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Diversos municipis anoiencs omplen aquests dies de festa per a tots
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Sant Martí 
Sesgueioles 
torna a 
representar “La 
Margaridó”
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Un agost ple 
d’incidències a 
la Hispano 
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Tel 93 804 02 00

C/ Alemanya, 32
Tel 93 801 77 17

Inici d’agost carregat 
d’avaries a la Hispano 
Igualadina. Tres incidèn-
cies en pocs dies se sumen 
a les queixes dels usuaris 
per la poca freqüència 
de viatges durant aquest 
mes, fet que provoca que 
alguns viatgers hagin de 
fer el trajecte drets.



L’EDITORIAL

Política de despatx
E ls polítics solen fer “la seva” sense adonar-se 

que només són uns representants del poble 
que els ha donat un mandat per un perío-
de limitat. No solen preguntar a la ciuta-

dania. Diuen que el canal per expressar-se ja hi ha 
els partits, que no hi ha massa interès en els debats 
i que quan es fan són esbiaixats i condicionats per 
interessos foscos. Però 
els temps van canviant. 
El ciutadà vol ser part de 
la vida social i vol parti-
cipar i sentir-se subjecte 
actiu del seu futur. La 
‘societat civil’, cada ve-
gada més sensibilitzada, 
veu com es prenen deci-
sions sovint ‘inexplica-
bles’. Com exemples, que 
s’esporguin arbres en ple 
mes d’agost i no es reculli 
ni branques, ni fulles, que queden durant dies als 
vorals, que ningú respongui a la queixa de les be-
ques menjador o que hi hagi una nuvolosa en l’acord 
dels alcaldes sobre la co-capitalitat de la Vegueria i 
la seva seu, que sembla es decideixen, com sempre, 
a la foscor dels despatxos. 

Naturalment aquests temes no tenen la mateixa im-
portància, però hom voldria que algú anés explicant 
el per què es fan i en quina situació es troben. Quan 
es comença a parlar de la propera contesa electo-
ral, tots els partits parlaran de la participació ciu-
tadana, però s’obliden de com fer-ho una vegada 

tanquen els acords de 
govern. Sembla que, ja 
instal·lats en el càrrec, 
a tots els surt la vena 
cesarista i creuen que 
el lideratge és només 
sinònim de prevalen-
ça. Avui no es demana  
instal·lar-se en pro-
cessos assemblearis i 
votar per molts con-
ceptes que afecten a 
la vida social, com ho 

fan ja a Suïssa. 
De moment, només s’exigeix transparència i saber 
què es decideix i per què. Es vol informació i vies 
per la implicació de la ciutadania. Perquè el dret a 
decidir no és només una demanda per poder expres-
sar-se en la definició de l’estat.  

El ciutadà vol sentir-se 
subjecte actiu del seu futur. 

La societat civil, cada cop més 
sensibilitzada, veu com es prenen 

decisions sovin “inexplicables”.
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Baltasar Picornell, president del 
Parlament balear,  després d’una 
trobada amb el monarca al mallor-
quí Palau de l’Almudaina. Va dir que 
el rei “està disposat a estendre ponts 
en relació amb el conflicte polític a 
Catalunya i, de fet, “està intentant 
parlar” amb les parts que hi estan 
més predisposades” i va afegir que 
el rei “fins ara ha trobat partits re-
ticents”. 

David Bonvehí, president del PDe-
CAT, va respondre immediatament 
dient “Som el primer partit inde-
pendentista del país i no em consta 
que el rei s’hagi posat en contacte 
amb nosaltres”, tot i que, si els ar-
riba tal oferiment, el primer que li 
exigiria seria “que es retracti del seu 

dur discurs del 3-O, quan va acusar 
l’independentisme de trencar la so-
cietat i l’estat de dret, i va avalar la 
persecució que ha patit tant abans 
com després”

Alfred Bosch, líder d’ERC a Bar-
celona,  va afegir “Si és el monarca 
que el 3-O va sortir a dir que s’ha-
via de posar tota la força de l’Estat 
contra Catalunya i contra el desig 
dels catalans de respondre d’un vot 
i d’una decisió democràtica, ens 
dona ben poc marge de crèdit”. 

Carles Ruiz ‘Xarli’, CDR de Pala-
frugell, ha estat detingut per la po-
licia nacional i traslladat a la cami-
seria de la Verneda, per la protesta 
a les portes del restaurant Can Cou-
Cou de Mont-Ras (Baix Empordà), 
on estava sopant Pablo Llarena, 
jutge del Tribunal Suprem, amb el 
President del PP català i altres per-
sones que es van identificar com 
a membres del CNI i familiars. El 
seu advocat ha explicat que “l’im-
putaven per un delicte d’atemptat a 
l’autoritat.”

Joan Sabaté, exalcalde de Tortosa, 
exdiputat del PSC i subdelegat del 

govern espanyol a Tarragona, creu 
que no hi va haver violència dels 
cossos i forces de seguretat de l’Estat 
el 1-O. “Les forces de l’Estat tenien 
un mandat judicial i hi va haver al-
gunes persones que, pel que sigui, 
van decidir impedir l’acció polici-
al” i va continuar, “Per una banda 
hi havia una actitud de provocació 
deliberada per intentar demostrar 
que hi havia una actitud de violèn-
cia, d’hostilitat cap al referèndum 
que es volia fer, i aquesta actitud no 
hi va ser cap a la policia de la Gene-
ralitat, a qui es volia presentar com 
la policia amiga” per acabar dient 
“Es van aprovar lleis i impulsar un 
referèndum, en contra del qual ha-
via resolt el Tribunal Constitucional, 
vulnerant els drets dels altres partits 
de l’arc parlamentari català, forçant 
votacions que estaven fora de la llei... 
Aquí es va anar massa enllà.” 

Angel Ros, President del PSC, des-
prés de presentar la seva renúncia 
com a alcalde i regidor de Lleida en 
ser nomenat ambaixador d’Espanya 
al Principat d’Andorra, ha dit que 
“no canviaria per res aquests gaire-
bé 15 anys de relació política amb la 
ciutat de Lleida.”

Escletxes de 
llum
Fa uns dies pensava en la importància que 
té una escletxa de llum. Moltes vegades, 
en les nostres societats, com que només 
hem d’obrir un interruptor i ja tenim il-
luminada l’habitació on ens trobem, no hi 
pensem en això. Però quan un ha pogut 
viatjar i estar en llocs on la llum elèctrica 
no és tan accessible, sí que hi pensa.
Bé, doncs observant això, vaig caure que 
així com l’obscuritat no és més que l’ab-
sència de llum, quan un està en una ha-
bitació tancada només cal que s’obri un 
petit forat per on pugui entrar un raig de 
llum, per petit que sigui, i ja no estem a 
les fosques.
Pensem en el Panteó de Roma il·lumi-
nat per un forat al sostre i res més. Tota 
la llum d’aquell meravellós espai entra 
per aquest forat al sostre, tan senzill i tan 
sorprenent, i ens permet gaudir de la seva 
bellesa.
Doncs bé, aquesta imatge ens pot servir 
per reflexionar en com podem oferir una 
mica d’esperança allà on molts cops pot 
semblar que no n’hi ha. Les nostres soci-
etats benestants, per molt que ens quei-
xem, poden oferir una escletxa de llum a 
altres realitats que viuen situacions molt 
més desafavorides, i si ens parem a pen-
sar, per a nosaltres no suposa massa es-
forç.
Fa temps, amb uns coneguts vàrem fer 
una petita associació per col·laborar amb 
una llar de nens orfes que tenien VIH-Si-
da. Durant set anys vàrem oferir la nostra 
col·laboració per tal de millorar la qualitat 
de vida d’aquells nens i nenes, i per a ells 
va ser un regal.
Matalassos, ventiladors, una cuinera, ex-
cursions, millora de la casa… i, el més 
sorprenent, la llet de tot un any per faci-
litar la presa de la medicació que ningú 
els hi finançava. I tot això, que per a ells 
va ser de vital importància, a nosaltres no 
ens va suposar gens d’esforç.
Són moltes les vegades que si paréssim a 
pensar en el benefici que altres poden ob-
tenir del que nosaltres, sense adonar-nos, 
podem aportar, no deixaríem mai de fer-
ho.
Sí, com la llum del Panteó, que entra per 
aquell forat del sostre i tots els qui hem 
visitat l’edifici contemplem les seves pa-
rets, terra, sostre… sense pensar-hi, no-
més agraint la bellesa que observem. Però 
moltes vegades el que fem és tapar el forat 
per tal que no entri aigua, o perquè queda-
rà més maco i ja hi posarem llums o pels 
motius que trobem més adients eliminem 
l’escletxa que il·lumina l’esperança.

El nostre món necessita moltes escletxes 
de llum, d’esperança i cadascú de nosal-
tres en podem ser una sense ni tan sols 
esforçar-nos, només volent-ho ser.

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:

ESTER BORREGO
Àmbit Maria Corral



L es Vegueries, com a forma d’es-
tructurar el territori, configuren 
un model de futur. I la del Pene-
dès ha estat el resultat d’una pres-

sió de la societat civil, molt activa davant la 
política habitual de fets consumats. Tenim 
l’oportunitat  de desenvolupar un medi efi-
cient en agrupar serveis i descentralitzar el 
poder, apropant al màxim l’administració 
als ciutadans i als seus ajuntaments, de ma-
nera que les decisions més rellevants es pu-
guin prendre prop d’on s’han d’aplicar. Una 
forma d’autogovern del segle XXI, amb una 
xarxa cada cop més densa de nodes admi-
nistratius que aproximin l’administració i 
donin capacitat de decisió al territori. De 
moment, no substitueixen a cap adminis-
tració existent, però van estructurant-se a 
poc a poc. En molts indrets tenen ja unes 
infraestructures importants. Per exemple 
Girona (2010) disposa d’una seu de 22.000 
m² i Tortosa (2017) de 4.354 m², amb una 
inversió econòmica de 15 milions d’euros. 
Els funcionaris que hi ha no són de nova 
creació, sinó de que s’hi reubiquen des d’al-
tres administracions. 
El Penedès ha demanat la co-capitalitat i, 
fins i tot, s’han filtrat els noms d’alguna 
conselleria que anirien a les quatre capitals 
de comarca (Igualada, Vilafranca, el Ven-
drell i Vilanova i la Geltrú). Queda per de-
finir on hi ha d’haver la seu de la Delegació 
Territorial del Govern i la Secretaria (in-
fraestructura bàsica). De moment només 
s’ha nomenat el delegat, però l’alcaldessa 
de Vilanova i la Geltrú, davant la falta de 
pressupost, ha demanat que la seu vagi a la 
seva ciutat, en un edifici que ja tenen dis-

ponible i s’ha manifestat confiada del bon 
acolliment de la seva proposta.
No voldríem que aquestes decisions, així 
com els diferents plans urbanístics i de co-
municacions es prenguin amb la metodo-
logia habitual, d’amagatotis i en els matei-
xos despatxos de sempre. La Vegueria del 
Penedès ha nascut de la demanda d’associ-
acions del territori, que han estat treballant 
durant més de dotze anys, enfrontant-se a 
decisions ja fetes i contra dels interessos 
polítics i econòmics que es mouen sense fer 
soroll. I voldrien seguir per aquest camí. 
Seria una llàstima perdre l’oportunitat de 
ser subjectes actius en el nostre futur. Cal 
implicació i exigència. Consensuar el que 
interessa a l’Anoia i ajudar a construir una 
administració moderna, nodal i lligada a 
les noves tecnologies. Però hem d’evitar 
que es converteixi a l’Anoia en un ens ‘no-
més virtual’, on els centres de decisió conti-
nuïn estan lluny, com ho han estat fins ara. 
I el que es vol ací, també ho volen les altres 
comarques. Aquest és un projecte en comú, 
que requereix, pacte, consens, dedicació i 
generositat, però també coratge, recordant 
que sols no anirem massa lluny.  
El Penedès representa el 62% de la Vegueria 
de Girona, però té 2,5 vegades la població 
de les  Terres de l’Ebre. Fent un paral·lelis-
me amb el que ja hi ha, estaríem parlant 
d’una partida pressupostària d’entre 35/40 
milions cada any (que per Llei ha d’estar 
enllestida abans del 2020) amb infraes-
tructures d’una dimensió que rondaria els 
12.000/15.000 m² i amb 400/450 funciona-
ris... Estem parlant doncs d’inversió, des-
pesa i poder que mereix l’atenció deguda. 

Certament la població de Catalunya no ha 
canviat amb l’aparició de la Vegueria Pene-
dès i seguim sent els mateixos. Però estem 
davant el repartiment de responsabilitats 
i recursos. Per a tothom és molt diferent 
que els funcionaris estiguin lluny, a la capi-
tal de la província i en altres ciutats, o que 
desenvolupin la seva activitat, de manera 
descentralitzada a prop nostre. Ni volem 
seguir dormint a la palla, ni que el futur no 
el decideixin els ciutadans.  
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#L’enquesta de la setmana

La calor d’aquests dies et fa canviar les teves 
rutines?

 Sí 77%  No 23%

Cada setmana tenim una enquesta a:                            - 

participa-hi! 

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

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



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.del lector

ASSOCIACIÓ LA CORRIOLA DE SANT MARTÍ SESGUEIOLES

Aquesta associació, amb la implicació de tot el poble han recuperat 
la representació de La Margaridó, una representació lírica d’Apel.
les Mestres, que es farà demà dissabte

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

PISCINA DEL 
MOLÍ NOU: SENSE 
APARCAMENT, SENSE 
PASSOS DE VIANANTS I 
MULTATS
Elisa Roca i altres usuaris de la 
piscina del Molí Nou

A l’estiu, quan fa calor anem, des de 
fa anys, a la piscina del Molí Nou a 
refrescar-nos, nedar si es pot (ja que 

és complicat durant el mes d’agost 
perquè tanquen la piscina de les Co-
mes) o bé relaxar-nos. Igualada, amb 
quasi 40.000 habitants, només dis-
posa de dues piscines: una privada i 
una pública que han anat remodelant. 
Han fet un frontó que està bé, un es-
pai amb gespa artificial on has d’anar 
calçat si no vols cremar-te els peus i 
alguns cocoters que van força bé per 
fer ombra.
El que s’han deixat és aplanar un 
camp per aparcar els cotxes. A la part 

de sota, on hi ha la piscina coberta 
inutilitzada, hi ha  un espai on s’hi po-
dria habilitar un aparcament i entrar 
a la piscina per l’escala que ja existeix 
i porta fins dalt.
La majoria d’usuaris venim amb cotxe 
i l’aparquem a la carretera o als car-
rers del voltant, per on es pot. És un 
perill ja que hem de travessar la car-
retera (que no disposa de cap pas de 
vianants al davant de l’entrada de la 
piscina amb el conseqüent perill per 
a la molta gent que travessem). Ara 

bé, si aparques al lloc on hi ha ratlles 
blanques pintades al terra la Policia 
local et multa.
No creuen que si no està tot tal com 
hauria d’estar haurien de ser més to-
lerants o potser és que és més d’agost 
i han de venir a aquí per recaptar. Po-
drien anar, per exemple, al carrer Pau 
Muntadas i multar a tots els que apar-
quen en doble fila, en zona de càrrega 
i descàrrega, aquells que condueixen 
beguts i a tota velocitat, les motos que 
van amb l’escapament lliure...
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A la llum del més que evident 
ressorgiment franquista dels 
últims mesos, aquest escrit 

de fa tres anys es fa tan vigent que 
val la pena reproduir-lo pràctica-
ment intacte. Si no augmentat.
“Estrictament parlant, un fran-
quista hauria de ser un partidari de 
la franquesa. I només és un acudit 
a mitges: no es pot negar que, quant 
a l’ús lingüístic, els règims dicta-
torials són menys tramposos que 
els democràtics. Solen dir les coses 
pel seu nom (ejecución sumarísi-
ma, per exemple) i tenen menys 
tirada per l’eufemisme. D’acudits 
sobre el cognom en qüestió no en 
falten (recurrent el que circula en 
forma de comentari a cada sortida 
de l’expresident Aznar: “Me alegro 
de que sea usted tan franco”), però 
potser el més eficaç, per cruel, és el 
que es deriva de l’origen del llinat-
ge. Franco (igual que Franc, que 
en català també és nom de pila) no 
prové en última instància de França 

sinó dels germànics que van domi-
nar precisament la Gàl·lia, el poble 
frank. I d’aquí plora la criatura: en 
tant que conqueridors, aquells ger-
mànics estaven dispensats de pagar 
tributs, de la qual cosa en va sorgir 
el significat de ‘lliure, exempt’ (zona 
franca, de franc) i, per extensió, el de 
‘sincer, honest’. No és cap paradoxa, 
perquè la sinceritat no va associada 
necessàriament a valors positius (re-
cordeu el famós conte d’en Monzó 
del mateix títol, en què la voluntat 
d’una parella de ser-se sincers és la 
clau que obre la porta de la crisi). 
Si us fixeu en els somriures, les ri-
alletes i els rictus de satisfacció dels 
neofranquistes d’avui (amb la meni-
na Soraya al capdavant), hi podreu 
llegir fàcilment el goig, la satisfacció 
de poder dir la veritat del que pen-
ses. Arribats al moment que hem ar-
ribat, les màscares han anat caient i 
cada dia ens amaguem menys; de fet, 
ens hem anat posicionant tots, i en 
la mesura que nosaltres fem palesa 

la nostra aversió a aquest Estat ells 
manifesten la seva envers nosaltres. 
Ja no calen subterfugis ni mitges ve-
ritats; l’espanyolisme, a poc a poc, va 
recuperant la franquesa i torna a dir 
el que sempre ha pensat dels cata-
lans: indignes de confiança, sedici-
osos, delirants, engarjolables… Fem 
un exercici d’empatia, va. Mentre 
visualitzeu el somriure del minis-
tre Montoro, llegiu les tres primeres 

PAU VIDAL, AMIC

Franquisme ‘reloaded’

accepcions de franc que dóna l’Al-
cover-Moll: “1. Lliure; exempt de 
subjecció, de domini d’altre, d’im-
pediment. 2. Gratuït, que es té sense 
pagar. 3. Que s’expressa obertament, 
sense dissimul, no reservat”. Què hi 
veiem? El PP (i Ciutadans) com a 
franquícies de la dictadura.”
Fa dos anys i mit deia ‘engarjolables’. 
Mare meva… Malgrat tot, bones va-
cances als que en feu.
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“Les retallades maten” 
diuen les pancartes que 
periòdicament veiem 
a les portes de deter-

minats hospitals de titularitat 
pública. I és cert. Quan l’Estat 
retalla en Sanitat genera pati-

ments i accelera la mort en alguns pacients que 
no poden rebre el tractament que necessitarien 
per guarir-se.
El pes de l’Estat en la nostra societat és tan fort 
que qualsevol retallada pressupostària té efec-
tes nocius sobre la població. I no només, ni les 
més importants, ho són en Sanitat, sinó en els 
altres àmbits de l’administració pública. 
L’àmbit on més maten les retallades -o la manca 
d’inversions- és en les infraestructures viàries. 
Tots coneixem punts negres en carreteres que 
s’han cobrat molts morts al llarg del temps. Són 
punts negres que requeririen una inversió per 
deixar de ser llocs insegurs. Malgrat el degoteig 
constant d’accidents mortals, molts d’aquests 
punts negres continuen igual durant dècades.
A Catalunya, i ben aprop de l’Anoia, hi tenim 
no un punt negre, no, hi tenim tota una carre-
tera que és, literalment, criminal: la N-340.
El degoteig de víctimes a la N-340 és conti-
nu sense que l’Estat faci res per millorar-ne la 
seguretat. I ara a l’estiu, amb l’increment del 
trànsit a totes hores, aquesta via es converteix 
en una trampa. Si estàs de sort és només una 
trampa de temps –et passes hores i hores en els 
embotellaments de trànsit- i, si estàs de pega, 
hi pots perdre el cotxe o la vida.

No hi ha alternativa? Sí que n’hi ha. Es diu 
Autopista de peatge i és de les més cares d’Es-
panya. I com que és de peatge, els camions de 
mercaderies procuren evitar-la i passen per la 
N-340, fent-la encara més perillosa. I si el go-
vern espanyol segueix frenant el corredor fer-
roviari mediterrani, les mercaderies seguiran 
passant per la N-340.
Els conductors que volen reduir els riscos, 
passen per l’autopista, però això té un impor-
tant cost econòmic i molts segueixen optant 
per la N-340.
Si el govern espanyol –que tant ens estima als 
catalans- alliberés de peatge l’autopista, es sal-
varien moltes vides. És clar que les concessio-
nàries d’autopistes deixarien de guanyar tants 
diners com guanyen ara, i això faria que les 
finances dels dos partits que es reparteixen el 
govern d’Espanya –CorruPP i corruPSOE- tin-
guessin una davallada de diners important i les 
portes giratòries per als alts càrrecs deixarien 
de funcionar.
Les retallades i la manca d’inversions maten.... 
però això no fa patir al govern, en general no-
més maten als pobres. 

El degoteig de víctimes a la N-340 
és continu sense que l’Estat faci res 
per millorar-ne la seguretat. I ara a 
l’estiu, amb l’increment del trànsit a 
totes hores, aquesta via es converteix 

en una trampa

BERNAT ROCA, mestre de Filosofia i Història
@crossroads1815

Crims d’estat Don Miguel

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Recordo una nit en què 
era al llit amb una forta 
apatia. Un sentiment de 
solitud i abatiment feia 

dies que em sotjava. No podia 
dormir. Suposo que ara que és es-
tiu, que fa una calor que tomba és 

més fàcil escriure segons què o recordar allò que 
en diuen las noches más oscuras del alma. Com 
menys hores de sol tenim un sentit més tràgic de 
la vida. És cert que l’estiu crea miratges que sovint 
no duren una tardor i que la calor pot fer delirar 
els homes més assenyats. Suposo que per això els 
Premis Nobel es donen a Suècia i no a Maracaibo, 
per posar un exemple absurd. A l’estiu tota cuca 
viu, segons diu el refranyer. Els deia que jo era sol 
a l’habitació, l’hivern udolava a fora i el fred trac-
tava d’escolar-se per una finestra vella, d’aquelles 
que quan hi acostes els dits notes com passa el 
vent entre les juntures. I Unamuno m’acompanya-
va cada nit en la soledat del llit desfet. Perquè l’es-
tiu de la meva vida va ser l’hivern que vaig passar 
amb tu.
Es nota que Unamuno va estimar i patir molt i 
quan el llegeixes t’adones que era una ànima es-
pecial. A nivell de reflexió intel·lectual Unamuno 
em va ensenyar gairebé tot el què sé sobre l’amor 
i la consciència. Vaig quedar transmutat per la 
seva prosa. Després vaig veure que tenia Saturn, 
el planeta clàssic de la melancolia, a l’ascendent, 
una hipocondríaca lluna a Virgo i vaig recordar 
el seu físic ossut i la seva llarga vida i una mica el 
personatge  va perdre part del seu misteri. 
De Miguel de Unamuno sempre s’explica la famo-
sa anècdota del Venceréis, pero no convenceréis 
o el malentès ¡Que inventen ellos!. Però realment 
Unamuno és molt Unamuno. Don Miguel és com 
un astut boxejador de pes ploma que va esperant 
que et cansis per colpejar-te on més mal et fa. Jo 
només he pogut llegir Del sentimiento trágico de 
la vida. No els enganyo si crec que és un dels cinc 
millors llibres de filosofia existencialista que es 
poden trobar. Crec que podria tombar qualse-

vol ateu. Però amb Unamuno no saps mai si es-
tàs tractant amb Déu o amb el Dimoni i llegir-ne 
dos capítols ja és un esforç titànic. Només algú 
amb una tendència innata a l’alegria podria en-
frontar-se a les frases punyents d’Unamuno, les 
seves interminables cites, les seves reflexions que 
et porten a l’absurd més brutal, sense caure en la 
depressió més absoluta. Actualment està margi-
nat dels plans d’estudis, cosa que no és d’estranyar 
perquè la seva filosofia és incompatible amb el 
paradigma de pensament actual. Costa imagi-
nar-se Unamuno al Tinder, comprant a Amazon 
llibres en danès del seu admirat Kierkegaard, fent 
històries per l’Instagram i tafanejant  les selfies a 
la platja dels seus amics. Impossible, vaja. 
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La població centenà-
ria de Catalunya ha 
augmentat de manera 

continuada en els darrers 35 
anys. Segons l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya (Ides-
cat), el nombre de centenaris 
ha passat de 140 persones 
l’any 1981 a 1.875 persones 
l’any 2016. Així, cada 10 anys 
s’ha duplicat el nombre de 
centenaris, a conseqüència 
de l’increment de l’esperança 
de vida i de l’arribada a edats 
avançades de generacions 
cada vegada més nombroses. 
Dels 180 centenaris del 1986 
s’ha passat a 420 el 1996, 865 
el 2006 i 1.875 el 2016.
A 1 de gener del 2016 a Ca-
talunya hi ha 715 persones 
de 100 anys, 505 persones 
de 101 anys, 275 persones de 
102 anys, 190 persones de 103 
anys, 95 persones de 104 anys 
i 95 persones de 105 anys i 

més. Aproximadament dues 
terceres parts dels centena-
ris (el 65%) tenen 100 o 101 

El nombre de persones centenàries es duplica 
cada 10 anys a Catalunya
Una de cada tres persones centenàries tenen 102 anys o més

anys, i una tercera part dels 
centenaris (el 35%) tenen 102 
anys o més.

En les darreres dècades no 
s’ha incrementat només el 
nombre de centenaris, sinó 
que el nombre de centena-
ris que arriben als 105 anys 
també ha augmentat. Al 1981 
residien a Catalunya 10 per-
sones de 105 anys i més i al 
2016 n’hi resideixen 95.
L’Idescat presenta les Estima-
cions de població centenària, 
una operació estadística nova 
que aporta novetats impor-
tants al sistema estadístic ca-
talà. En primer lloc, ofereix 
dades de la població centenà-
ria edat per edat fins als 105 
anys i, en segon lloc, ofereix 
resultats retrospectius de la 
població centenària des del 
1981.
 
Les dones representen el 
83% de la població cente-
nària
La població centenària està 
molt feminitzada. Les do-
nes representen el 83% de la 

població centenària, mentre 
que els homes són el 17%. Hi 
ha 4,8 dones centenàries per 
cada home centenari. La dis-
tribució de la població cente-
nària per sexe és molt estable 
en el temps. El percentatge 
de dones dins de la població 
centenària es manté al voltant 
del 80% des del 1991.
 
La proporció de persones 
centenàries de Catalunya se 
situa entre les més altes del 
món
A Catalunya l’any 2016 hi ha-
via 251 centenaris per cada 
milió d’habitants. Aquesta 
xifra se situa entre les més al-
tes dels països europeus i del 
món. Japó és el país amb més 
centenaris per milió d’habi-
tants (512), seguit de Fran-
ça (318), Itàlia (309) i Estats 
Units (252). Al conjunt de 
la Unió Europea (UE-28) hi 
ha 223 centenaris per milió 
d’habitants.

Es lloga despatx al 
centre d’Igualada.

150€ , WIFI i neteja inclosa.
 Possibiltat de compartir

 sala per a conferències amb 
aforament de 130 persones.

Interessats truqueu al:
696 233 803

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com
93 804 24 51

671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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Des del dimarts 24 de 
juliol i fins al diven-
dres 27 de juliol, una 

delegació de la Jove Cambra 
de Catalunya va prendre part 
a la cimera sobre la igualtat de 
gènere que la Junior Cham-
ber International va celebrar 
a Nova York. El darrere dia, 
la cimera es va traslladar a la 
seu de les Nacions Unides, on 
es va aprovar la seva resolu-
ció i compromís final a favor 
del cinquè dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
de la ONU, la igualtat de gè-
nere.
La missió de la cimera era 
reunir un grup de joves ciu-
tadans actius de la Junior 
Chamber International pro-
cedents de tot el món per 
explorar com aquests joves, 
treballant colze a colze amb 
governs, empreses i la soci-
etat civil, poden contribuir 
a fer avançar la igualtat de 
gènere a la societat, i com 

aquesta igualtat de gènere im-
pulsa la resta dels Objectius 
de Desenvolupament Soste-
nible. La presidenta de la Jove 
Cambra Internacional de 
Catalunya, Míriam València, 
va assistir a la cimera acom-
panyada pel vicepresident de 
la Junior Chamber Internati-
onal assignat a Europa, Magí 
Senserrich, i Aïda Figuerola, 
membre de la Jove Cambra 
d’Igualada. 
La resolució final de la cimera 
va consistir en un compromís 
comú dels participants i de la 
Junior Chamber Internatio-
nal per denunciar la discrimi-
nació a tots els nivells, formar 
els joves i dotar-los d’eines 
per fer avançar la igualtat de 
gènere, impulsar l’adopció de 
mesures igualitàries per part 
de col·laboradors empresa-
rials com la International 
Chamber of Commerce, i fa-
cilitar la transformació de la 
mateixa entitat per potenciar 
la participació femenina en 
el seu si. En el marc de la Ju-

nior Chamber International, 
la Jove Cambra de Catalunya 
destaca per trobar-se ja en el 
tercer any del desplegament 
del seu pla d’igualtat, definit 
el 2016.
La Jove Cambra Internacio-
nal de Catalunya està afiliada 
a Junior Chamber Internati-
onal (JCI), una organització 
no governamental fundada el 
1915 a Saint-Louis, Missouri 
(EUA), actualment amb pre-
sència a més de 120 països i 
amb 180.000 membres. L’en-
titat ha estat implantada a 
Catalunya des de fa més de 
50 anys, i té una forta pre-
sència als esdeveniments de 
caire internacional de JCI 
des que el 1995 va ser ofi-
cialment reconeguda com a 
entitat membre. La JCI pro-
porciona als joves l’oportu-
nitat de desenvolupar les 
seves habilitats personals i 
treballar en xarxa amb altres 
organitzacions amb l’objectiu 
de crear canvis positius per a 
la societat.  

La Jove Cambra de Catalunya participa a la Cimera de la Junior 
Chamber International a les Nacions Unides

“Les entitats som 
l’ànima de la 
Festa Major

La propera setmana a la

ORIOL SOLÀJOAN POU

President de 
l’Associació 

Cultural Dessota. 

President dels 
Moixiganguers 

d’Igualada
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Els trabucaires d’Iguala-
da celebren enguany el 
10è aniversari. La seva 

primera aparició a la ciutat 
fou el 6 de juny de 2008, en 
la commemoració del 200 
aniversari de les batalles del 
Bruc i una de les primeres 
actuacions va coincidir amb 
la Festa Major del 2008.
Enguany, doncs, es complei-
xen 10 anys de la creació de la 
colla i per això han preparat 
un seguit d’activitats. Així, 
durant la Festa Major es po-
drà visitar l’exposició ‘L’esclat 
sonor de la festa! – 10 anys 
dels trabucaires d’Igualada 

(2008-2018)’, que estarà ubi-
cada al vestíbul de la Biblio-
teca Central d’Igualada. En 
l’exposició es fa un repàs de 
la trajectòria dels trabucai-
res, de la seva participació 
en les festes locals així com 
de les sortides realitzades ar-
reu del país. A més, també es 
podran veure alguns objectes 
de la colla, com mascles de la 
tronada o bé la vara que es fa 
servir per encendre-la. L’ex-
posició es podrà visitar fins 
el 20 de setembre.
Aquesta, però, no serà l’úni-
ca novetat de la colla. Així, 
també en motiu d’aquest 10è 
aniversari,  els trabucaires 
estrenaran camises noves 

Els trabucaires d’Igualada celebren els 10 anys 
amb una exposició

durant aquesta Festa Major, 
que han estat confeccionades 
per un taller d’Igualada. 
A més, enguany la tronada 
arribarà al seu punt culmi-
nant, amb 30 mascles. Els 
dos darrers anys, la tronada 
ha pogut anar creixent sobre-
tot gràcies les aportacions de 

persones i entitats de la ciu-
tat, amb la campanya d’apa-
drinament ‘Sense pólvora no 
hi ha festa!’. Des de la colla 
agraïm enormement aques-
tes aportacions que han fet 
possible la consolidació de la 
tronada. Aquesta es realitza-
rà el dijous 23 d’agost (vigília 

de st. Bartomeu) a les 12 del 
migdia a la rambla st. Isidre 
i, com sempre, serà encesa 
per una persona vinculada al 
teixit associatiu de la ciutat. 
Es convida a tota la ciutada-
nia a participar-hi, així com 
als diferents actes progra-
mats per la Festa Major.

REDACCIÓ / LA VEU 

“Trobar persones que 
han tingut els mateixos 
problemes que jo, m’ha 

ajudat a veure els problemes 
d’una altra manera.”
“He trobat comprensió, su-
port i eines per integrar-me 
en el dia a dia.”
“He après a relativitzar i 
prendre’m les coses amb més 
calma i perspectiva.”
”Poder compartir experièn-
cies amb altres persones és 
molt positiu i, a més, amb 
això neix una relació grupal 
fora del CAP.”
Aquestes són algunes de les 
valoracions que fan els par-
ticipants de l’activitat gru-
pal de psicoeducatius, que 
es duu a terme en diversos 
centres d’atenció primària 
de l’Institut Català de la Sa-
lut. L’activitat està destinada 
a persones amb ansietat i/o 
depressió lleu o moderada, 
per treballar en grup i inte-
grar recursos que ajuden les 
persones a adaptar-se, de la 
millor manera possible, a di-
ferents situacions personals.
Als CAP del Bages, Anoia 
i Osona més de 130 perso-
nes han participat en grups 
de psicoeducatius durant el 
primer semestre de 2018. Al 
Bages, hi ha hagut una se-
tantena de persones, a l’Ano-
ia, aproximadament, 40, i a 

Osona, una vintena.
Els grups psicosocials han 
demostrat els beneficis com 
a complement o alternativa 
al tractament farmacològic 
en persones que han estat 
diagnosticades de trastorns 
mentals lleus o moderats, 
com l’ansietat o la depressió. 
La funció d’aquests grups és 
ajudar les persones partici-
pants a gestionar sentiments 
com la frustració, el pati-
ment,
la por o el dol, perquè apren-
guin a afrontar emocions 
sense necessitat de medica-
ció o amb una dosi inferior 
de medicació. A més, en 
aquestes activitats, els parti-
cipants poden compartir la 
seva situació amb persones 
que estan en situacions si-
milars, explicar les seves ex-
periències i donar-se suport 
per superar-les.

Depressions i ansietat, 
temes d’ajuda de l’ICS 
Catalunya Central

Ajuntament d'Igualada

EDICTE
Per a coneixement general, es fa saber que l’alcalde acctal., en data 1 d’agost de 2018, ha dictat el decret la part 
dispositiva del qual diu el següent:

Primer. Estimar, en els termes que s’assenyalen a la part expositiva, l’al·legació presentada per la societat 
CABOEL, SL.

Segon. Aprovar definitivament la proposta de reparcel·lació voluntària de les finques incloses en el polígon 
d’actuació definit per la modificació puntual del Pla general d’ordenació a la part est de l’illa que afronta amb les 
avingudes del Mestre Montaner i de Barcelona i el carrer de Lleida, d’Igualada, junt amb l’apoderament especial 
a favor d’una persona gestora.

Tercer. Publicar l'aprovació  definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de premsa periòdica 
de més divulgació del municipi d’Igualada; i, comunicar-la, junt amb l’apoderament especial, al Registre d’entitats 
urbanístiques col·laboradores.

Quart.  Indicar que l'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació te com a efecte, per ministeri de la Llei, la 
cessió de dret a favor de l'Ajuntament d'Igualada en ple domini i lliure de càrregues i gravàmens, dels  terrenys de 
cessió obligatòria i gratuïta segons el planejament urbanístic, qualificats com a clau 1 “sistema viari” i, de la finca 
R2.4, qualificada com a clau 3 “sistema d’equipaments”.

Cinquè. Inscriure els béns cedits a l’Ajuntament d'Igualada en l’Inventari municipal de béns. 

Sisè. Fer avinent que, una vegada aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació i, abans d'expedir la certificació 
expressiva de l'esmentada aprovació, els propietaris de les finques incloses en el polígon d’actuació hauran 
d'ingressar a la Caixa de Tresoreria de l'Ajuntament d'Igualada la quantitat de 150.960 €, import que s'ha de destinar 
a conservar o ampliar el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.

Setè. Expedir una certificació expressiva de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, d’acord amb el que 
estableix la legislació hipotecària, amb vista a la inscripció del projecte en el Registre de la Propietat, una vegada 
l'esmentada aprovació definitiva sigui ferma en via administrativa.

Vuitè. Notificar aquesta resolució a les parts interessades amb indicació dels recursos a interposar. 

Contra l’anterior resolució que és definitiva en via administrativa podeu interposar, alternativament, recurs de 
reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos. Ambdós terminis començaran a 
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu interposar recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a 
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini 
de sis mesos a comptar des de la data en què s’ha d’entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data d’interposició sense que s’hagi notificat la seva resolu-
ció.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Igualada, 1 d’agost de 2018
L’alcalde acctal.
Jordi Pont i Gassó
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El nombre d’incendis 
forestals de la segona 
quinzena del mes de 

juliol a les comarques de Bar-
celona ha estat per sota de la 
mitjana dels incendis del perí-
ode 2008-2017. També la su-
perfície afectada per aquests 
incendis està molt per sota de 
la mitjana en el mateix perío-
de. Aquestes dades es despre-
nen de l’informe realitzat per 
l’equip del Pla d’informació i 
vigilància contra els incendis 
forestals (PVI) que realitza 
la Diputació de Barcelona en 
col·laboració amb els ajun-
taments i les agrupacions de 
defensa forestals (ADF) del 
territori.
En total, durant la segona 
quinzena del mes de juliol 

s’han produït 21 incendis de 
vegetació, 13 dels quals han 
estat forestals, i han afectat a 
2,9 hectàrees. L’incendi més 
important en aquesta quinze-
na es va produir el 25 de juliol 
a la finca del Pla del Molí a la 
Roca del Vallès, que va afectar 
a 1,30 ha de terreny agrícola.
En aquesta mateixa segona 
quinzena de juliol, l’equip 
d’informadors del Pla d’infor-
mació i vigilància (PVI) han 
realitzat accions informati-
ves directes a 9.544 ciutadans 
en zones forestals i de lleure. 
També han detectat 113 punts 
de risc i han detectat 52 agres-
sions al medi ambient.
Pel que fa al total de tempo-
rada del PVI, des del 16 de 
juny, a les comarques de Bar-
celona hi ha hagut 61 incen-
dis de vegetació, dels quals  36 

Els incendis del mes de juliol per sota 
la mitjana de la dècada

REDACCIÓ / LA VEU 

Inici d’agost carregat 
d’avaries a la Hispano 
Igualadina. El passat di-

lluns es va aturar un altre au-
tobús, aquesta vegada al polí-
gon de les Gavarres d’Òdena. 
Els passatgers van haver de 
baixar del vehicle i una grua 
es va emportar l’autobús.
Aquesta incidència es suma a 
dues més que ja es van pro-
duir en la darrere setmana. El 
30 de juliol un dels vehicles 
de la companyia es va que-
dar aturat a l’A-2 i la mateixa 
setmana, un altre autobús es 
va quedar parat a l’entrada 
d’Igualada, poc abans d’arri-
bar a l’estació d’autobusos.
A totes aquests incidències, 
s’hi han de sumar les queixes 
d’alguns usuaris per la poca 
freqüència de viatges que es 
fan durant aquest mes d’agost 
i cosa que provoca que alguns 
dels trajectes es facin amb 
gent dreta.

El PSC demana responsabi-
litats
Primeres reaccions polítiques 
a les constants avaries dels 
busos de la Hispano Iguala-
dina d’aquest mes d’agost. El 
grup dels Socialistes d’Igua-
lada demana al Departament 
de Territori i Sostenibilitat 
que “prengui ràpidament una 
decisió sobre si retira, o no, la 
concessió del servei d’auto-

bús a la Hispano Igualadina”. 
El grup socialista considera 
“inadmissible” que la Genera-
litat presentés l’auditoria que 
marcava totes les deficiències 
del servei al mes de novembre 
i que en ple mes d’agost enca-
ra no hagi dit què farà.
El grup municipal dels So-
cialistes d’Igualada demana 
responsabilitats a la Generali-
tat després d’un inici del mes 
d’agost “nefast” en el servei 
que presta Monbus-Hispano 
Igualadina. En una setmana 
s’han avariat fins a tres au-
tobusos a l’autovia A-2 i a les 
entrades d’Igualada. A més, 
molts usuaris s’han queixat 
perquè els horaris d’estiu han 
reduït les freqüències de pas 
i algunes hores els passatgers 
han de viatjar drets.
El PSC d’Igualada recorda 
que “qui pateix les deficiènci-
es del servei són els usuaris”. 
En aquest sentit, els socia-
listes es mostren preocupats 
i es pregunten “què pot ar-
ribar a passar durant el mes 
d’agost si el ritme segueix 
sent aquest”. El grup socia-
lista també lamenta el silenci 
que hi ha hagut per part del 
govern de Marc Castells al 
respecte, “estem davant d’un 
govern addicte a les fotos i el 
Twitter però quan hi ha un 
problema que afecta a molts 
igualadins s’amaga, calla o 
està, literalment, de vacan-
ces”, es queixen.

Agost ple d’incidències a la Hispano Igualadina

Més enllà de les avaries, el 
PSC demana a la Generalitat 
que canviï els horaris d’estiu: 
“Cal ampliar les freqüènci-
es dels autobusos i mantenir 
els busos directes a les hores 
de més demanda”. En aquest 

sentit troba inacceptable que 
els passatgers, la majoria dels 
quals fan servir l’autobús per 
anar a treballar, hagin de viat-
jar drets perquè es redueixen 
el nombre d’autobusos.
El PSC espera ser escoltat, 

com quan l’Ajuntament i la 
Generalitat van aplicar una 
proposta socialista com va 
ser la creació d’una nova pa-
rada de la Hispano als pisos 
del Punto Blanco per donar 
servei al nord d’Igualada.

han estat forestals, amb 9,9 ha 
afectades. La mitjana d’aquest 
mateix període entre el 16 al 
31 de juliol de les campanyes 
de 2008 a 2017, es de 21 in-
cendis forestals i 234,9 ha 
afectades.
Pel que fa a les zones de vigi-
lància, destaca el Berguedà, 
on des de l’inici de la tempo-
rada d’estiu no s’ha produït 
cap incendi, així com també 
a les zones Bages-Moianès, 
Osona i Vallès Oriental, amb 
menys de 0,1 ha  afectades.
La campanya 2018 del Pla 
d’informació i vigilància con-
tra incendis forestals (PVI) 
que desplega la Diputació de 
Barcelona en col·laboració 
amb  ajuntaments, agrupaci-
ons de defensa forestal (ADF) 
durarà fins a l’1 de setembre. 
El pla compta amb un equip 
de 257 persones contractades 
i 12 enginyers de coordinació, 
amb 90 unitats mòbils d’in-
formació i 22 punt de vigi-
lància fixa, que cobreixen un 
conjunt de 475.502 hectàrees 
de territori forestal de Barce-
lona. El pressupost de la cam-
panya 2018 és de 2.160.322 
euros que aporta la Diputació 
de Barcelona.

Un dels autobusos avariats. / PEP ELIAS

Ajuntament d'Igualada

EDICTE
Per a coneixement general, es fa saber que mitjançant decret de 
data 23 de juliol de 2018, el regidor de Qualitat Urbana i Interior ha 
aprovat inicialment el PROJECTE EXECUTIU DE MUR DE 
CONTENCIÓ PER A LA DEFINICIÓ DE LA PARCEL·LA DE L'IES 
BADIA I MARGARIT, I REPERFILAT DE TERRES DE L'ENTORN, 
redactat per Carles Noguera i Gros, enginyer de Camins, Canals i 
Ports,  de l’empresa BERRYSAR SL, que compta amb un termini 
d’execució de 2,5 mesos.
 
El projecte esmentat se sotmet a informació pública per un termi-
ni de 30 dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que 
els interessats puguin examinar l’expedient al Departament de 
Qualitat Urbana  de l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de Sant Miquel 
núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer 
les al·legacions que estimin oportunes.

Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició públi-
ca, el projecte d’obres ordinàries i l’estudi de seguretat i salut, es 
consideraran definitivament aprovats sense necessitat de nou 
acord.

Igualada, 24 de juliol de 2018
Jordi Pont i Gassó
Regidor de Qualitat Urbana i Interior



SIS SÍMPTOMES QUE ET PODEN ACOMIADAR DE LA TEVA FEINA

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Este año se cumple el 50 aniversario del SEAT 124. En euros del 
2018 ese auto costaba entonces 18.348 €. Y el salario anual medio, 
también en euros del 2018, era de 8.983 €. Ahora comparen y calcu-
len. (Diari Ara, INE, BdE)

EVA COLLADO DURÁN
Consultora estratègica de capital humà, conferenciant i escriptora 

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

GUILLEM RECOLONS
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NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea 
de la Generalitat de Catalunya

EVA COLLADO

Cal treballar en diversos fronts i fer-ho bé en tots ells. Hem de sumar, amb 
projecte il.lusionant i reforçar debilitats de l’autogovern. Acompanyar-ho 
amb complicitat internacional i avenços jurídics. I ser més conscients de 
la complexitat del projecte.

“La vida és massa curta per 
treballar en el lloc equivocat’’.

 Al talent  se’l pot atraure de 
moltes maneres, però sortir de 

pesca no és una d’elles.

Són molts els símptomes o senyals que podem percebre del nostre entorn 
quan les coses es torcen en el treball. En moltes ocasions les veiem i 
en altres, tanquem els ulls pensant: és impossible que m’estigui passant 
això a mi.
El problema és que quan es decideix un acomiadament en moltes oca-

sions no es porta a terme de manera immediata tot i que la decisió estigui presa i 
això es deu al fet que és molt possible que no hi hagi motius suficients per fer-ho. 
Per tant, s’entra en una espiral de despropòsits mediocres perquè siguis tu el que 
donis el pas de preguntar què està passant... És la mediocritat del comandament 
i la manca de lideratge el que fa que aquestes situacions s’allarguin en el temps i 
es converteixin en una agonia.
1. Fiscalització del teu treball.
El teu cap comença a preguntar-te coses sobre el teu treball que feia temps que no 
et preguntava. S’està produint un augment del control de les teves tasques i de la 
teva àrea d’actuació i la finalitat serà la justificació de l’acomiadament i assegurar 
tota la informació quan ja no hi siguis.
2. Pèrdua d’autonomia.
Comences a notar que es prenen decisions que tu prenies abans i que afecten 
directament al teu treball i ningú et consulta. 
3. Manca de comunicació versus indiferència.
Tot d’una, ja no es produeix feedback amb el teu responsable; ni bo ni dolent. 
La indiferència comença a regnar per tot arreu. Percebem de forma una mica 
incrèdula com aquestes accions que abans protagonitzàvem comencen a prota-
gonitzar tercers.
4. Pèrdua d’influència:
És de les coses que més fan mal... Quan et fan sentir totalment prescindible.
5. Degradació en l’organigrama i/o lloc.
Un altre senyal és quan directament et posen a un nou director o responsable 

Fa algun temps que vaig recrear aquest concepte del “accionariat emo-
cional” entès com la co-propietat simbòlica d’una marca o organitza-
ció. Al cap del mes passen per les meves mans molts articles sobre 
employer branding  (atracció de talent) i sobre retenció de talent. Ho 
explico en forma breu.

Retenció de talent
Com a concepte em sembla que “retenció del talent” obeeix literalment  a aques-
ta imatge d’un tipus engabiat en una empresa. Crec que no requereix grans ex-
plicacions. No obstant això, el concepte “retenció del talent” segueix ocupant 
titulars i pocs s’han preocupat d’explicar que en realitat, es tracta de fidelitzar, de 
convèncer, i no de retenir.
Atracció del talent
En aquest cas, l’employer branding entès com a atracció del talent, no sempre 
utilitza els esquers  adequats per fer-ho. Al talent  se’l pot atraure de moltes 
maneres, però sortir de pesca no és una d’elles. Bàsicament perquè no som 
ni peixos ni sabates, som persones. Tampoc som talent. Tot i que la tercera 
accepció de la RAE sobre talent es refereix a persones intel·ligents, les dues 
primeres defineixen la capacitat d’entendre o la capacitat per l’assoliment. 
Per tant, són qualitats humanes, així que podríem definir el talent com una 
qualitat i no com la persona que la posseeix.

Quin és el tema? No es tracta de talent, es tracta de persones.
Pot semblar superficial deixar tot això en una qüestió lèxica. Però no ho és: en el 
primer cas, no parlem de retenir talent, parlem de persuadir persones, de con-
vèncer, de il·lusionar-les, fidelitzar-les. En el segon cas no parlem d’atreure talent, 
parlem de persuadir persones, de convèncer, d’il·lusionar-les cap a un projecte 
..., veus la coincidència? Exacte! Al final resulta que hi ha un denominador comú 
entre fidelitzar i atreure persones: sempre es tracta de persuadir, convèncer, il-
lusionar, i, si em permets, emocionar.
Accionariat emocional: persones satisfetes convencen persones satisfetes
En el gràfic mostro les raons principals que porten a un professional a quedar -a 
gust- en l’organització o marca per la qual treballa
Això em porta a pensar en el concepte d’accionariat emocional. La idea de sen-
tir-part de la marca, encara que no es posseeixin títols sobre ella. L’accionariat 
emocional és el millor per atreure nous professionals. El primer que fa un possi-
ble candidat quan li fan una oferta de treball no ho oblidem és veure com està “la 
casa” per dins. I estem a un clic d’una comprovació tan fàcil com aquesta.
L’accionariat emocional pot semblar ingenuïtat, utopia, però també un camí a 
recuperar, dins el context d’un branding més humà: human branding.
Recuperem l’essència d’aquell iogurt que abans es deia Bio i que assegurava “el 
que fa a l’interior es veu a l’exterior”.    

ACCIONARIAT EMOCIONAL: INGENUÏTAT, UTOPIA O CAMÍ?

creant un lloc de treball fins ara inexistent. En aquests casos solen mantenir-te 
el salari encara que no l’estatus pel que et sentiràs en perill ja que, despertem!, a 
ningú li paguen el mateix per tenir menys responsabilitats.
6. Emmudiment de l’entorn:
Probablement, com en l’amor, l’afectat per un acomiadament és l’últim a assa-
bentar-se. Potser quan ets l’objectiu, qui vol acomiadar-te ja té com a aliat a algú 
del teu equip. 
Què fer davant aquesta situació? 
1. Reconèixer-nos a nosaltres mateixos que estem en perill de perdre el nostre 
lloc de treball, que us semblarà una obvietat, però no sempre passa. 
2. Intentar fer d’aquest problema una oportunitat des de la intel·ligència, la calma 
i l’estratègia clara d’abordar la nostra sortida de la millor manera possible.
3. No fer-nos mala sang ni amb els que ens acomiaden ni amb qui hem sentit 
que ens traeixen, no podem perdre energies en això, la vida va i ve i no es deté.
4. Deixar de pensar coses com “m’he deixat aquí deu o vint anys de la meva vida”. 
Compadir-te no et porta a cap lloc, només a la pèrdua de la teva autoestima i ara 
la necessites més que mai per renéixer.
5. Ves a la recerca de respostes i una solució des de ja, com més temps passi pitjor, 
més moments dantescos viuràs i més força perdràs en el camí.
6. Ser conscients que tot passa per alguna cosa, que potser ara no som capaços 
de veure-ho, ens estan fent un favor, treballar en organitzacions amb aquests 
valors i aquesta mediocritat en la seva manera de gestionar el capital humà no 
val la pena.
7. Ser tot el valent que saps ser. Recorda sempre que la indecisió descansa en 
la por i, per tant, minva els sentits i els fa callar... S’ha de ser valent per decidir 
que de vegades cal fer l’equipatge. Noves empreses, organitzacions o projectes 
t’esperen. 
Com diu la frase: “La vida és massa curta per treballar en el lloc equivocat’’.   

GUILLEM RECOLONS 
Consultor d’Estratègia en Personal Branding  
@guillemrecolons

La inversió estrangera és una de les claus del potencial econòmic:
Hi ha 8.642 empreses amb capital majoritari estranger. 
En els darrers anys han augmentat amb força.
Generen el 19% de l’ocupació.

EVA COLLADO G. RECOLONS
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Albert Riba @AlbertRiba

Dario Castañé @im_dario

Rosa del Rio @rosadrt

Pep Solé Vilanova @pepsoleV

Toni Marlès  @tonimarles

Francesc Esteve i Tomàs @funkyover

Jordi Marcé Nogué @jordimarce

Anoia Turisme @Anoia_Turisme

piera.espaijove @PEspaijove

Consell Comarcal de l’Anoia @ConsellAnoia

¿Debería inventarse un detector de humo dentro 
de las redes sociales? #shakingminds

Si alguna vez alguien os critica la inmersión lin-
güística, os doy el argumento definitivo: quieren 
imponer un 50% de horas en castellano porque 
en el test PISA existe una diferencia inferior al 4% 
entre alumnos con el catalán como lengua mater-

na y los que tienen el castellano.

Saber que has ajudar a algú #donantsang t’omple 
de satisfacció! Animo a tothom qui pugui a @
donarsang  #omplelabossa #bancdesang #blood-
bank #blooddonation

Tortugues babaues que quan veuen a l’estat on 
han nascut el primer que fan és fugir-ne.
No m’extranya!!

Han vist passar el míssil amb el @JosepBorrellF 
a sobre.
Espero que n’hi hagi prous per a que puguin pujar 
tots. I si pot ser que siguin de més distància.

Ruby Rose la nova #Batwoman?
Serà la primera sèrie protagonitzada per una su-
perheroïna lesbiana.
Un nou pas

Si voleu gaudir de les nits d’estiu aprofiteu les te-
rrasses dels bars i restaurants de la comarca.
Segur que les gaudireu ja sigui per l’ambient, la 
gastronomia, les vistes,...

Vine a jugar al bingo emocional. En aquest cas 
els jugadors no han d’identificar nombres en els 
cartons sinó emocions. 
I després un joc sorpresa molt divertit. És gratuït!

Humans de l’Anoia        @humansanoia

#37  JOAN SERRA BAUSILI

Reclutador de persones a Talentia Gestió. Sóc obert, proper i m’agrada orga-
nitzar sortides amb les meves amistats, sempre mirant pel bé del grup. 

El #ConsellAnoia dona suport als productors i 
elaboradors artesans alimentaris per posar en va-
lor i promocionar els seus productes locals i de 
qualitat amb el projecte @AnoiaCampTaulaFOTO: Cesc Sales
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Les 9 del vespre, 32 graus a Hamburg i servidor 
escrivint el versot de Festa Major del @BallSant-

Miquel. Si surt groller culpeu el canvi climàtic.

El més llegit        www.veuanoia.cat

1 2 3 Aparatós accident d’un camió a 
l’A-2 sense provocar ferits

Nova avaria d’un autobús de 
la Hispano Igualadina

Traslladen un home a 
l’Hospital de Bellvitge 
després d’ofegar-se a la 
piscina de Sta. C. de Queralt

Instants de La Veu             @veuanoia

@puntoblancooficial, 70 anys de 
qualitat, innovació i adaptació als 

nous temps

#puntoblanco #Igualada #Anoia 
#empresa #veuanoia

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia...

“L’Anoia és la comarca de Ca-
talunya on hi ha més gent que 
practica esport”. 
M’agradaria veure molta més 
gent fent esport, especialment 
la gent jove on sembla que les 
noves tecnologies els prenen 
molt de temps. 
Hi ha moltes opcions, com ca-
minar, córrer, anar amb bici-
cleta, anar al gimnàs… 
No hi ha excusa, tothom pot 
trobar un moment per dedi-
car-hi una estona. 
Fer esport i tenir bons hàbits 
alimentaris ens ajudaran a 
augmentar el nostre benestar 
físic i mental i a tenir una mi-
llor imatge corporal.
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ALTA ANOIA / LA VEU 

La delegada territorial 
del Govern de la Ge-
neralitat a la Catalu-

nya Central ha efectuat visita 
aquest dimarts a diferents 
municipis de l’Alta Anoia. 
S’ha reunit amb les alcaldesses 
de Sant Pere Sallavinera i Els 
Prats de Rei, així com també 
amb l’alcalde de Veciana.
En el marc de la presa de co-
neixement del territori per 
part de la nova delegada a 
la Catalunya Central, Alba 
Camps, i contextualitzat en els 
objectius prefixats en el marc 
de la present legislatura des de 
l’àmbit territorial, la delegada 
ha efectuat la seva primera vi-
sita a l’Alta Anoia. Amb aquest 
motiu, ha escollit tres munici-
pis representatius i caracterís-
tics de l’àmbit com Sant Pere 
Sallavinera, Els Prats de Rei i 
Veciana.
A Sant Pere Sallavinera, Alba 
Camps ha estat rebuda per 
part de l’alcaldessa, Montser-
rat Noguera. En el sí de la tro-
bada han repassat els aspectes 
de relleu i àmbits de treball i 
d’establiment de prioritats que 
hi ha marcats per al municipi 
des del propi consistori. En 
aquest sentit, s’ha fet palesa 
l’aposta per a la promoció i 
conservació del patrimoni 
etnològic i la millora de dife-
rents elements patrimonials i 
paisatgístics de l’entorn. Així 
mateix, s’han tractat aspectes 
vinculats amb la previsió im-
mediata de futur del munici-
pi, quan a evolució demogrà-
fica, econòmica i de prestació 
efectiva de serveis.
A Els Prats de Rei la delegada 
s’ha reunit amb la seva Alcal-
dessa, Cristina Mas. Coneixe-
dora de la seva història i ri-
quesa patrimonial, Camps ha 
pogut conversar i intercanviar 
impressions amb la màxima 
representant municipal al res-
pecte, de la mateixa manera 
que s’ha aprofundit en la ne-
cessària i reivindicada millo-

ra de les telecomunicacions i 
d’altres serveis d’especial aten-
ció a la ciutadania i que inci-
deixen en el benestar i millora 
qualitativa del territori.
La visita ha finalitzat a Veci-
ana, on Jordi Servitje, l’alcal-
de, ha posat en coneixement 
de la delegada, les necessitats 
i oportunitats de Veciana i el 
seu entorn. Aspectes vincu-
lats amb la ruralitat, el patri-
moni cultural i les comunica-
cions han centrat bona part 
de la trobada.
Alba Camps ha signat el Lli-
bre d’honor en els tres con-
sistoris, aprofitant l’ocasió per 
posar en valor la seva alta ri-
quesa patrimonial i paisatgís-
tica.
Properament, Camps conti-
nuarà les visites al territori de 
l’Alta Anoia, amb la voluntat 
d’atendre una realitat terri-
torial genuïna i a la qual ha 
mostrat la seva predisposició 
a atendre amb el màxim in-
terès, responent a necessitats 
emergents i captant oportu-
nitats pel territori, sempre en 
benefici de la millora de la 
qualitat de vida del conjunt 
de la població adscrita als 
municipis de l’Alta Anoia. En 
aquest mateix sentit, s’ha fet 
palès amb cada autoritat mu-
nicipal el fet que Com a nove-
tat de recent aplicació i derivat 

Alba Camps,  delegada a la Catalunya 
Central, visita l’Alta Anoia

de l’aprovació en el seu mo-
ment de la Llei 2/2017, del 15 
de febrer, de modificació de 
la Llei 30/2010, de vegueries, 
per a crear la vegueria del Pe-
nedès, per part del Parlament, 
s’ha vist modificada la divisió 
territorial del país, responent 
als àmbits territorials geogrà-
fics naturals i històrics, i tam-
bé als àmbits de sentiment 
de pertinença de la població 
configurats al llarg del pas del 
temps. Com a reconeixement 
definitiu de la singularitat 
geogràfica, històrica i econò-
mica del Penedès, aquesta llei 
creà la demarcació veguerial 
del Penedès com a expressió 
de la voluntat popular majo-
ritàriament manifestada. Així 
mateix, i amb base a acord de 
Govern recent, s’ha aprovat la 

nova estructura del Departa-
ment de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, i que 
recull explícitament la creació 
de la Delegació territorial del 
Penedès, que se suma a les de 
l’Alt Pirineu i Aran, Barcelo-
na, Catalunya Central, Giro-
na, Lleida, Tarragona i Terres 
de l’Ebre. L’àmbit territorial 
d’aquesta nova delegació és el 
de les comarques de l’Alt Pene-
dès, el Baix Penedès, el Garraf 
i l’Anoia, a excepció dels vuit 
municipis de l’Alta Anoia que 
formen part de la Vegueria de 
la Catalunya Central i d’entre 
els quals en formen part Ca-
laf, Calonge de Segarra, Cas-
tellfollit de Riubregós, Prats 
de Rei, Pujalt, Sant Martí Ses-
gueioles, Sant Pere Sallavinera 
i Veciana.

Visita de la delegada als Prats de Rei

Conversa amb l’alcaldessa de Sant Pere Sallavinera

ANOIA / LA VEU 

Dissabte, 11 d’agost a 
partir de les 11:00, 
segon dissabte de 

mes, es durà a terme una nova 
visita guiada al Tous medieval 
a càrrec d’Anoia Patrimoni. 
Aquesta ruta inclou la visita 
al «poblet», el Castell de Tous 
i l’església parroquial de Sant 
Martí, que conserva elements 
cabdals de la història de Tous, 
com ara el sarcòfag de Bernat 
de Tous. Aquesta visita guia-
da forma part de les activitats 
de  l’Any Europeu del Patri-
moni Cultural.
El punt d’inici de la visita serà 
al local de l’AECOM (c/ Ma-
jor, núm.1) de Sant Martí de 
Tous, amb un preu de 2,5€. 

Visita guiada al Castell 
de Montbui
I diumenge es durà a terme 
una nova visita guiada al Cas-
tell de Montbui d’enguany. 
Aquesta visita, consistent en 
un recorregut pel cim de la 
Tossa, té com a objectiu si-
tuar en el marc dels castells 
de frontera, la ubicació del 
castell de Montbui, la seva 
rellevància i la seva situació 
estratègica, així com la im-
portància patrimonial de l’es-
glésia de Santa Maria, obra 
cabdal del primer romànic 
a la comarca. Aquesta visita 
forma part de les activitats 
programades dins de l’Any 
Europeu del Patrimoni Cul-
tural. 
Aquesta visita, que està pre-
vist s’inicii a les 12:00h, té 
un preu de 5€. Podreu trobar 
més informació al web www.
anoiapatrimoni.cat o bé al te-
lèfon 635 922 384.

Visites guiades al 
Tous medieval i al 
castell de Montbui

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

L p
Disseny de Producte

C/ del Retir, 40 - Igualada
Telèfon: 626 665 009

www.loop-disseny.com

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

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

656 909 454
iuristrivium7@gmail.com
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VILANOVA DEL C. / LA VEU 

L’Ajuntament de Vilano-
va del Camí i la Man-
comunitat Intermu-

nicipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD) tornaran a visibi-
litzar la campanya contra les 
violències sexuals per la Festa 
Major 2018. La campanya està 
a favor de les relacions lliures 
i igualitàries i s’emmarca en 
l’elaboració del Protocol d’Ac-
tuació davant l’Assetjament 
Sexual en espais públics d’oci.
Les Àrees d’Igualtat de Gè-
nere dels municipis de la 
MICOD han promogut jun-
tament amb els departaments 
de Cultura, Salut i Joventut 
aquest protocol que té l’ob-
jectiu de detectar les claus 
que articulen les dinàmiques 
de l’oci actual i en particular 
el juvenil, i entendre com es 
relaciona amb actituds, com-
portaments i fonaments mas-
clistes i sexistes i la relació 

d’aquests hàbits amb el con-
sum d’alcohol i altres subs-
tàncies. 
Porten mesos treballant en 
aquest projecte que ha permès 
descriure i entendre quina és 
la realitat al nostre territori i 
ha generat espais de debat i 
contacte entre professionals 

Vilanova del Camí tornarà a fer 
campanya contra les violències sexuals 
per la Festa Major

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aprendre a fer servir 
Linkedin en el món 
empresarial com 

una eina efectiva de vendes. 
Aquest és uns dels objectius 
principals del curs que Pro-
moció Econòmica de Vilano-
va del Camí ha programat pel 
mes de setembre. La formació 
es farà al llarg de dos matins, 
els dilluns 17 i 24 de setem-
bre, al Centre d’Innovació 
Anoia. 
Linkedin l’eina de venda 4.0 
és un curs gratuït que s’adre-
ça a directius, mànagers, fre-
elance, autònoms… i tota 
persona que vulgui entendre 
com ha de fer servir Linkedin 
i incrementar les seves ven-
des. Les dues sessions, de 9 a 
14 h del migdia, les imparti-
rà Josep Prat Garrigasait de 
l’empresa Strategy & Value 

Innovation, SL.
A la primera sessió s’aborda-
ran, entre altres continguts, la 
venda en línia i la comunica-
ció i definicions d’estratègia 
per mitjà de Linkedin, i la se-
gona es destinarà a l’exposició 
i presentació dels productes a 
la xarxa.
La formació està subvenci-
onada per la Diputació de 
Barcelona i compta amb el 
suport de Catalunya Emprèn 
i del Fons social europeu
Per a inscripcions cal adre-
çar-se a Promoció Econò-
mica, al Centre d’Innovació 
Anoia, situat al carrer dels 
Impressors, 12 (polígon Rie-
ra de Castellolí) de Vilanova 
del Camí o enviar un correu 
a peconomica@vilanovadel-
cami.cat. Per més informa-
ció també hi ha un telèfon 
de contacte: 93 805 44 11 
(extensió 5).

Promoció Econòmica 
programa un curs sobre 
estratègia de venda a Linkedin

i ciutadania per desplegar tot 
un seguit de propostes d’ac-
tuació davant les violències 
sexuals. 
La campanya No en deixem 
passar ni una serà visible a 
tots els espais de festa i trans-
metrà tot un seguit de mis-
satges a través de cartells i 
adhesius, com per exemple: 
“Només sí, és sí”, “L’alcohol 
no justifica cap agressió”, 
“Molestar i fer el bavós no és 
lligar”, “No vull saber la teva 
opinió sobre el meu cos” o 
“De tornada a casa no vull 
ser valenta, vull ser lliure”. Els 
missatges s’han elaborat a tra-
vés de les Comissions Partici-
patives que s’han dut a terme, 
al llarg del procés d’elabora-
ció del Protocol que esperen 
aprovar abans d’acabar l’any 
i que dotarà els municipis 
d’una articulació d’eines per 
prevenir, detectar i interve-
nir en aquestes situacions de 
violència.

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Divendres, la piscina 
de Can Titó va aco-
llir la cloenda dels 

cursets de natació. Uns 80 
infants es van acomiadar de 
l’activitat que han dut a terme 
aquest mes de juliol i amb la 
qual han assolit un bon apre-
nentatge. Els més petits, des 
de la iniciació i els més grans 
amb una mica més de tècnica, 
van mostrar en els torns d’ex-
hibició, tot el que han après, i 
van recollir els seus diplomes.
La doble sessió de cloenda, 
en horari de matí i tarda, tot 
respectant els horaris dels 
cursets de natació, es va obrir 
a les famílies. Tal com expli-
quen des d’Esports, “els nens 
i nenes comparteixen amb 
molta il·lusió aquesta estona 
en què poden fer gala dels 
avenços que han fet, davant 
de l’emoció evident de pa-
res, mares, avis…” I és que 
els cursets intensius són una 
oportunitat per a molts in-
fants que durant l’any, no van 
a la piscina coberta. 
Els cursetistes, des dels més 

petits de 4 anys, fins als més 
grans (de 13 anys) van fer al-
guns salts i nedar uns quants 
metres per demostrar que 
han perdut la por -sobretot 
els que no en sabien gens- i 
que han adquirit confiança i 
tècnica.
El comiat amb els monitors i 
les fotos respectives de cada 
grup, formen part també 
d’aquest últim dia de cursets, 
en què tots els alumnes reben 

Una vuitantena d’infants recullen els 
diplomes dels cursets de natació

amb satisfacció els diplomes.
L’ambient de la piscina, molt 
més tranquil en la sessió que 
es va fer divendres a la tar-
da, deixa palès que a partir 
del mes d’agost la instal·la-
ció, sense l’alt rendiment que 
exigeix el programa de lleu-
re d’estiu, enceta una etapa 
més pròpia de les vacances. 
El nombre d’usuaris és més 
reduït i l’equipament respira 
una mica més alleugerit.   

VILANOVA DEL C. / LA VEU 

Aquests dies s’estan fent obres 
de millora a dues places de Vi-
lanova del Camí: la plaça Ex-
tremadura i la plaça de la Soli-
daritat. Les obres van a càrrec 
de l’empresa local Agrupación 
Ribeira Brava i tenen un im-
port aproximat de 30.600 €.
Les tasques de millora la plaça 
Extremadura han començat 
amb la demolició de l’antiga 
font i continuarà amb l’ade-

quació de la zona per a instal-
lar un espai multijocs. Aques-
ta actuació té un pressupost de 
14.505 €.
Pel que fa a les obres de la pla-
ça de la Solidaritat, afecten 
aproximadament a la meitat 
de l’espai. També està prevista 
la col·lació d’un joc infantil i el 
paviment amb terra de caut-
xú. Les obres tenen un cost de 
16.142 €.
Es preveu que les obres esta-
ran enllestides cap el setembre

Comencen les obres de 
millora a les places de la 
Solidaritat i Extremadura
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LA POBLA DE C. / LA VEU 

El Taller Àuria ha portat 
a terme, durant el mes 
de juliol, una actuació 

de neteja de la llera del riu 
Anoia al seu pas per la Pobla 
de Claramunt. La millora s’ha 
realitzat en un tram d’uns 250 
metres al nucli urbà. La inter-
venció l’ha encarregat la Man-
comunitat Intermunicipal de 

la Conca d’Òdena (MICOD), 
a través d’un contracte de ser-
veis. 
L’actuació ha consistit en 
desbrossar i triturar la canya 
americana i, posteriorment, 
s’ha aplicat un tractament per 
poder combatre aquesta espè-
cie vegetal aliena. Els treballs 
continuaran amb la desbros-
sada d’arbustos, que en alguns 
indrets es farà amb tractor.

Treballs de neteja de la llera del riu 
Anoia al seu pas per la Pobla

Per tirar endavant la inter-
venció de manteniment, con-
servació i millora de la llera 
i l’entorn del riu Anoia, la 
MICOD va signar un conve-
ni d’encàrrec de gestió amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA). Aquest ens és l’encar-
regat de supervisar que les ac-
tuacions es realitzin correcta-
ment i segons la normativa 
reguladora. 

STA COLOMA DE Q. / LA VEU 

DIVENDRES 10
- a 2/4 de 10 del matí a les 
Fonts de les Canelles
Plantada de safrà i esmorzar 
popular

DILLUNS 13
- a 2/4 de 8 del vespre a la Sala 
de la Torre del Castell
Xerrada: “L’experiència co-
lomina a l’Àfrica oblidada 
(República Centroafrica-
na-OBO)” a càrrec d’Arantza 
Urreizti i Jaume Martell
- a les 8 del vespre a la Plaça 
Major
Taller de sardanes, a càrrec 
de Carles Roca
- a les 10 del vespre al Punt 
de trobada: Teatre Municipal 
L’Estrella
“Santa Coloma desaparegu-
da”. Visita guiada, a càrrec de 
Damià Amorós

DIMARTS 14
- a les 8 del vespre a la Plaça 
Major
Taller de sardanes a càrrec de 
Carles Roca
- a 2/4 d’11 de la nit al Pati del 
Castell
Pregó de Festes organitzat per 
C.B. Àguiles
Parlament de l’Il·lustre alcalde 
de la vila Magí Trullols Trull. 
Parlament dels pregoners 
del C.B. Àguiles. Lliurament 
de premis dels concursos de 
cartells, literaris i fotogràfics. 
Reconeixements a persones i 
entitats de la vila
Actuació BASKETBEAT
Lliurament del ram a la Ge-
ganta de la vila
En acabar s’il·luminarà la torre 

del castell per primera vegada.
Naixement del Foc pels dia-
bles Keressus

DIMECRES 15
- a 2/4 de 12 del migdia al C/
Major, 17
Visita guiada a Cal Jaume 
Punto + tast de melmelades
i vinagres Maria Soler, l’Art de 
la Conserva
- a 2/4 d’1 del migdia a la Sala 
de la Torre del Castell
Presentació La destral del ves-
pre, l’aixada de l’alba de Jordi 
Mas
Presentació Minerva’18
- a 2/4 de 8 del vespre a la Pla-
ça de l’Església
Mostra “Acte sacramental”, 
Diables Keressus
- a les 8 del vespre a la Plaça 
Major
Taller de sardanes, a càrrec 
de Carles Roca
- a les 10 del vespre al Jardí del 
castell
Curts a la fresca, Sessió de 
curtmetratges de qualitat

DIJOUS 16
- de 5 a 7 de la tarda a la Sala 
de la Fusteria del Castell
Jocs de taula
- a les 7 de la tarda a la Plaça 
Major
Mostra dels balls de la cerca-
vila de l’Esbart Dansaire Alt 
Gaià
- a 2/4 de 8 del vespre a la Sala 
dels Merlets del Castell
Xerrada “Les espardenyes tra-
dicionals” a càrrec de Núria 
Compte
- a les 8 del vespre a la Plaça 
Major
Taller de sardanes a càrrec de 
Carles Roca

Primers actes de la Festa 
Major de Santa Coloma 
de Queralt

Ajuntament d'Igualada

EDICTE
Per a coneixement general, es fa saber que l’alcalde acctal., en data 1 d’agost de 2018, ha dictat 
el decret la part dispositiva del qual diu el següent:

Primer. Estimar les al·legacions presentades per CTTI, ATLL CONCESSIONÀRIA DE LA GENERA-
LITAT DE CATALUNYA, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SL, NEDGIA CATALUNYA Grup Gas 
Natural Fenosa,  AIGUA DE RIGAT, SA  i CABOEL, SL, en els termes que s’assenyalen a la part 
expositiva. 

Segon. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització de les finques incloses en el polígon 
d’actuació definit per la modificació puntual del Pla general d’ordenació a la part est de l’illa que 
afronta amb les avingudes del Mestre Montaner i de Barcelona i el carrer de Lleida, d’Igualada, i 
de la càrrega d’urbanització externa corresponent a l’àmbit de l’avinguda de Catalunya – avinguda 
Mestre Montaner, entre el carrer de Lleida, de Sant Josep i el carrer transversal de l’illa, redactat 
per Reverendo-Ginesta, arquitectes associats SLP i subscrit pels arquitectes Joaquim Ginesta i 
Narcís Reverendo.

Tercer.  Publicar l'aprovació  definitiva en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació del municipi d’Igualada. Alhora, notificar-la a les persones 
interessades amb indicació dels recursos a interposar. 

Quart. Indicar que, en tot cas, no es podrà començar l'obra urbanitzadora fins que s’hagi inscrit 
l’apoderament especial en el Registre d’entitats urbanístiques col·laboradores.

Contra l’anterior resolució que és definitiva en via administrativa podeu interposar, alternativa-
ment, recurs de reposició davant de l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes, o recurs 
contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini 
de dos mesos. Ambdós terminis començaran a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

En el cas que hagueu optat per interposar recurs de reposició, contra la seva resolució podreu 
interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barce-
lona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació 
corresponent, si la resolució és expressa, o en el termini de sis mesos a comptar des de la data 
en què s’ha d’entendre desestimat per silenci administratiu, silenci que es produeix pel transcurs 
d’un mes a comptar des de la data d’interposició sense que s’hagi notificat la seva resolució.

No obstant això, podeu interposar-ne qualsevol altre si ho considereu convenient.

Igualada, 1 d’agost de 2018
L’alcalde acctal.
Jordi Pont i Gassó
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VALLBONA D’A. / LA VEU 

L’estiu està sent políti-
cament força mogut a 
Vallbona d’Anoia. Des-

prés que en l’últim ple muni-
cipal el regidor de Veïns amb 
Veu, Francisco del Corral, vo-
tés en contra de la modificació 
dels pressupostos que recol-
zaven els altres dos partits de 
govern, PSC i Demòcrates per 
Vallbona, l’alcaldessa Maribel 
Ferrer va expulsar de les seves 
responsabilitats a del Corral.
Del Corral, que després 
d’aquesta decisió afirmava que 
la modificació només servia 
per “rentar la cara del govern”, 
va passar a l’oposició, des d’on 
afirmava que tiraria endavant 
junt amb Esquerra, l’altre par-
tit de l’oposició, una moció per 
aprovar una nova modificació 
del pressupost.
Ara, però, i segons un comu-
nicat enviat pel grup Demò-
crates per Vallbona, els dos 
grups de l’actual govern i Es-
querra han arribat a diversos 
preacords per tirar endavant 
una nova proposta de modi-
ficació del pressupost. Segons 
Demòcrates, aquest preacord 
inclou un pla de millora per 
les escoles, pla de lluita contra 
incendis forestals, millora de 
les instal·lacions elèctriques i 
enllumenat i també de les ins-
tal·lacions esportives.
En aquest comunicat, De-
mòcrates carrega durament 
contra Francisco del Corral, i 
escriuen que “cap actitud in-
fantiloide farà caure la gover-
nança del municipi”. El grup 
representat per Pere Massa-
gué també insta a Esquerra i 
PSC a “acabar amb l’espectacle 
d’aquestes setmanes”, i con-
clou el comunicat adreçant-se 

als vallbonencs, “no som prou 
capaços de veure que les dis-
crepàncies són menors del 
que pensem i que les actituds 
constructives poden més que 
el recel”.
El comunicat íntegre el podeu 
llegir a continuació:
“El grup de Demòcrates per 
Vallbona d’Anoia, en vista dels 
fets esdevinguts en les darre-
res setmanes al nostre munici-
pi, creu convenient explicar-se 
i llançar a la població un mis-
satge d’esperança i de tranquil-
litat.
Tot va començar amb el tren-
cament unilateral del govern 
municipal per part de l’exre-
gidor del govern; Francisco 
Corral. El govern, compost, 
en aquell moment, pel nostre 
regidor (Pere Masagué), el 
regidor d’UPV-VV i els tres 
regidors del PSC (entre ells, 
l’alcaldessa Maribel Ferrer); 
havia aprovat una modificació 
dels pressupostos municipals.
A presentar-ho en el ple mu-
nicipal, el regidor d’UPV-VV 
va votar-hi en contra, actuant 
de forma deslleial amb aquells 
que compartien pacte amb ell. 
ERC (que era l’únic partit a 
l’oposició) i Corral van tom-
bar la proposta que comptava 
amb grans inversions de caire 
social i que milloraven les ins-
tal·lacions municipals.
A partir d’aquí, l’alcaldessa 
va decidir materialitzar l’ac-
titud de Corral cessant-lo de 
les responsabilitats de govern. 
La gent demòcrata de Vall-
bona entenem i respectem la 
decisió, i refermem el nostre 
compromís en seguir canviant 
el que no funciona des del go-
vern.
Va ser llavors quan, com hem 
fet sempre, vam decidir -amb 

Demòcrates per Vallbona demana 
“acabar amb l’espectacle de les 
darreres setmanes”

d’altres- posar en marxa un 
diàleg sincer i fructífer entre 
les forces serioses del munici-
pi (Demòcrates, ERC i PSC).
Aquest diàleg, està aconse-
guint acords pressupostaris 
rellevants per Vallbona . Hem 
aconseguit que ERC suavitzi 
les actituds contra el govern i 
hem canviat les dinàmiques
tòxiques existents.
Algú pot considerar que els 
preacords que s’han assolit 
queden curts. Ho compar-
tim. Ens conjurem a no aixe-
car-nos de la taula (com hem 
fet sempre), a seguir fomen-
tant el diàleg per Vallbona, a 
reforçar la porcellana cons-
truïda des de la transparència 
vers la ciutadania.
Aquest comunicat té un triple 
objectiu:
1. Tranquil·litzar a la ciutada-
nia. El got és mig ple. Ens es-
timem Vallbona amb bogeria 
i cap actitud infantiloide farà 
caure la governança del mu-
nicipi. Ara ens toca construir,
de nou, projectes que -des del 
municipi i més enllà de mar-
ques polítiques- generin il·lu-
sió i confiança.
2. Instar a totes les forces en 
diàleg a no alçar-se de la taula 
de negociació. A ser capaces 
de retornar a ella el debat po-
lític i les discrepàncies. Per 
Vallbona, acabem amb l’es-
pectacle d’aquestes setmanes. 
És l’hora de l’esperança.
3. Agrair a la ciutadania l’ac-
titud crítica amb el govern 
(Demòcrates i PSC) i amb 
ERC.
Sovint, no som prou capaços 
de veure que les discrepàncies 
són menors del que pensem i 
que les actituds constructives 
poden més que el recel.
Sempre Vallbona!”

MONTBUI / LA VEU 

L’equip d’infermeria del 
CAP Santa Margarida 
de Montbui, juntament 

amb estudiants d’infermeria 
i residents de medicina i in-
fermeria del centre, ha fet un 
taller per ensenyar a elabo-
rar còctels sense alcohol als 
alumnes de 2n curs d’ESO de 
l’Institut del municipi. Hi han 
participat més d’una vuitante-
na de nois i noies.
Aquesta activitat comunitària, 
adreçada a estendre hàbits sa-

ludables entre la població, ha 
tingut una gran acceptació de 
l’alumnat que ha pogut des-
cobrir com amenitzar el seu 
temps d’oci sense posar en risc 
la salut consumint alcohol.
El taller ha consistit en una 
primera part informativa, en 
què les infermeres han fet una 
xerrada sobre els beneficis 
que comporta no consumir 
begudes alcohòliques; i una 
segona part pràctica, en què 
els joves han après com ela-
borar còctels saludables i els 
han pogut degustar.

Montbui ensenya els 
joves a divertir-se amb 
còctels sense alcohol

Ajuntament d'Igualada

EDICTE
Per a coneixement general, es fa saber que l’Ajuntament d’Iguala-
da, en la sessió plenària duta a terme el dia 24 de juliol de 2018, 
ha aprovat el PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REURBANITZA-
CIÓ DE LA PLAÇA ALCÀNTARA, redactat per l’arquitecta Gemma 
Vidal i Carner de BINARI ARQUITECTES SLP, que compta amb un 
termini d’execució de 3 mesos.

El projecte esmentat se sotmet a informació pública per un termi-
ni de 30 dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci 
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que 
els interessats puguin examinar l’expedient al Departament de 
Qualitat Urbana  de l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de Sant Miquel 
núm. 12 de dilluns a divendres, de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer 
les al·legacions que estimin oportunes.

Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició públi-
ca, el projecte d’obres ordinàries i l’estudi bàsic de seguretat i 
salut, es consideraran definitivament aprovats sense necessitat 
de nou acord.

Igualada, 24 de juliol de 2018
Marc Castells i Berzosa
Alcalde



S.M. MIRALLES / C. ROMA 

Diumenge comença la 
Festa Major de San-
ta Maria de Miralles, 

un dels municipis més petits, 
quant a habitants, de la nostra 
comarca. Amb en Pere Arge-
lich, el seu alcalde, hem parlat 
del municipi i d’aquests dies 
de festa que s’acosten.

Aquests propers dies Santa 
Maria de Miralles celebra la 
seva festa gran. Com es pre-
senta?
Sembla que es presenta molt 
bé sempre i quan el temps 
ens acompanyi perquè tots 
els actes que fem són a  l’aire 
lliure. Des de la caminada, el 
sopar, el ball... tot es fa a l’ex-
terior però com que sempre 
ho hem fet així esperarem 
que no plogui.

Hi ha alguna novetat a la 
Festa Major d’enguany?
Els actes més destacats són 
els sopars que fem a la fresca, 
l’actuació aquest any del Fel 
Faixedas, l’humorista i el ball, 
que no són novetats però sí 
que són molt participats.
Del programa cal destacar els 
jocs per a la canalla, que sem-
pre tenen molt èxit. I com a 
novetat tindrem una exhibi-
ció de buggies 4x4 a la bòbila 
amb pilots professionals.

Per a la preparació de la Fes-
ta Major es compta amb la 

participació dels veïns?
La festa la prepara una comis-
sió de festes mixta entre els 
veïns i l’Ajuntament però la 
nostra part és purament testi-
monial i tot el gruix de la fes-
ta el porta la comissió. Sense 
la participació de tothom la 
Festa Major no seria el que és.

Juntament amb Bellprat sou 
els municipis més petits de 
la comarca en nombre d’ha-
bitants. És difícil estar al 
capdavant d’un consistori 
d’aquestes característiques?
Molt difícil perquè els que 
estem a l’Ajuntament som 
policies, com metges, som 
bombers... som tot allò que 
la gent necessita. Hem d’es-
tar a l’aguait de tot i sempre 
és complicat. I a més la gent 
quan necessita alguna cosa 
no truca a l’Ajuntament, tru-
ca al regidor, a l’alcalde, a qui 
estigui de torn o a qui trobin 
més aprop aquell dia, i sinó 
ens venen a veure a casa.

Per la Festa Major sol venir 
gent de la comarca?
Sí, sol venir gent de la comar-
ca i sobretot venen gent que 
havien estat de Miralles i que 
han marxat i per la Festa Ma-
jor tornen. No és una Festa 
Major massa gran però tot-
hom n’està content.

Els municipis tan petits de-
peneu molt de les ajudes ins-
titucionals?

Evidentment necessitem aju-
da econòmica i aquesta legis-
latura ha vingut pràcticament 
tota de la Diputació. La Ge-
neralitat ha estat aturada i les 
subvencions sempre tarden 
molt més. La Diputació és 
més àgil.

Fem un repàs d’aquesta le-
gislatura que entra en el seu 
tram final. Quin balanç en 
fem.
He estat al capdavant de 
l’Ajuntament de Miralles una 
legislatura i mitja. Penso que 
durant aquest temps hem po-
gut dur a terme moltes coses 
gràcies als ajuts que ens han 
arribat, temes que teníem 
aparcats i que s’han anant de-

“Estem contents de la Festa Major que tenim 
i convidem tothom a acompanyar-nos”

Pere Argelich, alcalde de Santa Maria de Miralles

senvolupant. S’han arranjat 
diversos camins del municipi, 
dalt del castell que no s’hi ha-
via fet res, s’ha fet el mirador, 
s’estan consolidant les restes 
del castell per a la seva con-
servació i sobretot el dia a dia 
del poble.
Hem tirat endavant totes les 
propostes que dúiem al nos-
tre programa electoral i fins i 
tot alguna cosa més. Hem tre-
ballat segons les nostres pos-
sibilitats i tenim un Ajunta-
ment completament sanejat.
També hem aconseguit unes 
parades d’autobús fixes per-
què el vehicle que fa el trans-
port públic d’Igualada a la 
Llacuna tingui els espais adi-
ents per recollir la gent. En 
total són quatre parades a les  
Quatre Carreteres, a l’Ajun-
tament, a cal Ramonet i al 
creuament de la carretera de 
Carme.
Gràcies a una subvenció que 
no hi comptàvem podrem 
canviar les finestres de l’Ajun-
tament per unes millors que 
permetran un bon aïllament 
a l’edifici.
Un altre tema interessant 
que durem a terme prope-
rament, concretament el 
proper 2 de setembre, és la 
primera edició d’un Festival 
de Jazz, que es farà al pati de 
les Antigues Escoles.

Pere Argelich té previst tor-
nar-se a presentar?
No ho sé, encara m’ho estic 
pensant.

Un dels actius més impor-

tants del municipi és el seu 
entorn natural. Què en po-
dríem destacar?
Miralles és paisatge. Els del 
poble no hi donem impor-
tància perquè és el que veiem 
cada dia, però tenim un en-
torn fantàstic, amb uns mag-
nífics boscos, les dues rieres 
que porten aigua tot l’any. 
El municipi té diverses rutes 
senyalitzades per poder fer 
senderisme i molts punts alts 
des d’on es veu un magnífic 
panorama de la comarca i de 
Miralles.

Miralles forma part de l’As-
sociació de propietaris fo-
restals Serra de Miralles-Or-
pinell. Són importants 
aquest tipus d’associacions?
Són molt importants per a la 
cura i neteja dels boscos per-
què sinó els propietaris els 
deixen abandonats, perquè 
un bosc no és rendible i ne-
tejar-los costa diners. L’Asso-
ciació rep una ajuda de la Di-
putació que li permet deixar 
els boscos nets, fet que és bà-
sic davant el greu perill dels 
incendis forestals.

Aquest darrer mig any la 
política catalana ha sofert 
molts trasbalsos. Estem en 
un moment polític molt de-
licat.
Sí, es presenta una tardor 
massa calenta. Penso que els 
polítics haurien de començar 
a parlar una mica entre tots 
a veure si aclarim la situació 
d’una vegada. La gent ja ha 
dit la seva. 
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DIUMENGE 12
19a Caminada popular
A 2/4 de 10 del vespre des de 
Ca l’Escolà
Comencem la Festa Major i 
res millor que fer-ho amb una 
pujada nocturna cap al Castell 
de Miralles. Caminarem pel 
seu entorn amb la claror de la 
lluna.
Per reposar i agafar forces hi 
haurà xocolatada i tot seguit 
a l’esplanada de l’església del 
Castell podrem gaudir del 
concert a càrrec del grup mu-
sical Two Souls, amb la pos-
sibilitat de provar la cervesa 
artesana de la comarca.
Sortida i arribada a Ca l’Es-
colà. Durada aproximada, 2 
hores.

DILLUNS 13
Inauguració de l’exposició 
“Fruits del camp a Miralles
A les 11 del matí a les Anti-
gues Escoles
A les Antigues Escoles hi hau-
rà una exposició dels fruits del 
camp. Podrem admirar tomà-
quets, carbassons, pebrots, al-
bergínies.... i molts productes 

de l’hort exposats pels pagesos 
del nostre poble i dels pobles 
veïns.
És el resultat d’una activitat 
familiar que de ben segur 
farà goig

Activitats per a la mainada

A 2/4 de 12 del matí a les Anti-
gues Escoles
Un any més i ja en portem 
quatre, tornen les proves ple-
nes d’obstacles i els jocs clàs-
sics a les Olimpíades Prehis-
tomirallenques. Un seguit 
d’aventures per pistes amb ter-

Tots els actes de la Festa Major de Miralles
ra i aigua per passar un matí 
espatarrant.

Sopar de Festa Major
A les 9 del vespre a la plaça de 
l’Església
Concert de Festa Major amb 
l’Orquestra Venus
Ball de Festa Major amb la 
mateixa orquestra.

DIMARTS 14
Cursa de demostració
A partir de les 9 del matí a 
l’antiga bòbila de Cal Maure
Jornada de portes obertes per 
tal que tothom pugui conèixer 
el circuit i les instal·lacions del
Cattrial Park. És un nou cen-
tre de formació i oci situat a 
l’antiga bòbila de Cal Maura...

Exhibició de buggies 4x4
A 2/4 de 12
Per primer cop a Santa Maria 
de Miralles tindrem una exhi-
bició de Buggies 4x4 i cotxes 
de trial de les categories pre-
parats, prototips i extrem al 
circuit del Cattrial Park.
Gaudirem d’aquestes proves 
de gran espectacularitat on els 

cotxes de trial superen obsta-
cles amb molta habilitat i es-
tratègia.
Organització a càrrec de: 
CATTRIAL

Tirada de bitlles
A 2/4 de 6 de la tarda a les 
antigues escoles.

Sopar de germanor
A les 9 del vespre a la plaça de 
l’església
Botifarra amb mongetes se-
ques i amanida. Un bon vi de 
Miguel Torres amb gelat per 
postres, cafè i copa. A la so-
bretaula actuació del famós 
humorista Fel Faixedes
A continuació...
Un altre cop el Ball més mo-
dern de la Festa Major a càr-
rec del DJ Sergio Crespo

DIMECRES 15
Missa solemne
A la 1 del migdia a l’església de 
Sant Romà
Oficiada per mossèn Pep 
Aguilar amb acompanya-
ment musical a càrrec del 
Duet Pia Veu.



FESTA MAJOR DE CAPELLADES 2018  |  21Divendres, 10 d’agost de 2018



22  |  FESTA MAJOR DE CAPELLADES 2018 Divendres, 10 d’agost de 2018

CAPELLADES / C. ROMA 

Capellades entra en els 
dies festius de la seva 
Festa Major. N’hem 

parlat amb l’alcalde Aleix 
Auber, així com també de te-
mes d’interès general del mu-
nicipi.

Arriben dies de festa a Ca-
pellades. Com es presenten?
La Festa Major es presenta bé, 
consolidant espais de partici-
pació, que és molt important, 
consolidant espais i eines per 
a les entitats i compartint 
molt bé el ventall d’activitats. 
Es tracta de la consolidació 
d’una estructura de festes que 
vam començar a nou, ja que 
partíem no de zero sinó de 
sota zero, perquè no hi havia 
comissions, no hi havia parti-
cipació ciutadana.
Per altra banda, aquests tres 
anys ens han servit per veure 
què vol la gent, què li agrada, 
quins espais. Per exemple, 
l’any passat vàrem detec-
tar que els més petits havi-
en quedat una mica fluixos 
d’activitats i aquest any s’ha 
intentat compensar. Tenim 
concerts potents, tenim acti-
vitats infantils molt potents i 
molt originals com pot ser el 
“Reggae per a xics” dels The 
Penguins, la festa de l’escu-
ma... I de concerts tindrem 
els Doctor Prats, el Ferran 
Palau. I també tindrem una 
presentació molt xula i molt 
rellevant per part del Museu 
Molí Paperer: d’un recull de 
les cançons dels molins pa-
perers que seran interpreta-
des per la Gemma Humet i la 
presentació del llibre fet pel 
capelladí Jordi Castellví.

La implicació de les entitats 
és bàsica per a la confecció 
del programa?
Nosaltres sempre havíem es-
tat convençuts que la impli-
cació de la gent era bàsica i 
havíem de buscar el com. La 
nit de barraques està fent par-
ticipar ja des de fa dos anys 
un munt d’entitats. És impor-
tant que les entitats vegin que 
el que diuen compta per a 
nosaltres malgrat no totes les 
activitats es poden dur a ter-
me. És important que les fes-
tes es construeixin a partir de 
les necessitats i aportacions 

de la gent que forma part del 
teixit associatiu i encara que-
da molta feina per fer, molt 
camí per recórrer.

Els capelladins es queden a 
viure la seva Festa Major?
Capellades segueix sent un 
punt d’atracció de gent de la 
comarca i per a comarques 
veïnes i la Festa Major se-
gueix sent el millor ganxo 
perquè els capelladins enca-
ra no marxin de vacances o 
tornin d’elles. Perquè té un 
caràcter de festes potent i la 
gent sap que hi ha oferta i bon 
entreteniment.

Què destacaríem del pro-
grama de Festes?
Que hi ha concerts i activitats 
per a tots els públics i a totes 
hores. Qualsevol franja d’edat 
trobarà una activitat que li 
agradi. També cal destacar 
el Pregó que anirà a càrrec 
del Grup Teatral de Capella-
des que enguany celebra el 
seu 40è aniversari. També és 
de destacar el correfoc i que 
aquest any el Drac de Cape-
llades torna a néixer doncs 
es va cremar ara fa uns anys. 
Es presentarà en un format 
espectacular abans de fer el 
Correfoc.

Fem una petita valoració de 
la legislatura ara que entrem 
en el darrer tram. Com ha 
estat?
Som ja a la recta final i tots 

sabem que ja es comencen a 
moure moltes coses, sobretot 
a nivell de partits. Portem tres 
anys consolidant molts espais 
i molts projectes que han vist 
la llum i que han necessitat de 
molt d’esforç econòmic i tam-
bé personal de les respectives 
àrees. La nostra anàlisi serà 
molt més afinada quan arri-
bi el final de legislatura per-
què encara queden coses per 
implementar-se. Podem dir 
que el govern de Capellades, 
format per dos partits, CUP i 
ERC, ha prioritzat sobretot la 
bona entesa i ambdós partits 
hem sabut cedir quan tocava. 
Ens vam trobar una estruc-
tura laboral molt debilitada a 
l’Ajuntament, un estat econò-
mic també molt debilitat. I el 
govern de Capellades el que 
hem prioritzat és obrir nous 
espais de participació, refor-
çar-nos més en les àrees soci-
al, polir totes les festes, tot el 
que configura el dia a dia del 
municipi. Hem treballat tam-
bé en grans projectes: tenim 
Casas Bas que porta molts 
anys deteriorada, tenim mig 
ajuntament tancat per refor-
mes, el pavelló s’ha fet vell, 
l’Abric Romaní estava aturat... 

Veníem d’un panorama molt 
trist i la feina d’aquests tres 
anys ha estat buscar recursos. 
A l’Abric Romaní portem in-
vertits milers d’euros per po-
der-lo deixar a punt i fer-ne 
l’obertura ben aviat. A partir 
d’aquí hi ha una sèrie de pro-
jectes que l’equip decideix im-
plementar com és el Porta a 
Porta, essent la població amb 
més habitants de la comarca 
que ha optat per aquesta re-
collida. Però no hem fet grans 
obres, obres faraòniques per-
què el temps ens ha ensenyat 
que aquells grans edificis des-
prés van caient i la feina és 
mantenir-los. S’ha treballat 
molt en la millora d’espais, en 
la millora d’esdeveniments i 
en els aspectes socials, que era 
una prioritat per a nosaltres. 
Hem fet reformes a la piscina 
municipal per a la qual hem 
destinat 50.000 euros en la 
millora del vas, en l’accessibi-
litat. A Casa Bas també s’estan 
fent uns lavabos per quan hi 
ha esdeveniments públics.

Queda feina per fer?
I tant que en queda. Durant 
aquest últim any hi haurà pro-
jectes que s’engegaran perquè 
han arribat diners de la Di-
putació i entrarem en aquell 
típic any d’abans d’eleccions. 
Cal pensar que aquest darrer 
mig any, amb tot els esdeveni-
ments del setembre i l’octubre 
i  la implementació del 155 hi 
ha hagut una aturada de país i 

les limitacions pressupostàri-
es als ajuntaments per part de 
l’estat espanyol han estat molt 
grans. Als ajuntaments se’ns 
ha posat com a cap de turc 
d‘una mala gestió d’un estat 
que ha decidit endeutar-se en 
projectes fantasma o fora de 
lloc i els ajuntaments estem 
pagant els plats trencats. Tot 
i haver abaixat el deute mu-
nicipal a Capellades, fent una 
bona gestió econòmica, i tot 
i així no se’ns deixa fer una 
despesa que podríem assumir 
perfectament.

Aleix Auber es tornarà a 
presentar a les properes 
eleccions?
Farem el que l’assemblea de-
cideixi. En principi no puc 
perquè els estatuts de la CUP 
només permeten 8 anys se-
guits com a càrrec electe i jo 
ja els he fet. Per tant ja fa me-
sos que estem treballant en la 
nova legislatura. 
Tenim bones sensacions per-
què s’ha fet bona feina i els ve-
ïns estan contents. Hem estat 
fidels al que vam dir i la gent 
això ho valora molt i aquells 
projectes que no s’han pogut 
dur a terme, penso que és 
important explicar als veïns 

“Es presenta una Festa Major molt potent, 
amb activitats per a tothom”

Aleix Auber, alcalde de Capellades

“El govern de Capellades 
ha prioritzat crear nous 
espais de participació, 
la política social i el dia 

a dia del municipi”

“Tenim bones sensa-
cions perquè s’ha fet 
bona feina. Hem estat 

fidels al que vam dir”
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i veïnes perquè no s’ha po-
gut fer o en quina situació es 
troba de moment un projecte 
concret. Per la feina feta i so-
bretot pel projecte humà, les 
perspectives són optimistes. 
Jo, per la meva part, donaré el 
cop de mà que faci falta.

Abans en parlaves, com està 
anat la implementació de la  
recollida porta a porta?
Fa poc més d’un mes que està 
duent a terme i estem satis-
fets de la resposta ciutadana. 
Cal pensar que és un projecte 
complex i a més arriscat po-
líticament, hi ha molta gent 
que ens posava sobre la taula 
si no és un risc de cara a les 
properes eleccions. Però no-
saltres estem convençuts que 
mai un projecte ha de ser de-
terminant per a un programa 
polític. Volem fer aquest gir i 
no volem que el temps electo-
ral ens marqui el camí d’allò 
que creiem que és bo per a la 
societat en general.
La resposta ciutadana ha es-
tat molt bona. Els índex de 
reciclatge han pujat i estem 
al voltant del 80%. Capella-
des té 5.000 habitants i té 
molts blocs de pisos, però el 
nombre d’incidències és molt 
menor comparat amb altres 
poblacions amb molts menys 
habitants, per tant això signi-
fica que estem fent bé la feina 
i que hi ha coses que s’han 
millorat amb el pas dels dies 
i d’altres que encara s’han de 
millorar. Hem parlat amb la 
gent, amb comunitats de ve-
ïns, per millorar aquelles co-
ses que no anaven prou bé. 
Cal pensar que cada dia es 
recullen centenars de cubells 
a Capellades i les incidències 
han estat poques. El model és 
bo però és complex i demana 
de la implicació de la gent.  

Aquest curs s’ha constituït 
el Consell d’Infants. És una 
experiència enriquidora? 
Tindrà continuïtat?
Ha de ser una experiència 
duradora i és una experièn-
cia enriquidora. Capellades 
és una societat participativa 
i té un gran teixit associatiu 
i des de la política municipal 
hem de crear espais perquè 
els més petits puguin dir-hi 
la seva. I el Consell d’Infants 
vam trobar que era una bona 
eina on els posem els mit-
jans perquè aquestes franges 
d’edat ens vinguin a nosaltres 
a dir-nos què creuen que està 
bé, què creuen que està mala-
ment i què creuen que es pot 
treballar al poble. Això ha de 

tenir un efecte durador per-
què hem començat per 5è i 6è 
de primària i té capacitat de 
créixer i consolidar-se. Estem 
molt contents per la gran im-
plicació dels centres escolars i 
de la participació excepcional 
dels alumnes. I això té fruits 
a llarg termini perquè estem 
creant persones participati-
ves i crítiques.

A Capellades s’ha treballat 
en un protocol sobre la vi-
olència sexual en espai d’oci 
que es va aprovar en el dar-
rer ple. En què ha consistit el 
treball?
Venim de l’àrea d’Igualtat que 
des dels inicis va començar a 
treballar en aspectes que no 
s’havien tractat abans: el Pla 
d’Igualtat, els comportaments 
sexistes i campanyes contra 
la violència masclista en què 
Capellades ha estat pionera a 
Catalunya. Estem molt con-
tents d’aquesta feina feta, ja 
no només pel fet de ser pio-
ners sinó sobretot per la seva 
efectivitat. Encara queda 
molta feina per fer però hem 
posat damunt la taula les pri-
meres eines i les hem donades 
a conèixer a la població.
El protocol que es va aprovar 
en aquest ple posa damunt la 
taula el que ja havia aportat 
el Pla d’Igualtat. El protocol, 
a part d’anàlisis, posa damunt 
la taula situacions reals molt 
dures que es poden donar 
i les eines d’actuació que es 
poden utilitzar. Celebrem 
molt que s’hagi aprovat, però 
encara queda molt feina per 
fer, sobretot de deteccions de 
conductes, de maneres d’en-
carar-les.

Fa uns dies el conseller Cal-
vet va presentar el desdobla-
ment de la C-15 al seu pas 
per Capellades. És una notí-
cia bona i esperada?
Molt, tot i que potser arriba 
tard perquè malauradament 
una sèrie d’accidents fatals 
han tingut lloc aquests dar-
rers temps. Estic personal-
ment satisfet i espero que el 
que ens proposen sigui la sor-
tida més viable a millorar la 
seguretat d’aquesta carretera. 
Creiem que aquesta carrete-
ra es va dimensionar d’una 

manera que no ha pogut ab-
sorbir tot el trànsit que hi 
circula. Vaig posar de relleu 
també que entre altres factors 
que fan tan transitada aques-
ta carretera hi ha la manca de 
transport públic, sobretot si 
ens intentem gestionar com 
a territori des de la Vegueria 
Penedès i estem totalment 
incomunicats amb servei pú-
blic de transport. L’esforç de 
la Generalitat, a part de les 
carreteres, ha de ser posar en 
valor el transport públic tant 
com es pugui perquè no és 
que només no tinguem busos 
sinó que els pocs que tenim 
són més que precaris o bé 
inexistents i el tren ja sabem 
com és.
La reforma de la carretera im-
plica el desdoblament entre 
Igualada i Capellades i veu-
rem quin impacte ambiental 
tindrà sobre el territori. Tam-
bé hem de veure com pot mi-
llorar l’accessibilitat d’aquesta 
carretera cap a Capellades 
que ara és molt precària.

Com a membre de les CUP, 
com veus el moment polític 
actual amb la previsió d’una 

tardor molt calenta.
Complex, molt complex. S’es-
peren temps difícils des de 
molts aspectes, des de l’àmbit 
més estrictament polític crec 
que no s’han complert les ex-
pectatives que se’ns van po-
sar damunt la taula i que els 
partits van dir que es faria i 
tot ha anant en direcció con-
trària i això personalment no 
em deixa satisfet. Això provo-
ca que bona part de la pobla-
ció de senti frustrada i com 
que tot són cicles, veurem 
com serveix això per agafar 
embranzida. Penso que el 
principal motor que ens ha 
portat fins aquí ha estat la 
gent del carrer i els partits, en 
molts casos, hem anat seguint 
aquesta línia i és el que s’hau-
ria d’haver seguit fent. Serà 
el mateix poble qui tornarà 
a agafar embranzida. Però a 
dia d’avui s’està enfrontant a 
grups de caire feixista als car-
rers amb total impunitat per 
part dels cossos de  seguretat 
de l’estat i de Catalunya i hem 
de fer alguna cosa perquè 
això deixi de passar. La gent 
està dient prou i es poden 
arribar a produir situacions 

perillosíssimes. Aquests gru-
puscles feixistes saben que 
són impunes i això fa que tot 
plegat sigui encara més peri-
llós. La gent se sent desempa-
rada davant la impunitat amb 
què actuen i davant el suport 
que els donen certs partits 
polítics.
El poble, estic convençut, 
malgrat aquests temps difí-
cils, malgrat els desenganys, 
serà qui ens torni a portar en 
un espai de sortida democrà-
tica. Personalment penso 
que és molt preocupant que 
no s’estigui duent a terme el 
procés constituent i que la 
gent no pugui intervenir en 
com volen que sigui la futu-
ra república catalana; això 
fa suposar que en l’actualitat 
s’està fent política de des-
patx i no volem això. Hi ha 
molta feina a fer.

“La resposta ciutadana 
a la recollida porta a 
porta a ha estat molt 

bona, els índex de reci-
clatge han pujat”

“Políticament a 
Catalunya venen 
temps difícils, no 
s’han complert les 

expectatives que es van 
posar damunt la taula”
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CAPELLADES / LA VEU 

Els dies 15, 16 i 17 d’agost 
es celebrarà a Capella-
des la Festa Major. Des 

del dissabte 11 i fins la mitja 
nit del divendres següent es 
podrà triar entre 50 propostes 
diferents per a totes les edats i 
gustos.
Aquesta primavera s’ha obert 
un procés participatiu que 
ha deixat sobre la taula mol-
tes idees. Des de la Comissió 
organitzadora se n’ha inclòs 
moltes dins la programació i 
d’altres, que no han pogut en-
trar, s’han guardat per fer-les 
més endavant.
De moment s’ha avançat la 
portada del programa que, 
seguint la tendència d’edici-
ons anteriors, d’encarregar-la 
a autors de referència -com 
Ramon Enrich o Xavier Mula- 
aquesta imatge està dissenya-
da per Pep Boatella.
El toc de sortida de la Festa 
serà el pregó del dia 15, a càr-
rec del Grup Teatral de Cape-
llades. La nit abans, com sem-
pre, Correfoc amb els Dimonis 
i espectacle de presentació del 
nou Drac de Capellades.
El dissabte 11 començarà 
amb la Societat La Lliga or-
ganitzant una nova edició del 
Capvespre d’Art, amb una al-
tíssima participació d’artistes, 
i acabarà amb el DiscoBingo.

La Festa Major Popular el diu-
menge 12 farà el Cuinem La 
Bassa i el dia 13 el Sopar Po-
pular “asado argentino”.
El Museu Molí Paperer diu-
menge proposa primer la 
presentació del llibre de Jordi 
Castellví  i seguidament un 
concert de la Fàbrica de Lied.
El dia 15 serà el més llarg en 
actes. A més a més del pregó 
cal destacar el concert-vermut 
amb Dani Nel·lo & Saxofo-
nistes Salvatges. Encara amb 
més música a la tarda els nens 
tindran un espectacle concert 
amb “Reggae per a Xics” de 
The Penguins, que seguirà a 
partir de la mitja nit amb un 
concert per als grans.
El dia 16 permetrà escoltar el 
concert a 4 mans de les cape-
lladines Eva Sabater i Susan-
na Basart i acabar el dia amb 
el Sopar a les Barraques de la 
Festa Major. Aquest any actu-
aran el Dr. Prats  i The Txan-
dals, que l’any passat van tenir 
molt bona acollida.
Els més petits tindran cada 
dia un espectacle, com per 
exemple el dia 17 amb el Circ 
Pistolet presentant “Quan no 
tocàvem de peus a terra”.
La Festa Major Popular orga-
nitza concerts per la nit del 
dimarts 14 – amb la Nit de 
PD’s- i del dimecres 15 amb el 
Concert dels Cuits- La Mulata 
i DJ Zorrita i Zorrón.

El teatre, amb l’actor Marc 
Martínez; les havaneres amb 
el grup l’Espingari i les sarda-
nes de la Cobla Almogavaren-
ca tampoc faltaran a la cita de 
la festa grossa.
Tal com destaca la regidora 

50 actes per gaudir a fons de la Festa Major 
de Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Aquesta Festa Ma-
jor de Capellades 
es torna a posar 

en marxa la campanya 
coneguda com “Estimo 
com vull”. Aquesta és una 
iniciativa de la regidoria 
d’Equitat que té com a 
objectiu promoure unes 
festes lliures d’agressions 
masclistes.
Com és habitual l’eslò-
gan de la campanya és 
“Si dic si, triem no. Si dic 
no, bona nit”. A través de 
diverses accions es pro-
mociona l’actitud de no 
agressió sobre les dones, a 

través de diversos missatges. 
En aquest sentit s’instal·larà 
dues pancartes informatives 
als carrers i també cartells 
amb frases disuassòries. En 
aquesta edició s’ha preparat 
també uns ventalls que es 
podran aconseguir de ma-
nera gratuïta amb la compra 
del programa de la Festa Ma-
jor que es posarà a la venda a 
primers d’agost a les llibreri-
es i punts habituals.
També es podrà comprar a 
les barres dels escenaris el 
got de la campanya, per un 
euro.
Aquest any la campanya no 
és només informativa ja que 
precisament aquest mes de 

juliol s’ha aprovat un proto-
col d’agressions sexistes en 
espais d’oci que regularà el 
funcionament per part de les 
entitats i organismes orga-
nitzadors d’events i actes.
Tal com destaca la regido-
ra d’Equitat, Adela Morera, 
“cada any volem avançar un 
pas més en l’objectiu final de 
conscienciar a tothom que 
ens cal tenir unes festes per 
a tots i totes, lliures d’agres-
sions masclistes. Cal agrair a 
totes les entitats que han par-
ticipat en la diagnosi i elabo-
ració d’aquest document que 
acabem d’aprovar i que pau-
latinament regirà les actuaci-
ons previstes”.

Quarta edició de la campanya 
“Estimo com vull”

de Festes, Susana Moreno, “és 
una festa que compta amb la 
participació de les entitats de 
Capellades, tant des de la Nit 
de les Barraques com amb 
el Bingo, les cercaviles, el 
partit de futbol o el mateix 

pregó, entre d’altres. També 
cal destacar que el procés 
participatiu ha tingut dife-
rents propostes i ha de ser 
en aquesta línia cap on cal 
que vagi en el futur l’orga-
nització de la festa”.
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PERRUQUERIA CANINA

Alimentació per a mascotes

Servei de perruqueria

Servei d’autorrentat

Complements i joguines per a mascotes

Pssg. Immaculada Concepció, bxs 28, local 4
CAPELLADES - 938012972

C. IMMACULADA CONCEPCIÓ, 15
08786 - CAPELLADES

TEL. 93 801 23 85
       farmacia granero campi

FARMÀCIA 
Lda. Mª Teresa Granero Campi

c/ de Miquel i Mas,2 
Tel. 93 801 07 34 · Capellades

ANOIA DE SERVEIS, S.L.
Assesorament laboral, �scal, mercantil i comptable

Major, 80 - CAPELLADES
Tel. 93 801 02 09 - Fax. 93 801 36 60

E-mail: anoiadeserveis@anoiadeserveis.com

Finques Vallbona
C/ Major 26 Capellades(08786)
Tlf: 93 801 31 55 · Fax: 93 801 30 55
info@�nquesvallbona.net · www.�nquesvallbona.net

Finques 
VALLBONA
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DISSABTE 11
- A les 10 del matí a la Ronda 
del Capelló
Pintada del mural de la Festa 
Major Popular
- De 2/4 de 7 de la tarda a 3/4 
de 10 del vespre, al pati de la 
Lliga
Capvespre d’art.
- a 2/4 de 8 del vespre a la pla-
ça de la Bassa
III Cursa d’orientació de la 
Festa Major Popular
- a 3/4 de 10 del vespre a la 
plaça de la Bassa
Inauguració de la Barraca 
FMP i actuació sorpresa.
- Des de les 10 de la nit, a la 
plaça Catalunya
Sopar popular. Bingo. Disco 
amb les entitats de la vila.

DIUMENGE 12
- A partir de la 1 del migdia i 
fins les 6 de la tarda a la plaça 
de la Bassa
Cuinem la Bassa.
- a les 7 de la tarda a la sala 
d’actes del Museu Molí Pape-
rer
Presentació del llibre Can-
tar i fer paper de l’antropò-
leg i escriptor capelladí Jordi 
Castellví.
- a les 10 del vespre a la Pisci-
na Blava
Concert “Cançons als molins 
paperers” amb Gemma Hu-
met, un rapsode i Eduardo 
Iniesta.

DILLUNS 13
- a les 7 de la tarda al pati de 
la Lliga
Acte de reconeixement a les 
entitats esportives de Cape-
llades.
- a 2/4 de 10 del vespre, a la 
plaça de al Bassa
Sopar popular de la FMP 
amb “asado argentino” i es-
pectacle de nit.

DIMARTS 14
- De les 9 del matí a la 1 del 
migdia, a l’esplanada
Campionat social de petan-
ca.
- a 2/4 d’1 del migdia a les 
Voltes de Casa Bas
Inauguració de l’exposició 
“Res no caduca: reciclant 
emocions” de Jordi Lopez-
Alert.
- a 2/4 de 2 del migdia als Jar-
dins de Casa Bas
Concert vermut amb Ferran 
Palau
- a 3/4 de 10 del vespre a la 
plaça Verdaguer
Espectacle teatral i audiovi-
sual “El naixement del Drac”
- a les 10 del vespre a la plaça 
Angel Guimerà
Bateig de foc i correfoc.
- a 2/4 d’1 de la matinada als 
Jardins de Casa Bas
Concert amb Monique 
Makon.
- A partir de la mitjanit, a la 

plaça de la Bassa
Nit de PD’s amb PD EFA i 
The Shit Velasco Show.

DIMECRES 15
- a les 8 del matí pels carrers 
i places
Toc de matinada amb els 
Grallers i tabals de Capella-
des.
- a les 10 del matí a l’església 
de Santa Maria
Repic Festiu de Campanes
- a les 11 del matí a l’església 
de Santa Maria
Ofici de Festa Major
- a 1/4 de 12 del matí a la pla-
ça Verdaguer
Els Falcons a la plaça
- a les 12 del migdia a la plaça 
Verdaguer
Pregó de Festa Major a càr-
rec del Grup Teatral de Cape-
llades.
- a 2/4 d’1 del migdia de de la 
plaça Verdaguer
Cercavila
- a 1/4 de 2 del migdia a l’au-
ditori de la Font Cuitora
Concert-vermut amb Dani 
Nel.lo & Saxofonistes Salvat-
ges
- a les 6 de la tarda des de la 
plaça Verdaguer
Bicicletada popular i bere-
nar amb l’Esplai Aliret
- a les 6 de la tarda al camp 
de futbol
Partit de futbol de Festa Ma-
jor. CF Capellades - CF Car-
dona.
- a 2/4 de 7 de la tarda a la 
plaça Verdaguer
Reggae per a Xics amb The 
Penguins.
- a les 7 de la tarda a la plaça 
Catalunya
Concert i sardanes amb la 
Cobla Almogavarenca
- a 2/4 d’11 de la nit a la pis-
cina Blava

Concert amb l’Orquestra 
New Marabú
- a 2/4 de 12 de la nit a la Pis-
cina Blava
Ball de Festa Major amb 
l’Orquestra New Marabú.
- a 2/4 de 12 de la nit a la pla-
ça Verdaguer
Concert amb The Penguins 
Band.
- a la 1 de la matinada a la 
plaça Verdaguer
Nit de PD’s amb Dj Marvin i 
Dj KPBOYZ

DIJOUS 16
- a 1/4 de 12 del matí a l’esglé-
sia de Santa Maria
Ofici religiós. Missa pels di-
funts
- a 2/4 d’1 del migdia a la pla-
ça de la Bassa
Escuma de colors amb Gil 
Rataplam
- a 2/4 de 2 del migdia a la 
Bassa
Jocs d’aigua a la Bassa amb 
AEMdeKP.
- a les 8 del vespre, al pati de 
la Lliga
Concert de capvespre “Un 
passeig per Broadway a qua-
tre mans”

NIT DE BARRAQUES, a la 
plaça Catalunya
- a les 10 del vespre
Sopar a les Barraques de 
Festa Major
- a la mateixa hora,
Sessió Dj Brown
- a les 12 de la nit
Concert de Doctor Prats
- a 3/4 de 2 de la matinada
Concert de The Txandals 
- a les 4 de la matinada
Sessió Dj Virgi
- a les 5 de la matinada
Final de festa amb la Xaran-
ga i esmorzar de forner a Ca 
l’Angelillo.

PROGRAMA D’ACTES

DIVENDRES 17
- a partir de les 11 del matí al 
Museu Molí Paperer
Paper en família. Tallers al 
voltant del paper fet a mà.
- a la 1 del migdia fins la Font 
Cuitora
Cercavila arrossera amb la 
xaranga Ho Peta Street Band.
- a les 2 del migdia a la Font 
Cuitora
Arrossada popular
- a 2/4 de 7 de la tarda a la 
plaça de la Bassa
Espectacle de circ “Quan no 
tocàvem de peus a terra” amb 
el Circ Pistolet
- a 2/4 de 7 de la tarda a la 
plaça Catalunya
Cercataques (tancament de 
la festa major popular)
- a les 7 de la tarda a la Font 
Cuitora
Havaneres i cremat amb l’Es-
pingari.
- a les 10 del vespre a la Pisci-
na Blava
Espectacle “Master 
Mal-Martinez”, monòleg 
amb l’actor Marc Martínez
- a 2/4 de 12 de la nit des de la 
Piscina Blava
Cercavila de cloenda
- a mitjanit a la plaça Verda-
guer
Petardada de tancament de 
Festa Major.
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UNIONS 
METÀL·LIQUES
SOLER, S.L.
Carrer de Sant Joan, 33 
Tel. 93 801 11 33 
CAPELLADES (BCN)

AUTOMATISMES PER A 
PORTES I PERSIANES

Treballs en ferro i inoxidable:
Escales cargol, 

portes corredisses,
basculants, tancats,

 reixes, baranes...

Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses, 

finestres amb rotura tèrmica, 
mallorquines, baranes, tanques 

i portes de jardí...

Mampares bany, dutxa, 
mosquiteres, persianes...

NEUS BASART
Taxis Neus 5 i 9 places

629 33 21 24
www.taxineus.com  taxineus@gamil.com

la torre

capellades

Pl. Verdaguer, 3
08786 Capellades

Tel. 93 801 00 82
codina.sabater@cofb.net

Av. Matías Guasch 57
Capellades 08786 ( Barcelona )

Bona Festa Major

MARROC IMPERIAL I DESERT 7 NITS
8 DIES

PONT
IMMACULADA

790 per €
1 AL 8 DE DESEMBRE

T R A V E L
 www.psptravel.comPSP

Informació del  recorregut
      tarik@psptravel.com

      +34 937 789 442           +34 658 912 881 

www.psptravel.com  
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CAPELLADES / LA VEU 

Ara farà dos anys 
des del Museu 
Molí Paerer es 
van proposar 

d’iniciar un projecte d’anys 
d’investigació sobre les can-
çons que es cantaven als 
antics molins paperers. 
El museu juntament amb un 
equip multidisciplinar en-
capçalat per l’antropòleg ca-
pelladí Jordi Castellví i Gir-
bau ha pogut recollir més de 

trenta cançons que són un 
testimoni únic de la socie-
tat que vivia i treballava als 
antics molins paperers, en el 
llibre Cantar i fer paper coe-
ditat per Eumo, el Museu de 
la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya i el Museu Molí 
Paperer de Capellades.
Dins els actes de la Festa 
Major, diumenge 12 d’agost  
a les 7 de la tarda a la sala 
d’actes del Museu Molí Pa-
perer tindrà lloc la presen-
tació del llibre Cantar i fer 

CAPELLADES / LA VEU 

Per quart any conse-
cutiu i en ple estiu,  
el proper dissabte 
11 d’agost, de 18.30 

a 21.30h., tindrà lloc al pati 
de La Lliga de Capellades 
una nova edició del Capves-
pre d’Art, una trobada creati-
va que fa coincidir múltiples 
i variades diverses disci-
plines artístiques en aquest 
2018 per part de cinquanta 
creadors.
Un cop més es combinaran 
les exposicions de treballs de 
dibuix, pintura, forja, cerà-
mica, dibuix digital, gravat, 
maqueta, fusta, fotografia i 
il·lustració, entre altres arts, 
amb tallers i demostracions 
de creació en directe. Tam-
bé es projectarà un recull de 
fotografies elaborades per 
la recentment constituïda 
Agrupació Fotogràfica de 
Capellades (formada també 
per 50 fotògrafs) i es durà 
a terme una intervenció ar-
tística en directe a càrrec 

de Bubbles & Dr Case, una 
demostració de creació de 
dibuix digital en 3D i tres 
tallers, un de polseres inspi-
rades en l’obra de Joan Miró, 
un altre de bosses persona-
litzades amb tècniques d’es-
tampació i pintat de roba i el 

tercer de dibuix anime amb 
artista il·lustrador i models 
al natural de cosplay. Tam-
bé es farà una demostració 
en directe de forja a càrrec 
de Valyart forja artística i es 
retrà un homenatge al tam-
bé artista capelladí Fran-

Un nou capvespre d’art, conjunció creativa

cesc-Xavier Escudé que ens 
va deixar recentment.
Enguany els artistes partici-
pants són Cisco Aloy, Pilar 
Bahillo, Lourdes Busquets, 
Isabel Cantó, Simó Costa,  
Dolors Escala, Joan Esca-
la, Francesc-Xavier Escudé, 

Miquel Estrada, Francesc 
Fernández, Jordina Font, 
Soledat Forn, Ana G. Catllà, 
Carme Galofré, Montserrat 
Garcia, Nil Garcia, Víctor 
García, Mar Garcia-Amo-
rena, Angèlica Garzás, Mi-
quel Giménez, Joan Guarro, 
Montse J. Hernández, Vicenç 
Latorre, Marceline Van Lom-
meren, Jordi López-Alert, 
Josep Martí, M. Carmen 
Martínez, Maria Mercè Mila, 
Laura Molner, Anna Navarro, 
Cian O’Broin, Clàudia Pàmi-
es, Fàtima Piñol, Arnau Prats, 
Niko Pujol, Agustí Querol, 
Anna Rabasa, Anna Riba, Ro-
ser Rispa, Glòria Rius, Joan 
Rius, Montserrat Rius, Daniel 
Rodríguez, Cecília Ruiz, Au-
rora Sierra, Assumpta Soler, 
Cristina Sostres, Montserrat 
Soteras, Roser Teixidor, Jor-
di Valiente i els membres de 
l’Agrupació Fotogràfica de 
Capellades.
L’activitat està organitzada 
per  “El Taller”, La Lliga de 
Capellades i l’Ajuntament de 
Capellades. 

“Cantar i fer paper”, recull de les 
cançons papereres

paper que serà complemen-
tada amb el concert coor-
ganitzat amb la Fàbrica de 
Lied “Cançons als molins 
paperers”, amb Gemma Hu-
met, veu; Jaumet Bernadet, 
actor i Eduard Iniesta, gui-
tarra. Serà a les 10 del ves-
pre a la Piscina Blava, amb 
entrada gratuïta.
“Les antigues cançons de 
feina i de festa ens dibuixen 
un paisatge d’una societat 
desapareguda que tenia en 
la poètica elements per a la 
reflexió del món social, dels 
conflictes, de les categories 
socials, de les diferències i 
les desigualtats. Per això, les 
cançons en els molins pape-
rers trenquen el silenci dels 
patrimonis industrials que 
contemplem fins ara en les 
seves restes tecnològiques 
fredes i mudes i ens perme-
ten veure’ls i comprendre’ls 
en la dimensió del senti-
ment.  
Jordi Castellví i Girbau”.
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S.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

El proper dissabte 11 
d’agost St. Martí Ses·
gueioles es transportarà 

a inicis del segle XIX, a l’èpo·
ca de la guerra del Francès. 
Durant la tarda i nit podrem 
passejar, sentir i gaudir d’uns 
temps passats i sobretot del 
drama, inspirat en fets histò·
rics, amb la representació de 
La Margaridó, que ens fan re·
viure uns valors, una forma de 
vida molt del nostre temps i el 
nostre entorn, tot i haver suc·
ceït fa més de 200 anys.  
L’associació la Corriola i pràc·
ticament  tot el poble de Sant 
Martí, davant de la insistència 
de molts amants de la drama·
túrgia i la seva pròpia nos·
tàlgia, han decidit novament 
donar vida a la Margaridó i 
el seu amant, representació 
lírica d’Apel.les Mestres, es·
crita a finals del s. XIX. Això 
serà el proper dissabte dia 11 
d’Agost a partir de les 6 de la 
tarda. Enguany però ens han 
preparat una representació 
diferent. Durant la tarda tot 
el poble, engalanat per a l’oca·
sió,  s’omplira de racons amb 
quadres escènics dels costums 
de l’època (inicis del s. XIX). 
Al mateix temps els visitants 
podran gaudir d’un mercat 
de productes artesanals de la 
zona, l’Alta Anoia. Hi haurà 
un espai anomenat el Rebost 
de la Margaridó on es servirà 
un sopar amb productes tradi·
cionals de l’època.
Arribada la fosca es durà a 
terme la representació de 
l’obra, prop de l’antiga estació 
de St. Martí. Una cinquante·

na d’actors, veïns del poble i 
actors amateurs, amb adap·
tació teatral i direcció Pilar 
Guardiola, música  en directe 
original d’en Jeroni Pagan ens 
faran reviure, en vers, l’èpica 
col·lectiva i l’amor impossible 
que protagonitzen un soldat 
francès anomenat Tambor i la 
Margarido, filla de Sant Martí. 
Aquesta obra fou convertida 
en dramatúrgia teatral el 1916. 
El 1991, es va representar per 
primera vegada l’obra d’Apel·
les Mestres, escrita fa uns 
130 anys, sota la direcció de 
l’advocat i amant del teatre 
Joan Oller de Calaf, però molt 
vinculat amb el poble de Sant 
Martí. Posteriorment, el 2016 
es va fer una segona represen·
tació en el 25è aniversari de la 
se seva primera representació 
i en honor a Joan Oller, des·
aparegut, coincidint també 
amb 80è aniversari de la mort 
d’Apel.les Mestres, autor de 
l’obra.
L’any passat és van dur a ter·
me petites representacions 
en diferents pobles de l’Alta 
Anoia, rememorant llocs i 
fets tal i com s’explica en el 
poema.
La Margaridó és la veu de la 
memòria col·lectiva i encara 
més, l’expressió de la voluntat 
de ser del poble. Aquesta re·
presentació posa a l’abast del 
públic en general, i dels joves 
en particular, una eina per 
saber usar del present i fer 
previsions o suposicions per 
al futur; constituint al mateix 
temps un ajud molt impor·
tant per al coneixement d’una 
pàgina de la història de Cata·
lunya. El seu caràcter didàctic 

llença un repte als joves.
La representació està promo·
guda per La Corriola amb 
el suport de l’ajuntament de 
Sant Martí Sesgueioles i per 
la pràctica totalitat dels veïns, 
que participen uns en tot allò 
que ateny més directament a 
la posada en escena, i altres en 
l’agençament del poble amb 
elements significatius;  hi col.
labora també el Consorci per a 
la promoció turística de l’Alta 
Anoia. 
És important comentar que 
tant per la representació com 
per al sopar es necessària la 
reserva anticipada. 
Per telèfon El Consorci de 
l’Alta Anoia 659192110 fins 
dimecres dia 8 d’agost
St Martí La Fàbrica tardes 
del 6 al 10 d’agost; Sant Guim 
SIKARRA NOSTRA de l’1 al 5 
d’agost. El mateix dia, si resten 
places, serà possible la reser·
va allà mateix, però no es pot 
assegurar la disponibilitat, ja 
que són places limitades.
Us hi esperem a tots per gau·
dir d’una bona vetllada a la 
fresca.

ACTIVITATS, LLOCS I HO-
RARIS.
Hora: A partir de les 6 de la 
tarda quadres escènics i fira 
de productes artesans de l’Alta 
Anoia
Lloc: Carrers de Sant Martí 
Sesgueioles
Hora: A partir de 2/4 de 8. So·
par tradicional al Rebost de la 
Margarido (cal reserva prèvia)
Hora: A 2/4 d’10 representa·
ció de la Margaridó.  (cal re·
serva previa)
Lloc: Passeig Germans Forn

La guerra del Francès i el drama de 
la Margaridó, ompliran els carrers de 
Sant Martí Sesgueioles

Troba la cistella 
amagada a la 

revista de La Veu 
 del proper dia 

24 d’AGOST.

al primer 
que ens porti 

personalment la 
pàgina on es 

troba...

REGALEM 
UNA CISTELLA

AMB PRODUCTES
DE LA COMARCA

C/ Retir, 40 Igualada
De dilluns a dijous 9 a 13h i 16h a 19h
Divendres de 9 a 13h



30  |  COMARCA Divendres, 10 d’agost de 2018

MARC VERGÉS / PRATS DE 
REI

Hi ha alguna novetat 
important en la Fes-
ta Major d’aquest 

any?
L’esquema general segueix la 
línia dels anys anteriors. L’any 
passat vam incorporar infla-
bles i la festa de l’espuma a la 
piscina. Seguim la mateixa lí-
nia que creiem exitosa.
La Festa Major l’encetarem 
amb un concert de Vent En-
dins que ens fa especial il·lu-
sió perquè alguns dels mem-
bres del grup són del poble.
L’Escala en Hi-Fi també és 
una de les activitats més par-
ticipades.
Per altra banda, una de les 
coses que ens fa més il·lusió 
és que l’Associació Cultural 
i Recreativa Sigarra s’encar-
regui del Pregó de Festes. És 
una de les entitats amb més 
activitat del poble amb el pes-
sebre vivent, les caramelles, 
el sopar romà i moltes altres 
coses que organitzen.

Hi ha previst alguna reivin-
dicació durant la Festa Ma-
jor per recordar els presos 
polítics i exiliats?
Les estovalles de la botifar-
rada popular seran de color 
groc i probablement es faci 
algun incís en l’acte instituci-
onal del 14 d’agost. En volem 
fer esment però no volem que 
la Festa Major estigui centra-
da en la reivindicació.

Fa poc heu començat amb 
la recollida d’escombraries 
porta a porta. Quina és la 
valoració d’aquestes prime-
res setmanes?
Fa un any la intenció era fa-
cilitar aquest servei junt amb 
els altres municipis de l’Alta 
Segarra, a través de la Man-
comunitat de l’Alta Segarra. 
Però la situació política a 
l’Ajuntament de Calaf no ha 
estat favorable, amb un go-
vern en minoria, i això ha 
provocat que no s’hagi pogut 
implantar el porta a porta a 
nivell de l’Alta Segarra.
Així que hem hagut de buscar 
solucions i finalment ens hem 
acollit al Consell Comarcal 
de l’Anoia.
La implantació ha estat una 
mica ràpida, en un principi 
crèiem que seria al setembre 

però finalment se’ns ha avan-
çat i ha sigut ara al juliol. La 
gent no s’ho esperava mas-
sa, però tothom s’ha adap-
tat i tret d’algunes situacions 
excepcionals com la resi-
dència Apinas o productors 
més grans que hem d’acabar 
d’ajustar, el resultat de mo-
ment és positiu.
Tampoc teníem alternativa, 
hem d’anar cap a aquest mo-
del per aconseguir uns índex 
de reciclatge del 80-85% i el 
porta a porta sembla que en 
ho ha de facilitar.

Quins projectes teniu pen-
sats fer en aquests 10 mesos 
que queden de legislatura?
Està previst que s’acabi el nou 
magatzem municipal, que és 
el projecte més important de 
la legislatura. Calculem co-
mençar l’execució a la tardor 
i acabar-la com a molt tard a 
inicis del 2019.
Aquest estiu estem fent l’ade-
quació de l’escola i el menja-
dor per temes de seguretat, 
renovant tots els falsos sostres 
i fent la teulada del menjador 
nova també.
Aquest any també farem l’ar-

ranjament del camí dels Se-
guers i l’adequació del Pont 
de l’Albareda, posant-hi unes 
baranes per augmentar-ne la 
seguretat.
A més, gràcies al programa 
complementari de la Dipu-
tació, fem una actuació de 
consolidació de l’ermita de 
Sant Ermengol. No l’estem 
reformant en el seu global 
però sí que en fem una actu-
ació de xoc.

Tot això ho fareu en el que 
queda de 2018. Hi ha res 
previst de cara a inicis de 
l’any que ve?
Pretenem acabar l’última fase 
de la museïtzació de la plaça 
de la Mare de Déu del Portal. 
Fer que sigui un espai visita-
ble i que sigui un punt més 
d’interès turístic dels Prats de 
Rei.
També farem adequació de la 
senyalització de la Ruta de la 
Batalla dels Prats de Rei.
A més, ens hem proposat po-
tenciar que més escoles visi-
tin el museu de Prats i tots 
els seus llocs històrics i és per 
això volem editar uns dossi-
ers didàctics perquè els alum-
nes en pugin fer les activitats 
corresponents. Es tractaria de 
fer una visita guiada que en-
globés el museu, la Torre de 
la Manresana i la Plaça de la 
Mare de Déu.

Quina és la valoració 
d’aquests tres anys de legis-
latura?

Les obres de la piscina crec 
que han estat molt positives. 
La nova fondària (menys pro-
funditat), permet més estal-
vi i fer noves activitats com 
aquagym, amb un gran èxit 
de participació.
La reforma del Parc de davant 
de la piscina també ha estat 
molt satisfactòria perquè, 
sobretot en els mesos d’estiu, 
se’n gaudeix molt.

magatzem municipal no 
l’hauríem pogut portar a 
terme.

Abans parlàvem de l’Alta 
Segarra. En algun moment 
hi ha hagut una possibilitat 
real de ser una comarca?
Els municipis sempre l’hem 
reivindicat. I ara, de fet, es-
tem en una situació estranya. 
Els municipis de l’Alta Se-
garra estem a la vegueria de 
la Catalunya Central, però 
dins una comarca que forma 
part de la vegueria del Pene-
dès. Hem d’intentar pensar 
en una entitat gestora per in-
tentar administrar els serveis 
i que, evidentment, estigui 
dotada de recursos. No som 
gaire partidaris de tenir una 
seu del Consell Comarcal de 
l’Alta Segarra. Volem una es-
tructura simple però que en-
caixi administrativament en 
el marc que tenim.

La voluntat política ha de ve-
nir acompanyada de la volun-
tat de la gent. No podem fer 
res sense la gent.
Amb aquest ens adminis-
tratiu nou que reclamem, 
potser podríem millorar el 
tema del transport públic, per 
exemple. Per anar a Manresa, 
molts municipis de l’Alta Se-
garra tenen moltes dificultats, 
no hi ha massa possibilitats.

Acabem amb una pregunta 
recurrent. Com està el tema 
de l’aigua als Prats de Rei?
Els Prats de Rei té aigua, 
aquest no és el problema. El 
que passa és que la qualitat 
d’aquesta aigua és molt baixa, 
amb nivells massa alts de ni-
trats i això fa que no es pugui 
beure. Hem reivindicat per 
activa i per passiva que s’acti-
vi el servei de la Llosa del Ca-
vall. La xarxa està desplegada, 
els dipòsits fets i ens aniria 
molt bé perquè barrejaríem 
la nostra aigua amb la de la 
Llosa del Cavall i reduiríem el 
nivell de nitrats. Estem al ma-
teix punt que estàvem l’any 
passat quan semblava que la 
solució seria ràpida.

“Farem alguna 
reivindicació en favor 
dels presos i exiliats 
però no volem que la 
Festa Major estigui 

centrada en 
aquest tema”

“Hem d’intentar pensar en un nou ens per gestionar 
els serveis dels municipis de l’Alta Segarra”

Entrevista Marc Sendiu, regidor de Festes de Prats de Rei

“En el tema de l’aigua 
estem al mateix punt 
que l’any passat quan 

sembava que la solució 
seria ràpida”

“A nivell de pagaments, 
l’aplicació del 155 no 
ens ha afectat, però és 

evident que a nivell na-
cional sí que ho ha fet”

Ha afectat la situació políti-
ca de Catalunya i especial-
ment l’aplicació del 155 en 
el dia a dia de Prats de Rei?
A nivell econòmic, paga-
ments i aquestes coses, l’afec-
tació no ha estat massa im-
portant. Però és evident que 
ens ha afectat a nivell nacio-
nal. També és veritat que la 
dependència econòmica que 
ara tenim de la Generalitat és 
molt diferent a la d’abans en 
què teníem subvencions com 
el Pla d’Obres i Serveis que 
ara ha quedat reduït a una 
subvenció molt petita, però la 
Diputació ha continuat en la 
seva línia. De fet això sempre 
ho diem, sort en tenim de la 
Diputació!
Sense ella, per exemple, el 
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ARGENÇOLA / LA VEU 

Els propers dies 10, 11 i 
12 d’agost, pels volts de 
Sant Llorenç, patró del 

municipi, Argençola celebra-
rà la seva Festa Major. 
La Festa està organitzada per 
l’Ajuntament i la Jove Comis-
sió de Festes d’Argençola.
Els actes començaran el ves-
pre de divendres 10 d’agost a 
partir de dos quarts de 9 amb 
el Pregó. A continuació el 
grup Protons ens oferiran una 
batucada. 
A dos quarts de 10 seguirem 
amb el sopar, consistent en 
una Fideuà. Els tiquets es ven-
dran el mateix divendres per 
un preu de 4 euros, el sopar 
servirà per agafar forces per la 
llarga Nit Jove.
La Nit Jove començarà a par-
tir de les 11 de la nit amb el 
clàssic corre carrers, amenit-
zat amb la música dels Pro-
tons. A partir de la 1 de la 

matinada podrem escoltar a 
la Plaça Mariano Mestres els 
concerts de Ezetaerre, de Sit-
xus a partir de dos quarts de 
3 de la matinada i per cloure 
els concerts, a partir de tres 
quarts de 4 de la matinada, els 
Resiliència.
La nit acabarà amb la disco 
mòbil de DJ Jota, DJ Perci i DJ 
Texas.
Dissabte dia 11 les activitats 
començaran a partir de les 5 
de la tarda, amb un caràcter 
més tranquil i familiar. A par-
tir de les 5 podreu participar 
en els Jocs Gegants d’Anima’ns 
a la Plaça Mariano Mestres.
Seguidament amb una Xoco-
latada per a tots els assistents i 
a dos quarts de set de la tarda 
la Companyia Teatre Nu de 
Sant Martí de Tous ens convi-
den a descobrir el Teatre Ar-
rossegat de Catalunya.
A les 10 del vespre i per un 
preu de 2 euros es podrà par-
ticipar a la Botifarrada. A dos 

quarts de 12 de la nit comen-
çarà el Ball de Festa Major 
amb el Quintet Zamba Xou i a 
la mitja part es farà el sorteig 
d’una panera.
Diumenge 12 d’agost a dos 
quarts de 11 del matí us con-

Argençola viurà aquests dies la seva Festa Major

videm a conèixer la història 
del Castell i del poble d’Ar-
gençola amb una visita guiada 
a càrrec d’Anoia Patrimoni. A 
partir de les 12 del migdia ex-
hibició de swing amb la gent 
de Swing Anoia, a la Plaça 

Mariano Mestres. Les activi-
tats matinals s’acabaran a les 
2 del migdia amb un vermut 
popular per a tots els veïns a 
la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment.
A la tarda, la Plaça Mariano 
Mestres s’omplirà de música i 
bon ambient amb les actuaci-
ons de Oakland a dos quarts 
de 7, Pasqual i els desnatats, 
membres de La Terrasseta de 
Preixens, a partir de les 8 i Pau 
Riba, a partir de les 10 del ves-
pre. En Pau Riba en actiu des 
de finals dels 60 i considerat 
el pare del rock català, és un 
artista inclassificable i sorpre-
nent, amb un univers artístic i 
musical totalment inconfusi-
ble i personal.

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

Temporada 
2018 - 2019Anem al teatre!

MAREMAR “Dagoll Dagom”Teatre POLIORAMA
22 setembre 2018      Viatge - Espectacle   Hora Sortida: 15.15 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Poliorama. Entrades garantides a platea
Direcció, adaptació del text i producció: Dagoll Dagom / Text: inspirat en l'obra "Pericles" de William Shakespeare / Música: inspirada la música i 
lletres de Lluís Llach
Una nena en un camp de refugiats que plora desconsoladament perquè ha perdut als seus pares es troba amb un personatge fantàstic que la 
consola explicant-li la història de Pèricles.
Maremar explica la història d’una família formada per pare, mare i una �lla, que, fugint dels desastres de la guerra, queden separats els uns dels 
altres i passen tota mena de di�cultats i vicissituds �ns que �nalment es poden tornar a reunir quan tota esperança semblava impossible.
Tota la història és una gran metàfora d’una vida plena de pèrdues i naufragis d’una nena refugiada que �nalment també es retroba amb la seva 
família. Maremar vol aportar un bri d’esperança a la dura realitat dels refugiats i dels que han de fugir del seu país per tal de sobreviure.

LA JAULA DE LAS LOCAS Teatre TIVOLI

6 octubre 2018   Viatge - Espectacle    Hora Sortida: 15.45 hrs. 
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades garantides tercer pis i 
platea

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Tivoli Entrades garantides a platea
La jaula de las locas', la nova producció de Nostromo Live, dirigida i protagonitzada per Àngel Llàcer i amb direcció musical de Manu Guix. El muntatge es 

basa en la versió revival del musical de gran format, considerat un dels més in�uents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama Desk 
Adwards l'any 2010.
 
 
 



COPONS / LA VEU 

La Comissió de Festes 
de Copons ha publicat 
el programa de la Festa 

Major d’estiu. Sota l’eslògan 
“Copons de Festa” s’enqua-
dren multitud de propostes 
pensades per a que els veïns 
d’aquest poble de l’Alta Anoia 
i de tota la comarca puguin 
divertir-se i compartir noves 
experiències. Els actes co-
mencen el 8 d’agost amb els 
campionats de tenis taula i 
de truc i es van repartint fins 
al dijous 16 en que es porta a 
terme el clàssic sopar de carn 
a la brasa.
La programació proposa ac-
tivitats diverses per a tots els 
dies però cal destacar-ne al-
gunes d’elles. El divendres 10 
ve carregat d’energia amb la 
Nit Jove (a partir de l’12.00 
h.), el grup “L’Eskerda”, amb 
les seves versions de rumba, 
rock i ska, i la sessió de DJ 
Virgi ompliran la plaça pas-
sada la mitja nit. L’endemà, el 
dissabte 11 a les 18.00 h., els 
més petits podran gaudir de 
la cercavila amb els geganters 
i grallers de Copons i l’espec-
tacle infantil de Jaume Bar-
ri. El dimarts 14 al vespre, a 
partir de les 21 h., l’orquestra 
New Marabú farà les delícies 
del públic amb la seva música 
100% en directe; la Comissió 
vendrà entrepans per fer una 
queixalada mentre es gaudeix 
de l’actuació. Les nits del dis-
sabte i diumenge també tin-
dran música: el grup de mú-
sics coponencs “Què sé jo” i el 

DJ KIM, respectivament.
A nivell esportiu, podrem 
trobar al programa el ja típic 
3x3 de bàsquet el dilluns 13 
(inscripcions la setmana an-
terior a l’Ajuntament). També 
val la pena tenir en compte la 
cursa d’orientació que es farà 
el mateix dilluns a les 22.00 
h. i, com a novetat, la cursa 
vertical al Pi del Quildo que 
es farà el dimarts 14 a les 9.00 
h., les inscripcions d’ambdues 
activitats es duran a terme a 
la pista poliesportiva abans 
de començar.
Després de l’èxit de l’any pas-
sat, es realitzarà la 2a baixada 
d’andròmines de Copons el 
diumenge 12 a la tarda (18.30 
h., inscripcions prèvies al 
mail de la comissió copons-
defesta@gmail.com). Per al-
tra banda, es recupera el vol 
de globus captiu el dimecres 

Copons presenta una Festa Major plena de música i esport

15 a les 20.00 h.
La Festa d’enguany és la pri-
mera que organitza la Comis-
sió de Festes de Copons i s’ha 
dissenyat pensant en totes 
les edats, donant molt pro-
tagonisme a les actuacions 
musicals i a les competicions 
esportives. La Comissió de 
Festes es va crear aquesta pri-
mavera a iniciativa dels veïns 
i veïnes del poble, com espai 
de trobada popular amb vo-
luntat d’impulsar la vida fes-
tiva de Copons.

DIVENDRES 10
- a les 10 del matí a la sala po-
livalent
Concurs de dibuix
- a les 12 del migdia
Repic de campanes
- a 2/4 de 6 de la tarda al po-
liesportiu
Finals de futbol sala

- a les 11 de la nit a la plaça 
Ramon Godó
Pregó de Festa Major
- a les 12 de la nit a la plaça 
Ramon Godó
Correcarrers coponenc
- a la 1 de la matinada a la 
plaça Ramon Godó
Nit jove amb el grup Eskerda 
i seguidament Dj Virgi.

DISSABTE 11
- a les 12 del migdia a la pis-
cina
Taller d’hipopressius i esti-
raments
- a les 6 de la tarda des de la 
sala polivalent
Cercavila els geganters i gra-
llers de Copons
- Seguidament
Espectacle infantil amb Jau-
me Barri
- a les 11 de la nit a la plaça 
Ramon Godó
Nit d’esquetxos i Concert 
amb Què sé jo.

DIUMENGE 12
- a les 11 del matí al polies-
portiu
Jocs bèsties i tradicionals
- a 2/4 de 7 de la tarda des del 
carrer del Mur
2a Baixada d’andròmines
- a les 11 de la nit a la plaça 
Ramon Godó
Nit de còctels i Dj Kim

DILLUNS 13
- a les 10 del matí
3x3 de bàsquet infantil
- a 2/4 de 7 de la tarda
3x3 de basquet adults
- a les 10 del vespre al polies-
portiu

Cursa d’orientació

DIMARTS 14
- a 2/4 de 10 del matí
Cursa vertical
- a 2/4 de 6 de la tarda al po-
liesportiu
Jocs infantils
- a les 9 de vespre a la plaça 
Ramon Godó
Ball de vetlla amb l’orquestra 
New Marabú

DIMECRES 15
- A les 12 del migdia
Ofici solemne de Festa ma-
jor
- al sortir de missa
Ruta dels bastoners de 
Copons
- Seguidament
Sardanes amb el Quintet de 
cobla Terres de Marca i ver-
mut popular
- a 2/4 de 6 de la tarda
Gimcana
- a les 8 del vespre a la plana 
del Recader
Globus Captiu
- a 2/4 d’11 de la nit a la plaça 
Ramon Godó
Nit temàtica de pel.lícules. 
Concurs de play back, actua-
cions i disfresses

DIJOUS 16
- A 2/4 d’1 del migdia a la pis-
cina
Masterclass aquagym
- a les 7 de la tarda
Valoració del Jurat del Con-
curs de guarniment de faça-
nes
- a les 10 del vespre
Sopar de Festa Major

CALAF / LA VEU 

La tercera edició de 
l’Agro Alta Segarra tin-
drà lloc els dies 7 i 8 de 

setembre a Calaf. Com a no-
vetat d’aquest any, la fira esta-
rà dedicada a l’agricultura de 
precisió i, a banda de la gran 
varietat de tractors i altres 
serveis per a l’agricultura, s’hi 
podran trobar exposicions i 
demostracions de maquinària 
elèctrica, ISOBUS, etc.
Està previst que al llarg del 
matí del primer dia, es rea-
litzin les jornades tècniques 
d’avantatges de l’assessora-

ment per a les explotacions 
de conreus extensius, dirigi-
des als professionals del món 
agrari i organitzades pel De-
partament d’Agri cultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació i 
Unió de Pagesos i que comp-
taran amb la presència de la 
consellera Teresa Jordà.
Les xe rrades tindran  lloc al 
restaurant Bogart, on també es 
celebrarà un dinar de professi-
onals. Aquestes són gratuïtes 
però cal inscriure’s prèviament 
a través de l’Escola Agrària de 
Tàrrega o bé al telèfon 973 310 
715 o via correu electrònica a 
carles.pedros@gencat.cat

El certamen també estarà 
obert al públic en general in-
teressat pel món agrari. El 
visitant podrà gaudir de les 
demostracions i tindrà l’opor-
tunitat de passejar per una 
completa fira de productes i 
serveis dedicats a l’agricultura.
Una de les principals diferèn-
cies amb altres fires agríco-
les de Catalunya i el que la fa 
única, és el protagonisme de 
les màquines en moviment 
i treballant. Com s’ha pogut 
constatar en les diferents edi-
cions, l’espai de demostracions 
és un magnífic aparador de les 
millors i més noves propostes 

de la maquinària agrícola. Per 
això, l’Agro Alta Segarra s’ha 
convertit en la primera mostra 
de maquinària agrícola multi-
marca i dinàmica de Catalu-
nya.
En aquest sentit, també s’han 
obert les inscripcions per a 
expositors que es poden rea-
litzar a través del formulari de 
la web www.firescalaf.cat on 
s’hi poden inscriure diferents 
marques comercials i/o pro-
veïdors de serveis i productes 
del sector agrícola.

1a gimcana de tractors de 
l’Agro Alta Segarra  

Una de les altres novetats 
d’aquesta tercera edició, és la 
realització el dissabte al matí 
d’una gimcana de tractors 
on els participants hauran de 
mostrar les seves habilitats so-
bre el tractor.
Els conductors hauran de rea-
litzar un circuit amb diferents 
proves i es puntuarà tant la 
seva habilitat com el temps. 
L’Agro Alta Segarra és una 
proposta firal que va nèixer a 
Calaf amb la voluntat de rei-
vindicar el caràcter agrícola 
del municipi i de la comarca 
de la qual n’és capital.

La fira Agro Alta Segarra de Calaf estarà dedicada 
a l’agricultura de precisió 
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MOTOR / JOSEP M.VIDAL 

P untuable per la Copa 
del Món de Ral·lis 
Cross Country es 

disputa aquest cap de set-
mana la Baja Hongria amb 
la participació de l’osonenc 
Nani Roma copilotat per 
l’anoienc Àlex Haro amb el 
Mini John Cooper Works 

Avui comença la Baja Hongria amb Nani Roma i l’anoienc Àlex 
Haro amb el Mini

NATACIÓ / LA VEU 

Els nedadors  del Club 
Natació Igualada Janna 
Blaya i Andreu Berme-

jo, han participat des del 26 al 
29 de Juliol al XL Campionat 
Estatal de Natació Infantil 
D’Estiu,  celebrat a Madrid, a 
les instal.lacions del  “Centro 
de Natación M-86”. Aquí s’hi 
donen cita els millors neda-
dors de tot l’estat,  ja que les 
mínimes per poder partici-
par-hi són molt exigents,  és 
per això que fa que sigui una 
bona ocasió per mesurar el 
nivell  competitiu de cada es-
portista.
Per part del Club Natació 
Igualada els nedadors  Infan-
tils que s’han desplaçat a la 
capital espanyola  són la Jan-
na Blaya i l’Andreu Berme-
jo. Les proves que han nedat 
cadascú i els resultats són les 
següents:
Janna Blaya:  7a. posició i 1ª 
de Catalunya en 800 m lliures 
amb  9’22”87, 10a. i 2a. de Ca-
talunya en  400 m estils amb 
5’16”49, 13a. en 400 m lliu-
res amb 4’36”37, 17a. en 200 

m braça amb 2’48”49 i 22a. 
en 200 m estils amb 2’31”87. 
Destacar que aquesta neda-
dora ha quedat en totes les 
proves entre les 3 primeres de 
Catalunya. 
Andreu Bermejo: 23a. po-
sició en 200 papallona amb 
2’17”19, 26a. en 100 lliures 
amb 55’37, 34a. en 100 papa-
llona amb 1’01”86 i 52a. en 50 

lliures amb 26’38
Després d’aquest últim es-
forç en aquests campionats, 
ara toca descansar  per agafar 
forces i començar amb il.lusió 
la pròxima temporada.
Des d’aquestes línies, apro-
fitem per donar les gràcies a 
Servisimó per ser espònsor 
del Club Natació Igualada per 
aquesta temporada.

Janna Blaya i Andreu Bermejo al 
campionat d’Espanya Infantil d’estiu

NATACIÓ / LA VEU 

El passat diumenge 
29  de juliol es va ce-
lebrar el LXI  Des-

censo  a  Nado  de la  Ría  de 
Navia/  8a  Etapa Copa  Espa-
nya Aigües Obertes a la ciutat 
de  Navia (Asturias). Per part 
del  Club Natació Igualada, la 
Laura  Rodríguez  va ser con-

vocada  com a membre de la 
selección espanyola per nedar 
la prova dels 5 km en catego-
ria junior_1.
En aquesta prova, la Laura va 
aconseguir la 4a posició de la 
seva  categoria  amb un temps 
de 43:36min. Cal dir que fi-
nalment va ser  7a  de la  cate-
goria general. Un molt bon re-
sultat per tancar la temporada.

Rally oficial.
Aquesta serà la quinzena 
edició d’aquesta prova que 
té la base a la ciutat honga-
resa de Vezprém situada a 
prop del popular llac Bala-
ton a uns 110 km de la capi-
tal Budapest.
La Baja comença avui di-
vendres amb una curta eta-
pa pròleg de pocs més de 11 

km i serà demà el dia deci-
siu amb dos llargs trams de 
219,50 km.  
Així doncs després del 
Dakar i del Silk Way Rally, 
aquesta és la tercera prova 
en la que Nani Roma i l’ode-
nenc Àlex Haro participa-
ran enguany, amb l’objectiu 
principal d’anar agafant rit-
me de cara al Dakar 2019. 

Laura Rodríguez, 4a al 
LXI Descenso a Nado de 
la Ría de Navia

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes
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HOQUEI / LA VEU 

L’Igualada Rigat ha reno-
vat a Gerard Miquel Solé 
per les dues properes 

temporades, fins al 30 de juny 
de 2020. L’andorrà però, juga-
rà el primer d’aquests dos anys 
cedit al CE Vendrell on podrà 
continuar creixent i podrà dis-
posar de més minuts, tenint en 
compte que l’Igualada Rigat 
comptarà amb Ton Baliu. Mi-
quel va arribar la temporada 
passada provinent de la base 
del FC Barcelona i aquest any 
ha debutat a la màxima catego-
ria, on ha anotat quatre gols i 
ha deixat bones sensacions. 
No serà l’única cessió de la 
plantilla igualadina, ja que el 
jove de la pedrera Oriol Prat, 
després d’haver estat el vuitè 
jugador del primer equip du-
rant la 2017-2018, la propera 
temporada jugarà al Cape-
llades de Nacional Catalana 
on per motius d’estudi podrà 
compaginar millor els entrena-
ments. Un cop acabi la cessió 

el 30 de juny del 2019, Oriol 
Prat continuarà sent jugador 
arlequinat.
El tècnic Ferran López i la di-
rectiva igualadina creuen que 
la sortida d’aquests dos joves 
jugadors com a cedits els anirà 
molt bé en el seu creixement 
esportiu per poder tornar la 
temporada 2019-2020. Amb 
aquestes dues cessions el pri-
mer equip igualadí per la 
temporada 2018-2019 estarà 

format per Elagi Deitg i Ma-
nel del Valle com a porters, 
Sergi Pla, Jaume Molas, Oriol 
Vives, Roger Bars, Tety Vives, 
Jordi Méndez i el retornat 
Ton Baliu com a jugadors de 
pista. La vuitena plaça que 
queda lliure serà per un ju-
gador de la base dels júniors 
o juvenils, aquells que amb el 
seu treball i esforç es guanyin 
la confiança de Ferran López 
i el seu cos tècnic.

L’Igualada Rigat cedeix els joves 
Gerard Miquel i Oriol Prat i dona la 
plantilla per tancada

FUTBOL / LA VEU 

E l CF Igualada va em-
patar el passat dissabte 
el seu primer partit de 

pretemporada. Els de Moha, 
amb baixes importants, van 
igualar (2-2) al camp annex 
del Nou Estadi de Tarrago-
na contra el juvenil Divisió 
d’Honor del conjunt grana.
Goran després d’una gran 
jugada col·lectiva avançava 
als blaus a la primera part i 
Omar hauria pogut fer el 0 
a 2 abans del descans. A la 
segona part, Pedro va posar 
el 0 a 2 en la primera opor-
tunitat dels igualadins. A la 
recta final, un Nàstic juvenil 
més rodat i amb menys can-
sament va retallar distànci-
es fins a aconseguir l’empat. 

Joan Nin a deu minuts pel 
final va posar l’1 a 2 i Aleix 
Ruiz a la sortida d’un córner 
i amb un fort xut des de la 
frontal va posar el 2 a 2 de-
finitiu.

Idèntic resultat en el primer 
partit a Les Comes

Bon partit del CF Igualada 
davant un rival de superior 
categoria com el FC Sant-
boià.
Tot i estar enmig de la pre-
temporada els de Moha ja 
van donar mostres del seu 
potencial davant una afició 
blava que va sortir contenta 
d’aquest primer compromís a 
Les Comes.
Els locals es van avançar 
aviat amb un gol d’Alejan-

dro Delgado i poc després 
Gerard Llobet va fer el 2 a 0 
completant una gran jugada 
de Martí Just.
A la següent acció el Sant-
boià va retallar distàncies a la 
sortida d’un còrner i amb el 2 

a 1 es va arribar al descans.
A la segona part el ritme va 
baixar una mica però tot i 
així l’Igualada va aconseguir 
manar al marcador fins que a 
manca de quatre minuts pel 
final, Cano va fer el 2 a 2 de-

finitiu.
Empat de mèrit dels jugadors 
blaus que progressen ade-
quadament. Diumenge (19 
h) contra el Prat de nou a Les 
Comes, tercer partit de pre-
temporada

Doble empat de l’Igualada en els dos primers partits de 
pretemporada

NATACIÓ / LA VEU 

Un cop finalitzada la 
temporada de com-
peticions en piscina 

i després d’haver tingut una 
breu setmana de descans, a 
la nedadora del Club Natació 
Igualada Janna Blaya se li pre-
senta un intens mes d’agost,  
ja que ha sigut seleccionada 
per formar  part de l’equip 
nacional de la Real Federa-
ció Espanyola de Natació 
D’Aigües Obertes per parti-

cipar en el Mundial d’aques-
ta mateixa modalitat que se 
celebrarà  a Eilat (Israel)  del 
6 al 8 de setembre.  És per 
aquest motiu que també està 
convocada amb l’equip na-
cional d’Aigües Obertes per 
la concentració preparatòria 
al Mundial Infantil-Júnior a  
Lanzarote del 6 al 12 d’Agost 
i seguidament a una concen-
tració d’altura al centre d’alt 
rendiment a Sierra Nevada 
(Granada) del 15 d’agost al 4 
de setembre.

Janna Blaya, a les 
concentracions pel 
mundial d’AA.OO

Lluís  Mir 
Pardo

ADVOCAT

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

 www.lmabogadosbarcelona.com

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

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Tel. 93 809 61 30

senagua@senagua.cat
www.senagua.cat

POUS i MINES
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LLIBRES / LA VEU 

Els veïns de Vallbona 
d’Anoia van demanar 
en préstec 2.587 docu-

ments del Bibliobús Montser-
rat durant el 2017. Això su-
posa un 15 per cent del total 
de préstecs registrats a tots els 
municipis que compten amb 
aquest servei a l’Anoia. La 
mitjana és de 63 documents 
agafats en préstec per parada 
del vehicle a Vallbona, de les 
més altes de la comarca mal-
grat que el servei és setmanal, 
i no quinzenal,com a d’altres 
municipis.
Són dades de la Memòria 
2017 del Bibliobús Montser-
rat, que conclou que Vallbona 
d’Anoia destaca juntament a 
Sant Martí de Tous i Òdena 
en dades d’ús elevades. El do-
cument analitza que tot i te-
nir unes realitats com a mu-
nicipis molt diverses, els tres 
coincideixen en tenir servei 
de bibliobús amb periodici-
tat setmanal. L’informe tam-
bé apunta com a motius que 
expliquen aquestes xifres la 
implicació de l’escola, entitats 
i l’Ajuntament, la proximitat a 

altres equipaments bibliote-
caris, la promoció del servei 
des de l’Ajuntament o el nivell 
cultural.
A banda del servei de prés-
tec, durant el 2017 el Biblio-
bús Montserrat ha programat 
a Vallbona l’espectacle per a 
infants “L’espectacle de clown 
Mô” de Mô clown cia, que va 
comptar amb 120 assistents, i 

Vallbona, el municipi que més fa servir 
el Bibliobús Montserrat

9 hores del conte per a prelec-
tors de 0 a 5 anys. D’altra 
banda, 49 alumnes de l’Ins-
titut de Vallbona d’Anoia van 
participar al projecte “Terror 
a la Xarxa”, adreçat a alumnes 
d’ESO per tal de promoure el 
gust per la lectura. Els joves 
van treballar en format club 
de lectura el llibre “El noi que 
vivia tancat en una habitació” 

d’Álvaro Colomer i Antonio 
Lozano. Aquesta activitat es 
va complementar amb una 
xerrada dels Mossos d’Esqua-
dra sobre Internet Segura i la 
visita dels autors com a colofó 
final.
L’objectiu del Bibliobús 
Montserrat és oferir un servei 
de lectura pública de qualitat 
a tots els habitants i entitats 
dels municipis. El tracte per-
sonalitzat, l’adequació dels 
serveis i el fons a la demanda 
dels usuaris són els puntals 
del servei. Des del 1998 ofe-
reix aquest servei de lectura 
pública a 13 nuclis de pobla-
ció en 12 municipis d’entre 
300 a 3.000 habitants, de les 
comarques de l’Anoia i l’Alt 
Penedès. La Diputació de 
Barcelona és qui gestiona el 
Bibliobús amb el suport de la 
Biblioteca Central d’Iguala-
da i dels municipis als quals 
dona servei, que a l’Anoia 

són Cabrera d’Anoia, Carme, 
Castellolí, Copons, Jorba, 
la Beguda Alta (Masquefa), 
la Llacuna, Òdena, St. Mar-
tí Sesgueioles. St. Martí de 
Tous, la Torre de Claramunt 
i Vallbona d’Anoia.
El Bibliobús és gestionat en 
la seva totalitat per la Dipu-
tació de Barcelona i rep el su-
port de la Biblioteca Central 
d’Igualada i dels municipis 
als que dóna serveiS’integra a 
la zona bibliotecària de l’Ano-
ia juntament amb les biblio-
teques del Bruc, Capellades, 
Igualada, Masquefa, Piera, 
Santa Margarida de Montbui 
i Vilanova del Camí.
Totes les poblacions ateses 
pel bibliobús compten amb 
un centre d’ensenyament in-
fantil i de primària, amb els 
que el bibliobús hi col·labora 
i els dóna suport en el foment 
de la lectura i el préstec de 
lots de llibres.

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
P R O F E S S I O N A L S  D E  L A  C O N S T R U C C I Ó

Av. Caresmar, 37 - Igualada - Tel. 93 801 91 94  - info@expoanoia.com - www.expoanoia.com

Reformes integrals de la llar

Projectes d’obra nova

Arquitectura / Decoració / Interiorisme

Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL



“Camillers” sanitaris

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Creu Roja Igualada, es fundà 
fa 75 anys (1943). Fou bàsi-
ca la creació del cos de “ca-

millers” que, prèvia formació, es 
convertien en sanitaris. Foren una 
trentena, voluntària, que acudien 
als llocs de sinistres, i amb quatre 
lliteres i una amb rodes de bicicle-
ta, transportaven els ferits. Tenien 
un règim militar i anaven unifor-
mats, portant un braçal amb la Creu 
Roja. En la segona meitat del segle 
XX, fou l’època històrica d’aquest 
cos, que va tenir banda de cornetes 
i tambors. La seva caserna fou a la 
plaça de la Creu.
Actuaren en l’explosió d’una calde-

ra al “Cilindro”; en un accident de 
l’Alsina Graells; en unes maniobres 
a la Tossa, en els aiguats del Vallés; 
en un accident en el cremallera de 
Montserrat, i en socors de carretera.
Josep Farrés Bori, Alfons Cortès, 
Josep M. Mota, Lluís Gleyal, Jordi 
Morist en foren comandaments. En 
formaren part: Pere Cabré, Salva-
dor Santacana, Salvador Paradell, J. 
Forn, Pere Margalef, Ricard Miña-
no, Bartomeu Martínez (Bartolo), 
Joan Boliches, Jaume Cuadras, en-
tre molts d’altres.
Fons documental: Llibre del Cin-
quantenari, de Marcel.lí J. Valls.  
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MÚSICA / LA VEU 

Dissabte, 28 de juliol, 
l’Astor és va vestir de 
gala per a ser escenari 

de la decena edició de Òpera 
a la Pedra, un dia especial per 
celebrar aquests 10 anys. Per 
aquesta ocasió es va preparar 
un programa variat i de molta 
qualitat format per obres molt 
conegudes, com  Una furtiva 
lagrima de l’Elisir d’amore, 
La ci darem de Don Giovan-
ni, Voi che sapete de Le Noz-
ze di Figaro, Ah mes amis! de 
La Fille du Regiment, o Per tu 
Francina meva i Sardana del 
Vallespir de Cançó d’amor i 
de guerra. Els artistes esco-
llits van ser quatre veus i un 
piano que ja han participat en 
alguna de les anteriors edici-
ons: Sheila Grados (Soprano), 
Tanit Bono (Mezzosoprano), 
Carles Prat (Tenor), Toni Fa-
jardo (Baix);  i  Marta Olivé al 
piano.

Els productes de l’Alta Ano-
ia presents en la celebració, 
van  fer les delícies  dels més 
de 300 assistents a l’acte
El concert  va tenir lloc a les 
10 del vespre a la plaça de l’es-
glésia de Santa Magdalena i 
al finalitzar els assistents, per 
celebrar els 10 anys d’història 
es van dirigir a la plaça Alex 
Botines, escenari dels últims 
concerts, on van poder gau-
dir d’una degustació de pro-

ductes de l’Alta Anoia com ci-
gronet estofat, pa i embotits, 
acompanyats d’una copa de 
cava de l’Anoia.
Més de 300 persones vingu-
des de diferents indrets van 
gaudir de l’excel.lent reper-
tori així com de la fantàstica 
vetllada que se’ls va oferir en 
aquest entorn incomparable. 
Aquesta és una activitat nas-
cuda fa 10 anys gràcies a l’al-
calde i consistori de  Pujalt, 
als qui els agrada que al mu-
nicipi, gaudeixi de propostes 
lúdico-culturals  diverses. 
Recordem que durant 10 anys 
és va dur a terme una de les 
primeres fires tradicionals, 
la Fira de la Transhumàn-
cia; actualment es du a teme 

el Concert del Pastor, amb 
música durant tota la nit per 
als joves;  també compte amb 
l’Observatori astronòmic, 
on durant tot l’any es duen 
a terme observacions i al-
tres activitats vinculades a la 
meteorologia i l’astronomia, 
de vegades fins i tot acompa-
nyades de gastronomia tradi-
cional; compta també amb el 
Memorial de l’Exèrcit Popu-
lar de la República, que es pot 
visitat cada diumenge a les 
11 del matí o visites concer-
tades; a la Guàrdia és duen a 
terme cada estiu els Concerts 
de Jazz a la Palla i, de forma 
biennal, la trobada de page-
sos i escultors; entre d’altres 
activitats que fan de Pujalt un 

Pujalt es va vestir de gala per celebrar el 10è aniversari 
d’Òpera a la Pedra

municipi molt actiu.

Pujalt un poble molt actiu 
tant lúdicament com cultu-
ralment. La pedra, la cultu-
ra i la tradició se sumen en 
un entorn incomparable

Pel que fa a l’Opera a la Pe-
dra, aquesta iniciativa ha fet 
possible gaudir durant 10 
anys d’uns recitals d’alta qua-
litat, amb cantants i pianistes 
professionals, que han fet més 
encantadores, si és possible, 
aquestes parets de pedra tan 
plenes d’història,
Ah i sabeu com va néixer 
aquesta iniciativa? Doncs el 
Ramón Prat i la Susanna, en-
amorats d’aquestes contrades, 
tot fent la ruta de l’Anoiabike-
tour i veient aquests pobles 
de pedra tan encantadors, va 
sorgir la màgia:  seria possible 
poder gaudir de l’òpera a l’aire 
lliure i amb aquest entorn de 
pedra com a teló de fons? i ja 
veieu n’hem celebrat la seva 
primera dècada. 
Esperem que tots plegats po-
guem seguir gaudint d’inici-
atives com aquestes que fan 
dels nostres pobles marcs 
incomparables i escenaris de 
primera categoria.
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MUSEUS / LA VEU 

El Departament de Cul-
tura i l’Institut Català 
de Recerca en Patri-

moni Cultural publiquen els 
resultats relatius a les pràc-
tiques culturals dels catalans 
als museus i altres centres 
expositius durant el 2017. Un 
informe que ha estat elaborat 
a partir de les dades de l’En-
questa de Participació Cul-
tural de Catalunya 2017 re-
alitzada pel Departament de 
Cultura i que afecta a tots els 
àmbits culturals.
L’estudi ha estat elaborat per 
l’Observatori de Públics del 
Patrimoni Cultural de Cata-
lunya, que depèn de l’Institut 
Català de Recerca en Patri-
moni Cultural i compta amb 
el suport de la Generalitat 
de Catalunya. La seva volun-
tat és contribuir a la millora 
del coneixement i la relació 
dels centres museístics cata-
lans amb els seus públics i en 
concret, amb aquest estudi, 
aportar-los un major conei-
xement dels hàbits cultu-
rals de la ciutadana perquè 
puguin aplicar les mesures 
oportunes per incrementar 
l’interès i les visites.
Segons l’estudi, el 49,4% de 
la població de Catalunya de 
14 anys i més declara haver 

visitat exposicions, museus, 
monuments o galeries d’art 
durant el 2017. Si es posa el 
focus en la visita a museus, 
s’observa que el 42,7% dels 
catalans declara haver visi-
tat com a mínim un museu 
l’últim any, un 1,7 punts més 
en relació a l’any anterior. 
D’aquests, més de les dues 
terceres parts han visitat un o 
dos museus i una tercera part 
ha visitat 3 museus o més.
Cal tenir en compte que el 
63,7% de les persones en-

questades ha visitat el museu 
mentre estava de viatge o bé 
en una sortida de cap de set-
mana. El 30,3% declara haver 
visitat monuments.
Com ja es va concloure en 
la primera enquesta d’hàbits 
culturals presentada el 2015, 
el nivell d’estudis és un dels 
factors més determinants en 
la propensió de les persones 
a visitar museus i exposici-
ons, mostrant una forta in-
fluència, el nivell de la mare. 
La renda familiar disponible 

La meitat de la població catalana va visitar algun 
museu i centre expositiu durant el 2017

continua sent un altre fac-
tor que diferència qui visita 
el patrimoni cultural. També 
fan servir més internet que la 
resta de la població i tenen un 
índex molt més alt de lectu-
ra de premsa diària i escolten 
més la ràdio.
Les franges d’edat d’entre els 
14 i els 19 anys i entre els 20 i 
els 24 són els que més visiten 
museus i altres equipaments 
expositius. Els estudiants són 
els que presenten índexs de 
participació més alts.

Pel que fa a les barreres al 
consum, la manca de temps 
i les responsabilitats famili-
ars són el principal motiu pel 
qual la majoria de catalans i 
catalanes o no visiten museus 
o bé no hi van amb més fre-
qüència. En segon lloc estaria 
la manca d’interès i en tercer 
lloc el preu.
Els públics dels museus cata-
lans s’informen a través de la 
web de l’equipament o d’altres 
webs, la Viquipèdia, les xar-
xes socials i aplicacions mò-
bils. Si el museu a visitar és de 
fora de Catalunya fan ús de 
guies turístiques i webs que 
no són les del museu.
Pel que fa al públic que no 
visita els museus i altres 
centres expositius, aquest té 
menys estudis, menys renda 
familiar, menys lectura de 
diaris/ràdio, menys consum 
cultural, i la seva principal 
barrera al consum cultural és 
la manca d’interès.

El nivell d’estudis és 
un dels factors més 
determinants en la 

propensió de les persones 
a visitar museus i 

exposicions, mostrant 
una forta influència, el 

nivell de la mare



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

Una brillant actuació del cor The King’s (The Cathedral) 
School Peterborough, a Santa Maria d’Igualada

E n tant que acte soli-
dari a iniciativa de 
Càritas Arxiprestal 

Anoia-Segarra, aquests dies 
d’estiu, la basílica de San-
ta Maria d’Igualada va aco-
llir un excepcional concert 
del -cor jove- del King’s (the 
Cathedral) School Choir, 
de Peterborough (comtat de 
Cambridgeshire); un dels 
més acreditats centres esco-
lars britànics. L’actuació, una 
participació totalment gra-
tuïta, de més d’una hora de 
durada va propiciar el gaudi 
intens d’un nombrós i expec-
tant públic a partir de la in-
terpretació de diverses peces 
de clàssics i també contempo-
ranis de la categoria de Mozart, Bach, Schubert, 
Sibelius, Handel, Charpentier, etcètera; en defini-
tiva, un repertori ampli i variat que va des de les 
músiques del Renaixement fins als nostres dies, i 
musicat amb  instruments de vent, corda i metall.
A mode de presentació: The King’s (The Cathe-
dral)
Fundada per Enric VIIIè, a l’any 1541, com a 
King’s School Peterborough, per a educar a nois 
de classe humil, va esdevenir una escola secun-
dària d’aquesta important ciutat anglesa. Tot i 
que, de primer, era un centre del saber de les Lle-
tres de l’Església només per a nens, en centúries 

posteriors, al 1976, es va convertir en una esco-
la oberta a la coeducació, esdevenint una de les 
tres institucions escolars de la catedral anglicana 
finançades pel sistema estatal, tot impartint totes 
les ensenyances, en especial les musicals, sempre 
des d’un ideari humanista i crític. Des del 2011, 
l’Escola del Rei va adquirir l’estatus d’Acadèmia, 
abandonant la seva denominació històrica “King’s 
School, Peterborough” per a adoptar el nou títol 
The King’s (The Cathedral); circumstància que 
perseguia l’oficial incorporació de tots els coris-
tes de la catedral bo i consolidant una veritable 
–tot i que molt selectiva- Escola de Música. Amb 
els cors de la Catedral, doncs, el King’s School ha 

estat  mereixedor de nombrosos guardons i reco-
neixements tant a nivell local com internacional.
La música és, en conseqüència, summament im-
portant per a la vida de l’escola The King’s (The 
Cathedral).  Hi ha molts músics que hi treba-
llen amb múltiples sessions setmanals per tal de 
descobrir i validar -des d’una educació basada 
en l’autoestima i la confiança en un mateix- el 
desenvolupament dels diferents potencials dels 
alumnes. Seguidament, la instrucció musical està 
relacionada amb un desenvolupament social, una 
millor educació emocional i un pensament més 
creatiu tot potenciant un impacte positiu en els 
aprenentatges.

MÚSICA / LA VEU 

Considerats referent del 
Gospel nacional i una 
de les formacions més 

notables d’àmbit europeu, els 
The Gospel Viu Choir presen-
ten un nou espectacle de 4.000 
revolucions amb el ritme tre-
pidant, frenètic i colpidor del 
millor Gòspel urbà del mo-
ment.
Des del 2004, dirigits pel mú-
sic i compositor Moisès Sala, 
busca constantment la inno-
vació en el gènere, la supera-
ció i evolució del Gòspel clàs-
sic i popular cap a formes més 
actuals i contemporànies.
Amb un estil propi i caracte-
rístic, marcat pel bon ús de 
la tècnica vocal i coral, per 
uns ritmes vius, treballats, in-
tensos, unes dinàmiques im-
possibles i amb una posada 

en escena arriscada i potent, 
GOSPELJAZZING representa 
un pas més enllà en el Gòspel 
contemporani del nostre país.
GOSPELLAZZING és la ma-
duració del camí iniciat el 
2012 amb NONSTOPGOS-
PEL. En aquesta ocasió, la for-
mació segueix gaudint del seu 
moment vital més electritzant 
i potent, amb tota l’energia 
que, des de sempre, porten els 
The Gospel Viu Choir  dalt de 
l’escenari juntament amb la 
seva acurada qualitat vocal, 
coral i musical.
Al llarg d’una hora i mitja 
GOSPELJAZZING crea una 
fusió total i absoluta entre Tge 
Gospel Viu Choir i l’espec-
tador. Melodies agosarades, 
harmonies atrevides i contun-
dents, noves tendències estè-
tiques i ritmes colpidors fan 
que l’espectacle arribi, in cres-

cendo i de forma extraordinà-
riament natural i espontània, a 
tots els públics.
Un Gòspel innovador, trenca-
dor, divers, vital i atractiu. 
Un cúmul d’emocions a flor de 
pell, una seqüència musical en 
què l’espectador forma part de 
l’espectacle amb una dinàmi-
ca intensament participativa 
i tremendament contemporà-
nia: Gòspel del segle XXI, pur 
Gòspel!
El concert començarà a dos 
quarts de deu del vespre i po-
deu reservar entrades a través 
de  www.brufaganya.cat.  Fent 
la reserva anticipada tindreu 
un millor lloc que no pas com-
prant-la el dia del concert.
Com sempre hi haurà servei 
de bar a partir de mitja tarda 
i, en acabar el concert, xocola-
ta desfeta amb coca i pa torrat 
per a tothom. 

Dissabte, grans emocions a Sant Magí 
amb The Gospel Viu Choir
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SORTEIG D’UNA 
BICICLETA

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 

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.

SORTEIG
2 Entrades

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

SORTEIG
UN VAL DE 100 € 

PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE
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676 959 431

railhome.com
902 22 09 22 www.yelmocines.es

www.planxisteriagelabert.com

amicsdelamusica@gmail.com

www.ingravita.cat

SORTEIG DE 2 ENTRADES
 PER AL MUSEU DEL TRAGINER

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

carnet de subscriptor 

93 804 88 52
www.museudeltraginer.com

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit 
per a 2 persones

Pèlag de Fregaire + 
Plataners + Puenting

www.lesdeusaventura.cat
696 965 684

93 803 07 63
www.ateneuigualadi.cat

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE

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

TOTS ELS SORTEJOS

Entrades Museu del tren

Entrades Yelmo Cines

Escalada

Bicicleta

Entrades Cine AteneuForfait circuit Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Val de xapa i pintura

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes �ns el 26/7/2018.  En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la 
butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes lliurades.  La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda doncs 
limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents empreses promocionades en els diferents sortejos El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.  

Nom

Cognoms

Població

Telèfon mòbil

Email

Signatura



El tauró prehistòric
Estrena •  Megalodón

REDACCIÓ / LA VEU

E n el lloc més profund del plane-
ta, encara més profund que la 
pròpia fossa de les Mariannes, 

un grup d’investigadors es troba rea-
litzant una expedició com a part d’un 
programa internacional de vigilància 
submarina. Així, fan el descobriment 
de les seves vides alhora que corren 
un greu perill. Després que el seu sub-
mergible fos atacat per una gegantesca 
criatura que es creia extinta, la tripula-
ció s’ha quedat atrapada a l’interior del 
avariat submarí.
D’aquesta manera, el temps sembla 
esgotar-per Suyin (Li Bingbing) i el 
seu pare, el visionari oceanògraf xinès 

(Winston Chao), pel que ell decideix, 
tot i l’oposició de la seva filla, contrac-
tar a l’especialista en rescat en aigües 
profundes Jonas Taylor (Jason Stat-
ham), qui tindrà com a missió salvar 
l’equip atrapat i vèncer l’amenaça im-
parable que s’oculta a l’oceà: el mortífer 
tauró prehistòric de 23 metres anteces-
sor del gran tauró blanc, conegut com 
Megadolón. Encara que, el que ningú 
s’imagina, és que Taylor ja s’havia en-
frontat en el passat a aquest perillós 
depredador. Ara, formant equip amb 
Suyin, haurà de arriscar la seva vida i 
enfrontar-se a les seves pors per com-
plir amb la seva comesa abans que si-
gui massa tard.

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

*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de  l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
 El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)
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França, Primera Guerra 
Mundial
Tous •  Las guardianas

REDACCIÓ / 

F rança, 1915. Durant la Prime-
ra Guerra Mundial, mentre els 
homes són al camp de batalla, 

des de la rereguarda, lluny dels fronts 
de combat, les dones han d’assumir 
les responsabilitats i els durs treballs 
que habitualment exercien els homes. 
Hortense (Nathalie Baye) és una dona 
lluitadora que es farà càrrec de la seva 
granja amb la seva filla Solange (Laura 

Smet), a més de amb l’ajuda de Fran-
cine (Iris Bry), una jove que creurà ha-
ver trobat per fi una família i el amor.
Aquesta adaptació de la novel·la ho-
mònima d’Ernest Pérochon està escri-
ta i dirigida per Xavier Beauvois (No 
olvides que morirás, De dioses y hom-
bres). El seu repartiment està format 
per Nathalie Baye (Solo el fin del mun-
do, Atrápame si puedes), Laura Smet 
(Yves Sant Laurent, La dama de ho-
nor), Cyril Descours (Complices, París 
je t’aime) i la debutant Iris Bry.

Un drama històric
Tous •  La libreria

REDACCIÓ / 

A nglaterra, 1959. Florence Gre-
en (Emily Mortimer) és la ví-
dua d’un soldat que va lluitar 

durant la Segona Guerra Mundial. La 
dona decideix instal·lar-se en un po-
ble costaner del camp britànica, petit 
i conservador. Allà decideix complir el 
seu somni: obrir la primera llibreria de 
la zona. Però, una empresa tan aparent-
ment pacífica i innocent com aquesta 
desencadenarà tot tipus de reaccions 
entre els habitants de la localitat. I és 
que, tant els veïns del poble com la 

degana de la ciutat, Mrs. Violet Ga-
mart (Patricia Clarkson), van a po-
sar-se’l molt difícil a Florence.
Basada en la novel·la homònima de 
Penelope Fitzgerald, aquest drama 
amb rerefons històric està dirigit per 
Isabel Coixet (Projecte temps, Nin-
gú vol la nit). Els seus protagonistes 
són Emily Mortimer (The Party, The 
Newsroom), Patricia Clarkson (Hou-
se of Cards, El corredor del laberinto: 
Las pruebas) i Bill Nighy (El nuevo 
exótico Hotel Marigold, Harry Potter 
i les Relíquies de la Mort - Part 1) , 
entre d’altres.



MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ 
Estats Units. Comèdia romàntica i musical. D’ Ol Parker. 
Amb Amanda Seyfried, Lily James, Pierce Brosnan, Colin 
Firth, Stellan Skarsgard, Cher, Meryl Streep..  
La pel.lícula ens porta de viatge al estiu on va començar tot. 
Des de la seva vida en el present, els protagonistes ens ex-
pliquen els fets succeïts el màgic estiu en què va començar 
aquesta història dels tres possibles pares de Sophie. Amb les 
cançons del grup musical Abba.

MISION IMPOSIBLE. FALLOUT
Estats Units. Intriga i acció. De Christopher McQuarrie. 
Amb Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon 
Pegg, Alec Baldwin, Angela Bassett.
isè lliurament de la nissaga. En aquesta ocasió presenta a 
Ethan Hunt i el seu equip IMF, amb alguns aliats coneguts, 
en una lluita contra rellotge després que una missió surti 
malament. Però Hunt és un home de molts recursos.

LA LIBRERIA
Espanya. Drama. D’Isabel Coixet. Amb Emily Mortimer, 
Bill Nighy, Patricia Clarkson 
Anglaterra, 1959. Florence Green és la vídua d’un soldat 
que va lluitar durant la Segona Guerra Mundial. La dona 
decideix instal·lar-se en un poble costaner del camp britàni-
ca, petit i conservador. Allà decideix complir el seu somni: 
obrir la primera llibreria de la zona. Però, una empresa tan 
aparentment pacífica i innocent com aquesta desencadena-
rà tot tipus de reaccions entre els habitants de la localitat 

EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Espanya. Comèdia. De Dani de la Orden. Amb Leo Harlem, 
Alejandro Serrano, Jordi Sánchez, Berto Romero. 
Curro és un fantasiós venedor de robots de cuina que somia 
amb un treball en el món financer. En plena crisi de parella, 
i amb grans deutes, fa una promesa que no pot complir: si el 
seu fill Nico, de 9 anys, treu tot excel·lents, el portarà a unes 
vacances d’estiu inoblidables.

THE EQUALITZER
Estats Units. Acció. D’Antoine Fuqua. Amb Denzel Was-
hington, Pedro Pascal, Bill Pullman   
Torna a la gran pantalla Robert McCall (Denzel Washin-
gton), el veterà ex-agent del govern que decideix seguir 
combatent pel seu compte contra delinqüents, segrestadors 
o qualsevol tipus de extorsionador, per molt arriscats que 
siguin. Però en aquesta ocasió, aquest justicier va a haver de 
enfrontar-se a un cas en el qual entraran en joc qüestions 
molt personals.
  

HOTEL TRANSYLVANIA 3
Estats Units. Animació, De Genndy Tartakovsky 
Aquesta vegada, la popular família de monstres s’embarca 
en un creuer de luxe perquè per fi Drac pugui prendre un 
descans vacacional. Però les vacances de somni es conver-
teixen en un malson quan Mavis s’adona que Drac s’ha ena-
morat de la misteriosa capitana de la nau, Ericka, qui amaga 
un perillós secret que podria destruir tots els monstres..

MEGALODON 
Estats Units. Acció. De  Jon Turteltaub. Amb  Jason Stat-
ham, Bingbing Li, Rainn Wilson   
En el lloc més profund del planeta, encara més profund que 
la pròpia fossa de les Mariannes, un grup d’investigadors es 
troba realitzant una expedició com a part d’un programa 
internacional de vigilància submarina. Així, fan el des-
cobriment de les seves vides alhora que corren un greu 
perill Després que el seu submergible fos atacat per una 
gegantesca criatura

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

(Dimecres dia de l’espectador) 

MISION IMPOSIBLE - FALLOUT 
Dv: 20:30
Ds: 19:00/22:00
Dg: 20:00

LOS INCREIBLES 2 
Dv: 18:00
Ds: 16:30 (en català)
Dg: 17:30

DEL 13 AL 30 D’AGOST: 
TANCAT PER VACANCES

1/ LOS INCREIBLES 2
Dv Ds Dll a Dj: 17:30/20:00/22:30
Dg: 12:00/15:00/17:30/20:00/22:30

2/ MEGALODON 
Dv Ds Dll a Dj: 
15:50/18:10/20:35/22:45
Dg: 12:50/15:50/18:10/20:35/22:45

3/ MISION IMPOSIBLE - FALLOUT  
Dv a Dll Dc i Dj: 16:15/19:15/22:10
Dm: 16:15/22:10
3/ MISION IMPOSIBLE - FALLOUT 
(VOSE)  
Dm: 19:15
3/ ANT-MAN Y LA AVISPA  
Dg: 13:15

4/ LOS INCREIBLES 2
Dv a Dj: 16:45/19:15/21:45
4/ MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ
Dg: 12:00
4/ LOS INCREIBLES 2 (3D)
Dg: 14:15

5/ LOS INCREIBLES 2
Dv a Dj: 18:30/21:00
Dg: 13:30/18:30/21:00
5/ LOS INCREIBLES 2 (CAT)
Dv a Dll Dc i Dj: 16:00
5/ LOS INCREIBLES 2 (VOSE)
Dm: 16:00

6/ THE EQUALIZER 2
Dv Ds Dll a Dj: 17:40/20:10/22:40
Dg: 12:30/15:15/17:40/20:10/22:40

7/ JURASSIC WORLD: EL REINO 
CAIDO
Dg: 12:10
7/EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dv. a Dj: 16:20/18:20/20:20
7/BLACKWOOD
Dv. a Dll Dc Dj: 22:25
7/BLACKWOOD (VOSE)
Dm: 22:25

8/ EL RASCACIELOS
Dv a Dg: 22:50
8/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv a Dj: 15:55
Dg: 13:45/15:55
8/ HOTEL TRANSILVANIA 3 (CAT)
Dg: 11:55
8/ MAMMA MIA UNA Y OTRA VEZ
Dv a Dj: 18:00/20:30
8/ LA PRIMERA PURGA: LA NOCHE 
DE LAS BESTIAS
Dll a Dj: 22:50

TANCAT PER VACANCES

LOS 50 SON LOS NUEVOS 30  
Dg: 18:00
LAS GUARDIANAS  
Dg: 19:40
Dc: 19:45
LA LIBRERIA  
Dc: 18:00
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RESTAURANTS

El Restaurant
El Jardí

d’Igualada

Rambla St. Isidre 12 
Igualada

Tel. 938 03 18 64
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9

08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79          hotel@moliblanchotel.cat

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 

CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

www.nouurbisol.com

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

Per publicitat a

93 804 24 51
671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Esmorzars, dinars (menú diari i festius) 
sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups 

obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada93 806 65 96

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
racodeltraginer@gmail.com - Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria i Cafeteria
· Menú diari i fes�us
· Servei de carta amb secció de tapes · Esmorzars

Ingredients

·2 iogurts grecs sense sucre 
·1 cogombre (200-250 g)
·2 grans d’all
·200 ml d’aigua
·un grapadet de nous pelades 
(30g)
·oli, sal, pebre i anet

Elaboració
Aquesta és una recepta ex-
tremadament senzilla de pre-
parar. Podem fer-ho amb la 
batedora de mà, amb una de 
got o també amb un robot de 
cuina tipus Thermomix.

Primer aboquem al vas els 
dos iogurts, els grans d’all 
pelats, l’aigua i una mica de 
sal. Batem enèrgicament du-
rant un minut (velocitat 7 si 
feu servir robot de cuina). 
Després incorporem les nous 
pelades, un rajolí d’oli, una al-
tra mica de sal i el cogombre 
pelat i tallat en trossos grans. 

Tarator o sopa freda 
de iogurt i cogombre. 

Triturem altre minut a veloci-
tat 4.

D’aquesta manera queda una 
sopa freda amb trossos de 
cogombre, així que si el que 
busqueu és una cosa que es 
pugui beure en got o sense 
ensopegades, la meva reco-
manació és que continueu 
triturant almenys un parell 
de minuts més a velocitat 7, 
fins que veieu que ja no que-
den grumolls. Si, per contra, 
preferiu una sopa més con-
sistent, afegiu un iogurt grec 
més en el primer pas.

Degustació
A l’hora de servir aquest Ta-
rator o sopa freda de iogurt 
i cogombre, podeu col·locar 
algunes nous més per deco-
rar, així com una mica d’anet 
empolvorat i pebre, tot i que 
sense passar-vos. Es pot ser-
vir tant en plat per prendre 
amb cullera com en got a ma-
nera d’aperitiu.
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES

Neuschwanstein, un quimèric retorn a l’estil autèntic 
dels vells castells alemanys 

Aquest, de la mateixa 
manera que els altres 
castells –imaginats 

com a refugis entre boscos, 
muntanyes i llacs de la seva 
estimada Baviera- que va fer 
construir Lluís II és un dels 
grans reclams turístics que 
conviden a unes visites dins 
el marc d’un embolcall pai-
satgístic d’una majestuosa be-
llesa, alhora que forma part 
d’una de les rutes més fasci-
nants de tot Alemanya: la ruta 
dels grans somnis arquitec-
tònics d’un enamorat de l’art. 
Això és, aquell, altrament, 
anomenat “rei boig” a causa 
de la seva fama d’estrafolari i 
estrambòtic, amb la ideació 
d’aquestes residències de retir 
i de pau va saber rescatar el ve-
ritable estil dels antics castells 
medievals del país. Emperò, és 
Neuschwanstein el més famós 
i icònic de tots i, malgrat el seu 
aspecte medieval, amb torras-
ses i punxeguts merlets, va ser 
construït en ple segle XIX des 
de la perspectiva de crear una 
autèntica fantasia; especial-
ment per la rèplica d’una insò-
lita cova on Wagner hi hauria 
d’interpretar en sessions pri-
vades diversos concerts. 
Mentre els murs del futur 
castell de Neuschwanstein 
començaven a veure feso-
mia, Lluís II de Baviera, amb 
tan sols 18 anys, ja era rei en 
successió del seu progenitor 
Maximilià II. Ell, ben  jove en-
cara, va haver de plantar cara 
a un política exterior comple-
xa que va derivar en un  pac-
te d’aliances  amb Àustria a 
propòsit de la guerra contra 
Prússia. La derrota en aquesta 
contesa, a l’any 1867, va supo-
sar la submissió de tot Baviera 
al domini prussià en l’àmbit de 
política exterior, veient-se for-
çada a una aliança defensiva 
que limitaria la plena sobira-
nia del monarca; una determi-
nació que va abocar-lo a patir 
la més gran decepció del seu 

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Malgrat que la denominació “Neuschwanstein” (el nou cig-
ne de pedra) és posterior al tràgic i prematur final del rei de 
Lluís II de Baviera; a la regió de Baviera i a escassos quilò-
metres de Füssen, sobre el congost del Pöllat, a partir de les 
restes del castell d’Hohenschwangau -on hi havia viscut la 
seva infantesa- aquest monarca hi va projectar el seu nou 
castell: el castell de Neuschwanstein, un dels monuments 
alemanys més visitats i que ha fet possible que el protagonis-
me d’aquest personatge es mantingués viu fins a l’actualitat. 

regnat, atesa la seva concepció 
idealista i romàntica del món. 
Resignat, doncs, amb la desfa-
vorable conjuntura d’aquests 
esdeveniments, va  resoldre 
desplaçar-se de la vida públi-
ca perseguint llargues hores 
d’aïllament; una determinació 
que va motivar que li fos qües-
tionada la seva salut mental. 
En qüestió de temps, el cas és 
que el fatal desenllaç dels seus 
dies ha estat envoltat de uns 
seriosos interrogants sense re-
soldre.
Quan a la construcció de 
Neuschwanstein, les seves ex-
pectatives que les obres avan-
cessin ràpidament no es van 
veure complertes, sobretot, 
perquè es tractava d’un pro-
jecte d’envergadura, a més de 
les complicacions d’una cons-
trucció sobre la muntanya. 
Arquitectes, decoradors i ar-
tesans van saber copsar i fer 

realitat les més concises idees 
del rei fins a consolidar una 
obra inspirada en “Lohen-
grin”, l’òpera de Wagner que 
narra la història del «cavaller 
del cigne», un tresor de la lite-
ratura medieval alemanya.
Als nostres dies, un recorre-
gut massa pautat no et permet 
ni recrear-te ni molt menys  
submergir-te en l’autèntic qui-
mèric que va inspirar aquesta 
creació. Aviat passes del vestí-
bul a un aclaparador Saló del 
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Tron, una gran estança d’una 
exuberant estètica; i, segui-
dament, et vénen a rebre els 
habitacles més personals del 
rei, dissenyats tots ells amb 
motius i elements decoratius 
propis del neogòtic tot tras-
puant un imponent escenari 
de fantasia romàntica; això sí, 
amb un leitmotif bastant re-
current: la figuració del cig-
ne. Si més no, el més xocant 
del castell és la cova dedica-
da a Wagner -i inspirada en 

la seva obra “Tannhäuser”- 
que s’obre a un hivernacle 
d’enormes finestrals que et 
regalen unes panoràmiques 
excepcionals sobre Baviera. 
Finalment, altres punts del 
castell són sales i habitacions 
per a convidats també vesti-
des d’unes belles i oportunes 
singularitats, amb altres re-
cons oberts a  unes reduïdes 
terrasses, amb vistes privile-
giades més enllà dels domi-
nis de Neuschwanstein. 



PASSATEMPS

Sudokus

Nivell alt

Nivell mitjà

HORITZONTALS: 1. Destil·lacions de l’autoritat causants de múltiples temptacions / 2. Estil 
gallinaci-decoratiu. En conté una pila, però en desfila només una / 3. Lliure empresa. Remei 
que té alguna cosa de màgia. Extrems del Neuchatel / 4. Prepari les pistes amb força nervi. Co-
lorants per cridar l’atenció dels pits / 5. Camins que duen a Roma més de pressa. Orient en festa 
/ 6. Per la revolució. Subordinació sintàctica per sota del taxi. I per la independència / 7. Saltà 
sense aixecar-se de terra. Sol rematar els comentaris amb un somriure seriós / 8. És a l’acin com 
al tip el típic. De color groc pinxo / 9. Estan en consonància amb el dàtil. Foteu el sol al cap, o si 
més no la llum / 10. Escriu d’alguna manera: són afers d’urea. És un retrògrad perquè no té res 
a la carcanada / 11. Marges de benefici. Per darrere és d’allò més manejable. Preposició a lloc / 
12. Li ha quedat a l’escorça la punta del coltell. Atipi més del compte l’amic basc / 13. Quan un 
ateny la seva ja està aturat. Partidor d’aigües.

VERTICALS: 1. Agafar una decisió; per exemple, quedar-se el sol. Vacil·lació reservada a pen-
sadors / 2. Romaní que per sota fa remor. Adoracions a base d’estranys alirets / 3. El sí de les 
dames. Mitjà de transport modernament orientat vers la comunicació. Limiten la llibertat / 4. 
Un assassinat com aquest va de dret a la brigada. Limita amb aigua pertot / 5. El primer que 
es veu de l’iceberg. Cant de la victòria de l’Epi sobre el fenici. Surt guanyant amb el substitut 
/ 6. Va fer pràctiques amb les calderes i ara es dedica a l’escultura. Pregueu a la manera laica / 
7. Sis sense seguretat social. Cogites dissimuladament assumptes de màgia negra. Al mocador 
d’en Cirici Mateu Romall / 8. Veure venir intencionalment. S’apropia del lavabo / 9. Vocalitzen 
l’ideari. Afaitada amb finalitats tèxtils / 10. Ogiva lliure d’impostos. Aplegaven de l’últim fins al 
primer. Tracció immòbil / 11. Companyes de llit de les nenes. Dispari el tret mortal contra el 
personer de dalt / 12. Quan el sol agafa i diu prou. Vinga, valor, tros d’animal!

Mots encreuats per Pau Vidal

Troba les solucions a la web de La Veu,                                                               o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Espai patrocinat per:
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Les 7 diferències per Laura Semitiel

El temps d’un desplaçament 
pot ser un temps perdut 

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

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



Agost
10: Llorenç; Deodat o Adeodat; Astèria.

11: Clara; Tiburci, Susanna, . 
12: Herculà; Hilària.

13: Poncià; Cassià; Concòrdia; Aurora.  
14: Maximilià-Maria Kolbe; Eusebi; Anastàsia.

15: Assumpció de la Mare de Déu; Tarsici 
16: Esteve d’Hongria; Roc; SerenaS 

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

El dia 4 d’agost morí 
cristianament, a 
l’edat de 78 anys, la 

Teresa Guitart Lladó, vídua 
de Miquel Rica Santamaria.
Dilluns passat va tenir lloc, 
amb música i cants, la ceri-
mònia exequial, que presidí 
Mn. Eduard Flores. La sala 
del Tanatori quedà plena de 
familiars i amics. Els néts 
feren les pregàries. Una fi-
lla, en nom de les germanes, 
llegí aquesta recordança:
“Avui estem aquí, tots junts, 
per a recordar a la Teresa.
Hi ha persones que tot i que 
marxin, mai ens deixaran, i 
la Teresa és una d’elles.
La mare, des de que recor-
dem, sempre va estar tenint 
cura d’algú. La seva mare, 
des de molt jove; la seva 
germana, el pare, però ho 
feia amb molta naturalitat.
Sempre pendent dels de-
més; d’unir-nos pels dinars, 
tots junts, els diumenges, 
cosa que no va deixar mai 
de fer, encara que no es tro-
bés massa bé.
Casa seva era lloc de reu-
nió, “el punt de trobada”: 
Nadal, Reis, aniversaris. 
Totes celebrava a casa de la 
iaia.
La mare era feliç amb poca 

cosa. Això sí, amb molta lle-
tra.
Després de la marxa del pare 
no va tenir gaire temps per 
adaptar-se. Anar a buscar 
el diari al matí, esmorzar i 
fer el cafè, trobar-se amb les 
seves amigues: la M. Dolors, 
la Carmen, la Jolit. Tenia un 
dia per a cadascuna. A ve-
gades el més senzill omple 
molt.
També agraïm a la vida ha-
ver tingut una relació tant 
propera amb la mare, com 
ho diríem: “Ens enteníem”. 
Però per molt que marxi, 
mai ens deixarà. Només ens 
cal mirar-nos al mirall.
Agrair a tots que sigueu 
aquí, i durant els mesos que 
no ha estat gaire bé, veu-
re que les amistats estaven 
molt pendents d’ella. Ara, 
ja ha marxat per trobar-se 
amb el pare i amb la Rosa 
que tan ha trobat a faltar.
Agrair, sincerament, a la 
Montse i a la Ramona tot el 
seu suport que ens han do-
nat aquests mesos.
Avui ens acomiadem de la 
mare, de l’àvia, de la Teresa, 
una bellíssima persona!
Que els àngels t’obrin, de bat 
a bat, la porta del paradís.”

LES FILLES

Adéu a la Teresa Guitart
Els qui som d’ambients 

rurals estem molt acos-
tumats a viure enmig 

d’una natura generosa. A més, 
en aquest any, en què les plu-
ges abundantíssimes de la pri-
mavera ens han regalat uns 
verds tendres i abundosos, 
encara gaudim més de la terra 
on vivim. L’estiu, però, és un 
temps que, pel dia més llarg, 
per les bones temperatures, 
podem gaudir de la natura. I 
és bo que ho fem.
El cristians tenim el do i el 
deure de poder reconèixer en 
la bellesa de la natura la mà 
amorosa de Déu. La natura no 
és una realitat impersonal, amb 
una conjunció de forces i atzars 
que la fan possible, sinó que és 
creació de Déu, en sortir de 
les seves mans. Anomenant-la 
creació reconeixem el seu au-
tor, el qui li ha donat l’existèn-
cia i les lleis que configuren la 
seva harmonia i la seva matei-
xa bellesa. En aquesta creació 
els humans tenim la prerro-
gativa de ser els únics éssers 
que tenim consciència d’exis-
tir i, cosa més important, els 
únics que podem reconèixer 
la faç del creador per les pet-
jades que deixa contínuament 
en la seva obra.
En la Bíblia i en la tradició cris-
tiana veiem com el creient, ple 
de fe i d’agraïment a Déu, lloa el 
Senyor per la creació i les seves 
meravelles; però també veiem 
com convida les criatures, els 

ésser creats per Déu, a beneir, 
lloar i glorificar el seu autor. Els 
salms són una bona expressió 
d’aquest fet. També els càntics 
com el que trobem en el llibre 
de Daniel capítol tercer, en què 
hom convida tots els éssers, els 
àngels i els homes, el sol i les es-
trelles, el fred i la calor, la llum i 
la foscor, els ocells i els ramats... 
tots són convidats a glorificar 
el Senyor. I de la tradició cris-
tiana solament cal esmentar el 
Càntic de les criatures de sant 
Francesc d’Assís.
En aquest temps d’estiu, tot 
passejant o contemplant la im-
mensitat del mar o la profun-
ditat dels paisatges de munta-
nya, hem de tenir una mirada 
agraïda al qui ens ha fet el do 

de la vida i de la casa comuna 
que és la nostra terra. I que 
aquesta mirada agraïda es faci 
lloança del Déu que ens esti-
ma, Déu creador de totes les 
coses visibles i invisibles, Déu 
amorós que ens ha fet el do 
de la vida i, amb la seva pro-
vidència, ens dóna l’aliment 
i les condicions per a la vida. 
Lloança que va unida a la 
benedicció de Déu, que no 
és res més que reconèixer els 
béns que ells ens fa i retor-
nar-los-hi, en certa manera, 
amb la pregària de benedic-
ció, de reconeixement del 
qui és autor de tot bé.

Roma Casanova, 
bisbe de Vic

Beneïu el Senyor, totes les criatures

Teresa Guitart Lladó

Els teus estimats: fills, Isabel i Xavi, i Montse; nets, Roger, Max, Fèlix, Blanca i Martina; 
cunyada Maria i demés familiars i la raó social Remm Guitart S.L. ho fan saber a llurs amics 
i coneguts. La família volen agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que 

tingué lloc el passat dilluns dia 6 d’agost a les 12 del matí a l’oratori de Funerària Anoia.

Ha mort cristianament el passat dissabte dia 4 d’agost a l’edat de 78 anys

Vídua de Miquel Rica Santamaria

Igualada, agost de 2018Funerària Anoia, S.L.

A.C.S

En record de:
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NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES EN VIGOR
T’AJUDEM A POSAR-TE AL DIA.



              

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

a partir de al mes20,72€
la millor Assistència Sanitària

Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114.  Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com
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-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

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA

638 137 803
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa

Psicòloga

Psicologa col. num 18.704

psicologa col. num 19.304 psicologa col. num 8.396

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 Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·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

·Equilibra el teu cos amb un 
massatge aportant-li benestar

- Massatge Terapèutic
- Massatge Pedres Calentes

- Massatge Thai
Plaça Pompeu Fabra número 3

622102760 Igualada
Herboristería

Dilluns i Dijous tarda 
Concertar hores 938051858

Carrer major número 52 
Vilanova del Camí 

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS
TERAPEUTA 

ELISABETH NOGUÉS

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

PILAR PRAT
JORBA

MARIA INÉS
VIDAL MARURI

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASES

Ma DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat
PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 10: BAUSILI
Born, 23

DISSABTE 11:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 12:  BAUSILI 
(9-22h) / PILAR (22-9H)
Born, 23/ A. Mestre Montaner, 26

DILLUNS 13: ROSA VALLÈS
Av. Pietat, 25

DIMARTS 14: MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 15: BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 16:  TORELLÓ
P. Verdaguer, 82



                de Festes de la Minerva /  
Entitat dinamitzadora de la Festa Major de Santa Coloma de Queralt 

Divendres, 10 d’agost de 2018

“No pretenem fer una festa 
alternativa sinó ser una 

dinamitzadora de la Festa Major”
Vam néixer amb la voluntat de ser una entitat que trenqués amb la 

rutina en què s’havia instal·lat la Festa Major de Santa Coloma i co-
mençar a dinamitzar activitats de tots els tipus i per a totes les edats. 

Què és la Minerva?

Som una associació pensada el setembre del 2011, 
que comença la seva activitat el 2012 i que pretén 
dinamitzar el programa de la Festa Major de Santa 

Coloma, ja que s’havia convertit en una festa bastant rutinària. 
Tot i que la gent a l’inici l’associava a una entitat només de l’àmbit 
lúdic, nosaltres sempre hem volgut fer activitats pensades per 
totes les edats i amb la voluntat de tocar també l’àmbit cultural 
i transmetre coneixement. Vèiem que la Festa Major estava es-
tancada.

Per què el nom de Festes de la Minerva?

Fullejant el llibre d’història de Santa Coloma de Mossèn Joan Se-
gura vam trobar que parlava d’una confraria de l’any 1662 que es 
deia de La Minerva. A partir del nom, però, nosaltres hem agafat 
més aviat imatges de la deessa, no pas de la santa. Minerva era la 
deessa de la saviesa, les llibertats, el coneixement i l’agricultura. 
El nom estava relacionat amb el poble i els seus atributs també 
ens agradaven, era el nom perfecte.

Us heu inspirat en altres municipis per tirar endavant les Fes-
tes de la Minerva? 

És evident, tota la vida hem anat a festes majors d’altres pobles 
i en vas traient idees. Tenim la intenció de fer sempre activitats 
noves a Santa Coloma i per això hem d’agafar referents d’altres 
llocs. Potser és molt fàcil per un Ajuntament tirar de contrac-
tació per muntar les activitats però nosaltres creiem que sense 
massa pressupost, pensant bé les coses i donant-li alguna volta 
també surten activitats molt divertides. Nosaltres no volem que 

la gent només participi en les activitats, sinó que també les vis-
qui, que se’n senti partícip.

Quan vau començar us esperàveu l’èxit que ha tingut?

No sé si ens havíem plantejat si vindria molta gent o no. Creiem 
que era necessari fer-ho però mai ens vam posar unes xifres d’as-
sistència. Ens ha sorprès molt la resposta de la gent amb algunes 
activitats. Algunes que penses que tindran poca acollida acaben 
sent les més populars. Un exemple és el concurs de paelles que 
vam fer l’any passat que al final van acabar dinant 200 persones!

Hi ha algunes activitats que funcionin especialment?

Deu ser intrínsec de l’ésser humà, però aquelles activitats que 
suposen competició i enfrontament tenen molt d’èxit. El concurs 
de paelles que dèiem ara, aconseguir fer la torre amb caixes de 
cerveses més alta son activitats on ve molta gent.

De totes maneres sempre hem intentat fer activitats de germanor 
també, com el sopar popular o el correbars. Abans es tractava de 
fer més espectacle. Anar, mirar i marxar. Crec que hem potenci-
at molt la part de sociabilitat.

I la vostra activitat preferida?

Les 12 proves d’Heracles ens agraden molt. Es tracta d’una gim-
cana en què pare i fills van en parelles. El concepte principal és 
que al llarg de les 12 proves els pares embrutin els fills i els fills 
embrutin els pares i al final s’acaba amb una guerra d’aigua.

Hi han activitats que considerem que ja no són de la Minerva 
sinó que són del poble. Si un any les deixéssim de fer nosaltres, 

segur que algú altre n’agafaria el testimoni i això ens sembla tot 
un èxit.

No es tracta només de preparar activitats per la gent jove...

Sempre hem intentat acaparar totes les edats. De fet la gran ma-
joria d’activitats no tenen res a veure amb sortir de festa. Cada 
any es fan com a mínim dues xerrades i una visita cultural. 

Té recorregut la Minerva com a associació?

Al principi vam començar tres persones i vam veure que era una 
bogeria. Ens ajudava altra gent però érem tres els que passàvem 
davant. Amb els anys, ha anat canviat i ara dins la Comissió que 
quedem regularment ja som 7 o 8 persones.

Hi ha col·laboració de l’Ajuntament?

Hem treballat amb dos equips de govern diferents, el primer ens 
donaven llibertat absoluta per tot. Amb l’equip de govern actual 
potser tenim més facilitats econòmiques perquè ja ens coneixen 
i saben que no farem cap bogeria però amb altres coses pesa més 
la seva idea de Festa Major que no pas el que nosaltres fem. Per 
nosaltres, per exemple, és de calaix que la Festa Major ha de ser 
una festa popular i per tant accessible per a tothom. Ens costa 
entendre que es faci pagar per anar a veure un concert, es posen 
barreres que impedeixen que sigui una festa popular.

En la nostra idea de festa necessitem la col·laboració de l’Ajun-
tament, no pretenem fer una festa alternativa sinó ser una dina-
mitzadora de la Festa Major.

Marc Vergés, @marcverges8
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Campanyes Audi Renting 2018
Liquidació d’estoc

Campanyes vàlides per a vehicles d’estoc i la matriculació / lliurament abans del 29 d'agost. quotes exemple de My Renting, amb 
Audi financial Services, calculades amb tarifa Òptima per a contractes de 36 mesos / 45.000km totals. Sense canvi de pneumàtics

Descompte

Descompte/Període

19%

Q5

Audi Q5 
Audi Q5 line 2.0 TDI 190CV S tronic 

Audi A4/A4 AV/A4 ALL
Audi A4 Avant S line 2.0 150CV 6 vel.

Amb Entrada Sense Entrada

250€
Entrada: 5.895€

426€

Amb Entrada Sense Entrada

350€
Entrada: 7.497€

573€

Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, vol els serveis centrals de la Vegueria Penedès a la seva ciutat. Ha dit que “és, amb dife-
rència,  la ciutat amb més població de tot l’àmbit Penedès i per això creiem que tenim l’obligació de proposar al govern de la Generalitat 
que ubiqui la seu de la vegueria aquí i posar totes les facilitats perquè així sigui”. I sembla que ja ha enviat una comunicació al govern de 
la Generalitat oferint-los gratuïtament un local, situat davant dels Mossos d’Esquadra, de 370 metres quadrats perquè de forma immediata 
el delegat del govern pugui començar a treballar. I diu estar segura que la proposta tirarà endavant. Pere Regull, delegat de la Vegueria, ha 
dit que “Cal que la vegueria es desplegui ràpidament”, però a l’Anoia ningú ha dit res. Potser s’estigui en allò del repartiment de càrrecs i 
cadires i, a casa nostra com ja sol ser habitual, el tema passi sense cap mena d’interès i després tot siguin queixes i escarafalls per haver 
quedat de nou marginats a un extrem. Fins ara al Sud i en endavant el Nord. Ningú sap si els nostres representants n’estan al corrent...
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