la colla de
Golmés. Pl. Can Papasseit,
Verge de Núria, Papa Joan

XXIII, Del Molí, Montserrat,
Sta. Llúcia, Cristòfor Colom,
Pl. Extremadura, Alfons XIII,
Migdia, Sta. Llúcia, finalitzant
a la Pl. del Mercat.
11h Missa de Festa Major.
Parròquia de Sant Hilari
11:45h Demostració de la
Dansa de Vilanova per l’Esbart Dansaire. Pl. del Mercat
12h Tast de vinyales a càrrec
de la Confraria de la Vinyala.
Pl. del Mercat
12h Acte dels Moixiganguers
amb la Colla jove dels Castellers de Sitges. Pl. del Mercat
14:30h Dinar de Germanor
amb Calcinaia i Amilly. Can
Papasseit
17h Diver event The Increible’s + Splash. Pl. Can Papasseit
17h Diver Event Gimcana Infantil. Pl. Can Papasseit
18h Comiat de la delegació
d’Amilly. Pl. Can Papasseit
19h Monòleg amb Txabi
Franquesa. Pl. del Mercat
19:30h Ball amb l’Orquestra
Orgue de Gats. Pl. del Mercat
20:30h Baixada a l’infern Correaigua amb Els Diables, La
Xispa, Ass. Cultural Camp del

Rei i MoltaXamba
21h Espectacle inicial (Els Cabrons) Pl. Major
21:15h Correfoc amb les Diablesses i Diables de Sarrià i,
MoltaXamba. Inici Pl. Major,
C/Major (El Sostre), C/Sant
Hilari, C/Sant Jordi, Av. Onze
de setembre, C/Santa Llúcia,
C/Jaume Balmes, C/ Rafael
Casa novas, C/Bruc, Pg. Indústria.
22:45h Castell de Focs amb
música. Pl. Gertrudis Artigal
23:45h Final de festa amb el
grup Contracorrent. Pl. del
Mercat
00:30h Comiat de la delegació
de Calcinaia. Pl. Can Papasseit
Dilluns 4 de setembre
10h Tallers i jocs. Pl. del Mercat
12h Matinal infantil i familiar
amb Boti Boti i Festa de l’escuma. Pl. del Mercat
13:30h Vermut Popular. Pl.
del Mercat
17:00h Infantil Titirijocs. Pl.
Picasso
19:30h Havaneres amb el grup
Vent Endins, Rom Cremat. Pl.
del Mercat.

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

Visiti’ns!
GRANS
promocions
en mecànica i
pneumàtics!
Av. Dr. Barraquer, 59 - 08788 VILANOVA DEL CAMÍ •Tel. 93 806 07 80 - motornadal@gmail.com
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Primers actes de la Festa
Major a Piera

La comunitat musulmana
condemna els atemptats

PIERA/ LA VEU

PIERA / LA VEU

A

vui es dona el tret
de sortida a deu
dies de festa a Piera, que finalitzaran amb el
castell de focs i la celebració
de la Diada de Catalunya.
Des d’avui fins a l’11 de setembre Piera celebrarà la
seva Festa Major amb més
d’una quarantena d’activitats
programades per a tots els
públics, com els concerts, el
correfoc, teatre, exposicions,
activitats infantils i d’altres

arrelades a la cultura catalana. Entre les activitats més
destacades hi haurà la Gran
Festa del Pubillatge, durant la
qual es proclamaran 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 Glamour Band.
Hi haurà també novetats com
la instal·lació, divendres dia

8 de setembre, d’un tobogan aquàtic gegant de dos
carrils 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
Casanova, la paella popular,
una ballada de sardanes amb
la música de la Cobla Sant
Jordi Ciutat de Barcelona i
la cantada d’havaneres, amb
rom cremat per als assistents.

U

n centenar de persones van participar dimarts a la
tarda en una concentració a Piera per rebutjar els
fets ocorreguts dijous passat a Barcelona i Cambrils.
Les comunitats musulmanes de Piera i els Hostalets
de Pierola van convocar dimarts a la tarda una manifestació al nostre municipi
per rebutjar els atemptats
de Barcelona i Cambrils.
Un centenar de persones
van recórrer els carrers del
centre de la vila fins arribar a la plaça del Peix on es

va llegir un manifest en rebuig dels fets ocorreguts
el passat dijous 17 d’agost.
Aquesta concentració se
suma a la que es va celebrar
el passat dilluns a la ciutat
de Barcelona en la qual van
participar més de 2.500 persones i prop de 150 entitats.
Les comunitats musulmanes
d’altres municipis catalans
també han convocat manifestacions en aquesta línia.
Recordem que a Piera el
passat divendres, dia després dels atemptats, es van
convocar cinc minuts de silenci davant l’Ajuntament
en condemna dels fets i
en record de les víctimes.

L’equip de veterans guanya
el trofeu Vila de Piera
PIERA / LA VEU

Noves mesures per eradicar la
processionària a Piera
PIERA/ LA VEU

A

quest estiu, el consistori ha instal·lat trampes amb feromones
que pretenen evitar la reproducció de l’eruga que afecta,
principalment, pins i cedres
L’Ajuntament de Piera impulsa diverses accions per eliminar la processionària, una
eruga que construeix bosses
de pèls blancs a les branques
dels pins o dels cedres i que,
amb la marxa del fred, baixa
dels arbres en processó i pot
provocar efectes urticants i al·

lèrgies en persones i animals.
Durant els mesos de més calor, juliol i agost, s’han instal·
lat unes trampes amb feromones que eviten la reproducció
d’aquesta eruga fent que els
ous no arribin a eclosionar.
En el cas dels parcs públics,
és al mes d’abril quan es fan
fumigacions als pins i, en alguns casos, es tallen i cremen
les bosses de processionària.
A més, també es desenvolupen tractaments amb feromones per a atraure els mascles i
reduir-ne la plaga en el futur.
Aquest any s’han reduït gai-

rebé a la meitat les queixes
dels veïns i veïnes derivades
d’aquesta eruga, per raó dels
efectes positius d’aquest tipus de mesures així com al
fet que aquest hivern ha estat més fred que l’anterior.
Tot i així, recordem que les
persones al·lèrgiques i els
infants han de tenir especial precaució si passegen
per pinedes i zones boscoses, i en el cas de les mascotes es recomana evitar-ho.
Qualsevol afecció que es
detecti s’ha de consultar
amb un metge o veterinari.

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

E

ls jugadors de l’AE Piera van fer un bon partit
dissabte i van vèncer per
4 gols a 2 al CF Vallirana que
milita a la Divisió d’Honor.
El passat dissabte, l’equip
de veterans de l’AE Piera es
va emportar el trofeu Vila
de Piera després de vèncer
per 4 gols a 2 al CF Vallirana, que milita a la Divisió
d’Honor. Els jugadors locals
van fer un gran partit i van
estrenar la nova equipació
que portaran durant tota
la temporada, coincidint
amb els 25 anys de l’entitat.
Abans de l’inici del partit,
es va fer un minut de silenci
per les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
Pel que fa a la vessant més es-

portiva, el CF Vallirana va ser
el primer en marcar un gol
però l’equip local no va trigar gaire en empatar el partit
gràcies al xut de Moisés que
va fer també el 2 a 1 abans
d’arribar al descans. Durant
la segona meitat, el Vallirana
va tenir bones ocasions per
marcar però va ser l’AE Piera el que va aconseguir el 3
a 1 gràcies a un gol de Fran.
Posteriorment va arribar el 3
a 2 del CF Vallirana i el 4 a 2
amb un xut de Javi Navarro.
La regidora d’esports, Maite
Guzmán, i el president dels
VAE Piera, Francisco Baena,
van lliurar els trofeus als capitans. La jornada va finalitzar,
com en altres ocasions, amb
un pica-pica on es va mostrar
la bona sintonia existent entre
els jugadors dels dos equips.

18

| COMARCA

Divendres, 1 de setembre de 2017

Arriba la Festa Major de Calaf amb una excel·lent
oferta musical i festiva
CALAF/ LA VEU

D

es d’avui fins el 4 de
setembre, Calaf acull
una nova edició de la
Festa Major d’estiu. La programació compta amb diverses activitats de continuïtat,
però cal destacar algunes de
les innovacions d’enguany,
que conformen alguns dels
grans atractius de la festa.
A més a més, durant els primers dos dies de la festivitat,
tindrà lloc la 2a edició de
l’Agro Alta Segarra, que estarà ubicada als terrenys adjacents al Pavelló poliesportiu.
El primer dia de Festa Major, després del pregó inaugural, el grup de folklore de
les Terres de l’Ebre, Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries serà l’encarregat d’engegar la nit i animar tant a
petits com a grans. Com l’any
anterior, el karaoke s’oferirà amb música en directe,
a càrrec del grup Karaokes
Band. Per acabar, DJ Àlex
tancarà la nit de divendres.
Alguns dels grans atractius
d’enguany es presentaran la
nit de dissabte. A partir de
les 23.30 hores, la plaça dels
Arbres s’omplirà amb l’actuació del cantant català, Ramon
Mirabet. A continuació, com
a part de la gira de presenta-

ció del seu nou disc “El cor de
la Terra”, actuarà el reconegut
grup de fusió musical Txarango. Els concerts seran gratuïts per a tothom. Seguidament, DJ Sendo clourà la nit.
El diumenge al matí, la plaça Barcelona ‘92 s’omplirà
de petits i grans amb la Plaça dels Jocs. A la vegada, la
plaça Gran serà l’escenari
de la dansa tradicional calafina, la Metradansa, junt
amb altres danses populars.
Arribant a la vesprada, es
farà l’inici de la tercera “Engardelada” de Calaf i posteriorment, tindrà lloc l’actuació de l’Orquestra Mitjanit.
L’última nit estarà en mans
de La Principal de la Bisbal,
que oferirà concert i ball per
a tots els participants, Per
donar per acabada la Festa
Major, a les 22.00 hores, hi
haurà un piroespectacle de
final de festa a la plaça Gran.
A més, davant la bona acollida de l’any anterior, totes les
actuacions de la Festa Major
comptaran amb un espai de
Barraques, a càrrec d’algunes
de les entitats del municipi.

haurà diferents espectacles
dirigits als més petits de la
família i a tots aquells que
els vulguin acompanyar. El
dissabte 2 a la tarda, la plaça
Ravalet acollirà l’espectacle
d’animació amb “Minute”
del Clown JAM. En acabat,
el grup d’animació musical infantil Mainasons actuarà a la plaça dels Arbres.
“La Vida de Pi” serà l’aposta
cultural infantil de diumenge al matí, al Casal de Calaf.
Durant la mateixa tarda, la
plaça Ravalet tornarà a oferir
un espectacle infantil, però
aquesta vegada a mans de
“Límits” de Ferran Orobitg.
Per als amants dels videojocs,

L

a consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació, Meritxell
Serret i Aleu, de la Generalitat de Catalunya, inaugurarà
la 2a fira Agro Alta Segarra
que se celebrarà divendres 1
i dissabte 2 de setembre, emmarcada dins dels actes de la

L’esport també hi té un gran
paper
L’esport estarà representat a la
Festa Major en forma de tenis de taula, botifarra, escacs,
frontó, futbol i futbol sala.
Tant el divendres com el dissabte al matí, la Unió Calafina comptarà amb el torneig
de tenis de taula, en la categoria infantil-aleví i federats.
Enguany, el Torneig de Botifarra de la Unió Calafina
tindrà lloc el dissabte a les
15.30 i en serà la 24a edició.

Per no trencar la tradició,
dissabte a la tarda també
comptarà amb la ja coneguda
Kursa de Lokus, al Casal de
Calaf. La versió infantil serà
l’endemà al mateix lloc. El
diumenge al matí, a la vegada
que la Plaça de Jocs, la plaça
BCN ‘92 serà la seu del Quadrangular d’escacs. A la mateixa hora, a la pista de frontó
de la piscina municipal engegarà el torneig de frontó.
Pel que fa al futbol sala, el
dissabte a la tarda es disputarà un partit amistós
EFSAS “A” contra FS Navàs.
El diumenge a les 18.00 hores, l’equip calafí UE Calaf
s’enfrontarà a CF Cardona.

Animació per a petits i grans
Com cada any, la plaça dels
Arbres acollirà el Sopar Popular de divendres a la nit.
Al llarg de la Festa Major hi

La consellera Meritxell Serret
inaugurarà la 2a Agro Alta Segarra
CALAF / LA VEU

el dilluns a les 10.00 hores, la
Sala d’actes municipal serà
l’espai on tindrà lloc el Campionat FIFA 2017 per a PS4.

Festa Major de Calaf 2017.
Durant la inauguració, podrà gaudir de la fira agrària
de l’Alta Segarra i de l’inici de
les Jornades de conreu extensiu d’hivern organitzades pel
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). En aquestes
jornades, es tractaran dos
temes que susciten fort inte-

rès entre els productors del
sector dels conreus extensius d’hivern: l’un vinculat
a possibles alternatives que
facilitin el compliment de
les exigències del pagament
verd de la DUN i l’altre sobre el comportament de l’assegurança agrària davant de
les excepcionals condicions
climatològiques d’enguany.
La jornada és gratuïta però
caldrà inscriure’s prèviament
a l’Oficina comarcal del Departament a l’Anoia, trucant
al telèfon 93 803 19 85 o bé
a l’adreça electrònica anoia.
dar@gencat.cat, o a través
del servei de preinscripcions a jornades del PATT del
portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt, la inscripció és gratuïta. La jornada començarà a
les 9.30 del matí i s’allargarà
fins a les 13.30 h del migdia.

Calaf acollirà les Jornades
tècniques de conreus
extensius d’hivern
CALAF / LA VEU

D

ivendres 1 de setembre, el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP), enguany aprofita el
marc de la 2a Agro Alta Segarra per organitzar les Jornades
tècniques de conreu extensiu
d’hivern. En aquestes, es tractaran dos temes que susciten
fort interès entre els productors del sector dels conreus

extensius d’hivern: l’un vinculat a possibles alternatives
que facilitin el compliment de
les exigències del pagament
verd de la DUN i l’altre sobre el comportament de l’assegurança agrària davant de
les excepcionals condicions
climatològiques d’enguany.
Cal inscriure’s prèviament a
l’Oficina comarcal del Departament a l’Anoia, trucant
al telèfon 93 803 19 85 o bé
a l’adreça electrònica anoia.dar@gencat.cat.
També
us podeu inscriure a través
del servei de Preinscripcions a jornades del PATT del
portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt, la inscripció és gratuïta. La jornada començarà a
les 9.30 del matí i s’allargarà
fins a les 13.30 h del migdia.
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Noves troballes al jaciment neandertal de
l’Abric Romaní de Capellades
CAPELLADES/ LA VEU

E

ls grups de neandertals
que fa uns 60.000 anys
van ocupar el nivell
Q de l’Abric Romaní de Capellades van deixar importants testimonis de les seves
activitats quotidianes. Així
es demostra amb els treballs
d’excavació que l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia
Humana i Evolució Social) ha
desenvolupat des del passat
8 d’agost, en el que ha estat
la 35 campanyaarqueològica
sota la direcció de l’arqueòleg Eudald Carbonell, una
tasca en codirecció amb Palmira Saladié i Gema Chacón,
tots membres de l’esmentat
centre de recerca. En total,
en el nivell Q s’han aconseguit més de 12.000 restes
arqueològiques, entre fauna i eines de pedra, després
d’haver intervingut en els
últim anys més d’una trentena de fogars, en una extensió de 250 metres quadrats.
Palmira Saladié puntualit-

za: “S’han excavat les restes
de l’ocupació del que va ser
probablement una cabana
de les comunitats neandertals de fa sobre 60.000 anys.
Considerant les restes recuperades aquesta campanya,
junt a les dues anteriors,
estaríem
parlant
d’unes
5.000 restes d’eines de pedra
i unes altres 7.000 de fauna”.
Les eines de pedra es caracteritzen per estar produïdes
en diferents matèries com
el sílex, el quars i la calcària. “De les que hem obtingut aquest any, moltes d’elles
estan relacionades amb les
diverses activitats domèstiques realitzades a la cabana
per part dels neandertals”,
comenta Gema Chacón.
“La fauna recuperada es producte de les activitat de caça
dels neandertals per a la seva
alimentació i està formada per
ossos de cavalls, cérvols i cabres”, indica Palmira Saladié.
L’Abric Romaní és un jaciment
que destaca per la presència de fogars ben conservats

al llarg dela seva seqüència.
“Els més de 30 fogars excavats aquesta campanya ens
permetran reconstruir l’espai
domèstic del que fou un grup
familiar neandertal”, assegura
Eudald Carbonell. S’ha constatat que la part més propera
a la paret on s’han trobat les
restes de petits fogars brasers
va ser utilitzada com àrea
dormitori. A la part mitja, hi
ha grans fogars centrals on
es desenvoluparen diferents
activitat domèstiques, com la
preparació d’eines o el cuinat

Nova edició de la Festa de la Verema
H. DE PIEROLA / LA VEU

A

quest cap de setmana,
l’associació
Teca i Festa de Els
Hostalets de Pierola,
ha
organitzat una nova edició de la festa de la Verema.
La festa començarà dissabte a la tarda amb la III edició del Cava i Teca, que
aquest any com a novetat es
podran degustar uns assortits de sushi català, aixi com
també assortit de croquetes i pizzes, a part dels vins i

caves que aquest anys s’han
presentat. Tot això amb música en directe i a partir de
les 19.30h fins a les 23.30h,
a la Plaça del Dr. Conde.
Diumenge al matí a les 9 es
farà la tradicional collida de
Raïm, a les 10.30h l’esmorzar

popular, i per acabar a les 12h
la trepitjada de raïm a carrec
dels més petits i d’algun gran
que sempre s’apunta a la festa.
Un
cap
de
setmana
ple d’activitats que no
pots
deixar-te
perdre.

dels aliments i, finalment, les
àrees més distants a la paret
tindrien la funció d’abocadors
de deixalles i és on s’ha recuperat abundant fauna, eines
de pedra i restes de carbons.
L’excavació d’aquest espai domèstic, conservat de manera
excel·lent, permetrà en els
propers anys dur a terme estudis sobre la tecnologia, la
caça, l’organització i, en definitiva, l’estil de vida d’aquests
grups humans del Paleolític
mig”, indica Palmira Saladié.
Els objectius de la investiga-

ció a l’entorn de l’Abric Romaní estan relacionats amb la
reconstrucció paleoetnogràfica, des d’una perspectiva social, de les societats caçadores
del Paleolític mig. Durant la
campanya del proper any s’espera encetar el següent nivell
de l’estratigrafia, l’R, d’uns
62.000 anys d’antiguitat.
Les excavacions formen part
del projecte Abric Romaní (Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya,
2014/100576).

Trobada amb els actors Jacob
Torres i Elisabet Vallès
PIERA / LA VEU

D

emà dissabte es tornen a rependre, passades les vacances
d’estiu, els actes del centenari del Grup de teatre de Ca
n’aguilera , i aquest dissabte
a la nit, tot el públic assitent,
tindrà la gran sort de veure
en directe a una actriu i un
actor professionals de l’escena
catalana, i que són Pierencs,
Elisabet vallès i Jacob Torres,

que han preparat per aquesta
ocasió especial una peça curta de Neil Labute: Romance.
Dues
persones
que
ho han compartit gairebé tot, es retroben.
La cerca de respostes topa
amb les obsessions d’una
i les necessitats de l’altre.
Quan la raó intenta sobreposar-se al desig. Una vegada acabada la representació,
els actors participaran en
un col.loqui amb el públic.
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Treballs d’asfaltatge de quatre carrers
a Vilanova del Camí
VILANOVA C. / LA VEU

A

quest dilluns han començat els treballs de
reasfaltat de quatre
vials del municipi, segons ha
informat el Tinent d’Alcalde
d’Urbanisme de l’ajuntament
vilanoví, Juan Manuel Cividanes. Els carrers on es faran
millores al ferm són Almirall Cervera i Nostra Senyora
de la O que s’asfaltaran en la
seva totalitat; un tram de Jaume Balmes, entre Tarragona i
Santa Llúcia, on ja s’ha fet el
fressat de l’asfalt, i el carrer del
Sol on s’actuarà entre els números 16 i 34.
Degut a les obres, diumenge es

van posar senyals informatives per evitar l’aparcament de
vehicles, una prohibició que
es mantindrà mentre durin
les obres que tenen un termini
d’execució d’un mes.
Les obres van a càrrec de l’em-

presa Asfalts de l’Anoia, SL i
tenen un pressupost de 41.884
€. Els treballs inclouen el
fresatge mecànic del paviment
actual, el paviment asfàltic i la
pintura vial.

La Beguda, a punt per la Festa Major
LA BEGUDA / LA VEU

F

ins el 3 de setembre,
la Societat Recreativa
Unió Begudenca organitza diferents activitats lúdiques, culturals i esportives
per commemorar la festivitat.
Comparteix la Festa Major a
les xarxes socials amb l’etiqueta #FMLaBeguda17.
La festa va arrencar aquest dijous a la nit amb la 22a Mostra

de Cuina Popular.
Ja avui divendres, el programa
preveu el tradicional sopar de
pa amb tomàquet i pernil, un
espectacle i disco-mòbil per
animar la jornada.
Dissabte 2 de setembre, serà el
torn per a propostes variades
com un parc infantil juvenil,
sardanes amb la Cobla Principal de l’Escala, una Festa Holy,
una gimcana nocturna i ball
de nit amb l’Orquestra Orgue

de Gats. I la #FMLaBeguda17,
el diumenge amb la 30a Trobada de Gegants, la missa
solemne, l’actuació d’Els Tres
Tenors i el tradicional castell
de focs.
La Societat Recreativa Unió
Begudenca,
organitzadora
de la Festa, i l’Ajuntament de
Masquefa convidem tothom a
gaudir dels actes programats
en aquesta #FMLaBeguda17.

Torna diumenge el
mercat ambulant a Òdena
ÒDENA / LA VEU

Després de les vacances
d’agost, torna aquest diumenge el Mercat del Pla d’Òdena,
que se celebra tots els diumenges al matí, excepte el mes
d’agost. El mercat torna a obrir
portes i ho fa amb més i noves
parades, en total hi hauran 45.
El Mercat del Plà d’Òdena es
va inaugurar el passat mes de
juny i des del primer dia va
tenir molt bona acollida, tant
per part dels visitants com
dels paradistes. Es tracta d’un
mercat que creix a gran velocitat, ja que va començar amb
18 parades i per aquest diumenge es comptabilitzen 45,
principalment de roba, accessoris, sabates i alimentació.

El mercat es celebra tots els
diumenges al matí al carrer
Lleida –més conegut com
carrer de La Rosdor, convertint-se en l’únic mercat de diumenges de la Conca d’Òdena
i el segon de la comarca (després del de La Torre de Claramunt). Així, la campanya de
promoció porta com a eslògan
“El pla dels diumenges”.
L’emplaçament permet no incidir pràcticament en la circulació, i dóna vida i autonomia
a un barri amb deficiències
en matèria de comunicació,
aproximant-los el comerç i
dinamitzant la zona. No s’han
de tallar carrers a la circulació,
ni fer canvis en el sentit de la
circulació.

Tornes les visites al Palau dels Comtes Visites guiades a l’esglèsia
de Plasència, al nucli antic de Montbui de Santa Margarida
MONTBUI / LA VEU

A

l nucli antic de Santa
Margarida de Montbui, senyorejant la
plaça Major, es troba l’antic
Palau dels Comtes de Plasencia. Aquest gran casal, conegut popularment com la Casa
Gran, es troba documentat ja
des del segle XII en que apareix la domus de Montbui
ubicada dins de la sagrera de
la capella de Santa Coloma i
conjuntament amb aquesta
provocà el naixement i creixement del lloc de Santa Margarida.
Passant els segles, l’antiga casa
fortificada va crèixer i es reconvertí en el palau que, des
de fa un temps, es pot visitar cada primer diumenge de
cada mes.
Així doncs, aquest proper
diumenge 3 de setembre, de
la mà d’Anoia Patrimoni, tindreu una nova oportunitat de

MONTBUI / LA VEU

T
descobrir el Palau dels Comtes
de Plasencia, iniciant-ne la visita a les 12:00h.
Podreu obtenir més informa-

ció trucant al 635 922 384 o bé
al web www.anoiapatrimoni.
cat. (Preu de la visita 5€)

ot i que a primer cop
d’ull, l’església de Santa Margarida, al nucli
antic de Montbui, no desperta
un especial interès, més enllà
de ser una fita reconeixible,
pel seu campanar del segle
XIX, des de qualsevol punt
del poble, aquest edifici amaga
grans secrets.
Aquest temple, a cavall entre

el renaixement napolità i el
barroc català, amaga en el seu
interior secrets que ens parlen del domini dels Lanuza a
Montbui.
Veniu a descobrir els secrets
de Santa Margarida amb Anoia Patrimoni, aquest diumenge 3 de setembre a les 13:00.
Més informació al 635 922 384
o bé a www.anoipatrimoni.cat
(Preu de la visita, 3 €)
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Montmaneu, de Festa Major

Montmaneu us espera aquest cap de setmana.
MONTMANEU / LA VEU

M

ontmaneu
celebrarà aquest cap
de setmana la seva
Festa Major. El govern municipal “amb la voluntat de seguir millorant-la aquest any
hem afegit una sèrie d’actes
que esperem que siguin de
l’agrat dels veïns”. El programa
és el següent:
Divendres, 1 de setembre
21:00h Sopar Popular a la plaça Major. Presentació de l’hereuet i la pubilleta i del pregoner de la Festa Major.
24:00h Actuació de MARIACHI BARCELONA i show woman d’humor amb MAYTE
CARRERAS.
Dissabte, 2 de setembre
9:00h Caminada popular a La

Font de La Panadella i esmorzar.
11:30h Futbol sala i tennis
taula al poliesportiu
13:00h Festa de l’escuma i jocs
infantils
18:00h Desfilada de vestits de
núvia a la Plaça Major.
20:00h “Escala en hi-fi” a la
Plaça Major.
24:00h Ball i gresca amb l’orquestra “LA BANDA DEL
DRAC”
Diumenge, 3 de setembre
10:30h Cercavila amb gegants
Taratos i Nans de Tàrrega i
Grallers Corral Nou i estrena
dels capgrossos de Montmaneu.
12:30h Missa solemne amb
acompanyament musical de
l’orquestra Rosaleda.
13:00h Sardanes a la Plaça Major amb l’Orquestra Rosaleda.

18:30h Concert de Festa Major a la Plaça Major i tot seguit
ball de Gala amb l’Orquestra
Rosaleda.
Dilluns, 4 de setembre
12:00h Missa de difunts a la
capella de la Mare de Déu de
la Creu.
13:00h Vermut de Festa Major
14:00h Paella popular (preu
10€) caldrà apuntar-se a l’ajuntament o al Cafè del poble.
16:00h Bingo
17:30h Jocs pels més petits:
carreres de sacs, trenca l’olla,
tirar la corda, etc...Seguidament xocolatada per a tothom.
20:00h Havaneres amb el grup
les ANXOVETES
Durant tota la Festa Major es
podrà visitar l’exposició de caricatures de veïns del poble i
l’exposició de vestits de núvia
al local polivalent.

Òdena s’incorpora a la Xarxa de
Serveis Locals d’Habitatge
ANOIA / LA VEU

L

a Xarxa de Serveis
Locals
d’Habitatge
(XSLH), agrupació voluntària d’ens local amb interès en les polítiques d’habitatge impulsada per la Diputació
de Barcelona, compta ja amb
101 membres adherits després
de les incorporacions de Sant
Andreu de Llavaneres, Sallent,
Òdena, Esparreguera i Pineda

de Mar.
D’aquests 101 ens, 63 tenen
oficines locals d’habitatge o
borses de mediació per al lloguer social, amb conveni amb
l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, i la resta són ens
locals que estan duent a terme algun programa o activitat
relacionada amb l’habitatge, ja
sigui des d’un servei propi, o
des d’altres àrees com serveis
socials, consum o urbanisme.

Per publicitat a

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51 - 671 669 047

L’objectiu de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge, promoguda per la Diputació de
Barcelona, és ser un espai d’interrelació entre els membres,
per fomentar la transferència
d’experiències i coneixements,
la qualitat i la innovació entre
els serveis locals d’habitatge,
ja sigui a través d’oficines, borses o punts d’informació, per a
gestionar millor les polítiques
d’habitatge dels municipis.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
publicitat@veuanoia.cat

Cap de setmana festiu a
Sant Genís (Jorba)
JORBA / LA VEU

E

l nucli de Sant Genís
(Jorba) celebra aquest
cap de setmana la seva
Festa Major, amb una nodrida
agenda d’activitats durant els
tres dies. Són les següents:
Divendres, 1 de setembre
A les 20,30h CERCAVILA
que donarà la volta al poble
amb els GEGANTS DE SANT
GENÍS, LA TORRADA, EL
GALL CRESTES i ELS PETITS DIABLES DE SANT
GENÍS, amb els seu músics.
Després a la plaça de la Font
ARENGADADA amb pa amb
tomàquet, raïm, sangria i cremat. El sopar estarà amenitzat
pel grup la GUINGUETA.
Dissabte, 2 de setembre
A les 11h a la pista CURSA D’
ORIENTACIÓ per a totes les
edats! Serà molt divertit!!
Després. A la pista partit amb
la PILOTA GEGANT i vermut.
A les 12h a l’església REPIC de
campanes per anunciar la Festa Major.
A les 18h al teatre de Sant Genís, espectacle infantil VIST-IPLOU de MORC FANTS.
Tot seguit XOCOLATADA,
amb coca i xocolata per a tothom.
A les 20h a la plaça de la Font
CORREFOC. Després de donar la volta al poble, el grup
MAL LLAMP oferirà un gran
CASTELL DE FOCS.
Després, sopar amb FOODTRUCKS.

A les 23h a la sala, ballada de
swing amb OCTAVI CORONADO SWINGTET i classe
oberta de SWING ANOIA.
Tot seguit al cafè DJ BROWN
per seguir ballant!!
A la pista, a partir de les 00 i
fins a les 4h punxaran XAVICORE VS RUKI METANOIZER, que faran ballar
al jovent.
Diumenge, 3 de setembre
A les 10h a l’antic parc campionat de BITLLES CATALANES per equips. Inscripcions
a partir de les 9. Preu: 3€ per
persona.
A les 10h al cafè CONCURS
DE PINTURA RÀPIDA apte
per a totes les edats. Es segellaran els materials usats de
suport. Els premis es donaran
durant la ballada de sardanes
desprès d’una curta exposició.
Els premis seran productes de
la terra.
A les 13h a l’església MISSA
de Festa Major i CANTADA
DELS GOIGS.
A partir de les 14h BALLADA
DE SARDANES amb TERRES DE MARCA.
Mentrestant, EL VERMUT
De les 18 a les 20h de la tarda
al parc JOCS INFLABLES pels
més petits i PAINTBALL pels
joves, tot coordinat pel grup
ANIMA’NS.
A les 20,30h a l’era de ca l’Escura CONCERT fi de festa
amb ARIADNA BONET, moment perfecte per sopar entrepans i començar a relaxar-nos
de tanta intensitat.

Advocats

CLÀUSULES SÒL
CONSULTA GRATUÏTA
DIMECRES AL MATÍ
Ctra. De Manresa, 45 / 08700 Igualada
Tel. 934521450 / 938041000
www.cyaadvocats.com – abogados@cyaadvocats.com
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Compartint la pau en el sopar de
germanor dels Hostalets de Pierola

Segur estarà
demà dissabte
de festa grossa

HOSTALETS P. / LA VEU

L

’Associació cultural i
social Salam (pau) dels
Hostalets de Pierola va
organitzar un sopar de germanor per quart any consecutiu, el passat 25 d’agost a
la plaça de les Oliveres, i va
reunir al voltant de 300 veïns
en un moment de sensibilitat
i dolor, per tots, al cap d’una
setmana dels atemptats a
Barcelona i Cambrils.
Aquesta era la quarta trobada
consecutiva que l’associació
ofereix al municipi i va reunir bona part dels veïns en
una convocatòria especialment emotiva i on, com en els
anys anteriors, van compartir
menjar típic del Marroc amb
amanida de pasta, pa, carn a
la brasa, pastissets i te.
Al començament de l’acte, el
president de l’associació, Mo-

hand Belhadi Laksir, va tenir
unes paraules de condemna
als atemptats i de suport a totes les víctimes, especialment
per la seva comunitat, i es va
fer 1 minut de silenci.
Tot seguit es va començar a
servir el menjar i tots els as-

sistents van gaudir del sopar
de germanor fet amb tots els
ingredients necessaris perquè fos un èxit.
En acabar es va sortejar un
conjunt de tasses i una tetera
i, tocant la mitjanit, es va donar l’acte per tancat.

Un any més, l’associació va
agrair molt la feina de les
cuineres, organitzadors i l’assistència de totes les persones dels Hostalets de Pierola
que responen activament a la
convocatòria.

Manifest dels comunitat musulmana dels Hostalets
El passat dimecres, 23
d’agost la Comunitat Musulmana dels Hostalets de Pierola ha expressat, mitjançant
la lectura d’un manifest, el
seu rebuig als atemptats de
Barcelona i Cambrils.
Just a les 12 del migdia, la
Comunitat Musulmana dels
Hostalets de Pierola, acompanyada dels veïns i les autoritats municipals, s’ha
concentrat davant de l’Ajuntament per llegir un manifest de condemna als atemptats de Barcelona i Cambrils.
La lectura del manifest ha
estat a càrrec de dues infants
hostaletenques de l’Associació Al Salam (esperança),
flanquejades per veïns que
portaven cartells amb missatges de condemna, pau i
solidaritat.
A través del manifest la
Comunitat Musulmana ha
mostrat el seu rebuig i repulsa als atemptats de Barcelona i Cambrils i ha deixat

clar que l’Islam no permet els
comportaments violents i es
regeix pels valors de la solidaritat i el respecte. A la vegada
s’ha volgut enviar un missatge
d’acompanyament a totes les

víctimes i els seus familiars i
amics.
Finalment el manifest ha agraït a les forces de seguretat i
emergències tota la feina feta
per salvaguardar la llibertat i

la seguretat de tothom.
Per acabar l’acte s’ha realitzat un minut de silenci en
memòria i record de totes les
víctimes que ha acabat amb
un fort aplaudiment.

El nucli de Segur celebrarà la
seva festa grossa aquest proper dissabte dia 2 de setembre,
amb la qual es tancarà el cicle
de festes majors del municipi
de Veciana encetat al mes de
maig.
Els actes preparats per la comissió de festes començaran a
la 1 de la tarda amb la missa
al santuari de la Mare de Déu
del Puig del Ram. A les 6 de
la tarda es reprendran els actes
amb el repic de campanes i la
lectura del pregó que donaran
lloc a la xocolatada i els jocs
per la mainada amenitzats
pel grup Cottage que farà un
concert a partir de les 7 de la
tarda. Una gran rifa a 2/4 de 9
del vespre posarà punt i final a
la festa grossa d’enguany.
L’acte compta amb l’ajut de
l’Ajuntament de Veciana i diverses empreses i entitats.

Paella, havaneres i bon
ambient al Dinar del
Soci del Casal d’avis
dels Hostalets

Un any més, i ja en van dotze, la junta del Casal d’avis
dels Hostalets va organitzar el
dinar del soci amb una gran
participació dels veïns del municipi i on no hi va faltar l’alcalde i regidors del consistori.
El que va començar fa una
dècada amb una trobada que
reunia unes 40 persones s’ha
convertit en una tradició per
l’últim dissabte d’agost que, en
aquesta edició, ja va comptar
amb 350 comensals.
Una gran i gustosa paella va
ser el plat principal, acompanyada amb beguda i gelat de
postres. Un molt bon ambient,
sobretaula i tertúlia van allargar l’àpat fins ben entrada la
tarda. Va ser el moment en el
que el trio del grup d’havaneres l’Espingari va oferir un recital pel qual ningú es va moure de la plaça de Cal Figueres.

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
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Festa Major Montmaneu 2017

dijous, 31 d’agost

diumenge, 3 de setembre

19:30h Cinema
21:00h
llums.

a la fresca.
Engalanament de la Plaça Major i encesa de les

divendres, 1 de setembre
21:00h Sopar Popular a la plaça Major (recollir el tiquet a
l’Ajuntament abans del dia 28 d’agost preu 5€). Presentació de
l’hereuet i la pubilleta i del pregoner de la Festa Major.
24:00h Actuació de Mariachi Barcelona i show woman
d’humor amb Mayte Carreras.

dissabte, 2 de setembre
9:00h Caminada
esmorzar.

popular a La Font de La Panadella i

10:30h Cercavila amb gegants Tararots i Nans de Tàrrega i
Grallers Corral Nou i estrena dels capgrossos de Montmaneu
12:30h Missa solemne amb acompanyament musical de
l’oquestra Rosaleda.

Sardanes
Rosaleda
13:00h

a la Plaça Major amb

l’orquestra

18:30h Concert de Festa Major a la Plaça Major i tot seguit

ball de Gala amb l’orquestra Rosaleda
diumenge, 3 de setembre

12:00h Missa de difunts a la capella de la Mare de Déu de
la Creu.
13:00h Vermut

de Festa Major.

11:30h Futbol

sala i tennis taula al poliesportiu
13:00h Festa de l’escuma i jocs infantils

14:00h Paella popular (preu 10€) caldrà apuntar-se a
l’ajuntament o al Cafè del poble.

18:00h Desfilada de vestits de núvia a la Plaça Major.

16:00h Bingo

20:00h “Escala

en hi-fi” a la Plaça Major.

24:00h Ball i gresca amb l’orquestra

Drac”

“La Banda del

Col·laboradors: El Bruc Cafeteria Queralt, Finques Parera, Finques Badia, Restaurant Hotel Parada, Finques Rambles, Elèctrica Pintó, Ous Marimon, Pastoret, Agrupació de
propietaris de l’area de caça Montmaneu i la Panadella,
Excavacions Gassó, Instal·lacions Parera, Hotel Bayona,
Fusteria Elies, Joan Forn Marce S.L., Menjars Eustaqui, La
Cansaladeria, El cafè del poble (Montmaneu).

Jocs pels més petits:carreres de sacs, trenca l’olla,
tirar la corda, etc.. Seguidament xocolatada per a tothom.

17:30h

20:00h Havaneres amb el grup les Anxovetes
Durant tota la Festa Major es podrà visitar l’exposició de caricatures de veïns del poble i l’exposició de vestits de núvia
al local polivalent.

Ajuntament de Montmaneu

23

24 |

ESPORTS

Divendres, 1 de setembre de 2017

Armand Monleon guanya
el Mototerra de Mediona

Els dos CFI i els equips
de Tercera comencen les
competicions de futbol

MOTOR / LA VEU

E

l passat 19 d’Agost es
va donar el tret d’inici
a una nova temporada
del Trofeu Social de Mototerras 2017 tutelat per Moto Club
Igualada amb la disputa de la
2ª Edició del Mototerra de St.
Joan de Mediona/Les Cases
Noves, una cursa organitzada
pel grup de Motards de Les
Cases Noves amb la col·laboració de AC Baldrich.
La prova, que va comptar amb
una nombrosa inscripció, fou
tot un èxit organitzatiu. Cal
destacar la gran participació
que hi va haver sobretot en
les categories dels pilots mes
petits, proba de l’encert que
va tenir el Campionat fa uns
anys al obrir també aquesta
modalitat als mes joves dintre
d’aquest Trofeu Social.
La cursa, que es va disputar
en 5 mànigues diferents, va
tenir com a protagonista el
fang, sobretot present en la
primera part d’aquesta, deixant un traçat molt tècnic
tot i que divertit a la mateixa
hora. Armand Monleón (del
Moto Club Igualada) va ser
el vencedor de la proba en la

FUTBOL / LA VEU

E
categoria Open. El dakarià es
va mostrar intractable en un
traçat mes propi d’una cursa
d’Enduro que no pas a les pistes de sud-Amèrica a les que
ara està mes acostumat. Marc
Vives, amb Yamaha, va finalitzar segon a Les Cases Noves i
es un clar candidat a revalidar
el títol del Social de Mototerres que ja va aconseguir l’any
passat. Amos Tejido va acabar
darrera de Marc i va aconseguir pujar al podi. El top 5 el
van completar Carles Figuerola, que va ser quart amb la
Gas Gas i Joel Vives que va ser
cinquè.
En la categoría de MX85, on

es van classificar 13 pilots, el
vencedor va ser Marc Pablo,
seguit de Alex Puey i de Gerard García que van mantenir
una aferrissada lluita per pujar
al Podi. En MX65 Alex Ferriol va finalitzar primer acompanyat d’Alex Lopez i de Joel
Zamora que van ser segon i
tercer respectivament. Anna
Gonzalez va vèncer en MX50,
seguida de l’Igualadí de KTM
Marc Alibau i de Juan García
que va ser tercer.
La propera cita del Trofeu (a
tres programades) serà el proper 17 de Setembre amb la
disputa del Mototerra de Masquefa.

ls dos primers equips
del CF Igualada, a
Primera Catalana i 2a
Divisió Nacional Femenina, i
els equips anoiencs de Tercera
Catalana -un total de vuit- comencen aquest cap de setmana la competició.
El CF Igualada masculí començarà a casa, diumenge a
les 5 de la tarda, rebent la visita de l’Alpicat de Lleida. A
Segona Nacional, diumenge a
les 12 del migdia, les fèmines
debutaran a les Comes davant
el Collerense de Mallorca.
A Tercera, destaca el primer
derbi anoienc de la temporada, el que jugaran el San Mauro A i la Pobla de Claramunt,
demà dissabte a 2/4 de 7 de
la tarda. Tots els equips de la
comarca comencen la temporada a casa, a excepció del San
Mauro B, al grup vuitè, que
ho farà a Pallejà. Anoia, Òdena, Piera, Montserrat i Calaf
-aquest al grup setè- debutaran davant dels seus afeccionats.

Els partits són els següents:
Primera Catalana (G2)
Efac Almacelles-Balaguer
Sants-Martinenc
Viladecans-San Cristobal
Vista Alegre-U. Bellvitge
Valls-Vilaseca
Sant Ildefons- Tortosa
Rapitenca-Lleida B
IGUALADA-Alpicat
Borges Blanques-Andorra
Tercera Catalana (G12-7-8)
St. Pere M.-Ribes
Mediona-Olivella
ANOIA-Moja
SAN MAURO-POBLA CL.
La Múnia-Ribetana
Hortonenc-Martinenca
ÒDENA-Cubelles
PIERA-Sitges
MONTSERRAT-Riudebitlles
CALAF-Cardona (G7)
Pallejà-SAN MAURO B (G8)
Segona Nacional Femenina
Son Sardina-Levante LP
Espanyol B-St. Gabriel
Barcelona B-Seagull
Pallejà-Sp. Maó
Europa-Pardinyes Lleida
P. Ferranca-AEM Lleida
IGUALADA-Collerense

Els igualadins Ramon Enrich i Armand Mollà,
al Mundial de Biketrial de Pujalt
BIKETRIAL / ROGER CASAS-MCI

D

urant les darreres
setmanes
d’agost
hem pogut vibrar
amb el Campionat del món de
Biketrial que s’ha celebrat a la
població de Pujalt. El Campionat ha constat de dues proves amb zones de diferents
característiques amb les que
s’ha configurat la classificació
final.
Enguany, dos monitors de
l’escola de biketrial del Moto
Club Igualada, (Anoia Trial
Academy), (A.T.A), hi han
participat. En primer lloc,
cal destacar el debut en un
mundial d’en Ramon Enrich
en categoria Júnior el qual ha
comptat amb el motxiller Jordi Cano, també monitor de
l’A.T.A. L’Armand Mollà ha
tornat a competir en la màxima categoria (Elit) en el que
ha sigut el seu 14è mundial.
La primera cursa per les categories més grans va tenir lloc
el passat dimarts 15 d’agost

en un terreny molt traïdor, en
una zona boscosa al costat del
poble de Pujalt. La concentració i enginy van jugar un paper clau en aquesta cursa per
poder trobar la millor solució
per superar cada obstacle. En
Ramon va aconseguir una genial segona posició en la seva
primera cursa puntuable per
un campionat del món, quelcom remarcable.
L’Armand va acabar quart a
molt poca distància del podi.
Molt bona jornada per als
nostres pilots.
La segona i última cursa va tenir lloc divendres en un escenari diferent, en una pedrera.
La calor i els difícils obstacles
de pedra no ho van posar fàcil
i la resistència i la regularitat
van ser clau. En Ramon va fer
una molt bona primera volta
que va ser difícil de repetir
després a la segona. Amb això
va acabar tercer. L’Armand,
després d’alguns errors al
principi de la jornada, va anar
recuperant terreny fins a ser

segon a falta de les últimes zones indoor. Dos peus en l’última zona el van fer quedar-se
en el tercer esgraó del podi.
Aquest ha sigut el seu primer
podi en un mundial en la màxima categoria.

Pel que fa a la classificació
general, en Ramon ha acabat
sent 3r del món en categoria
Júnior després de desempatar
per punts amb el segon classificat. L’Armand ha acabat en
quarta posició molt a prop del

podi. Aquest ha estat un gran
any pels nostres pilots, que
van oferir un bon espectacle.
Els animem a seguir lluitant
i també esperem veure els
alumnes de l’escola deixant el
llistó ben alt!
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Manel del Valle serà el
segon porter de l’IHC

Inici d’entrenaments dels equips
de l’Handbol Igualada
HANDBOL / LA VEU

E
El president de l’IHC Manel Buron amb Manuel del Valle.
HOQUEI / LA VEU

M

anel del Valle Garcia, de 20 anys i
porter del filial arlequinat, afronta el seu segon any
com a jugador sènior i aquesta temporada es convertirà en
el segon porter de la plantilla
del primer equip de l’Igualada
Hoquei Club per la temporada
2017-2018. El porter, que va
començar a patinar als 5 anys,
porta 15 anys al club igualadí.
Del Valle ha declarat que “després de tants anys al club, formar part del primer equip és
un somni i estic molt content”.
Dos anys titular
del segon equip
En les dues darreres temporades, Del Valle ha estat el porter
titular del segon equip, el Vallter Igualada, que en dos anys
ha aconseguit dos ascensos des
de la Segona Catalana fins a la
Nacional Catalana. Manel del

Valle alternarà el primer equip
amb el segon equip, on sempre
que li sigui possible continuarà jugant. Un nou jugador
de la casa que en temporades
anteriors ja havia estat convocat amb el primer equip i que
ara, amb el seu esforç i treball
s’ha guanyat poder estar com
a company d’Elagi Deitg. De
cara la propera temporada,
el porter procedent del filial
igualadí ha dit que “la majoria
de l’equip fa anys que ens coneixem, segur que farem una
gran pinya i aconseguirem fer
una gran temporada”.
Manel del Valle i la resta de la
plantilla del primer equip començaran el pròxim 29 d’agost
la pretemporada. El tècnic Ferran López no podrà disposar
però, dels també canterans Roger Bars, Jordi Méndez i César
‘Tety’ Vives, que disputaran a
Nanjing (Xina) els World Roller Games 2017 a partir del
pròxim 27 d’agost.

ls equips del club handbol Igualada que han
de disputar sectors per
poder jugar a Lliga Catalana ja
estan treballant a les Comes.
S’han posat en marxa i han fet
els primers entrenaments de la
temporada. És el cas del Juvenil Masculí ,i l’infantil masculí
que entrenen per aconseguir
el millor estat de forma físic,
tècnic i tàctic de cara als partits de les fases d’ascens.
Per part dels conjunts Cadet
masculí i femení i Infantil femení començaran a treballar a
partir de dimarts a les comes
per preparar les fases de 1ª catalana.
El conjunt sénior masculí ha
començat a entrenar aquest
dilluns de cara a iniciar de

la millor manera possible la
temporada 2017-18 . Dins de
la planificació d’aquest inici es
contemplen partits amistosos
per totes les categoríes del club
durant el proper setembre per
tal d’aconseguir el millor joc
possible per tots els conjunts.
Per altra banda el club cele-

brarà , el pròxim 6 de Setembre de 21:00 a 22:00 a les comes, proves de selecció de
noies pels equips de la línia
femenina on podran participar totes aquelles noies majors
de 7 anys que desitgin formar
part dels equips del club.

La Volcat 2018 es tornarà a fer a
Igualada el 30 i 31 de març i 1 d’abril
CICLISME / LA VEU

L

a Volcat 2018 es realitzarà durant els dies 30,
31 de març i 1 d’abril, en
plena Setmana Santa com de
costum. Seguirà amb el mateix
format de seu única a Igualada
com en les dues últimes edicions i espera seguir creixent
i batent rècords com els 1.000
corredors i les 20 nacionalitats
diferents de la passada edició.
A més, serà el quart any consecutiu que la VOLCAT repartirà punts UCI, i el tercer amb
la categoria UCI S2, un fet important de cara a la participació internacional.
La pionera cursa de mountain
bike per etapes i una de les més

antigues d’Europa seguirà amb
el mateix format de tres etapes
d’aproximadament 60, 80 i 40
quilòmetres. A més serà fidel a
la seva filosofia, enllaçant multitud de senderes amb diversos
trams de pista, la qual cosa la
fan una de les proves per etapes
de mountain bike més divertides i amb més senderes del
món. La prova d’uns 180 quilòmetres de distància transcorre
per la comarca de l’Anoia, ideal per a aquest tipus de proves
gràcies a la seva gran xarxa de
senderes enllaçades, el tipus de
terreny i els bells paisatges que
la formen.
En definitiva són tres dies de
mountain bike per a tots els

L

p

Disseny de Producte

www.loop-disseny.com
C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

nivells. Ideal per unes vacances que uneixen oci i esport, i
l’oportunitat de viure una prova de mountain bike per etapes
amb recorreguts espectaculars
i experimentar la sensació de
ser finisher després de tres dies
de gran esforç. Els que aconsegueixin superar el repte aconseguiran la samarreta finisher
de Volcat. Per tots aquells que
no tinguin l’estat de forma desitjat per diferents raons existeix també la possibilitat de
participar a la Volcat en una o
dues etapes.
Com en totes les edicions s’espera la presència de corredors
internacionals i nacionals de
primer nivell.

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra
a la teva hipoteca?
Pots aconseguir que el teu banc te
la tregui sense reclamació judicial
Per més informació, truca’ns al:

629 77 31 01

Per publicitat a

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat
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L’Igualada HC debutarà a l’OK Lliga davant el Girona
el 7 d’octubre, i abans jugarà la Lliga Catalana
HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Calaf Grup
començarà la temporada a l’OK Lliga a la
pista del Girona, el proper 7
d’octubre. La temporada finalitzarà el 27 de maig a les Comes, amb un partit davant el
Lloret.
Abans, però, els igualadins jugaran la Lliga Catalana. De fet,
aquesta setmana ha arrencat
la pretemporada. Els arlequinats tornen als entenaments
sense els internacionals Roger
Bars i Jordi Méndez, que estan
disputan els WRG en la categoria sub-20, i Tety Vives que
ho farà amb Holanda, en categoria absoluta.
Sense els “orientals”, la resta de
la plantilla igualadina, amb les
novetats d’Oriol Vives i Gerard Miquel i el suport de jugadors de la base, es posen a
les ordres de Ferran López per
preparar una temporada que
s’espera que s’assembli més a
la segona volta que no pas a la
primera de la lliga anterior, en
la que l’IHC va arribar a estar
sorprenentment en zona de
descens.
Mentrestant els igualadins estan complint amb escreix amb
les millors previsions a Nanjing. Totes dues seleccions -la
S20 i l’absoluta femenina han
guanyat força partits i es mantenen en els primers llocs de
les seves respectives classificacions.

L’IHC, celebrant un gol davant el Noia Freixenet, la passada temporada. Foto: arxiu Joan Guasch.

Els igualadins estan
fent un gran paper als
Jocs de Nanjing
El primer partit oficial, el 8 de
setembre en Lliga Catalana
Pel que fa a la Lliga Catalana,
s’’iniciarà el 8 de setembre i
servirà perquè els equips arrenquin amb força la temporada, es va recuperar ara fa
dos anys amb l’esperit de ser la

continuadora de l’antiga Lliga Catalana, celebrada entre
1989 i 1998. El Reus Deportiu
La Fira, que la passada temporada va derrotar el Moritz
Vendrell a la final disputada a
Igualada, n’és l’actual campió.
L’IHC jugarà el primer partit
el 8 de setembre a casa davant
el Lloret, el dia 12 a la pista de
l’Arenys de Munt, i acabar la
primera fase a les Comes davant el Vic el 15 de setembre. Maria Diez i Teresa Bernadas, amb Roger Bars i Jordi Méndez, a la Xina.

OK Lliga 2017-18
Jornada 1/16 (7-10/16-1)
Noia		
Liceo
Vendrell
Arenys M.
Palafrugell
Caldes
Voltregà
Reus D.
Vic		 Lloret
Girona		
IGUALADA
Asturhockey FC Barcelona
Lleida		
Alcoi
Jornada 2/17 (14-10/20-1)
FC Barcelona Palafrugell
Alcoi		
Voltregà
Caldes		
Vendrell
Lloret		
Lleida
IGUALADA
Vic
Reus D.		
Noia
Arenys M.
Girona
Coinasa Liceo Asturhockey
Jornada 3/18 (21-10/27-1)
Noia Alcoi
Vendrell
FC Barcelona
Palafrugell
Liceo
Voltregà
Lloret
Girona		
Vic
Asturhockey Reus D.
Lleida		
IGUALADA
Arenys M.
Caldes

Jornada 4/19 (28-10/4-2)
FC Barcelona Arenys M.
Vic		 Lleida
Alcoi		
Asturhockey
Caldes		
Girona
Lloret		
Noia
IGUALADA
Voltregà
Reus D.		
Palafrugell
Coinasa Liceo Vendrell
Jornada 5/20 (1-11/10-2)
Noia IGUALADA
Vendrell
Reus D.
Palafrugell
Alcoi
Voltregà
Vic
Girona		
Lleida
Caldes		
FC Barcelona
Asturhockey Lloret
Arenys M.
Liceo
Jornada 6/21 (7-11/3-3)
FC Barcelona Girona
Coinasa Liceo Caldes
Reus D.		
Arenys M.
Alcoi		
Vendrell
Lloret		
Palafrugell
IGUALADA
Asturhockey
Vic		 Noia
Lleida		
Voltregà

Jornada 7/22 (11-11/13-3)
FC Barcelona Liceo
Noia		
Lleida
Vendrell
Lloret
Palafrugell
IGUALADA
Girona		
Voltregà
Caldes		
Reus D.
Asturhockey Vic
Arenys M.
Alcoi
Jornada 8/23 (18-11/17-3)
Vic		 Palafrugell
Voltregà
Noia
Alcoi		
Caldes
Lloret		
Arenys M.
IGUALADA
Vendrell
Reus D.		
FC Barcelona
Lleida		
Asturhockey
Coinasa Liceo Girona
Jornada 9/24 (28-11/14-4)
Coinasa Liceo Reus D.
FC Barcelona Alcoi
Caldes		
Lloret
Arenys M.
IGUALADA
Vendrell
Vic
Palafrugell
Lleida
Asturhockey Voltregà
Girona		
Noia

Jornada 10/25 (2-12/21-4)
Vic		
Arenys M.
Voltregà
Palafrugell
Alcoi		
Liceo
Lloret		
FC Barcelona
IGUALADA
Caldes
Reus D.		
Girona
Lleida		
Vendrell
Noia		
Asturhockey
Jornada 11/26 (6-12/28-4)
FC Barcelona IGUALADA
Vendrell
Voltregà
Palafrugell
Noia
Girona		
Asturhockey
Caldes		
Vic
Reus D.		
Alcoi
Arenys M.
Lleida
Coinasa Liceo Lloret
Jornada 12/27 (12-12/1-5)
Alcoi		
Girona
Lloret		
Reus D.
IGUALADA
Liceo
Vic		
FC Barcelona
Lleida		
Caldes
Voltregà
Arenys M.
Noia		
Vendrell
Asturhockey Palafrugell

Jornada 13/28 (16-12/5-5)
FC Barcelona Lleida
Vendrell
Asturhockey
Girona		
Palafrugell
Alcoi		
Lloret
Caldes		
Voltregà
Reus D.		
IGUALADA
Arenys M.
Noia
Coinasa Liceo Vic
Jornada 14/29 (23-12/19-5)
Girona		
Lloret
IGUALADA
Alcoi
Vic		
Reus D.
Lleida		
Liceo
Voltregà
FC Barcelona
Noia		
Caldes
Asturhockey Arenys M.
Palafrugell
Vendrell
Jornada 15/30 (7-1/27-5)
Lloret		
IGUALADA
Alcoi		
Vic
Reus D.		
Lleida
Coinasa Liceo Voltregà
FC Barcelona Noia
Caldes		
Asturhockey
Arenys M.
Palafrugell
Vendrell
Girona
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El CB Igualada debutarà a casa davant el Mataró
en una nova temporada a la Lliga EBA
BÀSQUET / LA VEU

E

l Club Bàsquet Igualada debutarà davant el
Mataró a les Comes en
la primera jornada de la Lliga
EBA 2017-18. Els igualadins
que entrena Jordi Martí intentaran millorar el bon paper de
la passada temporada. L’equip
manté l’esquelet de la campanya anterior, amb les incorporacions de Sergi Carrión,
que prové de l’Artés, i Miquel
Benito, que aquesta temporada jugarà exclusivament amb
el primer equip. Causen baixa
Miquel Moliner i Xavi Creus.
La temporada finalitzarà el 28
d’abril, també a les Comes, davant el Cerdanyola.
Pel que fa al pla de competició,
se celebrarà una Final a quatre, entre els equips classificats
en els llocs 1r i 2a de cada un
dels dos grups de la Lliga regular, amb la finalitat d’establir
la classificació final d’aquest
grup C de Lliga EBA. Baixarà directament el darrer classificat. Els equips classificats
en els llocs 12 i 13 de cada un

El CBI, davant el Cerdanyola a les Comes, la temporada passada. Foto: Arxiu Joan Guasch.

dels dos grups, celebraran una
eliminatòria de permanència,
a anada i tornada.
Avui, assemblea de socis
Avui divendres, a les 7 de la
tarda a les Comes, tindrà lloc
una assembla de socis extra-

ordinària. En aquesta reunió
la junta proposa un augment
de quotes de formació. També es parlarà dels objectius de
la nova temporada, i de certs
canvis a la junta. És quasi segur que el president del club,
Roger Casellas, informarà als

associats que no es presentarà
a la reelecció en les properes
eleccions, previstes per març
de l’any vinent. Aquesta situació vindria provocada davant
recents episodis de dimissions
a la junta directiva.

Avui, assemblea de socis, en la que tot sembla
indicar que el president
Roger Casellas anunciarà que no es presentarà a la reelecció

Lliga EBA (grup C-B) 2017-18
Jornada 1/14 (24-9/21-1)
IGUALADA-Mataró
Palma AE-JAC Sants
Cornellà-Andorra B
Salt-Vic
Valls-Castellbisbal
Pardinyes-Mollet
Cerdanyola-Olivar

Jornada 4/17 (15-10/18-2)
Mollet-IGUALADA
Castellbisbal-Olivar
Vic-Cerdanyola
Andorra B-Pardinyes
Sants-Valls
Mataró-Salt
Palma AE-Cornellà

Jornada 7/20 (5-11/11-3)
IGUALADA-Salt
Valls-Cornellà
Pardinyes-Palma AE
Cerdanyola-Mataró
Olivar-JAC Sants
Mollet-Andorra B
Castellbisbal-Vic

Jornada 10/23 (26-11/8-4)
Andorra B-IGUALADA
JAC Sants-Vic
Mataró-Castellbisbal
Palma AE-Mollet
Cornellà-Olivar
Salt-Cerdanyola
Valls-Pardinyes

Jornada 13/26 (14-1/28-4)
Cerdanyola-IGUALADA
Olivar-Pardinyes
Mollet-Valls
Castellbisbal-Salt
Vic-Cornellà
Andorra B-Palma AE
JAC Sants-Mataró

Jornada 2/15 (1-10/28-1)
Olivar-IGUALADA
Mollet-Cerdanyola
Castellbisbal-Pardinyes
Vic-Valls
Andorra B-Salt
JAC Sants-Cornellà
Mataró-Palma AE

Jornada 5/18 (22-10/25-2)
IGUALADA-Cornellà
Salt-Palma AE
Valls-Mataró
Pardinyes-JAC Sants
Cerdanyola-Andorra B
Olivar-Vic
Mollet-Castellbisbal

Jornada 8/21 (12-11/18-3)
Vic-IGUALADA
Andorra B-Castellbisbal
JAC Sants-Mollet
Mataró-Olivar
Palma AE-Cerdanyola
Cornellà-Pardinyes
Salt-Valls

Jornada 11/24 (3-12/15-4)
IGUALADA-Pardinyes
Cerdanyola-Valls
Olivar-Salt
Mollet-Cornellà
Castellbisbal-Palma AE
Vic-Mataró
Andorra B-JAC Sants

Els dos primers classificats jugaran la promoció d’ascens.
El darrer classificat baixarà
directament. El penúltim i
l’avantpenúltim jugaran una
eliminatòria de descens.

Jornada 3/16 (8-10/11-2)
IGUALADA-Palma AE
Cornellà-Mataró
Salt-JAC Sants
Valls-Andorra B
Pardinyes-Vic
Cerdanyola-Castellbisbal
Olivar-Mollet

Jornada 6/19 (29-10/4-3)
Castellbisbal-IGUALADA
Vic-Mollet
Andorra B-Olivar
JAC Sants-Cerdanyola
Mataró-Pardinyes
Palma AE-Valls
Cornellà-Salt

Jornada 9/22 (19-11/25-3)
IGUALADA-Valls
Pardinyes-Salt
Cerdanyola-Cornellà
Olivar-Palma AE
Mollet-Mataró
Castellbisbal-JAC Sants
Vic-Andorra B

Jornada 12/25 (17-12/21-4)
IGUALADA-JAC Sants
Mataró-Andorra B
Palma AE-Vic
Cornellà-Castellbisbal
Salt-Mollet
Valls-Olivar
Pardinyes-Cerdanyola

28 |

ESPORTS

Divendres, 1 de setembre de 2017

Sentit i participat Memorial Gabriel Pérez de pàdel
PÀDEL / LA VEU

F

amiliars, amics i companys del món del pàdel igualadí han volgut
participar, aquest passat dijous 24 d’agost, en el 1r Memorial Gabriel Perez Escalante, torneig de pàdel que neix
aquest any i que es farà cada
mes d’agost perquè la figura
d’en Gabriel no s’oblidi mai.
Recordem que en Gabriel va
ingressar a l’Hospital d’Igualada (després d’anar tres vegades
de urgències) per una apendicitis que es va complicar amb
una peritonitis, i que més tard
va ser traslladat a l’Hospital
Clínic de Barcelona, on va
morir el 23 d’agost del 2016.
Aquest fet encara està pendent
de judici per determinar si hi
va haver-hi negligència per
part de l’Hospital d’Igualada.
El torneig es va celebrar al
complex esportiu de l’Infinit
de la capital de l’Anoia i va reunir més de cent persones per
commemorar el primer aniversari de la trista desaparició
del jove esportista.

Els organitzadors van ser els
components i companys de
pàdel d’en Gabri.
El sistema de joc va ser una
americana-pou. La idea principal era de fer tres torns de 20
persones, però la gran quantitat d’inscrits va fer que l’organització amplies a un torn
més, amb la qual cosa van participar en total 80 jugadors,
més una trentena de persones
entre amics i familiars que, tot
i que no van jugar, van voler
participar de l’acte.
El primer torn va començar
a les 18 h i va acabar a les
19:15h. El segon torn va començar a les 19:15h i es va
allargar fins a les 20:30 h, hora
en què es van fer els parlaments dels organitzadors i la
família. També es va guardar
un minut de silenci i el Luis, la
Carmen i el David (pare, mare
i germà del Gabri) van descobrir una placa recordatòria en
unes de les parets que dona
accés a les pistes de pàdel.
Després d’uns moments de
molta emoció, van seguir els
torns 3 (20:45h a 22:00h) i 4

(22:00h a 23:15h), amb inici,
també, d’una gran botifarrada
per a tots els participants.
La samarreta és de color verd
fluix, color preferit del Gabri, i
el disseny del logo ha estat fet

per un conegut de la familia.
Per part de l’organització els
organitzadors volen agrair
l’ajut dels col·laboradorsi a la
família, que els ha donat totes
les facilitats per fer el torneig.

Bernat Jaume perd la
final del torneig
d’esquaix de
Shepparton, a Austràlia
Gran campionat de l’anoienc
Bernat Jaume a Shepparton,
ciutat veïna de Melbourne arribant a la final i caient 3-2 en
un enorme partit davant Josh
Larkin 75è millor jugador del
món.
El nostre jove representant va
superar la 1a ronda del segon
torneig que va disputar Austràlia. Va ser de matinada hora
catalana davant l’aussie Ronan
Toole al qui va dominar 11-5,
11-4, 11-8. A 2a ronda tocava
un rival de més entitat, el també australià Alex Eustace al
qui va dominar per 11-6, 113, 11-2. A la ronda de quarts
complicadíssim partit davant
el coreà Ko Youngio per un renyit 3-1 amb duríssim i decisiu 3er joc resolt per l’igualadí
per 14-12.
A semis, gran partit de l’igualadí guanyant 11-4, 11-7, 11-4
a Evan Williams (Nova Zelanda), 87è millor del món.
A la final, difícil escriure i descriure avui el que va passar a
Melbourne. Després d’un partit enorme davant el 75è de
mon i tenir 2 boles de partit,
el nostre representant va perdre la final 3-2 davant Josh
Larkin per 11-7, 4-11, 11-4,
4-11, 10-12. Una pena, però
també una demostració clara
de que l’anoienc es troba a un
nivell que comença a donar
que pensar.

RESTAURANTS

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com
--

Cuina
Casolana
Av. Catalunya, 9
08787
La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

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
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Els Moixiganguers descarreguen la seva millor
actuació per Festa Major
CASTELLS/ LA VEU

L

a
diada
castellera de Sant Bartomeu
d’aquest 2017 ha confirmat l’important bagatge
casteller de la plaça d’Igualada. La jornada ha estat rodona per als amfitrions, els
Moixiganguers, que han descarregat per primera vegada
la tripleta de vuit, la que fins
ara és la seva millor actuació,
per la Festa Major. La diada
ha tingut un dels moments
àlgids amb el primer castell
de gamma extra que ha vist la
plaça, la torre de nou amb folre i manilles, que ha carregat
la Joves de Valls, i els Xiquets
de Reus han completat també una diada de màxims amb
tres castells de la gamma alta
de vuit. Els Moixiganguers es
plantaven a la diada castelle-

ra del 2017 “amb l’emoció del
primer dia”, com recordaven
setmanes abans de l’actuació,
perquè en la seva primera participació a la diada castellera
de Sant Bartomeu, el 1995,
van actuar també al costat de
la Colla Joves dels Xiquets de
Valls i dels Xiquets de Reus.
I els tres castells de sis que hi
van descarregar aquell any,
la torre, el tres i el quatre de
sis, han crescut fins als vuit
pisos aquest 2017 i d’una forma plenament consolidada i
que ja els queda ja petita. Els
igualadins han obert plaça
amb la torre de vuit amb folre, la quarta d’aquest any, un
castell que han hagut de treballar en l’encaix amb el folre
i els terços però que gràcies a
una molt bona soca han pogut descarregar. A segona
ronda els morats han intentat

el tres de vuit, una estructura
que malgrat haver completat
en diverses ocasions no havien pogut descarregar mai
a la Festa Major d’Igualada,
i amb una execució impecable han pogut treure’s aquesta
espina; han arrodonit la jornada amb un quatre de vuit
molt sòlid, completant així la
primera tripleta de vuit dels
Moixiganguers descarregada
per la Festa Major de la ciutat. Han tancat el dia amb un
vano de cinc amb dos pilars
de quatre per banda i els tradicionals espadats al balcó.
Però la diada del 2017 també serà recordada pel primer
castell de gamma extra que
ha vist la plaça. La Colla Joves dels Xiquets de Valls, que
dimecres té la important cita
de Sant Fèlix a Vilafranca, ha
demostrat el pes i l’estima per

la plaça igualadina intentant
la torre de nou amb folre i
manilles, el castell més important que s’ha fet mai a la
ciutat. La torre de la Joves és
la primera estructura emmanillada que veu lgualada i el
castell, que intentaven per
primera vegada aquest any,
ha quedat només en carregat
per una sortida nerviosa dels
pisos superiors. En primera
ronda havien descarregat un
tres de nou amb folre sense
problemes. Refets de la caiguda de la torre, han intentat
el quatre de vuit amb agulla,
però el castell s’ha desquadrat
i ha caigut abans de carregar-se. Els vallencs han tancat
la diada amb un pilar de sis
de postal, un pilar que de fet
s’havien plantejat de vuit pisos però que amb la caiguda
de la tercera ronda finalment

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

han descartat. Els Xiquets de
Reus també han fet honor a
la plaça i han anat a màxims:
han començat amb un cinc
de vuit, el primer de la seva
temporada, i han continuat
amb el quatre de vuit amb
agulla, un castell que fins ara
només havien pogut carregar
en una ocasió i que a Igualada pràcticament han pogut
completar, però que finalment només ha quedat carregat durant la sortida del pilar;
han acabat la diada amb una
torre de vuit amb folre descarregada sense problemes.
Els Xiquets de Reus encara
haurien pogut arrodonir més
la jornada amb el pilar de set
amb folre, que han descartat
just en el moment que havia
de pujar el folre per la indisposició d’un dels castellers.

nou urbisol
restaurant

Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719
CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com
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“3, 2, 1… acció!”
Un passeig per la història del cinema a Igualada

A

propòsit de la celebració de la Festa
Major, una exposició
conjunta de l’Arxiu Comarcal de l’Anoia i la Biblioteca
Central d’Igualada està servint per a recórrer el llarg
itinerari de l’univers del cinema a la ciutat d’Igualada, des
dels seus orígens a tombants
del segle XIX fins als nostres
dies, no sense unes projeccions de cineastes de casa.
Un testimonial passeig per les
primeres projeccions, les sales
de cinema, el cinema amateur
et descobreix la història del
setè art a la capital de l’Anoia,
tot evocant aquells primers
moments en què es va evidenciar la inclinació de l’individu per representar seqüències figuratives en moviment
dins d’una determinada demarcació escènica. I tan bon
punt com, acabava de néixer
el cinema de la mà de precursors com: Edison, els germans
Lumière, els germans Pathé,
i Gaumont, el cinematògraf
va envair pobles i ciutats,
esdevenint el major entreteniment per a totes les edats
i classes socials, alhora que
aniria evolucionant d’acord
amb la societat i es convertiria en un colossal negoci.
Un any després del seu naixement oficial, el 28 de desembre de 1895, el cinema
va ser realitat a Casa Nostra;
i tres anys més tard a la ciutat d’Igualada. En uns dies en
què la llanterna màgica ja es
proposava com a un espectacle popular previ al cinema,
dinamitzat pels firaires, Igualada va gaudir d’unes primeres projeccions fixes i imatges
en moviment comentades, a
l’interior del teatre de l’Ateneu
Igualadí de la Classe Obrera i
en una barraca instal·lada a
la plaça de la Creu. Ben aviat,
a l’any 1904, l’Ateneu va instituir el cinema com a espectacle dels nous temps, amb
algunes escenificacions en
moviment i la pel·lícula “La
Bella del Bosque Durmiente”
Paral·lelament, el Cercle
Mercantil va contribuir en la
projecció de sessions cinematogràfiques als mesos d’estiu,
als seus jardins, i a l’hivern,
a l’interior del seu teatre; de
la mateixa manera que s’anaven popularitzant els passis
del Centre Catòlic d’Obrers
i de l’Ateneu Igualadí, amb

l’anomenat
Cinematògraf
Modern. Poc abans de la Primera Gran Guerra, el cinema
-al costat de les varietats- ja
era tot un entreteniment per
a uns igualadins que van
descobrir els grans clàssics
del cinema mut, Max Linder, Charles Chaplin, Buster
Keaton, Stan Laurel, Oliver
Hardy, Harold Lloyd, etc.,
això és, actors i directors novells, entre el cinema còmic
i unes innovadores pel·lícules d’autor. Més endavant, a
la dècada dels 20, la pantalla
ja mostrava documentals sobre la guerra o la reialesa, de
productores, com: Gaumont,
la Metro, la Paramount, etc.;
però, a l’any 1927, el naixement del cinema sonor va
canviar el rumb d’aquesta indústria, en la línia d’enginyar
una altra mentalitat a l’hora
de fer i consumir films. Els
Oscar, els Globus d’Or i l’Exposició Internacional de Barcelona (1929) van permetre al
públic igualadí el gaudi de les
millors
superproduccions,
malgrat en fos qüestionada
la moralitat d’alguna. Amb
tot, a l’any 1930, havia de ser
estrenat el sonor a Igualada,
amb “Broadway Melody”, la
millor pel·lícula de l’any. I,
des de 1931 el cinema sonor
amb el sistema Western Electric va imposar-se amb èxit a
la ciutat i totes les pel·lícules
aviat van haver de cenyir-se
a la normativa d’explotació comercial de tot l’Estat.
ELS CINEMES D’IGUALADA

A mesura que el cinema anava consolidant-se com a una
veritable oferta comercial,
en qüestió d’anys i a pesar
de l’impàs de la Guerra Civil, diferents sales van veure
una successiva inauguració:
L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera
L’Ateneu Igualadí de la Classe Obrera (1863), ja esmentat
en tant que pioner en cinema,
en les primeres pel·lícules de
cinema mut, comptava amb
la col·laboració, entre d’altres,
d’un pianista singular, en Joan
Just. Amb la imposició del
nom Centro Nacional, des de
1939 fins el 1977, pràcticament mai no va parar la seva
oferta cinematogràfica, fins
al punt d’albergar un temps
la seu del Certamen Interna-

cional de Cinema Amateur.
Cine Moderno, altrament,
Astòria
L’any 1934 es va inaugurar el
L’any 1934 es va inaugurar el
Cine Moderno, després, Astòria. El Cine Moderno, a la finca de Can Viñals del carrer de
Sant Josep. La estrena va ser
amb la pel·lícula La Hermana
San Sulpicio. A l’any 1936, hi
va ser instal·lat al seu costat
un cafè tocant al passeig. al
costat. Deu anys més tard, va
incorporar el nom Astòria i va
començar a projectar pel·lícules a l’aire lliure en una pista de
ball, més tard a uns metres de
la nova piscina del Casal. Malgrat ser el Casal el propietari
de l’edifici, i no tenir drets sobre el cinema, sí que va incidir
en la qualificació moral dels
films. El cinema i cafè Astòria van desaparèixer a causa
d’un incendi, a l’agost de 1971.

Per sobre el passeig Verdaguer, la finca de Can Viñals
–coneguda com El Casal- va
ser adquirida per les parròquies igualadines per a les
activitats d’Acció Catòlica i
com a escenari de l’antic teatre del Centre Catòlic. El Casal va ser inaugurat el 1957
amb l’objectiu d’acollir a moltes entitats de signe cultural i
religiós al decurs de la Dictadura franquista. Una sala de
cinema, el Rex, per a pel·lícules aptes, aixecada als anys
60. Més endavant s’habilitaria,
a tocar del Rex, el Petit Rex,
una sala de cinema infantil.

Cine Salón Rosa
El Cine Salón Rosa, que formava part del Bar Restaurant
Canaletas, establiments important de l’antiga carretera
N-II, fundat per Joan Torné
i Bertran, es va inaugurar el
30 de maig de 1942; i amb el
film “Su Excelencia, el mayordomo”, amb l’expenedora d’entrades al costat del Bar Canaletas, va ser estrenat el 1944
com a sala de projeccions.
Amb l’arribada del Cinemascope, a l’any 1955, va guanyar
rellevància i ocupava un espai
que havia estat un restaurant i
sala de ball amb orquestrina.

Cine Tarragona
A la dècada dels 60, en una
època en què el cinema comercial i de gran públic era de
pes, La Compañía Regional de
Espectáculos s’encarregava de
gestionar la majoria dels locals
de cinema de la ciutat, tot repetint les mateixes pel·lícules
a totes les sales, amb puntuals
sessions dobles. Així, un dels
films de fama mundial, “West
Side Story”, va tenir un gran
ressò a Igualada. Emperò, no
tardaria a fer-se realitat el fenomen de la progressiva davallada de públic com a conseqüència dels nous reclams de
la televisió i els nous hàbits del
lleure dominical. Tanmateix,
no obstant aquest descendiment, va ser inaugurat el Cine
Tarragona, al desembre de
1967, amb la projecció de “La
Biblia”. En aquesta sala hi eren
habituals les produccions en
versió original i subtitulada.

Casal d’Acció Catòlica: Saló
Rex i Petit Rex

Cine Kursal
El Kursal va ser inaugurat el

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

17 de juliol de 1970, al carrer
de Sant Magí, amb un aforament de 1500 butaques i
una moderna refrigeració.
Era propietat de l’empresa
Compañía Regional de Espectáculos i Valero Badia hi feia
d’operador. Remodelat vint
anys més tard, va adoptar el
semblant de les noves sales de
cinema adreçades a un públic
reduït. Tres nous Kursal van
mantenir-se prop de vint-icinc anys més, havent de plantar cara no sols a les exigències del digital sinó també a una
incessant pèrdua de públic,
fins al seu tancament definitiu el 16 de gener de 2014.
Cinema Amateur, els cineastes de casa
Quant al Cinema amateur,
aquesta realització no professional, a Igualada, mereix
el reconeixement d’una producció fílmica de vertaders
artistes i creadors. A una fase
inicial i de poc pes, s’hi sumarien uns anys 30 en què en Ramon Godó, Josep Castelltort
“el Truco” i Arcadi Sabaté van
passar a ser uns inqüestionables innovadors, amb obres
que formen part de la millor
filmografia amateur. Més recentment, als anys seixanta,
una colla d’amants del setè
art i sota l’empara de Prisma
Cine-club van crear la Unió
Cinematogràfica
Amateur
Igualadina (UCAI), produint
diverses pel·lícules. I, el 1976
va néixer Film Club Igualada,
que el 1977 va passar a anomenar-se Film Amateur del
Club Natació, impulsor del
Certamen Nacional de Cine
Amateur Ciutat d’Igualada.
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Edificis singulars del Carrer de l’Argent:
La Casa Munguet(2)
Descobreix Igualada i més

D

ependències interiors, un
passeig pel Modernisme
i més...
Internar-te en unes dependències residencials d’un excepcional valor artístic i d’una no menys
captivadora disposició de tots els elements és un autèntic regal per a la
vista; i, més encara, si comptes amb el
privilegi d’uns memorables relats històrics de cada racó de la mà de la seva
propietària –i per a mi una estimable
veïna- l’Adela Galtés, vídua d’en Manel
Miserachs.
En aquest sentit, als nostres dies, la finca és propietat de la família Miserachs
- Galtés que n’habita des de fa dècades
la segona planta; a propòsit de la circumstància en què la senyora Teresa
Miserachs i Codina (àvia de Manuel
Miserachs) va adquirir-la en judici hipotecari després de la família Munguet.
Seguidament, la planta primera, la més
noble, va ser arrendada al notari Juli
Otero i Valentín, en el despatx del qual
hi va treballar el senyor Antoni Dalmau
i Jover. Anys més tard, al gener de 1951,
l’edifici va passar per herència a Manuel Miserachs. D’aleshores ençà, Manuel
Miserachs i família van ocupar el segon
pis, on també hi va ser instal·lat el seu
despatx d’advocat; mentre que el primer va ser arrendat al Doctor Calvet,
com a residència familiar, àdhuc com
a consulta mèdica, fins poc temps després de la defunció d’aquest metge.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Festes del carrer de Sant Agustí

D

illuns, 28 d’agost, fou la festa de Sant Agustí. El barri
que el té per patró , l’honora amb una festa de carrer. Una
festa que, a l’any 1944, commemorà
el seu Centenari. Aquell any es feu
festa grossa. Son curioses les factures que ens mostrà un dia, ja llunyà,
el senyor Jaume Satorras, que havia
estat cònsol.
“Por una pareja de gigantes con pelucas de pelo natural, 2.095; cuerpos
escultura cartón finbrón, 400; vestidos de la pareja, 1.500; embalaje de
los cuerpos, 50 Total, 4095 pessetes.
Cal afegir-hi 8 pessetes més, que

cobrà el “Carretilles”, per unes joies
per a la geganta. Afegiu-hi e 75 ptes.
a l’Agència Igualadina, per portar 7
paquets en els quals “El Ingenio”de
Barcelona, on foren comprats, els
envià. El geganter Emili Colom Paradell, cobrà 250 pessetes: “Para ir a
la estación a recibir la banda, cuatro
personas; por la pasacalle de noche,
oficio,y tortell, siete personas; para
llevar el piano al entoldado, seis
personas”
Sumeu, encara, el que cobraren els
grallers, “Els Astons” (viatges i actuació) 396’15 pessetes.
En la foto, grup de nans del barri.
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El Teatre Municipal l’Ateneu obre la nova temporada
amb un nodrit cartell i novetats en la seva imatge
MÚSICA/ LA VEU

E

l Teatre Municipal
l’Ateneu d’Igualada enceta temporada aquest
mes de setembre amb novetats destacades en diferents
àmbits. D’una banda, el departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada ha renovat el logotip del
teatre, destacant les figures
de la Comèdia i la Tragèdia,
inspirades en les motllures
de guix originals situades a la
part superior del teatre, que
van ser elaborades per Pere
Coll l’any 1910. El personal
de sala i el personal tècnic
lluiran des d’ara aquesta
imatge també en el seu vestuari. D’altra banda, amb una
inversió aproximada d’uns
20.000 euros, s’ha millorat l’espai de control tècnic situat al
fons de l’amfiteatre, afegint-hi
una zona específica perquè
s’hi ubiquin els mitjans de
comunicació, i en paral·lel
s’han adequat nombroses
canalitzacions de cables en
diferents punts de la instal·
lació. Una altra novetat és la
nova oferta d’abonaments,
que vol millorar les possibilitats per gaudir de tot el
teatre a preu de cinema. Hi
haurà alternatives per aquells
que vulguin un nombre reduït de funcions i un altre
que, per poc més de 9 euros

cadascuna, permetrà assistir a tota la programació.
Teatre, música i dansa
L’oferta s’inicia amb l’espectacle Art de Yasmina Reza,
protagonitzat per tres grans
noms de l’escena catalana:
Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva. Un dels
gran èxits de la temporada
barcelonina, un espectacle sobre l’art i el valor de l’amistat
dirigit per Miquel Górriz, que arribarà a Igualada el 17 de setembre.
Per commemorar el centenari de Josep Romeu i Figueras,
l’1 d’octubre arriba Triunfo
de amor, de Juan del Enzina.
La companyia Nao d’Amores aproparà un clàssic de la
literatura castellana i oferirà una oportunitat única per
veure aquest tipus de teatre.
Oskara de Kukai Dantza ha
estat escollit enguany com a
millor espectacle de dansa
als Premis Max. Aquest projecte és la fusió de dos universos coreogràfics que naveguen entre l’arrel més popular
i l’expressió d’avantguarda de
Marcos Morau, director de
La Veronal. Es representarà a Igualada el 15 d’octubre.
Sota teràpia, de Matías del
Federico, és una comèdia
brillant que no dona treva i
que arriba a Igualada abans
de la reposició a Barcelona, el

Anem al teatre!

proper 29 d’octubre. Ramon
Madaula és l’autor de L’electe,
una comèdia dramàtica sobre
els efectes de la política i les
teràpies psiquiàtriques que
serà interpretada per Roger
Coma i Abel Folch i que dirigeix Jordi Casanovas. Es podrà veure el 12 de novembre.
Músiques de butxaca
Mentrestant, aquest 2017
continua el 20è aniversari dels concerts de l’Ateneu
Igualadí. L’escenari del teatre
acollirà novament actuacions
íntimes, com la del Lluís Coloma Trio amb la presentació
del seu darrer disc, Boogies
Wins Again, el 6 d’octubre.
Veil és el nom artístic de Txell
Prada que, amb la seva marca
personal amb influències del
pop i de l’indie, presentarà
Safe and Soud el 3 de novembre. I Jordi Rabascall Quintet
ret un homenatge a “La Veu”
per excel·lència, amb Sinatra at the Apartment, el dia 1
de desembre. Tots aquests
concerts tindran lloc a les 23h.
Espectacle en família
Qui vulgui gaudir d’espectacles per al més petits de casa
trobarà diferents oportunitats
amb l’oferta del grup La Xarxa
d’Igualada. La nena dels pardals de Teatre al Detall i La
Tresca i la Verdesca, que
es representa a Igualada

el 24 de setembre, és un
espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois
quotidians. L’espectacle més
sorprenent de Teatre Mòbil és Xarivari, que porta la
comicitat amb històries ben
originals, el dia 8 d’octubre.
Una història de sempre explicada com mai s’ha vist és Alícia al país de les meravelles
de Viu el Teatre, que el públic
podrà gaudir el 22 d’octubre. Corre, Trufa!, el dia 5 de
novembre, és una aventura
fantàstica amb cançons melòdiques i ritmes variats de la
companyia Pentina el Gat. El
musical del conte de la rateta presumida serà ofert el 19
de novembre per El Replà
produccions, sota el títol Ai
Rateta, Rateta. Es clourà el
semestre amb Óscar, el niño
dormido d’El Espejo Negro,
el 3 de desembre, una obra
que va rebre el Premi FETEN
al millor espectacle l’any 2016
i va ser finalista als Premis
Max. No cal dir que el teatre
acollirà, a més, espectacles
organitzats per altres entitats
com Perejazzaquí de Carles
Sans, el 23 de setembre, el
concert Ínfimit dels In Crescendo, el 7 d’octubre i el concert de clausura del Festival
de Corals Joves de Catalunya
el 8 d’octubre. També rebrà el
15è Festival Zoom i les activitats nadalenques de les corals

igualadines, a més dels
tradicionals
Pastorets de l’Esbart Igualadí.
Abonaments i entrades
Els abonaments per als nous
abonats, a partir del 6 de setembre, amb dues opcions:
tres entrades per 45€ o sis
entrades per 55€. Als abonats
de la temporada anterior se’ls
mantindrà la butaca, sempre
i quan confirmin la seva renovació per telèfon trucant al
93 801 91 16 o escrivint a turisme@aj-igualada.net, de l’1
al 4 de setembre, indicant les
obres triades i escollint entre
les dues modalitats que tenen
a disposició. El dimarts, 5 de
setembre, serà exclusiu per als
abonats de la temporada anterior que vulguin modificar
la seva reserva de butaca de
19 a 21h, amb atenció només
presencial i per ordre de cua.
La venda d’entrades general
serà a partir del diumenge,
10 de setembre, a taquilla i
a partir del dilluns, 11 de setembre, estaran disponibles al
servei de venda on-line de
www.ticketea.com. Els horaris de venda d’entrades i
abonaments al Punt de Difusió Cultural i Turística, al c/
Garcia Fossas 2, són de dimarts a divendres de 19 a 21h
i dissabtes i diumenges d’11
a 14h i de 18 a 21h. Aquest
servei no aplica cap taxa.

UN BALLO IN MASCHERA:

Dia 08 d’Octubre 2017

GRAN TEATRE DEL LICEU
Viatge - Espectacle Hora Sortida: 15.45 h

Temporada
2016 - 2017

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
escenogràfica 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.

CABARET:

TEATRE VICTORIA
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 Teatre Victoria.
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 magnificar poc temps enrere. El Kit Kat Club, el club nocturn de la ficció, 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 escenifica la convivència entre l'imparable creixement de la hidra nazi
i la fingida normalitat quotidiana dels protagonistes: la cantant anglesa Sally Bowles i el novel·lista americà Cliff Bradshaw o el romanç de tardor
entre Fräulain Schneider i el propietari jueu d'un florent 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.

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

93 803 75 56
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
2
3
4
5
6
7

HORITZONTALS:
1. Absurd i alhora exultant com una febre alta en un pacient de l’antiga Pèrsia. Vuit xifres i lletra /
2. Tragués quartos pel pont llevadís. Carrac retrunyint Terrassa / 3. Muda rèptil. Domini mental
per fer el que vulguis amb la pilota. Versió Original en àrab / 4. Antic macedoni que s’extingí
abans que les peònies. Resposta a una afirmació sobre Blade runner / 5. El transport públic més
universal. En Roig disfressat de jove Frankenstein / 6. Al cor de tot espia. Actes encaminats a
adquirir un bon paquet / 7. Un fuet petitet allà al mig de la metralla. Llasto de tal manera que
surten tot de xicots / 8. Principi bàsic d’aerodinàmica. A ballar?, a envellir?: ha de venir de gust.
Cap d’estació / 9. Tan i tan fi que resulta força superficial. Amics d’Abaixar Tensions / 10. Valencià
de Càlig. Amb sort és una bufada de vent / 11. Ara, de l’estació, l’últim mico. La clàssica punxada
de vespa per l’esquena. Dins de dins / 12. Marxa del camerino per un principi de rinorrea. Ajagut
perquè el pintin / 13. Davall, per sota. S’ho passi pipa, fent el tortosí.
VERTICALS:
1. Resposta típica del dèspota: la gallina ja no pon. Teixit elàstic per fabricar pneumàtics i escurçar cordes / 2. Ve d’un estadi inferior. Organització amb afany de lucre. Internet Explorer / 3. La
regió grega de menys paraules. Com que lluitaven a peu no paraven d’ulular / 4. Idò, que no veus
que és perfecte, Antoni? Essent de pedra és tan ràpid com si fossin dos / 5. Al cor de la Irina. Parla
quequejant perquè té els llavis balbs. També és l’últim mico del mico / 6. Mal curats per causa
d’un jueu afortunat. No tolera bé que el terreny estigui parcel·lat / 7. Al cul del món. Aquell afecte
que necessita l’estofat d’ahir. Banca Privada d’Andorra / 8. Figura retòrica clarament excessiva.
Una altra regió grega, homenatjada al camp del Túria / 9. Morter, mà de morter i molta paciència. Pròtesi verbal / 10. Abracen la Neus. Si fos granotí no l’haurien obviat d’aquesta manera. Poc
sabó / 11. Cosí de l’isòbar especialitzat en cost de producció. És una qüestió d’eix / 12. Camp de
concentració de faves. Tota la vida que té per davant és jubilosa.
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Torna la llegenda del Rei Artur

A l’Ateneu • Rey Arturo : La
leyenda de excalibur

REDACCIÓ /

L’audaç Artur (Charlie Hunnam)
és un jove que viu als carrers de
Londonium, l’actual Londres, on
dirigeix a la seva colla pels diferents carrerons de la ciutat. Un
dia, però, la seva vida fa un gir inesperat quan topa amb l’espasa Excalibur. Aquesta troballa marcarà
el seu futur i serà llavors quan Artur es veu obligat a prendre certes
decisions molt complicades degut
al poder que comporta ser el ver-

dader propietari de la tan mítica
arma. És per aquest motiu que el
jove aprèn a dominar aquesta espasa mente venç als seus dimonis. Afortunadament comptarà
amb l’ajuda d’una jova misteriosa
(Astrid Bergès-Frisbey), que l’ajudarà a defensar al poble de la tiranía del malvat Vortigern (Jude
Law), quen governa amb crueltat
després d’haver assaltat la corona.
El director de la pel·lícula és el

Intriga i amor
REDACCIÓ /

El sargent Rubén Bevilacqua
(Quim Gutiérrez) i la caporal Virginia Chamorro (Aura Garrido)
són dos investigadors de la Guàrdia Civil que han de treballar en
un complicat i antic cas que vacomençar dos anys enrere, quan
un polític local va ser el principal
sospitós de la mort d’un jove, el
cos del qual va aparèixer degollat a la illa de la Gomera, encara que finalment va ser absolt.
Ara, noves pistes arriben a la taula de Bevilacqua, que s’embarca en
un viatge a la illa amb la seva companya, on es veuran envolts en una

britànic Guy Ritchie (Operación
U.N.C.L.E., Sherlock Holmes: Juego de sombras, RocknRolla), es
posa darrere les càmeres per reviure aquesta nova versió cinematogràfica que de nou porta la
clàssica història del Rei Artur a la
gran pantalla. Els seus protagonistes , amb renom internacional i de
gran nivell, són Charlie Hunnam
(La cumbre escarlata, Hijos de la
Anarquía), Astrid Bergès-Frisbey

(El sexo de los ángeles, Piratas del
Caribe. En mareas misteriosas),
Djimon Hounsou (La leyenda de
Tarzán, Fast & Furious 7), Jude
Law (El gran hotel Budapest, Anna
Karenina), Aidan Gillen (Juego de
tronos, El corredor del laberinto:
Las pruebas), Annabelle Wallis
(La momia, Peaky Blinders), Freddie Fox (Victor Frankenstein, The
Riot Club) i Eric Bana (Líbranos
del mal, El único superviviente).

A Abrera • La niebla y la doncella

confusa història d’amors prohibits
i corrupció, que posarà a prova la
seva capacitat professional i les
seves motivacions més íntimes.
Andrés Koppel (Unión europea y
238) dirigeix aquesta adaptació de
la novel·la homònima de Lorenzo
Silva, que està protagonitzada per
Quim Gutiérrez (Anacleto: Agente
secreto, Abracadabra) i Aura Garrido (La reconquista, la serie El
Ministerio del Tiempo). Completen el repartori noms com Verónica Echegui (No culpes al karma de
lo que te pasa por gilipollas), Roberto Álamo (Que Dios nos perdone), Sanny van Heteren (Los límites de la verdad) i Paola Bontempi
(El ataúd de cristal), entre d’altres.
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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, amenaça 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, Tobias Moretti, Eva Kuen.
Un noi tracta de salvar la vida d’una petita àguila que ha caigut 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 desolat, 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’arribada 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 viuen 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 mòbil.
UNA NOCHE FUERA DE CONTROL
Estats Units. Comèdia. De Lucia Aniello. Amb Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell.
Jess (Scarlett Johansson), Alice (Jillian Bell), Frankie (Ilana
Glazer) i Blair (Zoë Kravitz) són amigues des de la Universitat. 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 mirada del seu mentor Tony Stark, Peter intenta mantenir una
vida normal com qualsevol jove de la seva edat, però interromp 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
(Dimecres dia de l’espectador)
REY ARTURO : LA LEYENDA
DE EXCALIBUR
Dv, Ds, Dg i Dj : 19:30
Dv a Dg : 22:00
Dc: 20:00
Dll : 18:00/20:30
EMOJI : LA PELÍCULA
Dv a Dg : 17:30
Dss i Dg : 11:00
Dc : 18:00
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL
REY MIDAS
Dv a Dj : 16:00/18:00/20:00
Ds i Dg : 12:00/14:00
Dv, Ds, Dg, Dc : 22:10
1/REY ARTURO
Dv i Ds : 00:00
1/ATOMICA
Dll, Dm i Dj : 22:10
2/LA NIEBLA Y LA DONCELLA
Dv a Dj : 16:15/18:25/20:35/22:45
Ds i Dg : 12:40
3/VERONICA
Dv a Dj : 16:30/18:35/20:40/22:45
Ds i Dg : 12:30
4/BARRY SEAL : EL TRAFICANTE
Dg a Dj : 17:00/19:30/22:00
Dv i Dss : 0:15
Dss i Dg : 13:15
5/TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL
REY MIDAS
Dj a dv : 16:50/19:00

Casal
St. Martí de Tous
MANUAL DE UN TACAÑO
(apta)
Dg: 18:00
REGRESO A MONTAUK (apta)
Dg : 19:35

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
TANCAT PER VACANCES

5/TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL
REY MIDAS (en CATALÀ)
Ds i dg: 13:00
5/TADEO JONES 2. EL SECRETO DEL
REY MIDAS (en 3D)
Ds i dg : 15:00
5/TRANSFORMERS
Dj a dv : 21:00
Dv i Ds : 23:30
5/REY ARTURO
Dv a Dj : 21:00
6/EL OTRO GUARDAESPALDAS
Dv a Dj : 17:00/20:00/22:30
Dss i Dg : 12:45
7/LA TORRE OSCURA
Dv a Dj : 19:55/21:50
7/DUNKERKE
Dv i Dss: 0:05
7/EMOJI
Dv a Dj : 16:15/18:10
Ds i dg: 12:10/14:10/
8/GRU 3
Ds i dg : 14:20
8/VALERIAN
Dv a Dj : 19:10/21:40
Dv i Dss: 0:15
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Missatge per la pau i la justícia a Ripoll
El Bisbe de Vic, Mons. Romà
Casanova, s’ha volgut fer present a dues poblacions afectades per la violència terrorista
que ha assolat Catalunya els
darrers dies.
El dimarts 22 d’agost va visitar Sant Hipòlit de Voltregà
on va oficiar la missaexequial
per Pepita Codina, víctima
mortal de l’atemptat a la rambla de Barcelona el 17 d’agost.
A la cerimònia, d’un caràcter
íntim, hi assistí la ministre de
Sanitat, Dolors Montserrat; el
conseller de Justícia, Carles
Mundó i l’alcalde del municipi, Xavier Vilamala.

Dissabte dia 26, a Ripoll, el
Bisbe va participar en la concentració davant del’Ajuntament, que tenia com a lema
Ripoll per la pau, un pas endavant.
El Bisbe de Vic va voler presidir el dia següent, diumenge 27, la missa dominical al
Monestir de Ripoll. El pastor
de la diòcesi va voler ser-hi
presenten aquests moments
de dolor i de sofriment per la
població. Per aquest motiu va
excusar la presència a la festa
Major de Manresa, on hi tenia previst la seva assistència.
L’eucaristia va comptar amb

una assistència més gran del
que és habitual, toti que no es
va poder avisar amb suficient
antel·lació, i amb la presència
del’alcalde del municipi, Jordi
Nunell.
En la seva homilia, el bisbe
va voler expressar la impotència davant dels fets terroristes, i del dolor, llàgrimes i
sofriment que s’han provocat:
“impotència per totes les víctimes del sense-sentit del terrorisme”. També va definir els
autors com “víctimes d’una
ideologia diabòlica que els
ha robat el cap i el cor, omplint-los d’orgull, de menys-
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preu als altres, d’autocegament de l’ordi, convertint-se
en sicaris del Reialme de la
Mort”. Tot això ha provocat
un dolor molt gran “a nosaltres els de Ripoll”.

El bisbe va afegir que el nostre dolor “és pregària” a un
Pare que plora llàgrimes d’infinita pietat pels seus fills: “tenim un Pare que sap plorar,
que plora amb nosaltres”.

poral, de l’exercici del dret a
aquesta responsabilitat, va
donar-se anteriorment.
Sabem, per altra banda, que a
instància dels “Jurats” de Piera, el bisbe Ferrer d’Abella,
el 8 de juny de 1336, signà
un decret erigint el deganat
de Piera, i que ben prompte
fou nomenat degà, Berenguer
Marganell.
En una carta del mes de desembre d’aquell mateix any,
el propi prelat recordava la
erecció i límits jurisdicionals
de dit deganat, donat que va
haver-hi una reclamació de
la “Universitat” de Vilafranca del Penedès, sobre algunes
parròquies. Un anònim escri-

và posà títol a aquesta missiva: “Amoció y nova creació
de degà de Apiera, novament
construit” (VP IV. 51)
Notem, doncs, que parla de
nova i novament, cosa que
ens porta a considerar que,
anteriorment, n’existiria una
de més vella. Això ens fa suposar que, el deganat de Piera, es anterior al tant repetit
1336, i que la seva antigor
seria més considerable.
Sabem que no fem pas cap
descoberta, però - potser podem haver-ho explicat a les
noves generacions.

L’antigor del Deganat de Piera
Josep Elias i Farré
Piera, aquests dies està de
Festa Major. Es un motiu per
a recordar un retall de la seva
història.
La localitat anoienca ostenta
el títol, o categoria eclesiàstica, de deganat. Des de quant
fa?
Intentarem respondre aquest
interrogant mitjançà l’explicació que dóna Josep Baucells, darrer arxiver capitular
de Barcelona, en el seu llibre
“Vivir en la edad mediat: Barcelona y su entorno (12001344). Barcelona, 2004.
Les primeres documentacions que trobem sobre la constitució de Piera en deganat,

daten de 1336. Però parlen de
“restitución”, això suposaria
que ja fou creat, per primera
vegada, en un temps anterior.
Baucells opina, que podria
tractar-se d’una refundació,
més que no pas d’una creació. Tot i així, no tenim, fins
ara, notícies que ho corroborin.
Els núvols negres planen sobre el deganat de Piera, al
tractar d’establir el seu origen.
El bisbat de Barcelona, tenia
demarcacions que entenien
en assumptes administratius
i judicials, menors, que eren
tres deganats, tot i que, només eren dos (Penedès i Vallés) els que eren coneguts

com a tals. El tercer era assimilable a ells, sense rebre
aquest nom. Aquest darrer
era el de Piera, quin eclesiàstic que el regia, era considerat “viceregente del oficial”.
Posteriorment, però, ja fou
assimilat als altres dos.
Les seves notícies oficialment
documentades apareixen en
1336, com hem dit, però el
seu redactat és quelcom confús, ja que el pes de la tradició
de la paraula degà, a Piera, ve
de més lluny.
Una tradició, però que fou
truncada per inhibició pràctica del seu titular, o titulars,
anteriors a 1336, o be l’abolició pràctica, encara que tem-

SANTORAL
Setembre

En record de:

Trinitat Balsells Llorens
Vídua de Jaume Viarnès Vallès
Ha mort havent rebut els sants sagraments i la benedicció apostòlica el
passat dimarts dia 29 d'agost a l´edat de 92 anys.

A.C.S.
Els teus estimats: germans, Núria i Pere, Jaume; cunyats, Narcís i Eusèbia;
nebots i demés familiars ho fem saber a llurs amics i coneguts.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat que
tingué lloc el passat dimecres dia 30 d'agost a la parròquia de la Sagrada Família.
Funerària Anoia, S.L.

Igualada, setembre de 2017

1: Lleïr o Lliceri; Gil o Gili; Anna; Llop.
2: Antolí o Antoní; Ingrid; Raquel.
3: Gregori; Basilissa; Simeó; Sàndal.
4: Consolació; Moisès; Rosa de Viterbo; Rosalia.
5: Cinta; Llorenç Justiniani; Obdúlia.
6: Guadalupe (Extremadura); Zacaries; Eleuteri.
7: Albí; Regina; Judit.

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

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

DR. JORDI GRAELLS

-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

ORTOPÈDIA
ALMENAR
Plantilles a mida, ajudes a domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran
c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.com

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la
sexualitat, teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

·Dermatologia medicoquirúrgica i
venereologia ·Criocirurgia
Visites: dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes
Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
08700 IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

DIETÈTICA/NUTRICIÓ

Per Publicitat:
93 804 24 51

·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

publicitat@veuanoia.cat

c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat
93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

ODONTOLOGIA

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

ORTOPÈDIA

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA CASES

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA
Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

PSICOLOGIA
ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA
·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

NARAYANA

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa

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

LAIA TEROL
JULIAN

psicologa col. num 18.000

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

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

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 19.304
Psicoterapeuta
c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com
www.psicologiaytu.com

a partir de

De dilluns
a divendres de 9 a 14h
Dia
1: ESTEVE
i de 15 a 20h
dissabtes
de 9 a 14 h 101
Av. Països
Catalans,
Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA
www.dentaligualada.com

Dia 2: CASAS V

Soledat, 119

OFTALMOLOGIA

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

FARMÀCIES
DE TORN

Adults, adolescents i nens

psicologa col. num 8.396
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

20,72€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

Dia 3: ESTEVE/ADZET
Av. Països C., 101/Av. BCN 9

Dia 4: SECANELL
Òdena 84

Dia 5: LA CREU
P. de la Creu, 7

Dia 6: BAUSILI
Born

Dia 7: CASAS V
Soledat, 119
PATROCINAT PER:
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PLANXISTERIA
GELABERT S.L

SORTEIG
railhome.com

SORTEIG
2 ENTRADES

2 Entrades

902 22 09 22

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

www.yelmocines.es

SORTEIG

629 38 57 57

SORTEIG

UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE

info@caminsdevent.com

www.planxisteriagelabert.com

676 959 431
10% DE D ES COM PT E

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de
Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels
10 primers dies de la data d’estrena de la pel·lícula seleccionada.
Ulleres 3D no incloses.

UN VOL
EN GLOBUS

I.H.C.

Fins a inici de la nova
temporada no hi haurà sorteig

Fins a inici de la nova
temporada no hi haurà sorteig

SORTEIG D’UNA
BICICLETA
www.ingravita.cat

937 495 779
www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

931 31 35 58

amicsdelamusica@gmail.com

AL TEATRE DE L’AURORA

www.igualadahc.com

93 804 42 57

www.teatreaurora.cat

ENTRADES

www.musiquesdebutxaca.cat

SOR
TEIGDE2 ENTRADE
S
PER AL MU
SEUDELTRAGIN
ER

938 030 763

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

93 805 00 75

93.803.07.63
www.ateneuigualadi.cat

938 048 852
www.museudeltraginer.com

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

SORTEIG

Fins a inici de la nova
temporada no hi haurà sorteig

2

DE 2 ENTRADES PER

Fins a inici de la nova
temporada no hi haurà sorteig

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

de 8 abonaments
anuals per al cicle
de concerts 2017
dels Hostalets
de Pierola

SORTEIG DE

SORTEIG

MÙSIQUES DE BUTXACA

SORTEIG
DE 2 ENTRADES
SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

39

Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!

SORTEIG
1 ENTRADA DOBLE
www.teatrenu.com
677 51 96 25
93 805 08 63

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Vol en globus

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Entrades Cine Ateneu

Escalada

Val de xapa i pintura

TOTS ELS SORTEJOS

Bicicleta
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de

ARMAND MOLLÀ / Corredor de bike trial

“Abans apreníem imitant
el que feien els bons”
Sóc nascut a Igualada, tinc 22 anys i en fa 19 que vaig amb bici. He participat
14 anys seguits a la Copa del Món. He tingut temps per guanyar 4 Copes del
Món (en categories inferiors) i 6 campionats d’Espanya. En l’última prova
disputada a Pujalt vaig aconseguir una 4a posició en categoria absoluta.
També tinc un Grau en Enginyeria Electrònica i ara estic fent un màster.
D’on et ve l’afició a la bicicleta?
Ve de quan era petit, el meu pare feia moto i bici de trial, i quan
vaig néixer jo la moto li ocupava massa temps i va fer només bici. I
jo de veure que ell feia el burro els diumenges, jo hi anava darrera.
Ja als 3 anys vaig tenir bici, per poder córrer amunt i avall com
qualsevol nen, i als 6 ja vaig tenir la meva primera bici de trial, que
era el que feia el meu pare.
I com vas acabar decantante cap aquesta vessant?
Sempre dic que em venia de gust saltar pedres i quan encara no
tenia una bici de trial, la que tenia ja la trinxava saltant pedres.
Llavors vam fer el canvi a la de trial, el meu pare també va influenciar molt.
Vas començar a destacar molt aviat?
Bé, el primer any que vaig competir gens. Però vam veure com
anava i el segon any que vaig competir, vaig anar a veure un Campionat del Món i vaig veure que els de la meva edat eren molt més
bons que jo. I llavors per aprendre’n vaig començar a entrenar el
que feien aquells nois. I l’any següent, vaig anar al Campionat del
Món i vaig quedar segon. I vaig seguir entrenant.
És fruit d’entrenar molt doncs.
Sí, havia estat un any treballant molt. Entrenava les pujades, els
salts, on havia d’anar la roda, etc.
A la màxima categoria és on has trobat més rivalitat?
Sí, a les categories inferiors sempre érem 2 o 3 que dominaven.
Però quan arribes a la categoria absoluta, et trobes tot de gent de

diferents generacions i tens el millor de cada generació allà, i aquí
ja costa més.
Com t’ho compagines amb els estudis per poder seguir a aquest
alt nivell?
Com es pot. Hi ha hagut anys de carrera que han estat més tous.
Però cada setmana intento guardar dos o tres dies obligatoris, a no
ser que hi hagi exàmens. I aprofitar a l’estiu i les vacances de Nadal
tot el que es pugui.
Ha de ser difícil ser tu el teu propi entrenador.
Sí, de petit havia anat amb algun entrenador personal però ara ja
em marco jo les coses que he de fer. Un dia faig físic, un altre trial i
un altre mountain-bike, tinc una rutina marcada tot i que pot anar
variant segons la setmana. Els divendres no fallo mai per exemple,
perquè és el dia que tinc menys feina de la universitat. Ara també
m’ajuda a entrenar amb el Ramon Enrich, que es d’aquí i això ho
facilita.
Per un nen d’ara potser és més fàcil començar.
Sí, ara comença a haver-hi escoles de trial. Nosaltres abans apreníem imitant el que feien els bons.
Què li falta a aquest esport perquè sigui més reconegut?
Pot ser que faltin organitzadors potents de trial. Ara hi ha Ocisport
que fa coses de mountain-bike ben fetes, com ara que va ajudar al
Campionat del Món a Pujalt. Però la major part de les proves de
trial les fa gent que no hi guanya res, volen que hi hagi una prova
de trial a casa seva i fer diners, i no en guanyes. Amb això queden
les proves justetes, costa molt trobar espònsors... Fan proves poc

guarnides, en llocs que no saps si hi haurà públic o no, si ho fan
en un parc o plaça d’un poble l’ajuntament demana diners i ja no
poden fer-ho. En un món petit, on els organitzadors són amateurs
encara doncs costa treure-ho a la llum, fer espectacles xulos i que
siguin atractius pel públic.
Aquí Catalunya per sort sembla que s’estan fent esforços per
promocionar la bici de trial.
Sí, ara hi ha escoles de trial, fa 10 anys no n’hi havia. Això ajuda
als nens a començar, aquí a l’Anoia també fa 5 anys que tenim una
escola. La idea seria que es concebés la bici com un esport, perquè els nens surten de l’escola i van a fer futbol, bàsquet, hoquei
o handbol.
És curiós perquè tots anem amb bici de petit.
Exacte, però ningú s’ho pren com si pugui ser un possible esport.
Et podries guanyar la vida dedicant-he exclusivament a la bici?
Únicament competint trial és molt complicat. Els pilots més bons
del món que s’hi dediquen al 100%, tenen una marca o una botiga
de bicis, però s’han de buscar una segona cosa per poder viure
d’això. Et pots guanyar la vida dins del món del bike-trial però no
només competint.
Et veus lligat a un bici tota la teva vida?
Sí, això espero. Encara que sigui anant amb un bici elèctrica,
mountain-bike o fent sortides els diumenges per carretera. El que
sigui anant sobre una bici, mentre les cames puguin.
Ton Casellas, @toncasellas

El disset d’agost al voltat de la cinc de la tarda una conegudíssima artista igualadina baixava pel carrer Pelai de Barcelona. Anava pensant en les
gestions que havia de fer, mentre parava el seu vehicle en un semàfor que es posava vermell. Al seu costat s’aturava també una furgoneta blanca.
La conduïa una noi amb una samarreta a ratlles. Li va sobtar que, en posar-se verd, aquest vehicle de transport arrenqués com si es tractés d’un
Formula 1. “Aquests jovent”, va pensar mentre ella girava a l’esquerra per anar a aparcar a la plaça Catalunya. En sortir del pàrquing va veure
molt moviment. Ja havia passat tot. Malgrat no saber res, va intuir immediatament la tragèdia. En veure les imatges que anaven donant les
notícies va lligar l’atemptat terrorista amb aquella furgoneta que s’havia aturat al seu costat. Aquell noi eixerit amb ulleres de sol que semblava
viure i seguia les normes - encara que fossin les de trànsit – portava ja al cap la idea de la mort. Per molts això és un problema de desarrelament
i integració. Però potser també sigui l’encegament d’algú que executa les seves idees, encara que per a molts ens semblin horroroses.

