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Més de 110.000 persones van passar
per la Festa Major d’Igualada
El concert de Txarango, amb 18.000
assistents, el més multitudinari

La Festa Major va costar 297.000€,
un 14% més que l’any passat
Pàgines 10-11

Festa Major a
Vilanova del
Camí, Piera,
Tous, Calaf i
Montmaneu
Pàgines 13, 14, 16, 18 i 19

Obert el nou
pàrquing de la
piscina de les
Comes
Pàgina 8

El primer 5d8 descarregat dels Moixiganguers d’Igualada a la Festa Major. / JOAN SOLÉ (AI)

Una gran empresa
pot establir-se a
La Panadella
Una gran empresa del
sector industrial de la
medicina pot establir-se
al polígon industrial de
Montmaneu, a la Panadella, ha avançat l’alcalde Àngel Farré. L’empresa podria

Especialistes
en bany I cuina

oferir fins a 600 llocs de
treball a mig termini.
Farré ha apuntat que “de
moment és només un projecte” però “les negociacions estan molt avançades”.
La Panadella necessita un revulsiu per a ressorgir.

Pàgina 19

El CF Igualada
inicia la
competició a
1a Catalana
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APROFITA-HO!

Ctra. Manresa, km 31 · CALAF · 93 869 87 50

*

Ctra. de la Pobla, 109-111 · VILANOVA DEL CAMÍ · 93 806 02 40
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L’EDITORIAL

A

Tardor intensa

la tardor passaran coses, li va dir el
President Quim Torra a Pedro Sánchez
en la seva darrera trobada a Madrid. Vivim una situació convulsa aquest estiu i
el cert és que, en els darrers dies, ja s’han observat
preocupants accions amb una evident campanya
organitzada contra els llaços grocs.
A Igualada, en pocs dies de diferència, es va llençar
al terra un dels màstils
amb l’Estelada que hi ha
a la capital de l’Anoia, i
es va pintar de taronja
-precísament aquest color- l’entrada de la seu
d’ERC. No escapem,
doncs, als devenirs de la
intensa actualitat política i social que viu el país.
És el “preu” de ser una
de les ciutats catalanes
més compromeses amb
l’independentisme.
Tindrem una tardor moguda, deia l’alcalde d’Igualada i president de la Diputació, Marc Castells,
aquesta setmana als periodistes. Òbviament, les dates de la Diada Nacional i del primer aniversari de
l’1 d’octubre estan marcades en el calendari, però
abans, el proper dimarts, l’esperada conferència del

President de la Generalitat s’apunta que pot ser demolidora per a les institucions espanyoles. Es pot
convertir en una guia pràctica per a les setmanes
següents que el President vol compartir i consensuar amb diferents actors sociopolítics. L’imminent
creació, per part de Carles Puigdemont, del Consell
de la República, i la decidida voluntat de l’ANC i
Òmnium de posar en pràctica el mandat sobirà del
referèndum de l’1-O
amb una àmplia mobilització sota el lema
Fem República, són
altres escenaris a curt
termini, sense oblidar
les sentències judicials respecte els nostres presos polítics i
exiliats. Del seu resultat dependrà -molt- el
clima que viurà Catalunya abans de les
properes eleccions municipals de maig de 2019.
Més enllà del lícit i lliure posicionament de cadascú respecte el procés sobiranista, no hem d’oblidar
mai que s’ha arribat fins aquí en pau i amb civisme.
Que ningú sigui el primer en llençar la primera pedra. A tots ens hi va molt.

“Més enllà del lícit i lliure
posicionament de cadascú
respecte el procés, no hem
d’oblidar mai que s’ha arribat fins
aquí en pau i amb civisme”

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Dolors Montserrat, exministra i
portaveu del PP al Congrés espanyol, ha ofert la majoria absoluta
que el seu partit té al Senat espanyol
per una “possible activació del 155” i
insistit en “demanar al president del
govern espanyol, Pedro Sánchez,
que pari els peus al president de la
Generalitat, Quim Torra. Que posi
fre a les seves amenaces a l’estat, perquè l’estat som tots.”
Pere Aragonès, vicepresident del
Govern i adjunt a la presidència
d’ERC, ha exigit al govern espanyol
“que actuï davant els membres dels
cossos de seguretat de l’Estat que
participen en els escamots contra la
llibertat d’expressió a Catalunya.”
Concepción Sáez, membre de la
Comissió Permanent del Consell

General del Poder Judicial (CGPJ)
va emetre un vot particular contraria la concessió d’empara demanada
Pablo Llarena, “La sol·licitud del
magistrat s’hauria d’haver inadmès
a tràmit per extemporània i en cap
cas s’hauria d’haver atorgat l’empara
instada ni a títol personal ni –encara menys– abastant tota la jurisdicció espanyola.” A Carlos Lesmes,
president del CGPJ, no li va agradar
gens i va advertir la vocal que ha
de deixar, a més de la Permanent,
el CGPJ i aquesta, de moment, només deixa la permanent. Ara Enrique Lucas, membre del ple d’aquest
organisme també dóna suport a la
posició de la vocal dissident. També
se la juga.

cions.”

Ignacio Stampa i Miguel Serrano,
fiscals d’Anticorrupció, han recorregut la decisió d’aixecar el secret de
sumari dictada per Diego de Egea,
jutge de l’Audiència Nacional en la
causa que se segueix contra “el comissari José Villarejo i el clan mafiós policial que dirigia” en l’anomenada ‘Operació Tàndem’. Els fiscals
al·leguen que aquesta decisió del
jutge “pot suposar un perill per a la
seguretat de l’Estat i per les institu-

Celso Rodríguez, portaveu de l’Associació Professional de la Magistratura (APM), a la que pertany Pablo
Llarena, s’ha queixat que aquest
“s’hagi de defensar personalment
quan es tracta de protegir la sobirania
espanyola i tot el Tribunal Suprem.
No hi ha presos polítics ni existeixen
declaracions privades. La demanda
que li han posat Carles Puigdemont
i els seus vol desautoritzar el conjunt
del sumario del Suprem.”

Carmen Calvo, vicepresidenta del
govern, ha comunicat en roda de
premsa la decisió del govern de treure Francisco Franco del ‘Valle de los
Caídos’ explicant que es fa un Decret Llei que es portarà a validar a
les Corts “que permet complir amb
les indicacions de Nacions Unides, la
Llei de 2007 i la proposició del Congres en la llei de Memòria Històrica,
sense que en aquell moment hi hagué cap grup en contra”, però donada
la deixadesa de l’anterior govern en
actuar han decidit impulsar aquesta
iniciativa ja que “Es inasumible una
tomba d’Estat per a Franco en una
democràcia madura.”
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MIQUEL SAUMELL

Baix cost,
pitjor servei

E

specialment a l’estiu, però no només durant l’època de vacances
generalitzades, la societat assisteix
entre atònita i impotent als maltractaments de tota mena a què les companyies aèries low cost sotmeten la clientela.
Val a dir, però, que els clients d’aquestes
companyies ho són perquè ho han decidit
lliurement, ningú els obliga a utilitzar-les.
Espai entre seients clarament insuficient,
vols retardats o anul·lats sense explicacions, tot tipus de traves a indemnitzar els
clients perjudicats segons la normativa
europea vigent, etc. I això per no parlar
del menysteniment i burla a parts iguals
de les companyies involucrades cap als
que gosin objectar aquests abusos evidents. La llista de greuges seria inacabable. L’últim, l’anunci de fa uns dies que a
partir de novembre Ryanair cobrarà també per l’equipatge de mà. Ep, tenen tot el
dret a cobrar-te pels conceptes més inversemblants, però quan se superen determinats límits corren el risc que el passatger
digui prou i decideixi utilitzar altres alternatives de transport.
Quan les low cost van començar a operar
semblava que allò era una bicoca, i que
la cosa més normal del món era poder
comprar duros a dues pessetes. I persones
que normalment no viatjaven mai van
començar a fer-ho amb assiduïtat. Cap
de setmana a Londres per un preu ridícul el bitllet; i quan dic ridícul vull dir que
el cost del pàrquing per deixar el cotxe a
l’aeroport és superior al preu del bitllet
de l’avió. La gent s’ho va creure, i segurament no es plantejava que aquell miracle
del principi no podia durar eternament.
Recordo molt bé els començaments de
Vueling (juliol del 2004); jo n’era client
habitual. Podies anar a París per un preu
ridícul i, a més, rebent un tracte més que
correcte. Però els costos, per més reduïts que siguin, són els costos, i el litre de
querosè el cobren al mateix preu a Ryanair que a Lufthansa. Una altra cosa són
els sous dels treballadors d’aquestes companyies, des dels pilots fins a la resta del
personal, que cobren una misèria. I té tot
el sentit que el maltractament laboral al
qual són sotmesos els treballadors de les
low cost s’acabi traduint, negativament,
en el tracte al sofert viatger.
On és el límit que els clients d’aquestes
companyies low cost estem disposats a
suportar? No es tracta d’una pregunta retòrica, ignoro on posarem el límit. Però
un dia o altre els clients haurem de dir
prou. Les companyies low cost només reaccionaran quan vegin que els disminueix
la clientela, però dissortadament això encara no passa.
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Mullem-nos!

La tribuna

FRANCESC RICART
(Crònica interessada d’un divendres no qualsevol d’estiu)

G

ràcies per mullar-vos!, va dir el
president Torra a la multitud que
s’aplegava davant la presó de Lledoners el divendres 17 d’agost.
Convocats per l’ANC i molt ben acomboiats
pels companys del Bages, milers de persones
arribades d’arreu -hectàrees de rostolls transformades en immensos pàrquings! – van
aguantar amb paciència la pluja mentre esperaven els parlaments. Hi van parlar la dona
de Quim Forn, una representant de Bombers,
els «caps» de l’ANC i Òmnium i el president
Quim Torra. La cosa havia de ser a les 18.30 i
no va començar fins més d’una hora més tard.
La paciència dels catalans. Per això l’encert
de Quim Torra en agrair que ens mulléssim.
Aquell capvespre era fàcil de veure el significat
del verb emprat
Recordem la circumstància: aniversari dels
atemptats gihadistes a Barcelona i Cambrils.
Al matí, a Barcelona s’havia convocat un acte
de recordatori i reconeixement a les víctimes
d’aquell dia tan negre d’ara fa un any. L’acte,
però, amb la presència del rei d’Espanya, del
govern espanyol, autoritats judicials, etc. prenia un significat advers per a molta gent i intoxicador tenint present la història d’aquest any
en què el borbó dels espanyols ha fet de hooligan contra els catalans, i la justícia espanyola
s’ha constituït en el braç armat per defensar la
unidad de España enfront dels independentistes. Un braç armat que entre les moltes malvestats manté tancat a la presó (preventiva!)
Quim Forn, el Conseller d’Interior responsable de la brillant operació policial, dirigida pel
major Trapero, que ha estat reconeguda arreu
del món. Contra la presència del rei borbó,

l’absència popular a l’acte de la plaça de Catalunya, amb el testimoni acusador d’una pancarta
il·luminadora que cridava als cinc continents
que els catalans no tenim rei. Contra la presència dels representants de la unidad i responsables de l’empresonament del conseller Joaquim
Forn (... i, és clar, en repulsa per tots els presos
i exiliats), la resposta popular: una gran concentració a la presó de Lledoners, a Sant Joan
de Vilatorrada, com a desgreuge per tanta ignomínia i demostració alhora de la resolució
ferma de continuar fent República.
El que va dir el president Torra -ui, el que va
dir! - va ser del tot oportú davant les expectatives de les setmanes que vénen. Quim Torra, com el altres participants, va recordar les
víctimes i del 17A i va manifestar la voluntat
de treballar pel llegat de l’1-O i 27-O i que,
lluny d’una actitud defensiva, «anem a atacar
aquest Estat espanyol injust». Aquestes paraules, com ja heu comprovat aquests dies a tots

els mitjans, han fet salivar a vessar els demofòbics que ja tornen a demanar el 155 i esmolar sabres. Quant al significat i valoració de
les paraules del President, un servidor queda
amatent a la conferència que ens va anunciar
per a principis de setembre, en què va avançar
que proposaria un programa (estratègia?) per
«restituir i constituir...». Fem-li confiança.
De les paraules dels altres participants, remarco les d’Elisenda Paluzie: «Arran del 17A per
primer cop ens vam sentir un estat; un mes
i mig després ens vam sentir un poble». La
dona de l’ANC, però, també va picar la cresta
als Mossos després de l’episodi de la pancarta
de la plaça de Catalunya, on a la matinada van
estar a punt de protagonitzar una acció del tot
lamentable quan van començar a despenjar-la.
La Paluzie també va recriminar les administracions pel «viacrucis burocràtic» que han hagut de patir les víctimes... Cal que la República
sigui exemplar també davant el patiment.
Després de divendres la vida tampoc no és de
color rosa, i el color groc rep de valent: continuen els escamots espanyolistes destruint
llaços i arrancant pancartes, amb l’evidència
d’actuar amb militants de partits i membres de
la guàrdia civil. Per cert, a punt d’enviar l’article
hem sabut que els «restauradors unionistes»
han tombat el pal de l’estelada de l’avinguda
Àngel Guimerà d’Igualada. Ja s’hi ha tornat a
posar.
Aquesta és la qüestió; hem de persistir, ens
hem de continuar mullant, recollint la metàfora del President Torra. Ens mullarem tant com
calgui, això sí, al servei d’una «estratègia guanyadora, una estratègia que cal saber i convé
dir-la (gràcies Miquel Martí i Pol). En qualsevol cas, el pròxim 11 de Setembre participem
de la mullena més gran dels últims anys!

#L’enquesta de la setmana
Segueixes l’actualitat esportiva
dels clubs de l’Anoia?

Sí 78%

No 22%

Cada setmana tenim una enquesta a:

-

participa-hi!
ESTUDIEM LA TEVA HIPOTECA

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

iuristrivium7@gmail.com

656 909 454

3

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Versots de la Festa Major del Ball de Diables d’Igualada
LLUCIFER:
Som Diables centenaris
que venim del 1.400
amb tradició d’incendiaris
fem del foc, un crit al vent.
DIABLESSA:
Als Diables d’Igualada
el sexe ens és ben igual.
Som diables i diablesses
i tots som fills del mal!!
LLUCIFER:
Bona tarda Igualada
els Diables d’Igualada ja som aquí,
luxúria i enveja veiem sens fi.
Tornareu amb nosaltres a l’infern,
i cremareu en el nostre foc etern!
Diables! Tingueu les forques ben
amunt, perquè no vull que se’n escapi
ni un.
DIABLESSA:
Moltes coses han passat
des de l’últim Ball Parlat.
Farem un repàs resumit
intentant que no sigui avorrit!
LL: L’onze de Setembre ens vam manifestar
D: i embolic de samarretes es va generar.
LL: L’1 d’octubre vam anar a votar
D: i un colla de gamarussos ens van
atonyinar!
LL: El 3 d’octubre indignats ens vam
queixar
D: i el toca-nassos del Borbó va haver
de parlar!
LL: El 10 d’octubre la República es va
proclamar
D: però només 8 segons de merda va
durar!!
LL: El 27 diuen que si, i ho celebrem
amb cava!
D: cap de setmana que amb el 155
acaba.
LL: Aquí comencen exilis i presons
D: això sí que ens toca el collons!
LL: El 8 de novembre aturada de país
D: cap a l’A2 a fer el cafè i jugar al parxís.
LL: El 21 D el 155 ens va fer anar a
votar
D: i, ostres, els “indepes” tornem a
guanyar!!
LL: Però fins al maig no tenim President
D: a la quarta alternativa, això pinta

malament,
LL: però mira, ves per on, en Torra
va fent
D: i amb dues igualadines al govern.
LL: I finalment en Marc ho ha aconseguit
D: president de la Diputació ha estat
elegit!!
LL: i altres coses que també han passat, què per anar ràpids no hem comentat. Pareu bé les orelles borinots,
què comencen els versots !!
DIABLE 1r:
Aquest any hem anat a Washington,
al Smithsonian Festival vam tenir
problemes amb el foc i la gresca no va
ser igual però va tenir sort la societat
americana perquè van deixar passar
la botifarra catalana.
També vam poder fer uns versots
que ens van tallar doncs de política,
la “embajada”, no ens deixava parlar
perquè el Morenés és un talòs i es va
ficar en un fregat i després els dels altres països no el van ni saludar.
LL: Aquests yankis no sabien que
som els fills del mal? ...l’Ambaixada i
Societat Civil ens van fer tongo.
El que fem millor és tocar els collons i
dir la veritat i “pa que me invitan si ya
saben como me pongo”.
DIABLE 2n:
A Igualada continuem amb crisi,
i els pressupost costa de quadrar
que si es posa diner en el carril bici,
beques menjador no es poden donar.
Algunes coses semblen “capritxos”
de l’Ajuntament, com la inauguració
del Parc Central on la gent s’adormia
d’avorriment, amb el nostre Pau, com
a actor principal.
D:Diable, falten beques menjador?
i també habitatge social, jo veig molta
política d’aparador, la gestió de l’ajuntament és fenomenal!
DIABLE 3r:
Marc, tu sí que ho tens ben muntat,
per sortir per la tele no t’estàs de res, i
ara ja la tens dalt del terrat,
la càmera del temps de TV3!
Dius que has resolt una demanda
històrica de la ciutat; però als nostres
versots. mai n’havíem parlat!
I el que surt cada any del soterrament
del tren?. Això, bé... Ho deixes per un

altre moment?
D: Segur que et plantes a la plaça cada
nit, per veure si apareixes a la pantalla. I quan et veus, se t’accelera el cor
dins del pit, t’asseus a una terrassa i et
fas una palla!
DIABLE 4rt:
Els bons polítics sempre han dit
que dos mandats són suficients
per un programa introduir
i donar pas a nova gent.
L’any vinent hi haurà eleccions
i a Igualada podrem comprovar
si els que són avui al balcó
es tornen o no a presentar
LL: A veure, molt “amable” Marc, et
tornaràs a presentar?
Jo crec que si, sinó em falla la intuïció.
Però és perquè t’estimes la ciutat o per
manar a la Diputació!
DIABLE 5è:
Després de la massacre de l’1 d’octubre, tots nosaltres ens vàrem indignar.
I per curar-nos les ferides, el país,
amb una vaga, vam aturar.
51 investigats van rebre una notificació, citant-los per als jutjats declarar.
Creuen que guanyaran amb el discurs
de la por, però la voluntat del poble
no la podran callar.
D: Al final els van absoldre a tots
Ai! aquestes merdes en contra dels
drets! Però si no van tallar pas les
carreteres, que van quedar per anar a
buscar bolets!
DIABLE 6è:
Ens fan estar en un país peculiar, on
la policia als votants pot estomacar,
quan el futur de la seva terra volien
decidir, l’1 d’Octubre va ser un dia
molt trist
Ara ser un Piolin és un honor, que valents quan l’arma és una butlleta, ara
canten “a por ellos” i atonyinen sense
por, però no fa pas massa que es feien
caqueta.
LL: El Rei ens va tocar el crostó
i va felicitar el cos agressor
i cadascun va rebre un medalla
només els faltava fer-los una palla!
DIABLE 7è:
Després de la declaració d’independència, els unionistes aplicaren el 155,
van agafar el control de Catalunya. I
ens van dir “para el cul que vinc”

Van tancar conselleries i departaments, i van fer fora treballadors
competents, i tot i les eleccions imposades haver guanyat, el President
l’escullen des d’un jutjat!
D: ...i encara tenim exiliats i empresonats!! Votarem de nou i sereu alliberats! Catalunya serà lliure i tindrem
vi als porrons, i a qui ens vulgui mal li
tallarem els collons!
DIABLE 8è:
Alba sense experiència has arribat
a Consellera de la Generalitat, només
dos mesos a la mesa has estat
i ERC molt bé t’ha promocionat.
Al nostre Hospital ho estan celebrant
hi anirà a parir una consellera. Sortiran a l’Hola i al Nacional.cat, o potser
aniràs a un de privat?.
LL: Gràcies Diable, m’has il·luminat!
Jo creia que la panxa que mostrava,
era fruit dels àpats en societat, als que
la feina l’obligava!
DIABLE 9è:
Àngels, el teu versot també t’espera,
que també t’has vestit de consellera.
Però com t’ho has fet per guanyar
tants galons? Deus fotre unes grans...
intervencions!
A les fotos sempre et poses al darrera,
no et veiem ni el color del vestuari,
que en Marc t’ensenyi a xupar càmera, i així sortiràs més al diari!
D: Ja t’ho vàrem dir l’any passat
I t’ho repetim una altre vegada;
Porta empreses a la ciutat
que fer mitjons ja no ens agrada!
DIABLE 10è:
Escolàpies, Pia, Monalco i Ateneu,
totes tenen la mosca al nas, perquè
la pública ha alçat la veu, queixant-se
que en Marc no els fa cas.
Demanen instal·lacions de qualitat
i més places per escollir en igualtat.
Però ei! Que ja tenim un progrés molt
ben parit, com són els barracons del
Badia i Margarit!
LL: I ... a la concertada la falta d’inscripció, és per la baixa natalitat. Si
teniu problemes en la procreació, Jo,
sens dubte, us puc ajudar!
DIABLE 11è:
75 anys han complert els gegants, i 15
el Bufarot, el Drac Petit, la imatgeria
es va fent gran, però el seu manteni-

ment continua reduït.
Anem de pegot en pegot, tapant forats, esquerdes o rascades, permeteu-nos acabar aquest versot, reclamant inversions atrassades!
DIABLESSA:
Qui necessita un bon rentat de cara
és el drac, que amb 37 anys de nyapes
farà catacrac! Pere! Treballa-t’ho una
mica i sigues generós, que fa dies que
només et veiem passejant el gos.
DIABLE 12è:
I ja per anar acabant, de la Festa Major volem parlar; Aquesta festa nostra
que és tan gran, tan gran, que té tres
programes per a informar!
Aquesta festa a tres bandes avança,
però a molta gent això ja li cansa, i als
igualadins els queda cara de babau, i
només pensen en tirar els programes
al contenidor blau.
LLUCIFER:
Regidoria teniu model de Festa pensat? o simplement us heu limitat, a
pagar a un “hipster” barbut, per tenir
un programa ben gruixut?
DIMONI:
Alça, alça Llucifer
si tenim uns bons coets
i bona festa puguem fer.
Que “Visca la Diablessa
i les banyes de Llucifer”.
LLUCIFER:
Alerta! Alerta Diables
pareu bé l’atenció!
La victòria serà nostra
si no ens falta vi al porró.
DIABLESSA:
Gloriós Sant Bartomeu
que d’Igualada n’ets patró,
fes que les banyes que porto
no se’m tornin de debò.
ARCÀNGEL SANT MIQUEL:
Ai aquesta Diablessa
i aquest pobre Llucifer
que avui en la nostra gran festa
semblen uns àngels del bé.
Soc l’Arcàngel Sant Miquel
i vigilo amb l’espasa nua
aquests diables de Déu,
que no els hi tallin la cua.
Fem d’avui una gran festa!!
I en el dia del Sant Patró,
els Diables d’Igualada, us diem:
Bona Festa Major!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

MOIXIGANGUERS D’IGUALADA
La colla igualadina va completar una actuació històrica en la Festa
Major d’Igualada, assolint per primera vegada el 5d8 a la plaça de
l’Ajuntament. Un pas més endavant de cara al concurs de Tarragona, on podrien sorprendre amb el primer castell de nou. Força!

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

Divendres, 31 d’agost de 2018

PUBLICITAT |

5

6

| OPINIÓ

JAUME SINGLA
@jaumesingla

No és el mateix
opinar que reprimir

É

s incomprensible que
persones amb formació
jurídica i càrrec a l’administració de l’Estat,
puguin dir amb tota tranquil·litat que “Quitar lazos amarillos es
tan licito como ponerlos”. Com?
Els ciutadans de Catalunya –o de qualsevol altra
nacionalitat- podem reclamar la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Just això és el
que representen els llaços grocs que des de fa mes
de deu mesos, alguns lluïm a la solapa, pengem al
balcó de casa i en posem a les tanques, els ponts,
els parcs o on ens sembla que seran visibles.
Penjant els llaços –voleu un signe mes pacífic que
un llaç groc?- exercim la nostra llibertat d’expressió i la nostra solidaritat envers unes persones injustament empresonades.
La reacció espanyolista, en lloc d’expressar pacíficament la seva opinió com fem nosaltres, es dedica de nit i amb passamuntanyes, a retirar tots els
símbols grocs que troben. Ho fan en grup, armats
amb arma blanca i amenaçant a qualsevol persona que els pregunta que estan fent. Sovint, les
navalles i els cúters que porten, els utilitzen per
a amenaçar i/o agredir als que els recriminen la
seva actitud. No ho dic d’oïdes ni exagero: fa setmanes una dona que treia llaços grocs d’un pont
a Manlleu, em va amenaçar amb un ganivet quan
li vaig dir que no tenia dret a treure els llaços i a

És que és tan normal a Catalunya
passejar-se en grup, amb
passamuntanyes i armats amb arma
blanca que els agents de policia no
puguin identificar als emmascarats?
emportar-se’ls.
No entenc que la fiscal general de l’Estat pugui dir
que els mateix posar llaços que treure’ls. No és el
mateix, és just el contrari. Els llaços grocs són una
expressió democràtica de solidaritat emparada
amb la llibertat d’expressió. Retirar-los és impedir
la llibertat d’expressió.
Tampoc entenc que la fiscalia investigui als Mossos d’Esquadra per haver identificat a les persones
que, de nit i amb passamuntanyes, retiren llaços
grocs. És que és tan normal a Catalunya passejar-se en grup, amb passamuntanyes i armats amb
arma blanca que els agents de policia no puguin
identificar als emmascarats?
Jo no sé si l’Estat amb tota la seva força repressora
podrà deturar els anhels de llibertat de Catalunya,
però tinc claríssim que amb la seva actitud repressora, es carregaran el poc que queda ja de l’Estat
de dret.
Un ex ministre socialista declarava l’any passat
que “el Estado pagarà la factura que haya que pagar para mantener la unidad de Ejpaña”.
És ben cert que l’està pagant. Mes concretament
ens la fa pagar als catalans, retallant-nos els nostres drets, empresonant als nostres líders i atiant
als grups ultres violents (emmascarats i armats),
en contra dels pacífics ciutadans de Catalunya
amb l’objectiu de provocar una reacció violenta.
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PERE PRAT, empresari

Guerres Comercials

L

es Grans Guerres Mundials varen esclatar per motius econòmics, barrejats
amb ideologies, que deien
eren la solució al problema. Carl
von Clausewitch va dir que “la
guerra és la continuació de la política amb altres mitjans” frase que la saviesa popular
va traduir dient que la política era la continuació de
la guerra de manera civilitzada.
Avui veiem com els estats malden per continuar
exercint la seva influència, malgrat les estructures
supranacionals que s’han bastit en les darreres dècades. No acaben de funcionar organitzacions, com
l’ONU, l’Organització Mundial del Comerç o la mateixa Comunitat Europea, que havien de servir per
debilitar el poder estatal i construir estructures més
globals. Són els entramats econòmics qui dominen
el món. I no s’aturen en la cerca de posicions de privilegi que els permetin seguir fent els seus negocis.
Així assistim a la guerra comercial entre USA i la
Xina, amb una espiral aranzelària cada vegada més
perillosa. O el Brexit, amb conseqüències no només
pels anglesos. O l’esfondrament d’economies a l’Amèrica del Sud, amb la colpidora situació de Veneçuela
i la inestabilitat dels dos grans països de la zona. O
l’esfondrament de la lira per les erràtiques polítiques
turques. O els intents d’anorrear les expectatives de
països que voldrien independitzar-se de l’estat on
avui estan integrades.
Donald Trump amenaça amb un desastre econòmic
a tots el qui el volen fer fora de la presidència. També
ho fan Teresa May, Nicolàs Maduro i Recep Tayyib
Erdogan. I tothom recorda que el ministre Moratinos havia dit que els catalans haurien de vagar eternament pels espais siderals si s’independitzaven. Mai
se sap ben bé què i qui hi ha al darrera d’aquests posicionaments avisant de tantes desgracies en el futur
proper.
Tothom sap que Grècia, que ja ha sortit de la tutela
de Brussel·les, mai podrà tornar el que deu. Espanya
segueix endeutant-se quan tampoc el podrà tornar.
I Itàlia comença a preocupar els mercats internacionals pels seus plantejaments. Qui decideix que ja

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

n’hi ha prou? Qui tria el moment de fer passar els
països pels arcs caudins? o perquè pugen i baixen les
divises?. Tot plegat acaba sent un immens univers on
el que manté l’equilibri del sistema és l’interès i l’apaivagament de les masses. Per això Michel Foucault,
brillant filòsof del Maig del 68, va teoritzar tant del
paper del poder i la seva estructura coercitiva a través dels estats i de les seves lleis.
Ens diuen que l’estabilitat política i econòmica es
fonamenta en l’estat de dret, l’economia de mercat
i l’entramat de moviments de capital però, pel que
sembla, tan fa que els països siguin capitalistes o comunistes, de dretes, d’esquerres, o del que sigui. Les
transaccions acaben sent canviar coses per diners.
Ningú no sap ni el valor d’unes ni dels altres. Què val
una casa o una camisa? Tot puja i baixa sense massa
lògica, ni tan sols econòmica. Però el sistema permet que siguem capaços de conviure sense haver de
tornar a la violència de les cavernes. I d’això en diem
civilització.
Tothom intenta fer prediccions del què passarà.
Però hi ha massa variables per definir certeses.
Tots fem servir les intuïcions per intentar endevinar com anirà tot plegat. I esperar tenir encert,
quan sovint només és sort. Així que bona tornada
a la rutina, una volta passat el parèntesi de les vacances estiuenques.

PUBLICITAT |

Divendres, 31 d’agost de 2018

Dijous, 30 d’agost

Diumenge, 2 de setembre

19:30 h Engalanament de la Plaça Major i encesa de la

10:30 h Cercavila per tot el poble amb els Gegants,

traca per l’hereuet i la pubilleta que anunciarà l’inici
de la festa.
20:00 h Gran i divertit pregó d’inici de la Festa Major a
càrrec del grup d’animació Les Trencasons de
Montmaneu, amb el show “Se’ns casa la iaia”.
21:00 h Actuació del famós Quartet del programa “Oh
Happy Day”, els TNT que ens presentaran el seu
magnífic show.

Divendres, 31 d’agost
18:30 h Partit de Futbol Sala entre els equips F.C.
MONTMANEU - FSPORT IGUALADA disputant-se
el trofeu Festa Major de Montmaneu 2018.
21:00 h Tradicional Sopar Popular a la Plaça Major. Pel
sopar popular cal recollir el tiquet a l’Ajuntament
abans del dia 28 d’agost, el preu és de 5 €. A
continuació presentació de l’hereuet i la pubilleta i
del pregoner/a de la Festa Major.
24:00 h Actuació del reconegut humorista Jordi LP a
la Plaça Major.

Dissabte, 1 de setembre
8:30 h
9:00 h

Repic de campanes.
Caminada i Pedalada Popular a la Font de La
Panadella. En arribar esmorzar per a tothom.
11:00 h Futbol i Tennis Taula a la Pista Poliesportiva. A la
mateixa hora i fins a les 19:00 h Inflables i jocs per
la mainada a la Pista Poliesportiva.
17:30 h Magia, humor i ventrilogia amb el famós Mag
Selvin a l’escenari de la Plaça Major.
20:30 h “Escala en Hi-Fi” a la Plaça Major. Com cada any
els veïns i veïnes, ens mostraran el seu talent.
24:00 h Lluït ball de nit amb l’Orquestra Liberty.

12:30 h
13:00 h
18:30 h

Capgrossos i Grallers de Verdú, acompanyats
també pels Capgrossos de Montmaneu.
Missa Solemne amb l’acompanyament musical de
l’Orquestra Rosaleda.
Sardanes a la Plaça Major amb l’Orquestra
Rosaleda.
Concert de Festa Major a la Plaça Major amb
l’Orquestra Rosaleda i tot seguit Ball de gala amb
la mateixa orquestra.

Dilluns, 3 de setembre
12:00 h

Missa de difunts a la Capella de la Mare de Déu de
la Creu.
13:00 h Vermut de Festa Major.
14:00 h Paella Popular, caldrà apuntar-se prèviament a
l’Ajuntament fins el dia 28 d’agost. Preu 10 €.
16:00 h Bingo
17:30 h Jocs de carrer pels més petits i no tant petits:
curses de sacs, trencar l’olla, tirar la corda...
Seguidament xocolatada per tothom.
20:00 h Havaneres amb el reconegut grup participant a
la Cantada d’Havaneres de Palafrugell “Port Bo”.
Acompanyat del corresponent rom cremat.
Agraïments als nostres col·laboradors:
EL BRUC CAFETERÍA QUERALT - SERVISIMÓ - CEMSA - PERRUQUERIA ELL I ELLA ELÈCTRICA RAIMOND - PASTISSERIA SANGRÀ - SIX BAR - AVÍCOLA SOLER - PRAT
ESPECTACLES - HOTEL RESTAURANT BAYONA - FORN ELECTRICITAT - ESTACIÓ DE
SERVEI LA PANADELLA - JOAN SOLÉ FOTÒGRAF - BIGPAPER GRÀFIQUES - JARDINERIA
I VIVER TRAVÉ - BON ÀREA SANT GUIM - ENTREBOSC - MAPAMUNDI PRODUCCIONS
- UNESCO - PRESS TO - MAR-K - FINQUES BADIA - RESTAURANT PARADA - PARERA
INSTAL·LACIONS - JAUME FUSTERIA EBENISTERIA - ROSET JARDINS - ESTACIÓ DE
SERVEI SANT GUIM - PASTORET - TRADEGRUP - SOLÉ GRAU TRANSPORTS - FUSTERIA
ELIES - AGRUPACIÓ DE PROPIETARIS DE L’ÀREA DPRIVADA DE CAÇA MONTMANEU I
LA PANADELLA - FINQUES PARERA - OUS MARIMON - CONSTRUCCIONS CARULLA FUSTERIA PANÉ - VAN BRUC - CONSTRUCCIONS DOMÈNEC TURULL MATEU - ELÈCTRICA
PINTÓ - FINQUES RAMBLES - EXCAVACIONS GASSÓ - CAN LLOBET - ÀREA PUBLICITAT MENJARS EUSTAQUI - FUNERÀRIA J. TORNÉ
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Obert el nou aparcament de la piscina de les Comes
REDACCIÓ / LA VEU

A

questa setmana ha entrat en funcionament
un nou aparcament al
complex esportiu de Les Comes, que ha de donar servei
fonamentalment als usuaris
de piscina municipal. El pàrquing que s’ha obert, coincidint amb l’inici de la nova
temporada de la instal·lació,
ofereix 140 noves places d’estacionament gratuït. A la seva
posada en marxa, dimarts,
hi han assistit l’alcalde, Marc
Castells, els regidors titulars
de les àrees d’Esports i Qualitat Urbana, Rosa Plassa i Jordi
Pont, i representants d’alguns
dels clubs que habitualment
fan ús dels equipaments públics de Les Comes.
Inversió de 422.000€
L’aparcament se situa a tocar

El pàrquing compta
amb 140 places,
al mateix temps que
avancen les obres del
nou poliesportiu
de la piscina i del c/ Carles
Riba, en un espai que fins ara
no tenia cap ús. Les obres van
arrencar a mitjans del passat
mes de gener, s’han enllestit aquest agost i han suposat
una inversió de 422.000 euros.
S’ha anivellat i adequat la superfície, s’hi ha establert una
xarxa de drenatge d’aigües
pluvials i també l’enllumenat
públic i la senyalització, i s’ha
pavimentat tota l’àrea amb
asfalt i plaques de formigó
prefabricat que han permès
plantar-hi herba i minimitzar
l’impacte visual.
A més, s’ha intervingut també en la mobilitat de la zona

Representants d’entitats esportives, en la inauguració del pàrquing, dimarts. / JORDI PUIGGRÒS

i, per a optimitzar el trànsit,
s’ha canviat la configuració del
tram afectat del c/ Carles Riba,
que ara té dos sentits de circulació, creant una nova rotonda
en el punt en què conflueixen
els carrers Guixeres i Carles
Riba.
La construcció d’aquest nou
pàrquing s’emmarca en el Pla
Integral de Modernització
dels Equipaments Esportius
Municipals, que l’Ajuntament
d’Igualada executa com una
part fonamental en la candi-

Demà dissabte, torna la Botiga
al Carrer d’Igualada Comerç

datura per esdevenir Ciutat
Europea de l’Esport l’any 2019.
Tal i com ha recordat Marc
Castells, les ciutats finalment
escollides per obtenir aquesta
distinció es donaran a conèixer aquesta mateixa tardor.
Dins del mateix pla s’han impulsat altres accions en aquest
complex, com la reforma del
pàrquing dels camps de futbol,
la instal·lació de calefacció a la
sala de barri, la reforma de la
caseta del Club de Bitlles Igualada al parc de Les Comes, que

entra en funcionament aquesta mateixa setmana, o l’arranjament de l’Anella Verda a Les
Guixeres i la creació del mirador de Montserrat.
A més, ara mateix hi ha altres
elements en construcció, com
el nou pavelló poliesportiu
que es preveu posar en funcionament durant el primer
trimestre de l’any 2019, i uns
altres que es preveu iniciar
ben aviat, com la nova pista de
vòlei sorra a la part Nord del
complex.

Jornada solidària
de Creu Roja

REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

de l’Avinguda Països Catalans
d’Igualada en l’horari de major afluència, per explicar en
què consisteix aquesta iniciativa i recollir les donacions de
material escolar, que es recomana que siguin: estoig, motxilla, joc de regles, maquinetes, bolígrafs, compàs, tisores,
carpetes, llibretes, paper A-4 o
calculadora.

Obres del nou poliesportiu de les Comes. / JP

D

emà dissabte, 1 de
setembre, tindrà lloc
la 44a edició de la
Botiga al Carrer, amb la qual
Igualada Comerç dona per
tancada la campanya de rebaixes d’estiu. Com sempre, al
principi del mes de setembre,
l’entitat comercial igualadina
marca el començament del
curs comercial amb aquesta
popular promoció.
Com ja és habitual en les últimes tres edicions, les parades
se centraran en un únic lloc
de concentració de botigues
amb carpes. Serà al Passeig
Verdaguer, des de l’Estació
Vella i fins al c/Sant Josep,
formant d’aquesta manera un
eix comercial per excel·lencia.
Són ja més de vint-i-dos anys
d’una de les campanyes comercials amb més èxit a Catalunya Central.
L’entitat calcula que hi partici-

A
paran prop de 100 comerços
en aquesta nova zona comercial plena d’activitats i animació, facilitant d’aquesta manera a milers de visitants d’arreu
una agradable visita i compres
tranquil·les.
La Botiga al Carrer és l’oportunitat única pels comerciants
que volen treure els seus estocs
de la temporada d’estiu, i tancar el període recomanat de
les rebaixes, que conclouran
el divendres, dia 31 d’agost, i
també és l’oportunitat única

de comprar els productes de
temporada vigent i de primer
nivell, amb els preus competitius de sempre.
A més, durant tota la jornada
hi hauran promocions, música i activitats de lleure a gust
per a tot el públic.
A part de comerços que s’ubicaran al Passeig Verdaguer,
també hi haura les botigues
que, per la seva logística, no
es podran desplaçar, i s’instal·
laran davant dels seus establiments comercials.

mb l’arribada del setembre també comença el nou curs escolar
i les despeses que han d’afrontar les famílies són més elevades. Per a poder minimitzar
els efectes de la crisi entre
les famílies més vulnerables,
la Fundació Solidaritat Carrefour i Creu Roja, per desè
any consecutiu, engeguen la
companya “Tornada a l’escola solidària” amb l’objectiu de
recollir donacions en forma
de material escolar nou que es
destinarà als infants de la comarca que més ho necessitin.
Avui i demà, al
Carrefour de les Comes
L’acte central de la campanya
es durà a terme avui divendres 31 d’agost i dissabte 1 de
setembre, on els voluntaris de
Creu Roja estaran presents al
centre comercial Carrefour

Donació de material
a Creu Roja
Una vegada acabat l’acte central, la Fundació Solidaritat
Carrefour, farà entrega a Creu
Roja d’una donació de material similar al recollit entre els
clients de l’establiment, i que
servirà per confeccionar els
lots que s’entregaran a les famílies amb dificultats.
Animem a tots els ciutadans
a participar en aquesta iniciativa i a fer-ne difusió a les
xarxes socials mitjançant l’etiqueta #tornadaescolasolidaria
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L’ANC ja ha obert les reserves de bus per assistir
a la manifestació de la Diada, a Barcelona
REDACCIÓ / LA VEU

J

a estan en marxa els preparatius de la gran manifestació que l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC) està
organitzant per la Diada de
l’11 de setembre.
La manifestació d’enguany
serà per reivindicar el mandat de l’1 d’octubre i defensar
la declaració d’independència
feta al Parlament de Catalunya
el 27 d’octubre del 2017, que
no s’ha fet efectiva.
A Barcelona, s’espera que centenars de milers de persones
surtin al carrer per reclamar la
independència de Catalunya
sota el lema Fem la República
catalana. Serà el setè any consecutiu que l’ANC organitza
una manifestació massiva per
reivindicar el dret d’autodeterminació de Catalunya. Des
del 2012, a cada convocatòria
s’hi han aplegat més d’un milió de persones, sempre pacíficament i cívica. Enguany es
preveu una nova gran marxa,
especialment després de la
victòria del sí al referèndum
de l’1 d’octubre i del context
de repressió.
La manifestació omplirà la
Diagonal de Barcelona, una
de les artèries de la ciutat. La

L’Anoia té adjudicat el
tram 24 de la Diagonal,
que correspon a l’espai
entre el Passeig de
Gràcia i Pau Claris
gent es concentrarà al llarg
de l’avinguda i, a partir de les
17,14 h, s’iniciarà una onada
sonora feta pels assistents que
la recorrerà de punta a punta.
Els manifestants exhibiran els
seus propis cartells per donar
així la veu a la ciutadania perquè s’expressi.
La gent de l’Anoia té adjudicat el tram 24, que correspon
a l’espai de la Diagonal entre
el passeig de Gràcia i el carrer
Pau Claris. Per inscriure’s cal
fer-ho clicant a www.assemblea.cat.
Reserves de places
d’autocar a l’Ateneu
L’Assemblea Territorial d’Igualada organitza autocars per
facilitar-vos l’assistència una
vegada més a la gran manifestació de la nostra voluntat
nacional d’esdevenir independents.
La venda de bitllets i samarretes commemoratives de la
diada ja va començar a fer-se

Obres a l’A-2 per a
reparar viaductes
REDACCIÓ / LA VEU

L

’empresa Tecyrsa està
fent obres de reparació
urgent de sis viaductes de l’autovia A-2 als termes
municipals del Bruc i Castellolí. Els ponts estan ubicats
als dos sentits en els punts
quilomètrics 560, 567 i 568.
Les obres, que es van iniciar a
finals del mes de maig, vénen
motivades per l’estat en què
es troben certes parts de les
estructures esmentades que,
en una primera inspecció realitzada per la Demarcació de
Carreteres de l’Estat a Catalunya mitjançant dron, es detecten patologies d’importància
sobre les quals cal actuar de
manera urgent. L’origen de
la majoria de les deficiències seria l’efecte dels fundents
utilitzats en període hivernal
sobre la calçada, que per la
manca d’un sistema adequat
de drenatge han accelerat la
degradació del formigó i la

corrosió de les armadures.
Curiosament, una situació
similar a la que va produir el
fatídic accident de Gènova.
Els treballs es van iniciar al viaducte de la calçada en sentit
Barcelona més proper a l’Hotel Bruc. Aquest era el que
presentava el major grau de
deteriorament, segons la inspecció.

Divendres vinent,
actes institucionals
de la Diada Nacional
a Igualada
Divendres vinent, 7 de setembre, es faran a Igualada
els actes institucionals de la
Diada Nacional. A 2/4 de 8
del vespre, a l’Ateneu, es farà
un reconeixement públic a les
famílies dels presos polítics i
exiliats, amb la presència de
moltes d’elles. Hi participarà el
Cor Exaudio, que interpretarà
la “Cançó de fer Camí”.
A 2/4 de 9 desfilaran els Miquelets des de l’Ateneu fins a
la plaça de l’Ajuntament, on
es farà l’hissada de la Senyera, amb un discurs de l’alcalde
Marc Castells i l’actuació del
Cor Exaudio de cançons populars catalanes.

per Festa Major, però també
tindrà lloc a l’Ateneu Igualadí, des d’avui divendres dia 31
i fins dissabte vinent dia 8 -a
excepció de diumenge- cada
dia de 6 a 9 del vespre.
Els horaris d’anada i tornada
dels busos seran similars als

d’altres anys. Us els concretarem més endavant, així com
els actes que es duran a terme.
També podreu comprar el
pack amb la samarreta i tindrem estelades i domassos per
penjar al balcó.

Marxa de torxes
El dilluns 10 de setembre es
farà l’habitual marxa de torxes, que organitza el Casal
Popular d’Igualada, a 2/4 d’11
de la nit. El dissabte 15 de setembre a les 6 de la tarda hi
haurà una ballada de sardanes
al passeig Verdaguer amb la
cobla La Principal de Cassà.
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Més de 110.000 persones van passar per la Festa Major
L’Ajuntament s’ha
gastat aquest any
297.000€ en la Festa
Major, que va tenir en
el concert de Txarango,
amb 18.000 assistents,
l’acte més destacat
REDACCIÓ / LA VEU

L

’alcalde
d’Igualada,
Marc Castells, i el regidor de Promoció Cultural, Pere Camps, han fet balanç
aquest dimecres, 29 d’agost, de
l’edició 2018 de la Festa Major
de la capital de l’Anoia, que
enguany ha tingut lloc entre
els dies 20 i 27 d’agost.
Des del govern municipal s’ha
volgut agrair, un any més, “la
gran implicació de les entitats
culturals, tradicionals i festives i del conjunt de la ciutadania a l’hora de fer possible una
festa major molt diversa i que,
no només ofereix un nodrit
programa amb cent cinquanta
propostes que fan gaudir els
igualadins, sinó que cada any
atrau més visitants arribats de
fora”.
També s’ha agraït la tasca dels
efectius que han integrat els
dispositius de seguretat i prevenció –Policia Local, Mossos
d’Esquadra, Creu Roja Anoia,
Protecció Civil, Bombers de la
Generalitat i Sistema d’Emergències Mèdiques–, del personal de serveis –Brigada Municipal, Taller Àuria i efectius
de neteja–, així com de les
empreses i professionals que
han fet possibles els diferents
actes.
Tal i com han avançat Castells i Camps, les estimacions
del departament de Promoció Cultural conclouen que
el conjunt de propostes de la
Festa Major ha concentrat al
voltant de 110.000 persones.
I, segons han explicat també
avui, el cost provisional de
l’organització dels actes ha estat d’uns 297.000 euros, aproximadament un 14% més que
l’any precedent.
Enguany s’han incrementat les
activitats proposades, passant
de les 140 de l’any 2017 a gairebé 150, i s’ha apostat també
per oferir un concert significat, com va ser el de Txarango,
que es calcula que va reunir
unes 18.000 persones divendres passat al Parc Central,
segons dades proporcionades
per la Policia Local.

L’exhibició castellera de diumenge va ser una de les més completes de la Festa Major. / FOTOS: JOAN SOLÉ (AI)

El concert de Txarango, amb 18.000 assistents, ha estat l’acte més multitudinari fet mai a Igualada.

L’espai de Barraques, sempre animat. A la dreta, cercavila amb els Gegants de la Ciutat i els capgrossos.

El “pregroc” va tenir com a protagonista el conseller a l’exili Lluís Puig. A la dreta, la sempre espectacular baixada d’andròmines.
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A l’octubre tornaran
les visites guiades a
l’antic hospital

La Policia Local d’Igualada va
detenir la passada matinada
de diumenge a dilluns dues
persones, de 18 i 22 anys, com
a presumptes autores d’alguns
furts produïts durant el Va
Parir Tour de Ràdio Flaixbac,
que se celebrava a la Plaça de
Cal Font, coincidint amb la
Revetlla de les Places i en el
marc de la Festa Major de la
capital de l’Anoia.
Alertats per alguns testimonis
que en van facilitar la descripció, els agents van procedir a
la recerca i detenció d’aquests
dos joves que, aprofitant la
gran aglomeració de persones que hi havia en aquest
espai, havien sostret diferents
telèfons mòbils i una cartera
personal amb diners a alguns
dels assistents al concert. Se’ls
investiga per un delicte continuat de furt i han estat posats
a disposició del Jutjat de Guàrdia d’Igualada.

Els sempre picants Versots dels Diables.

REDACCIÓ / LA VEU

Èxit de públic en dos estils musicals ben diferents:
Marina Rossell i l’Igualada Rockl City.

L’alcalde ha afirmat que “la
percepció que hem tingut en
aquesta edició és que aquesta
és una festa que continua creixent i consolidant-se i que, des
de la resta del país, cada cop
més és contemplada com un
referent”.
Tant Castells com Camps
han posat en valor diferents
actes i novetats rellevants
d’aquest 2018. Han esmentat, per exemple, “l’excel·lent
actuació dels Moixiganguers
en l’exhibició castellera de

diumenge, l’estrena dels petits gegants de la ciutat, el
debut del Ball de Gitanes, la
diversitat d’espais i estils pel
que fa a les actuacions musicals o el piromusical de final
de festa”. El regidor de Promoció Cultural ha conclòs
que “el més positiu d’aquesta festa és la col·laboració
entre l’Ajuntament i entitats
molt diverses, que permeten
oferir una celebració molt
rica en què tothom hi pot
trobar el seu espai”.

Detingudes dues
persones per diversos
furts durat la Revetlla
de les Places

D

esprés de la bona
acollida que van tenir les visites guiades
i gratuïtes a l’antic hospital
d’Igualada durant la recent
Festa Major, que van esgotar la totalitat de les entrades
disponibles en poques hores,
el departament de Promoció Cultural n’ha programat
nous torns durant la propera
tardor, concretament el mes
d’octubre.
Aquest emblemàtic edifici
va ser primer convent dels
Caputxins, després hospital
comarcal i, properament, es
convertirà en el nou Campus
Salut de la Universitat de Lleida a Igualada.

Les noves visites tindran lloc
el dissabte 6 d’octubre i el dimecres 17 d’octubre, a les 11h,
i també el dimecres 10 d’octubre, en aquest cas a les 11 i a
les 17h.
La ruta té una durada aproximada de 2 hores i permet
recórrer les antigues instal·
lacions hospitalàries i també
l’actual hospital simulat 4D
Health.
Les persones interessades a
participar-hi ja es poden inscriure escrivint un correu
electrònic a l’adreça cultura@
aj-igualada.net, indicant quin
dia hi volen assistir. També ho
poden fer adreçant-se personalment al Punt d’Informació
Cultural i Turística, al c/ Garcia Fossas, 2.

Demà, country solidari
de Mans Unides a la
plaça de Cal Font
Demà dissabte dia 1 de setembre a la Plaça de Cal Font, el
grup de Mans Unides, juntament amb l’ Associació Anoia Country i el DJ Isimix us
oferiran una tarda de Country
Solidari, on podreu gaudir
de l’exhibició del dels balls de
country de l’Associació Anoia
Country a la vegada que també hi podreu participar ballant i gaudint de la música del
DJ Isimix. La trobada serà de
7 a 9 del vespre. Gràcies a la
vostra col.laboració podran finançar els projectes que Mans
Unides porta a terme.

EXPO ANOIA & ASSOCIATS
PROFESSIONALS DE LA CONSTRUCCIÓ

Reformes integrals de la llar
Projectes d’obra nova
Arquitectura / Decoració / Interiorisme
Venda de materials directes de fàbrica
(sense intermediaris)

NOU LOCAL

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

P
www.veuanoia.cat

#latevaveu
”Confieso que nunca he entendido que se pueda
valorar del mismo modo una república que formó maestros, abrió escuelas y creó bibliotecas
públicas en los pueblos, y un régimen militar que
asesinó a maestros, cerró escuelas y bibliotecas y
quemó libros”Josep Fontana @anamirandapaz

Joan Pinyol @joanpinyolcolom

1

Mor la jove vilanovina que
va recaptar fons per vèncer
un tumor estrany a Navarra

2

Txarango fa vibrar i ballar el
Parc Central d’Igualada

3 La Policia Local d’Igualada deté
dos joves per robatoris durant
la Revetlla de les Places

La #FmIGD18 ha sigut espectacular. I és concretament per les entitats que la fan possible. Que
la batallen, que la pugnen. per fer-la més digne
i de qualitat. @lacollanada @FESTHIgualada @
moixiganguers i tantes d’altres són exemple del
que pot fer la gent organitzada.

Carles #27Lliures @Carlesd

Instants de La Veu

@veuanoia

Gràcies @VeuAnoia sempre pendents!!!

Anna Noguera @noguera_anna

Els @moixiganguers completen la
millor actuació de la seva història
per la Diada de #FestaMajorIgd
#Igualada #Anoia #veuanoia
#castells #castellers

Humans de l’Anoia

Per tot això, dissabte cal anar a l’Espelt a demostrar-los que no passaran. Que no ens prendran ni
un pam de terra -ni una gota d’aigua ;)- pel seu
projecte especulatiu. La gent jove de l’Espelt ha
triat viure. Dempeus i col·lectivament aturarem
el projecte de Can Morera

Pau Ortínez Martí @pauortinez
Amb feina, perseverança i gràcies a molts que
han treballat per resoldre una situació necessària
per millorar el dia a dia de la Beguda Alta i els
seus ciutadans

@humansanoia

#40 BERNAT ROCA PASCUAL
Professor d’història i filosofia. Entusiasta, tastaolletes i apassionat de l’astrologia humanista. Ens queixem de la vida, però ens hi volem quedar.

Maria Senserrich @msenserrich
Sobre la polèmica dels llaços grocs, recordeu la
pel·lícula ARGO? Allí, Ben Affleck surt corrent
per un parc de Washington ple de llaços grocs per
reclamar l’alliberament dels ostatges a Iran. Sobre
allò de l’espai públic, la neutralitat i el simbolisme.

Laura Pinyol Puig @laurapinyol

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

Un grup de científics
anoiencs becats per un
grup d’empresaris filantròpics troben un polifàrmac que permet ajudar en
la recuperació inmunològica de tot tipus de malalties
(càncer, VIH, infeccions,
etc.). Una nova mol·lècula
de la vida que permet regenerar tot tipus de cèl·lules i
teixits en humans i animals
i que podria revolucionar el
nostre concepte de vida al
planeta terra.

El govern de Pedro Sanchez nomes ha demostrat que te por a la dreta i desprecia als catalans.
El seu lema és, sense cap mena de dubte: Todo
por la silla

Jaume Singla Sangra @jaumesingla
Un any més, deixar la zona de les atraccions (i
voltants) feta una autèntica merda és l’activitat
de més èxit de tota la Festa Major d’Igualada.

Igualada Times @IgualadaTimes
Tanquem la nostra presencia a la #FestaMajor d’Igualada amb aquest magnífic #piromusical Moltes gràcies als nostres voluntaris pel
seu compromís i esforç. #Voluntariat #Socors
#FmIGD18 fins la propera.

Creu Roja Anoia @creu_roja

FOTO: Cesc Sales

Una de les alzines que planten els #nadons i la
seva família per arrelar-se a #Calaf durant la
festa de l’#Arrelat, ha aparegut malmesa aquesta setmana Lamentem aquestes accions incíviques que van contra el #mediambient i respecte
a les nostres #festes i #tradicions

Ajuntament de Calaf @AjuntamentCalaf
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Vilanova del Camí té a punt un cap de setmana
de Festa Major ple d’activitats de caire molt popular
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

D

es d’ahir dijous 30
d’agost, la Festa Major de Vilanova del
Camí convida la ciutadania
a sortir al carrer per gaudir
d’un bon nombre d’activitats.
La regidoria de Festes ha posat a punt el programa que un
any més, compta amb l’estreta
col·laboració de la Comissió
de Festes i força entitats vilanovines per tirar endavant la
majoria d’actes, amb un caire
ben popular. El jovent de La
Xispa tornarà a ocupar els terrenys del costat del CAP amb
l’Embarraca’t.
El cinema a la fresca al passatge Maria Aurèlia Capmany
torna a ser una de les primeres propostes del programa,
seguida, avui divendres, amb
l’arrencada més clàssica de la
celebració i també una de les
més institucionals: la proclamació de la Pubilla, l’Hereu,
la Pubilleta i l’Hereuet. I tot
seguit, la lectura del pregó que
aquest any anirà a càrrec de
dues joves vilanovines, Gisela
Alvarez i Lucía Maiorano, premiades en un concurs de relats
de la Fundación Coca-Cola.
La nit del divendres serà també la primera nit de foc i percussió amb la cercavila de la
colla de diables Els Cabrons
de Vilanova del Camí i el Cabrotour. A més, l’Associació de
Comerciants del Mercat no fallaran a la cita de la Sardinada
Popular.
Dissabte serà un dia d’intensa
activitat i amb molta participació d’entitats: l’Associació
de Germanor rebrà les delegacions dels pobles agermanats

El gruix dels actes de la
Festa Major arribarà
el cap de setmana, amb
la participació de les
entitats i el concert
de Merche

d’Amilly i Calcinaia; a la tarda,
hi ha la tambalada conjunta de
l’Associació Cultural Camp del
Rei, Moltaxamba, Minixamba
i l’escola Artístic que repetiran
la moguda anomenada Xambartístic; es fa una ballada
de sardanes amb l’Associació
Sardanista; la Botifarrada popular de l’Agrupació Cultural i
Recreativa; el correfoc infantil
amb la colla Els Cabrons i amb
els diables d’Igualada…
A més, dissabte serà també
el dia del concert de Merche,
l’estrella d’una vetllada que començarà, a la plaça del Mercat,
amb una exhibició de balls urbans amb el grup D&S dirigit
per Sara Ramos i amb coreografia de David García, seguida de l’actuació del cantautor
vilanoví Carlos Gómez, a les
22 h, una hora abans que entri

en escena l’artista gaditana.
L’endemà diumenge s’encetarà
amb una cita popular de Festa
Major: la cercavila dels Geganters i Grallers de Vilanova
del Camí i els Moixiganguers
d’Igualada.
També es repetirà el concurs
de proves i obstacles “The
Increible’s” amb doble sessió:
una per als infants, a les onze
del matí, i una altra per als
adults, a les cinc de la tarda.
El mateix diumenge, es podrà
fer un àpat a base de cargols a
la plaça del Mercat, de la mà
de la Confraria de la Vinyala, a
partir de les dotze del migdia.
I més tard, cap a dos quarts
de dues, la Comissió de festes
servirà el vermut popular.
La tarda de diumenge proposa, d’una banda, un espectacle
per gaudir en família: Clinc,
a càrrec de la companyia Pep
Bou, a Can Papasseit, a partir

Dilluns torna a ser dia
d’havaneres i també hi
haurà propostes per a
infants i joves
de dos quarts de vuit del vespre. I d’altra banda, per als qui
vulguin gaudir d’una tarda de
ball hi haurà l’orquestra Liberty a la plaça del Mercat.
Al vespre, els Diables prendran el protagonisme al carrer,
amb la Baixada a l’infern -un
correaigua que organitzen de
la mà de La Xispa- seguit d’un
espectacle de foc a la plaça
Major i un Correfoc de Festa Major que comptarà amb
l’acompanyament de MoltaXamba i recorrerà diferents
carrers vilanovins.
La festa culminarà amb un
gran castell de focs, a la plaça
Gertrudis Artigal. Però encara hi ha programada una última activitat per diumenge a
les onze de la nit, a la plaça Picasso, amb l’humor dels monologuistes Enric Company i
Juanjo Albiñana.
El dilluns 3 de setembre, festiu a Vilanova del Camí, el
programa torna a estar marcat
per la tradicional tarda d’havaneres, enguany amb el grup
La Guingueta, a partir de dos
quarts de vuit del vespre. Un
any més, Andreu Pedregosa i
Joan Vicenç Bernal prepararan el clàssic rom cremat.
Durant el dia, però, també hi
ha altres propostes com ara
una matinal infantil i refrescant, amb jocs i tallers, l’actuació del grup Arròs amb xulla!,
la festa de l’escuma i un tast de

fruita amb la col·laboració de
la Comissió de Festes. I a la
tarda, per al jovent, també hi
ha la possibilitat de moure el
cos al ritme del Just Dance i de
participar en tallers de manualitats. Tot plegat a la plaça Picasso, a partir de les cinc de la
tarda.
El so del jovent tornarà a
ocupar els terrenys del CAP
amb l’Embarraca’t
Capítol a part mereix el programa de l’Embarraca’t que
organitza el Consell Jove La
Xispa. Es caracteritza un any
més per la música, amb doble
cartell de concerts: tant per
divendres, amb Séptima Trastada, Besos de Perro i DJ Adri
Machaca, com per dissabte,
amb el VaParirTour’18 (a dos
quarts d’una de la matinada)
que serà precedit pel concert
de DJ Pako. La nit la tancarà
DJ Aka Muffins.
Les entitats esportives també han programat un ampli
ventall d’activitats
El cartell d’activitats esportives per la Festa Major també
torna a ser extens. La majoria
d’entitats i clubs locals han
preparat alguna cita el primer
i segon cap de setmana de
setembre. Hi haurà partits
de futbol, futbol sala, handbol, bàsquet, petanca, tennis
i tennis taula. També es repetirà la caminada nocturna
de la Colla Excursionista, el
dissabte 1 de setembre, i el
Trofeu Memorial Dr. Longaron entre el CE Anoia i el CF
Vilanova que serà el dimarts
11 de setembre.
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Programa d’actes de la Festa Major de Vilanova del Camí
Divendres,
31 d’agost
20:30h. Cercavila amb els ritmes de percussió. Els diables
“Els Cabrons de Vilanova del
Camí”. RECORREGUT: Plaça
Major, C/ Igualada, C/ Major
i finalitza davant de l’Església.
21:00h. PLAÇA DEL MERCAT. Versots d’Els Cabrons
amb els diables “Els Cabrons
de Vilanova del Camí”.
21:30h. Cabrotour! Correbars a càrrec dels Diables Els
Cabrons, amb la colla convidada “Mal-Llamp d’Igualada”, finalitzarà a l’Embarraca’t
(costat del CAP).
RECORREGUT: inici Plaça
del Mercat, C/ Santa Llúcia, C/
Churruca, “Bar la Meva”, C/
Alfons XIII, C/ del Sol, “Bar
un 9 Forn”, C/ Font, C/ Migdia, C/ Monistrol, C/ Verge de
Montserrat “Restaurant Nou”,
C/ Papa Joan XXIII, C/ Mossèn Amadeu Amenòs, C/ Cardenal Cisneros, “Bar el Nus”,
C/ Sant Joan Bosco, C/ Papa
Joan XXIII, C/ Molí, “Bar El
Garrotín”, C/ Verge de Montserrat, passar el pont i C/ Tren.
Organitzat per la Colla de Diables.
21:30h PLAÇA DEL MERCAT. Sardinada popular.
Preu: Gratuït amb la “Targeta
client” del mercat, 2€/sense
targeta. Mercat de Sant Hilari.
23:00h PLAÇA DEL MERCAT. Orquestra Taxman.
Música 100% en directe per a
tots els públics, amb projeccions d’imatges del mateix moment. En cas de pluja es traslladarà a Can Papasseit.
23:30h PLAÇA PICASSO.
Vives veus
Nit de plata a l’EMBARRACA’T (Costat del CAP)
23:00h Concert amb Séptima
Trastada
01:00h Concert amb Besos de
Perro
3:00h Tancament amb DJ Adri
Machaca
Organitza l’Associació Joves
La Xispa i Ajuntament.

Dissabte,
1 de setembre
10:30h ESCOLA POMPEU
FABRA. Matinal aquàtica!!!
Amb el Big Tobogan Parc, refrescat i gaudeix de totes les
atraccions aquàtiques.
15:30h PLAÇA MARGARIDA XIRGU. Rebuda de
grups i a continuació Assaig
Xambartístic 2018 “Swish
Swish”. Organitza Camp del
Rei, Moltaxamba, Minixamba

i Artístic amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Vilanova
del Camí
17:30h Cercavila d’anada de
la VII Xambalada. RECORREGUT: Passeig Indústria,
Plaça Margarida Xirgu i Plaça
del Mercat.
18:00h PLAÇA DEL MERCAT. Tabalada conjunta,
Xambartístic 2018 “Swish
Swish” i actuacions individuals estàtiques dels grups.
Porteu els vostres tambors i
acompanyeu a les colles!
Organitza Camp del Rei
18:00h PLAÇA PICASSO.
Ballada de sardanes amb la
Cobla Terres de Marca i l’Associació de Sardanistes de Vilanova del Camí. Organitza
l’Associació Sardanista. En cas
de pluja es traslladarà a Can
Papasseit.
20:00h Cercavila de tornada
de la VII Xambalada. RECORREGUT: Plaça Mercat,
Plaça 11 de Setembre, C/ Santa Llúcia, C/ Sant Jordi, C/ Rafael Casanovas, Plaça Picasso
i fins Passeig de la Indústria.
Organitza Camp del Rei
21:00h PLAÇA DEL MERCAT. Botifarrada popular.
Preu: 5€ anticipat, 6€ el mateix dia. Venda tiquets: Perruqueria Montse i Sandra Merceria. Organitza l’Associació
Agrupació Cultural
21:00h Correfoc infantil.
Amb colla convidada petits diables d’Igualada. RECORREGUT: Plaça Major,
C/ Major, C/ Sant Hilari, C/
Sant Jordi , Avinguda Onze de
Setembre. Plaça del Mercat.
Organitzat per la Colla de Diables Els Cabrons
21:30h PLAÇA DEL MERCAT. Exhibició de balls urbans. Grup D&S dirigit per
Sara Ramos i coreografia de
David García. En cas de pluja

es traslladarà a Can Papasseit
22:00h PLAÇA DEL MERCAT. Actuació amb Carlos
Gómez, cantautor de Vilanova del Camí en directe. En cas
de pluja es traslladarà a Can
Papasseit.
23:00h PLAÇA DEL MERCAT. Gran concert de Festa
Major amb MERCHE
00:00h PLAÇA DEL MERCAT. Ball de festa Major amb
l’Orquestra Tangara que ens
faran delir de la música de tots
els temps amb un ampli repertori. En cas de pluja es traslladarà a Can Papasseit
Nit d’or a l’EMBARRACA’T
(Costat del CAP)
23:00h Concert amb DJ Pako
00:30h VaParirTour’18 de
Ràdio Flaixbac. La festa més
famosa de Catalunya. Amb
Carles Pérez, Dídac Tomàs,
Andreu Presas i el Gran Germán.
04:30h Tancament amb DJ
Aka Muffins. Organitza l’Associació Joves La Xispa i Ajuntament.

Diumenge,
2 de setembre
10:30h Cercavila de Festa
Major amb els Geganters i
Grallers de Vilanova del Camí
acompanyats de la colla de
Poble Nou de Manresa, Geganters i Grallers del Bruc,
Gegants de la Granada i les
entitats vilanovines del Camp
del Rei, Marta Mata, Joan Maragall i la Unión Cultural Extremeña.
RECORREGUT: Plaça Can
Papasseit, C/ Verge de Núria,
C/ Papa Joan XXIII, C/ del
Molí, C/ Montserrat, C/ Santa
Llúcia, C/ Cristòfor Colom,
Plaça Extremadura, C/ Alfons
XIII, C/ Migdia, C/ Santa Llú-

cia, finalitzant a la Plaça del
Mercat.
11:00h PLAÇA DE CAN PAPASSEIT. The Increible’s (infantil): Concurs ple de proves,
obstacles, carreres i sobretot
molta diversió per a nens/es
d’entre 5 fins a 15 anys. Les
incripcions es realitzaran al
mateix moment de l’arribada
i lliurament de premis es realitzarà a la tarda després del
concurs d’adults.
11:00h PARRÒQUIA DE
SANT HILARI. Missa de
Festa Major.
12:00h PLAÇA DEL MERCAT Exhibició castellera amb els Moixiganguers
d’Igualada i
Castellers d’Esparreguera.
12:00h PLAÇA DEL MERCAT. Tast de Vinyales de
Festa Major, cuinen els cargols i venda de tapa a 4€ i
carmañola a 12€, per picar a
la plaça, realitzar el vermut o
emportar cap a casa (fins a exhaurir existències). Organitza
la Confraria de la Vinyala. En
cas de pluja es traslladarà a
Can Papasseit.
13:30h PLAÇA DEL MERCAT. Vermut popular gratuït
per a tothom, vine a tastar-lo!!
Fins exhaurir existències. En
cas de pluja es traslladarà a
Can Papasseit.
17:00h PLAÇA DE CAN
PAPASSEIT. The Increible’s
(adults): Concurs a partir de
16 anys on poder posar-vos a
prova. Les incripcions es realitzaran al mateix moment de
l’arribada i l’entrega de premis
es lliuraran un cop finalitzada
l’activitat.
19:30h A CAN PAPASSEIT.
Espectacle Clinc de la CIA.
Pep Bou. Un espectacle pensat per a un públic universal
amb ganes de ser sorprès i de
descobrir les virtuts que ama-

ga en el seu interior. Recolliu
les entrades limitades i gratuïtes el mateix diumenge a Can
Papasseit, de 9 a 13 h. No et
quedis sense!
19:30h PLAÇA DEL MERCAT. Ball de tarda amb la
Liberty la petita gran orquestra!!
20:30h Baixada a l’infern.
Correaigua amb Els Diables i
la Xispa fins a l’inici del Correfoc.
RECORREGUT: Plaça del
Mercat, C/ Major fins a la Plaça Major
21:00h PLAÇA MAJOR. Espectacle inicial. Organitzat
per la Colla de Diables Els Cabrons.
21:15h Correfoc de Festa
Major amb l’encesa del Sostre.
Convidats: Diablesses i Diables de Sarrià. També l’acompanyament de MoltaXamba.
RECORREGUT: Inici Plaça
Major, C/ Major, C/ Sant Hilari, C/ Sant Jordi, Avinguda
Onze de setembre, C/ Santa
Llúcia, C/ Jaume Balmes, C/
Rafael Casanovas, C/ Bruc i
Passeig Indústria.
22:30h PLAÇA GERTRUDIS
ARTIGAL. Castell de focs
amb música. Un dels plats
forts de la Festa. A càrrec de
Pirotècnica Estalella i música
d’Acústic Anoia.
23:00h PLAÇA PICASSO.
Final de festa amb el monòleg d’Enric Company i Juanjo Albiñana. En cas de pluja
es traslladarà a Can Papasseit

Dilluns,
3 de setembre
10:30h PLAÇA DEL MERCAT. Jocs i tallers per als petits.
11:30h PLAÇA DEL MERCAT. Arròs amb xulla! Actuacions per la quitxalla.
12:30h PLAÇA DEL MERCAT. Festa de l’escuma per a
estar fresquets després de tant
moviment.
13:30h PLAÇA DEL MERCAT. Fruita tast! Fruita fresqueta per al jovent fins a acabar existències.
17:00h PLAÇA PICASSO.
Just Dance imita els moviments dels ballarins que apareixen a la súper pantalla gegant i tallers de manualitats.
19:30h PLAÇA DEL MERCAT. Rom cremat que ens
prepararan l’Andreu Pedregosa i el Joan Vicenç Bernal
19:30h PLAÇA DEL MERCAT. Tarda d’havaneres amb
“La Guingueta”. En cas de pluja els actes a Can Papasseit.
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La Vall de Sant Feliu
de Castellolí celebra
demà dissabte
la seva festa

Mor la nena vilanovina de 12 anys
afectada per una greu malaltia
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L
Demà dissabte tindrà lloc,
com cada any, la festa major
de la Vall de Sant Feliu, al municipi de Castellolí. Els actes
començaran a les 9 del vespre amb una missa oficiada
per Mn. Eduard Flores, rector
de Castellolí, i cantada per la
Coral d’Aulí. Seguidament,
tradicional sardinada, amb
pa amb tomàquet, aigua i vi, i
Santfeliuets. A les 11, cantada
d’havaneres amb el grup Son
de l’Havana. A la mitja part,
rom cremat, parlaments i sorteig de la gran panera. El preu
dels tíquets és de 8 euros (a
www.castelloli.cat o a l’Ajuntament), 10 si es paga el mateix
dia. Cal portar-se la taula.

Concert a la Puda

El passat diumenge 26 d’agost
al Balnerari de la Puda de
Castellolí el Pianista Moisès
Fernández Via ens va deleitar
amb el seu concert Beethoveniada, on va tocar sonates fent
gaudir a tots els assistents.

’associació Unidos contra el DIPG, ha comunicat aquest dilluns, la
mort de la Meritxell, la nena
de 12 anys de Vilanova del
Camí que patia un devastador tumor de glioma de tronc
encefàlic infantil. A través
d’una breu nota a les xarxes
socials, l’entitat mostra el seu
dolor davant aquesta pèrdua
“Meritxell, otro ángel que se
ha ganado las alas antes de tiempo” i mostra el seu suport a
la família, amics i a totes aquelles persones que s’estimaven
la petita.
L’Alcaldessa Noemí Trucharte
també ha publicat una nota de
condol als seus pares, Sofía i
Víctor i les mostres de solidaritat i suport a la família a les
xarxes són constants.
Des de l’AMPA del Joan Maragall, l’Escola on estudiava

Demà, sortida
nocturna de la Colla
Excursionista de
Vilanova en memòria
de Josep Mateu
la Meri, també es feien ressò
d’aquesta pèrdua: “Amb tot el
dolor del món, però agraïts
per haver-te conegut i haver
après tant de la teva valentia.
Aquest cel va per tu Meritxell,
descansa en pau”.
El passat mes de juny, Unidos
contra el DIPG va demanar
la col·laboració ciutadana per
tal de finançar el tractament
compassiu que la Meritxell va
rebre a Navarra i que tenia un
cost de 10.500 €.

La solidaritat de Vilanova no
es va fer esperar i van ser moltes les accions que es van fer
tant des de l’Ajuntament com
des de les entitats locals, tant
culturals com esportives, comerços i particulars. També
empreses veïnes com Snop i
Novares de La Pobla de Claramunt hi van col·laborar.
Malgrat rebre el tractament
compassiu, la nena no ha pogut superar la malaltia. Descansi en pau.

Arriba “la Gran Pagesada” a l’Espelt
ÒDENA / LA VEU

D

emà, 1 de setembre,
l’Espelt viurà una
jornada social i festiva dedicada a la revalorització
local i del seu entorn. En un
moment en que aquest es veu
amenaçat, el jovent del poble el vol reivindicar com un
espai a preservar i mantenir,
organitzant una tarda, vespre i
nit amb activitats dedicades a
pensar-lo i celebrar-lo.
Diversos tallers de tarda donaràn pas a una xerrada que
comptarà amb la presència de
la Marina Vilaseca i l’Arcadi
Oliveres. Seguidament es re-

alitzarà un sopar popular que
acabarà amb concerts.
Totes les activitats de la jornada es faràn a les antigues escoles de l’Espelt amb la col·laboració del Centre de l’Espelt.
Aquest, és l’horari complet de
la jornada, que es desenvoluparà a la tarda:
18 h. Xerrada/Cata de Vins

amb els Petits Viticultors de la
Conca. Taller de tast amb Eixarcolant. La Pasqualina, gimcana pensada per nens i nenes
de 6 a 12 anys. La Pasqualada,
gimacana pensada per majors
de 12 anys.
19 h. Xerrada amb Arcadi Oliveres i Marina Vilaseca
20.30 h.Tirada de bitlles catalanes musical amb el Grup de
Taverna i EPS.
21 h. Botifarrada popular (4€)
23 h. Concerts amb Xillona i
Greska.
Per reservar tiquet per la botifarrada: 647 114 722

La “Caminada Nocturna”, és
una excursió diferent, amb
un altre punt de vista apta per
a tothom i que gaudim tots
plegats amb una bona companyía. La sortida será el proper dia 1 de setembre a les 21
h des de la seu de la colla al
Restaurant Nou, i l’arribada a
les 22,30 h.

La Torre de Claramunt
reviu la música dels
anys 80 amb una festa
Remember
Demà dissabte 1 de setembre
i per acomiadar la temporada
d’estiu, l’Ajuntament de la Torre de Claramunt ha organitzat
una Festa remember SCORPIA en la que la música dels
anys vuitanta serà la protagonista.
La festa tindrà lloc dissabte
nit, del dia 1 al 2 de setembre,
a les 00.00 h, al recinte de la
Piscina Torresport de la Torre
de Claramunt i comptarà amb
la col·laboració de personal de
l’època, cambrers, dj’s,..., tot
ambientat dels 80’s.
L’entrada és de 10 € amb consumició inclosa i els menors
de 18 anys, acompanyats
d’adults tindran l’entrada gratuïta.
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Tot a punt per a la Festa Major
de Sant Martí de Tous

Primers actes de
la Festa Major de Piera

ST. M. TOUS / LA VEU

PIERA / LA VEU

ant Martí de Tous celebra la Festa Major amb
un programa ple d’activitats per a totes les edats.
Des del dia 31 d’agost, amb la
celebració del sopar popular
i concerts, fins al dia 2 de setembre.
La petita de les festes majors
de Tous ja és aquí, els dies 31
d’agost al vespre i l’1 i 2 de
setembre, tindrà lloc la Festa
Major d’Estiu, amb actes variats i populars, divendres, sopar popular per a tothom, tria
de l’hereu i la pubilla, concerts
de versions i festa assegurada
per a petits i grans, dissabte
visites guiades, vitast de vins
de qualitat, tapes delicioses i
bona música amb Loka Linda, al vespre músics a la plaça
amb obmud, revolta kònica i
il.lúria, diumenge exhibició
d’escultures amb motoserra,
trobada fillolenca, trofeu FME
de futbol i festa holi de comiat
i bany col.lectiu a la piscina.
A més a més, mentre duri la

Des del dissabte 1 de setembre i fins al dimarts 11 de
setembre, la Festa Major de
la Vila de Piera omplirà els
carrers del poble de música i
diversió, així com d’activitats
esportives, tradició i cultura
popular.
La festa grossa s’inicia aquest
dissabte, amb el pregó inaugural a càrrec de l’humorista
Toni Albà. També aquest mateix dissabte es fa la cercavila
d’hereus i pubilles i la gran
festa del pubillatge, on es
proclamaran els nous representants de la nostra vila per
al 2018-2019. A la mitjanit, és
el torn del jovent amb la Festa
Flaix FM & Devotion, amb un
espectacular showvisual amb
els DJs locals de la formació
Devotion, el DJ Sergi Domene
i el videojòquei Oriol Torres.
La de diumenge serà una jornada protagonitzada pels Falcons de Piera, que faran una
cercavila amb recorregut des
del carrer Piereta fins a la Plaça del Peix, amb actuacions i
colles falconeres convidades.
Seguidament, hi haurà un
sopar popular amb l’actuació del grup d’havaneres La
Guingueta.
Els actes de la festa major
continuen el divendres 7 fins
a l’11 de setembre. En tindreu
més informació la propera
setmana.

S

festa, s’anirà pintant un mural gegant al carrer major de
la mà de l’artista local Núria
Riba, haureu d’anar descobrint el lloc i de què es tracta
mentre passa la darrera setmana d’agost, bon estiu i bona
festa major!!
Divendres 31 d’agost
21h Sopar Popular
23h Rock Català amb
Ruc’n’Roll
01h Versions amb Xillona
02:30h PD EFA i Texas.

Dissabte 1 de setembre
19:30h Vitast - Tast de vins, tapes i música en viu.
22h Obmud - Concursants
d’Oh Happy Day.
23h Revolta Kònica amb versions acústiques de rock punk.
24h Il·lúria. Concert de rock.
Diumenge 2 de setembre
10h Baixada del Serral amb
exhibició d’art amb motosserres. Entrega de premis i barra
amb cervesa Tous d’Anoia.

Diumenge, 1er Festival Jazz
de Santa Maria de Miralles
STA. M. MIRALLES / LA VEU

D

iumenge tindrà lloc
la primera edició del
Festival Jazz Miralles. Serà a les Antigues Escoles, a partir de les 6 de la tarda. L’entrada costarà 5 euros,
i inclou una copa de vi. Els
organitzadors -l’Ajuntament
i la Diputació- han preparat
una interessant sessió de jazz,
amb la participació de Kailash

Quartet, amb la veu de Núria
Palet, i la trompeta de Josep
Maria Farràs.
Els organitzadors ens expliquen que aquesta iniciativa
pretén tenir continuïtat, fins i
tot amb més dies d’activitats i
més grups. La idea és diversificar també els espais, aprofitant els bonics racons que té
el municipi, com la plaça de
l’església i l’entorn del castell
de Miralles.

Dissabte, 1 de setembre:
- A les 19.3O h des del balcó
del Teatre Foment de Piera,
PREGÓ INAUGURAL DE
LA FESTA MAJOR, a càrrec
de TONI ALBÀ. Amb l’ACTUACIÓ de l’Aula Municipal de Música i TRACA de la

Colla Infantil dels Diables de
Piera.
- A les 18.3O h inici al c/ Sant
Cristòfol (alçada de la rectoria) CERCAVILA D’HEREUS I PUBILLES fins al Teatre Foment.
- A les 19.3O h al Teatre Foment de Piera, GRAN FESTA
DEL PUBILLATGE I PROCLAMACIÓ DELS NOUS
REPRESENTANTS DE PIERA 2018. Organitza: Amics
del Pubillatge de Piera.
- A les 20 h al Casal BALL DE
CAPVESPRE. Organitza: Associació Cultural de la Gent
Gran.
- A les 21 h, al jardí del Local Social de la Plana – Fàbrica Nova (al costat de l’escola
Herois del Bruc), LA PLANA
BLANCA-LPB. Festa blanca
amb el millor ambient chill
out. Música, còctels i bon rotllo fins ben entrada la mitja
nit. ENTRADA LLIURE. Organitza: AV La Plana.
- A les 12 h de la nit al Gall
Mullat, Festa Flaix FM & Devotion. La ràdio dance líder a
Catalunya arriba a Piera amb
la música més actual. Un espectacular show visual amb
els DJs locals de la formació
DEVOTION, el DJ Sergi Domene i el videojòquei Oriol
Torres.
Diumenge, 2 de setembre:
- A les 18 h, al carrer Piereta
(davant de la pantalla informativa), CERCAVILA DELS
FALCONS DE PIERA. Recorregut amb colla convidada
i xaranga fins a la plaça del
Peix on és farà una actuació
final. SOPAR POPULAR amb
l’actuació del grup d’Havaneres LA GUINGUETA. Organitza: Falcons de Piera.

PROMOCIÓ
BH FUSION
CARBON 105

1.299 €.

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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Cava-Teca i Festa de la Verema per
iniciar el setembre als Hostalets

La Beguda celebra les
seves festes
HOSTALETS P. / LA VEU

L

’Associació Teca i Festa
organitza el IV Cava i
Teca i la Festa de la Verema dels Hostalets de Pierola, que tindrà lloc els dies 1 i 2
de setembre.
Amb el ‘IV Cava i Teca’ i la
Festa de la Verema, els Hostalets de Pierola recorda la importància de la vinya, el raïm
i el vi en la identitat col·lectiva
del municipi.
Com des de fa cinc edicions,
l’Associació Teca i Festa dels
Hostalets de Pierola organitza la Festa de la Verema dels
Hostalets de Pierola. Un esdeveniment que ha anat agafant

força, transformant-se en els
darrers anys i ampliant activitats amb el ‘Cava i Teca’. Enguany hi ha un programa ple
d’activitats al voltant del món
del vi i la vinya. Prepareu la
vostra agenda!
Cava i Teca: dissabte, 1 de setembre
A partir de les 19.30, 4rt
Cava i Teca dels Hostalets
de Pierola. Gaudeix en companyia de familiars i amics
d’un molt bon moment amb
una copa de vi o cava que
es podrà maridar amb sushi
català, foccacies amb pernil i postres. Obert fins les
24.00 hores.

Festa de la Verema: diumenge, 2 de setembre
09.00 Anem a veremar! Trobada al parc de Cal Ponsa per
anar a la vinya a veremar.
10.30 Esmorzar popular de
forquilla o entrepà.
De forquilla: mongetes, cansalada, botifarra i borifarra
negra, postres, cafè i beguda.
7€
D’entrepà: pa de pagès, botifarra, postres, cafè i beguda.
5€
Els tiquets es venen al Suma,
l’Arca i el Celler de Ca l’Esteve.
12.00 Trepitjada popular de
raïm. Prepara el teu cos per
viure l’experiència d’exprimir
el raïm amb els peus!

MASQUEFA / LA VEU

F

ins al 2 de setembre,
la Societat Recreativa
Unió Begudenca organitza diferents activitats lúdiques i culturals per commemorar la festivitat.
La Beguda celebrarà els dies 30
i 31 d’agost i 1 i 2 de setembre
la seva Festa Major d’aquest
any 2018, que va arrencar ahir
dijous el dijous dia 30 amb la
23a Mostra de Cuina Popular.
Ja avui, el programa preveu el
tradicional sopar de pa amb
tomàquet i pernil, l’espectacle
‘Abba Show’ i disco-mòbil per
animar la jornada.
Dissabte 1 de setembre, serà el
torn per a propostes variades

com un parc infantil juvenil,
sardanes amb la Cobla Principal de l’Escala, una Festa
Holi, una gimcana nocturna,
ball de nit amb l’Orquestra
Orgue de Gats i disco-mòbil.
I la #FMLaBeguda18 clourà
el diumenge amb la solemne
missa, la 31a Trobada de Gegants –amb plantada i cercavila-, l’actuació musical de Sheila Weaver & The Weavers i el
castell de focs.
La Societat Recreativa Unió
Begudenca,
organitzadora
de la Festa, i l’Ajuntament de
Masquefa convidem tothom a
gaudir dels actes programats
en aquesta #FMLaBeguda18.

Obertes les inscripcions per la 5a edició de les “2 hores de resistència BTT”
El pròxim dissabte 15 de setembre, Els Hostalets de Pierola celebrarà la 5a edició
de les «2 hores de resistència
BTT», una prova ja consolidada en el calendari esportiu

hostaletenc.
L’edició d’enguany porta novetats respecte a les darreres
edicions. La més important
és que es correrà en horari semi-nocturn, entre les 20 i les

22 hores. Així que, atenció,
perquè a l’habitual emoció se
suma l’augment del factor foscor! Com en d’altres anys es
tracta d’una competició per
parelles.

Les inscripcions es podran fer
a la recepció de l’Ajuntament
o mitjançant correu electrònic a info@elshostaletsdepierola.cat. També es poden fer
on line. El preu és de 25€ per

parella i inclou dorsals, xip,
assegurança i sopar per parella més dos acompanyants.
Hi haurà trofeus per als tres
primers equips.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

GUANYADORA DE
LA CISTELLA AMB
PRODUCTES
DE LA COMARCA
Pilar Borrella.

ENHORABONA!
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Els Catarres, Judit Neddermann i un esperat Correfoc, del
més destacat de la Festa Major de Calaf
CALAF / LA VEU

L

a música centrarà bona
part de les ofertes més
destacades de la Festa
Major de Calaf, des d’avui 31
d’agost fins al 3 de setembre.
D’entre les diferents actuacions musicals, destaquen: Els
Catarres, Judit Nedderman i
Dàmaris Gelabert, ja que els
tres presentaran els seus nous
discs.
Judit Nedderman, obrirà la
Festa Major amb un concert a
la plaça dels Arbres el divendres 31 d’agost on ens descobrirà “Nua” el seu nou treball.
L’artista maresmenca de veu
prodigiosa oferirà un concert
amb cançons carregades de
sentiments, reivindicacions i
reflexions.
Els Catarres seran un dels
plats forts del concert de dissabte nit. A les 24h, també a
la plaça dels Arbres, els d’Aiguafreda tancaran a Calaf una
gira d’estiu que se’ls preveu
intensa després de la parada
de més d’un any i mig on han
estat treballant en el nou disc
“Tots els meus principis”. El
trio s’ha electritzat amb aquest
nou treball però mantenen el
seu estil desenfadat de festa
major caracteritzat per cançons “saltimbanquis” i “patxangues” que agraden i fan
ballar a tota la família.
El grup Hoffmaestro també
farà parada la nit de l’1 de setembre a Calaf després d’ Els
Catarres. Aquest grup suec,
considerat un dels millors
del seu país, té un estil personal i propi que neda entre
l’ska, soul, country, hip hop,
folkrock, reggae o punk. Amb

En l’àmbit
internacional destaca el
grup suec d’ska, hip hop
i reggae Hoffmaestro
un incendiari directe, que els
ha fet omplir els escenaris de
grans festivals europeus - com
el “Hurricane” d’Alemanya, el
“Peace & Love” de Suècia o el
“Clownia” de Sant Joan de les
Abadeses, entre d’altres - donaran pas a DJ Sendo que tancarà la festa de dissabte.
Les tradicionals orquestres i
grups de versions també seran propostes imprescindibles d’aquesta Festa Major.
Enguany, Calaf comptarà amb
algunes de les millors de Catalunya com La principal de
la Bisbal, La Banda del Coche
Rojo, New Marabú o Excel.
La reconeguda Dàmaris Gelabert actuarà amb la seva banda el dissabte 1 de setembre a
la tarda. Aquesta pedagoga i
musicoterapeuta presentarà el
seu nou treball “Naturalment”,
una proposta variada que va
des de la música mediterrània fins al country passant
pel rock, la rumba i la bossa
nova. Cançons per gaudir de
bona música en família que
transmeten i reafirmen valors
imprescindibles com la importància d’escoltar la gent gran,
de menjar saludablement, de
respectar i estimar els animals,
de llegir, de l’amistat, de l’ecologia, etc. A més, no hi faltaran
els clàssics com “Bon dia”, “Soc
ric” o “Comença l’estiu” que
s’han fet molt populars entre
els nenes i nenes ja que es canten tant a casa com a l’escola.

La Festa Holi, la Kursa de
Lokus Baby i el Correfoc,
novetats de Festa Major!
En l’àmbit esportiu el Club
de Bàsquet Calaf recupera el
seu equip de Sènior Masculí
i ho celebrarà amb un partit
amistós per Festa Major el
dissabte 1 de setembre.
Des de l’1 d’agost al 3 de setembre, Calaf celebrarà la
seva Festa Major. Al juny,

Els Catarres actuaran a Calaf aquest cap de setmana.

es van avançar els caps de
cartell de la programació
d’aquest any com: Els Catarres, Hoffmaestro, Judit
Neddermann, Dàmaris Gelabert, La principal de la
Bisbal, La Banda del Coche
Rojo, New Marabú o Excel.
Com a novetats proposades
per les entitats, trobem:
- La Kursa de Lokus Baby,
organitzada per La Polseguera el dissabte 1 de setembre a les 12h a la plaça
dels Arbres. Aquesta nova
modalitat consistirà en una
cursa individual d’infants
d’entre 9 i 15 mesos i es farà
a través de 7 metres de lona
per gatejar. En aquest cas,
les inscripcions seran gratuïtes i es podran fer el mateix
dia.
- La Festa Holi, organitzada
pels joves del curs de premonitors el diumenge 2 de setembre a les 18h. Aquesta festa de colors és tradicional de
l’ Índia, el Nepal i Sri-Lanka

i consisteix en llençar pols
de colors a l’aire. Per participar-hi, caldrà portar ulleres
protectores i samarreta blanca
i els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyants d’un
adult. Estarà ambientada amb
la música del dj. Montinis.
- El Correfoc de Festa Major,
organitzat pels Diables de
l’Alta Segarra el diumenge
2 de setembre a les 22.30h en substitució de l’Engardelada -. Els Diables de l’Alta
Segarra recuperaran aquest
espectacle de foc que sortirà de la plaça dels Arbres i
recorrerà alguns dels carrers
del centre de la vila a ritme
dels tabalers i acompanyats
pel drac Cucarell.
D’altra banda, en l’àmbit esportiu el Club de Bàsquet Calaf recupera el seu equip de
Sènior Masculí i ho celebrarà
amb un partit amistós contra
el CB Navàs el dissabte 1 de
setembre a les 18h al Pavelló
Poliesportiu.

El Correfoc, una de les novetats de la festa.

COMARCA | 19

Divendres, 31 d’agost de 2018

Entrevista a Àngel Farré, alcalde de Montmaneu

“Estem treballant molt fort per a que una gran empresa
s’instal.li al polígon industrial de La Panadella”
MONTMANEU / JORDI PUIGGRÒS

M

ontmaneu
és
aquests dies de Festa Major. La població anoienca, al llindar de la
Segarra, ha preparat un cap de
setmana prou nodrid d’activitats, per a totes les edats. Parlem amb l’alcalde Àngel Farré
sobre les festes i l’actualitat del
municipi.
Gairebé cinc dies de Festa
Major. Déu n’hi do, de les activitats que hi ha.
Intentem que sigui el més
completa possible. Per això
aquest any l’hem allargada al
dijous a la tarda i dilluns tot el
dia. Així tindrem també una
festa més per la gent del poble, més casolana i familiar. La
idea és que hi hagi activitats
per a totes les edats.
El fet que Montmaneu estigui en un extrem de la comarca, fa que vingui gent de
l’Anoia i també de la Segarra,
aquests dies?
Sí. Montmaneu és un poble
petit, amb 160 habitants, en
dos nuclis, Montmaneu i la
Panadella. Hi ha força gent
que té casa aquí dalt i que ve
per la Festa Major, a passar
uns dies i acabar l’estiu. També ens ve molta gent de Sant
Guim i els pobles de l’entorn, i,
és clar, d’Igualada. Convidem
a tothom que vingui a la nostra Festa Major, el nostre és un
poble d’acollida i us esperem
amb molta il.lusió.
Parlem de l’actualitat del
poble. Després de governar
tres anys, esteu satisfets del
volum d’accions que heu pogut fer?
Força satisfets. A l’inici del
mandat va haver-hi uns aiguats molt forts que van mal-

Àngel Farré, alcalde de Montmaneu.

“El que tenim molt clar
és que Montmaneu
només podrà tirar
endavant gràcies al
desenvolupament del
polígon industrial”
metre part del municipi, i vam
haver de treballar força per
aconseguir recursos. Al final
es van poder recuperar tots els
camins. Som un poble agrícola i això era fonamental, però
també es va arranjar la llera
del riu i fins i tot es va fer més
gran un pont.
Un dels reptes que teniu des
de ja fa un temps és recuperar la zona industrial de la
Panadella.
Sí, hi hem treballat moltíssim
per a que es pugui desenvolupar. Hem parlat amb molta
gent i hem tingut ofertes, però
malauradament cap d’elles
s’ha pogut portar a terme, mai
per voluntat del propi Ajuntament. El que tenim molt clar
és que Montmaneu podrà tirar
endavant gràcies al desenvolupament del polígon industrial
de la Panadella.

Costa de fer venir indústries.
Molt. Però hores d’ara puc
anunciar que estem en tractes amb una gent i, si tot va
bé, el projecte que s’instal.larà
a Montmaneu serà bo per al
poble i també per a tot l’Anoia.
Les negociacions estan molt
avançades, s’ha parlat amb els
gestors, s’ha parlat ja de preus
entre els propietaris i els promotors... La Generalitat i la
Diputació n’estan al corrent.
Crec que tot va per bon camí,
però no es pot dir blat fins que
sigui al sac i ben lligat.
Estem parlant d’una
empresa gran?
És un projecte que inclou diferents empreses, del sector industrial i del ram de la medicina. Els interessa estar situats al
centre de Catalunya, al costat
de l’A-2, amb tots els serveis, i
en un polígon com el nostre,
que donat el cas pot triplicar el
seu volum. Penseu que estem
parlant de prop de 600 llocs
de treball, no a l’inici, però sí a
mig termini. Tant de bo sigui
una realitat.
Veig que la Panadella pot
tornar a resorgir.
És la clau de tot plegat. Des

de que es va fer l’autovia, el
cert és que s’està morint. Activar el polígon industrial en
aquest indret seria fantàstic.
De retruc també aniria bé al
polígon residencial que tenim
projectat a Montmaneu, que si
es pogués desenvolupar en un
20% ja estaríem contents. Estem treballant aquest tema, he
fet molts viatges a molts llocs
per poder-ho tirar endavant.
Quins projectes teniu en
cartera fins a final d’aquest
mandat municipal?
Aquest setembre començarem ja la remodelació de tot
l’Ajuntament. De moment serà
una primera fase, i deixarem
la segona per a l’any que ve.
També aquest mes vinent començaran les obres de la portada d’aigües des del dipòsit de
Montmaneu fins al sector de
les granges. També inclourà
la pavimentació del camí cap
aquest lloc i una sèrie de masies que hi ha a la zona. També
tenim adjudicat un ajut per a
l’arranjament de la teulada del
local “la Sala”, però les obres
no començaran fins a principis del 2019. Finalment, tinc
un parell de projectes més, un
d’ells molt important per al
poble, però no en puc parlar
encara perque no tinc concedit l’ajut oficialment.
A Montmaneu vau patir molt
la repressió l’1-0. S’acosta el
primer aniversari d’aquell
dia històric. Fareu alguna
cosa?
D’aquell dia ens en queden
molt mals records, al poble.
Com alcalde em va sorprendre moltíssim que en un poble
que hi poden votar una setantena de persones, vinguessin
42 cotxes de la Guàrdia Civil,
algú els va comptar. Ens van
tallar les dues entrades del

“He tingut algunes trobades fa pocs dies amb
gent del poble, i m’han
convençut de continuar.
Veig moltes ganes
i il.lusió”
poble, al mossèn no el van
deixar entrar a l’esglèsia a dir
missa... La gent es va esfreïr
molt i ningú no entenia res. Hi
havia més guàrdies civils que
gent que podia votar. Va ser
un dia que a Montmaneu ha
quedat per la història i que ens
va marcar, sens dubte. Se n’ha
fet un documental. No sabem
encara què farem aquell dia,
però alguna cosa es farà per a
recordar-ho i perque no torni
a passar mai més. Volíem que
fos un dia d’alegria, festiu, en
el que anavem a votar, a participar d’una data històrica.
Es tornarà a presentar a les
properes eleccions municipals?
Si m’ho haguessis preguntat fa un parell de setmanes
segurament t’hagués dit que
no. Però les coses han canviat. He tingut algunes trobades fa pocs dies amb gent
del poble, i m’han convençut
de continuar. De fet, veig
moltes ganes i il.lusió per
treballar per Montmaneu, i
això és molt, molt positiu. Jo,
com sabeu, ja sóc una persona jubilada i també voldria
tenir més temps lliure... però
m’han convençut, sobretot
per les ganes d’aquesta gent
del poble, i també perque en
el projecte del polígon m’hi
he capficat molt i m’agradaria lligar-lo ben lligat. Tindrem el millor equip de govern possible.
Llegiu els actes a la pàg. 7

La Generalitat aprova agregar La Beguda Alta a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

E

l Govern ha aprovat
aquest dimarts un decret per agregar el nucli de població de la Beguda
Alta al municipi de Masquefa.
Amb aquesta decisió es corregeix una “disfuncionalitat
territorial”, ja que fins ara la
Beguda Alta es trobava dividida entre els termes de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires

i Sant Llorenç d’Hortons,
així com també formava part
de tres comarques diferents:
l’Anoia, el Baix Llobregat i l’Alt
Penedès. La consellera de la
Presidència, Elsa Artadi, ha
explicat que amb aquest canvi
es dona resposta a una “voluntat territorial” i ha deixat clar
que es tracta d’un acord entre
els tres municipis, el Consell
Comarcal de l’Anoia, la Diputació de Barcelona i la Comis-

sió Jurídica Assessora. Ara, el
Departament de Presidència
efectuarà la fitació dels termes
municipals.
L’acord aprovat pel Govern suposa agregar el nucli de la Beguda Alta i un àmbit territorial annex al terme municipal
de Masquefa. Segons informa
el Govern, aquesta decisió suposa “corregir la disfuncionalitat territorial que suposava
tenir un nucli, no capital de

municipi, partit per un o més
termes municipals”.
La decisió suposa modificar
les línies del terme de la Beguda Alta i la conseqüent segregació i agregació recíproca de
territori entre els municipis de
Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons,
per tal d’agregar el nucli de la
Beguda Alta a Masquefa.
La Generalitat efectuarà la fitació dels termes municipals.

LA VEU
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El Pont de
Montbui, 1920

punt que comencin les obres del què serà el tercer
pont sobre el riu Anoia entre Igualada i Montbui, que
esdevindrà l’esperada nova connexió amb la Ronda Sud,
podeu veure en aquesta fotografia de principis del segle
XX el llavors únic pont entre els dos municipis, per on passava ja
la carretera a Valls. Al fons es veu Igualada. El pont va sofrir molts
desperfectes durant la Guerra Civil, i fou restaurat.
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada.
Fons Antoni Aguilera Duran.
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El nucli de Segur celebra
demà la seva Festa Major
VECIANA / LA VEU

E

l nucli de Segur celebrarà la seva festa
grossa aquest proper
dissabte dia 1 de setembre,
amb la qual es tancarà el cicle
de festes majors del municipi
de Veciana encetat al mes de
maig.
Una de les novetats que trobaran enguany les persones
que visitin el poble de Segur
durant aquest dia serà el nou
aparcament que l’Ajuntament
de Veciana ha construït a l’entrada del poble per facilitar
l’estacionament dels vehicles
de veïns i persones que s’apropen al Centre d’Interpretació
del patrimoni religiós anoienc
Art Ecclesia ubicat a l’antiga
església parroquial de Santa
Maria. Una altra novetat serà
el canvi de fesomia del castell
de Segur el qual fou enderrocat l’any 1616 per ordre del
virrei de Catalunya per haver-se convertit en un cau de
bandolers.
Quasi quatre-cents anys després de l’enderroc, l’any 2015,
l’Ajuntament de Veciana va
endegar la seva recuperació.
Actualment, i després de diverses fases que han comptat
amb el finançament del Ministeri de Foment, Generalitat de
Catalunya i Diputació de Barcelona, aquell munt de pedres
i herbes en que s’havia convertit la fortalesa han donat pas
a les restes d’un castell palau
del segle XV. Serà l’any vinent
quan el recinte s’acabarà de re-

Diumenge, xerrada a
Pujalt sobre el retaule
de la Concepció
PUJALT / LA VEU

cuperar i obrirà portes al públic juntament amb el centre
de recepció de visitants que
s’està construint actualment
a tocar de les muralles exteriors. Com a darrera novetat
el visitant trobarà la ruta d’Art
Ecclesia exterior amb la qual a
través d’una caminada d’uns
trenta minuts pel voltant del
poble es pot conèixer de primera mà el patrimoni religiós
amb que compta la comarca
de l’Anoia.
Amb aquesta ruta, formada
per una desena de plataformes
d’informació sobre els elements del romànic, gòtic, barroc i renaixement que encara
conserva la comarca, es pretén
ampliar l’oferta d’oci del municipi a través d’aquesta activitat
que combina esport i cultura.
Per tant aquest dissabte serà

un bon dia per gaudir d’aquest
bonic poble situat a 780 metres d’altitud i fer-ho en un
escenari d’allò més festiu. Els
actes preparats per la comissió
de festes començaran a la 1 de
la tarda amb la missa al santuari de la Mare de Déu del Puig
del Ram. A les 6 de la tarda
es reprendran els actes amb el
repic de campanes i la lectura
del pregó que donaran lloc a
la xocolatada i els jocs per la
mainada. A 2/4 de 8 del vespre començarà el ball de Festa Major amb el grup Som-hi
Band. Una gran rifa a les 9 del
vespre posarà punt i final a la
festa grossa d’enguany.
Aquesta celebració compta amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Veciana i diverses empreses i entitats de
la contrada.

Exposició sobre la història
de l’estació de tren de Sesgueioles
ST. M. SESGUEIOLES / LA VEU

E

l passat divendres 17
d’agost, coincidint amb
el tret de sortida de
la Festa Major de Sant Martí
Sesgueioles, es va inaugurar
l’exposició fotogràfica “101
anys de l’Estació a Sant Martí
Sesgueioles”. El recull d’imatges, que consta de material que
guardaven diferents veïns/es
del municipi, ha estat creat per
la fotògrafa santmartinenca
Mireia Arso.
L’exposició es pot visitar a la
sala polivalent La Fàbrica, tots
els matins de 10 a 13 hores, de
dilluns a divendres. Les fotografies i postals que hi consten

han estat localitzades en arxius
domèstics de les famílies Manau Salazar, Grau Creus, Casellas Vilaseca i Arso Busquets.
El pas del temps ha marcat
canvis morfològics de l’estació
i, alhora, transformacions en
el significat que ha tingut per
la vida dels santmartinencs i
santmartinenques.
El tren és present a la vida dels
habitants de Sesgueioles des
de fa més d’un segle, doncs el
primer en passar pel municipi data l’any 1860. Les primeres dècades del segle XX, va
ser símbol de modernitat i de
riquesa pel municipi, ja que
suposava un element molt important per a la seva fàbrica i la

mina, i alhora el creixement de
Sant Martí Sesgueioles.
El 20 de novembre de 1917 va
tenir lloc la inauguració de l’Estació i, just mig segle després, a
finals del 1971, va ser tancada i
va iniciar el seu declivi. El mes
de gener d’aquest mateix any
2018 van finalitzar les obres
de rehabilitació de l’edifici, ja
que es trobava malmès pel seu
abandonament. Abans de ferho, l’Ajuntament va consultar
als habitants si preferien procedir a la rehabilitació parcial
o enderroc de l’Estació. La primera opció va guanyar.
Des de l’Ajuntament donen les
gràcies a la Mireia Arso per la
seva col·laboració i dedicació.

L

a Dra. Maria Garganté pronunciarà el diumenge 2 de setembre
una conferència sobre el retaule de la Concepció de Pujalt (Anoia) dins de la programació d’activitats culturals de
Catalonia Sacra. Aquesta obra
mestra del barroc català està
situada a la capella dedicada
a la Puríssima Concepció. Per
a presidir la capella, situada
lluny de l’església parroquial
del municipi, a finals del segle
XVII els feligresos van encarregar aquest magnífic retaule,
fabricat a Manresa, que ha arribat als nostres dies amb tota
la seva força original. Pintures, baixos relleus i escultures
de cos sencer parlen i il·lustren sobre de la vida de la Verge. L’activitat, proposada des
del Bisbat de Vic, començarà
a 2/4 de 12 del migdia i té un
preu de 2 euros. Es recomana
fer inscripció prèvia al telèfon
693720202 o al correu reserves@cataloniasacra.cat
per
poder garantir una bona visió
i sonoritat.
La Dra. Maria Garganté és una
de les principals especialistes
en art del Renaixement i Barroc de Catalunya. Doctora en
Geografia i Història (Història
de l’art) per la Universitat de
Barcelona (UB), és professora
d’Història de l’art a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB) i a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). També imparteix docència a la Facultat
Antoni Gaudí i és consultora
a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Aquest 2018
l’agenda cultural de Catalonia
Sacra ha programat diferents
activitats proposades pel Bisbat de Vic. La programació
del curs es va iniciar amb una
conferència inaugural sobre el

retaule del Sant Esperit de la
Seu de Manresa (17 de febrer).
També s’han ofert activitats
per conèixer el claustre de
Lluçà (7 d’abril), i el barroc de
la catedral de Vic (16 de juny).
La programació de Catalonia
Sacra d’aquest 2018 té previst,
fins al novembre, una quarantena d’actes arreu del territori que volen posar en valor
i reivindicar la importància
del patrimoni d’arrel religiosa a Catalunya. Més enllà de
l’agenda d’activitats culturals,
Catalonia Sacra també disposa -entre d’altres- d’un catàleg
de visites i itineraris guiats a
diferents elements del patrimoni de l’Església disponible
per a grups organitzats.
Catalonia Sacra
Més de mil anys de cristianisme a Catalunya han deixat un
pòsit meravellós de patrimoni
cultural i artístic, fruit de la
seva vinculació amb la cultura, la identitat i l’espiritualitat
del país. Un patrimoni que ens
arriba en forma d’ermita perduda al Pirineu, d’església parroquial de les viles, de gran catedral de les ciutats, o d’isolat
monestir; que es concreta en
grans edificis, claustres o campanars, i també en petits objectes litúrgics -obres mestres
de l’orfebreria-, passant per
retaules i ornaments, música
i festes; que és reflex de l’evolució dels estils artístics, des
del preromànic fundacional
fins al modernisme de Gaudí,
passant pel gòtic lluminós o el
barroc escenogràfic.
Catalonia Sacra, una iniciativa
conjunta dels deu bisbats amb
seu a Catalunya té la voluntat
de donar a conèixer aquest patrimoni, col·laborar en la seva
dinamització i empènyer una
dinàmica turística que l’acosti
a tothom.
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L’Igualada Rigat perd contra el Lleida i queda eliminat
de la Lliga Catalana
Derrota i victòria en els dos
primers partits

HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Rigat no jugarà els quarts de final
de la Lliga Catalana
després de perdre el passat
dimarts per 4 a 3 amb el Lleida Llista i sumar 3 punts dels
9 possibles a la fase de grups.
Els dos equips necessitaven
guanyar per continuar a la
competició i els locals van
aprofitar un mal inici de la
segona part dels arlequinats
per endur-se els tres punts i
mantenir-se vius a la classificació. El gol de Ton Baliu i
el doblet de Jordi Méndez no
van ser suficients per mantenir a l’Igualada al torneig, que
disputarà la fase final a Les
Comes.
La primera part va ser força
equilibrada, amb ocasions
pels dos equips, tot i que els
llistats van pressionar més,
cosa que en alguns trams del
joc els va permetre portar la
iniciativa. Els igualadins es
van avançar als cinc minuts
de joc, mitjançant Ton Baliu. El capità de l’Igualada va
enviar un penal al travesser,
però va aprofitar el rebot per
marcar el 0 a 1.
La resposta dels locals va ser
ràpida. Al minut set, Roberto Di Benedetto va empatar
el partit amb un xut des de la

mitja pista. Roger Bars va tenir una gran ocasió per marxar al descans amb victòria,
però la pilota es va estavellar
al pal. Bruno Di Benedetto
també va enviar una pilota al
ferro de la porteria defensada
per Elagi Deitg. Al descans, el
resultat era d’empat a 1.
A la represa, els igualadins
van cometre la desena falta
d’equip molt aviat, al minut
27, i l’argentí Oruste va aprofitar la pilota aturada per batre Elagi Deitg i fer el 2 a 1.
Només dos minuts més tard,
una targeta blava per Ton
Baliu, donava una nova falta
directa als lleidatans. Orus-

te no ho va desaprofitar i va
signar un doblet, marcant de
nou, de falta directa (3-1). En
ple desconcert dels anoiencs,
Bruno di Benedetto va fer el
4 a 1 en un contraatac. Tres
gols en sis minuts que van
condemnar l’Igualada Rigat,
que no va poder remuntar el
resultat.
Tot i això, els arlequinats
no es van rendir i a sis minuts pel final una assistència de Bars la va aprofitar
Jordi Méndez per fer el 4-2.
Aquest gol va esperonar als
igualadins i a tres minuts i
mig pel final una clara falta
de Candanedo li va suposar

la targeta blava. La falta directa la va transformar amb
Jordi Méndez, que amb un
doblet feia el 4-3.
Els minuts finals van ser de
pressió i domini total dels
igualadins, que van aconseguir forçar la desena falta
dels llistats a només un minut pel final. Jordi Méndez
no va poder transformar la
directa. Oruste va tenir una
nova ocasió a falta directa per la quinzena falta de
l’Igualada, però no la va encertar a transformar davant
Elagi Deitg, que es va fer mal
en l’acció i va haver de ser
substituït per del Valle.

Abans del decisiu partit contra el lleida, els homes de
Ferran López van perdre el
primer partit de la Lliga Catalana contra el CP Calafell. El partit va estar dominat
per l’Igualada durant tota la
primera part, però els gols
no van arribar fins a l’inici
de la segona. Van ser els arlequinats els primers en avançar-se, però els calafellencs
van reaccionar ràpid i van
empatar. En l’útlim minut
el partit es va tornar boig i,
amb algunes decisions arbitrals controbertides, el Calafell va marcar tres gols i es
va emportar el primer partit
d’aquesta competició de pretemporada.
El segon partit, disputat només 24 hores després del matx
contra els penedesencs, enfrontava l’Igualada Rigat amb
l’Alcoi. La dinàmica de del
partit va ser molt semblant a
la del primer partit, amb més
domini dels anoiencs. Aquest
cop, però després d’arribar a
l’últim minut també amb empat al marcador, la moneda
va caure del bàndol arlequinat, que transformant el rebot
d’una falta directe, es va acabar emportant el partit (4-3).

El pilot anoienc Josep Maria Vilà participa al Dirt Track
dels Campions
MOTOR / J.M. VIDAL

A

casa nostra parlar de
quads és parlar del
pilot de Capellades
Dani Vilà, que en els darrers
anys tot i la seva joventut ja
ha aconseguit fenomenals
gestes, tant a nivell català,
estatal i internacional. A la
vegada també el seu germà
gran Josep Maria participa assíduament en varies
proves amb quad com per
exemple el Dirt Track dels
Campions.
Així darrerament participà
en el Dirt Track de Vallce-

bre en horari nocturn a la
categoria de Quads, la més
espectacular del dirt track
i la qual més ha crescut en
nombre de pilots el darrer
any. Eduard Puigdevall es
va endur el podi, seguit pel
Berguedà Josep Canudes el
qual es situa líder del campionat desprès d’una caiguda de Josep Maria Vilà el
pilot de l’Anoia durant la final amb el qual anaven empatats a punts. El tercer lloc
en aquesta categoria fou per
Daniel Perea. La propera
carrera i última del campionat tindrà lloc el proper dia

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

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

1 de setembre a Sant Bartomeu del Grau.
El Dirt Track és una modalitat de motociclisme de velocitat sobre terra originària
dels Estat Units on les pistes solen ser en forma d’oval
i sempre es gira en sentit
contrari a les agulles del rellotge, fa uns 30 anys que es
va importar aquesta modalitat a Catalunya, essent les
terres de Lleida i de la Catalunya Central entre elles la
comarca de l’Anoia on històricament hi ha hagut més
afició.
El Dirt Track de Campi-

L

ons 2018 consta de 7 proves puntuables; Casserres,
Olost, Vilada, Castellnou de
Seana, Salomó, Vallcebre i
Sant Baromeu del Grau que
es disputa aquest dissabte
1 de setembre. Els pilots es
divideixen en 9 categories: Open, Promo, Màsters,
Promo 85, Promo 65, Promo 50, Vintage & Hooligans, Fun Race i Quads.
La categoria reina és la
categoria Open on participaran els 24 millors pilots de l’especialitat, dins
d’aquests també hi haurà
els millors pilots de les

Disseny de Producte

p

www.loop-disseny.com

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

categories Màster (pilots
majors de 40 anys ) i Promo (pilots aficionats i novells). A cada carrera hi ha
uns 50 inscrits entre totes
les categories, no només
hi ha els millors pilots
del país sinó que també hi
participen pilots internacionals vinguts de: França,
Polònia i Japó.
Els 3 millors pilots de
la classificació final del
campionat Open rebran
una beca per participar a
la Copa del Món de Flat
Track, que es disputarà a
Misano el 8 de setembre.
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El CF Igualada empata contra el Vic Els veterants d’Igualada
abans de l’inici de lliga
i Lleida empaten en el
partit de Festa Major
FUTBOL / LA VEU

E

FUTBOL / LA VEU

E

l CF Igualada va demostrar que està preparat per a l’inici de la
Primera Catalana. La competició arrencarà demà dissabte (18 h) a Les Comes en
un derbi contra el CE Manresa. Diumenge passat, els de
Moha van empatar a 1 contra
el Vic, un rival potent i que
optarà a l’ascens a l’altre grup
de Primera Catalana. Simón

i Goran van tenir les millors
ocasions dels blaus abans del
descans. Els osonencs també
s’haurien pogut avançar en
aquests primers 45 minuts.
A la represa en una jugada
d’estratègia, Max Morell va
avançar els visitants i poc
després Martí Just, el pitxitxi
d’aquesta pretemporada amb
3 gols va empatar. La victòria
s’hauria pogut quedar a Les
Comes si l’àrbitre no hagués
anul·lat un gol a Franco en

el darrer minut de partit, per
suposat fora de joc del jugador del CF Igualada.
Sigui com sigui, el de diumenge va ser un molt bon
test per veure l’estat de forma
de l’equip, que va demostrar
està en condicions de començar la lliga i competir
per objectius il·lusionants.
I el primer d’aquests no podia ser-ho, primera jornada
de lliga i derbi contra el CE
Manresa.

El CF Igualada femení guanya al
juvenil de l’Espanyol i s’emporta el
torneig de Festa Major
FUTBOL / LA VEU

E

l CF Igualada femení s’imposava per 1-0
contra el Juvenil A del
RCD Espanyol. Un gol de
Marina Salanova a pocs minuts pel final de la primera
part donava la victòria a les

blaves, que ja durant els minuts anteriors s’havia acostat amb perill a la porteria
blanc-i-blava.
A la segona part, el va baixar el ritme i l’Espanyol s’ha
apropat una mica més a l’àrea
local, sobretot a pilota parada. Tot i això, cap dels dos

mocionant partit el
vist a Les Comes entre
els nostres veterans i
els homólegs de la terra ferma. Partit vistós on el predomini del control i joc de toc,
va fer les delícies dels nombrossos seguidors que van
poder gaudir dels magnífics
gols que els jugadors van
brindar a la parróquia, gols
de festa... major, esclar !!!
En els primers compassos del
matx van arribar els matiners
gols. En els primers minuts
del partit els lleidatans és van
plantar en tres tocs a l´área i
un sobervi xut a mitja alçada
de Carlos va adelantar als visitants. En la següent jugada,
Costa va igualar el marcador
i en els minuts que tancaren
el primer període van ser els
de la UE Lleida qui van posar
terra de per mig, una xilena
de Castro i un xut des de fóra
de l´área amb rosca de Sebas
va treure els tiraranys a l´escaire del portal defensat per
Diego.
A la represa van ser els de
l’Anoia qui equilibraren el
marcador, primer Alexis i

desprès Sergi Pérez van posar l´igualada en el marcador, peró el sempre perillós
Carlos va tornar a adelantar
a la parròquia lleidatana.
Abans d’arribar al final del
temps reglamentari, Sergi
Pérez va tornar a anivellar
el marcador i posá punt final a un partit de veterans de
“manual”. Cal felicitar ambdòs conjunts per l´excelent
joc i magnífica esportivitat.
Cal destacar el minut de silenci en record d´un dels
companys i entrenador del
futbol base dels lleidatans
per la sentida pèrdua, afegint-se els del anoia al petit
homenatge. Memorial aquest
any al President Francesc
Jorba, expresident Veterá i
actual President del CFI, ens
deleità amb sobérbies aturades. La marxa de l´equip de
Sergi Perez, amb dos gols diu
adeu a la competició.
Pel conjunt blau van jugar,
Diego, Francesc Jorba,Calsina, Farré, Pep, Toro, Iván,
Pau, Viçens, Solís, Balcells,
Xavi C.,Andreu, Alexis Sergi, Robert, Lele, Costa, a la
banqueta Xavi Moyes i Ramonet.

equips va aconseguir marcar
en els segons 45 minuts, així
que van ser les igualadines
qui van aixecar el trofeu de
Festa Major. Tot i així, com
és habitual, les blaves van
donar la copa a l’equip visitant com a gest de complicitat amb les rivals.

Pedalada solidària
a Piera
CICLISME / LA VEU

A

aquest pròxim diumenge s’organitza
a Piera una pedalada solidària per recaptar
fons per la fundació “Amb
tu com a casa” de l’Hospital
Vall d’Hebron. La distància
a recòrrer serà d’un total de
10 quilòmetres i un desnivell acumulat de 200 metres. L’organització, que va a
càrrec del Moviment Veïnal
Can Canals pel Canvi, creu

que el recorregut es pot realitzar amb un temps aproximat de dues hores.
Les inscripcions s’han de
realitzar a través del correu
p e d a l a d a s ol i d ar i a c an c a nals@gmail.com, o el mateix dia a les 9 del matí.
La sortida es realitzarà a les
10 hores a l’escola Creixa de
Can Canals sortida a les 10
h a l’escola Creixa de Can
Canals.
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Anna Noguera es proclama
campiona d’Espanya de triatló en
llarga distància

Josep Mª Lagunas,
primer en disc, pes i
javelina a Palafrugell
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del C.A. Igualada Petromiralles Josep
M.ª Lagunas, va participar dissabte, 18 d’Agost,
al 2n Míting per a atletes de
categoria Master denominat
“Fent camí cap a Màlaga”
que es va dur a terme a l’estadi Josep Pla de Palafrugell.
Les proves servien, com l’anterior disputat a Lleida, de

ATLETISME / LA VEU

P

ontevedra es despertava dissabte passat amb
Sol i plena de triatletes preparats per competir al
Campionat d’Espanya. Entre
ells, hi havia la igualadina
Anna Noguera, una de les
favorites en la prova de llarga distància i que 6 hores, 25
minuts i 10 segons més tard
del tret de sortida confirmava l’etiqueta, arribant com
primera a la línia de meta.
Noguera va començar el
tram de ciclisme, de 3km,
emparellada amb l’altra favorita, Saleta Castro. Les dues
anaven perseguint a Helene
Alberdi, que va ser la primera en sortir de l’aigua. Per la
seva banda, Castro i Noguera

van sortir en segona i tercera
posició respectivament, i van
començar a disputar els 120
km en bicicleta. En aquest
tram va ser on la igualadina va trencar la carrera i va
agafar la distància necessària
per acabar emportant-se el
campionat. En un recorregut
de molta pujada i baixada i
poc terreny pla, favorable a
les seves condicions físiques,
Noguera va agafar uns 7 minuts de distància amb Castro, la segona classificada.
Amb aquesta renda, només
quedava conservar l’avantatge en els 30 quilòmetres de
cursa corrent. La distància,
però, no només es va mantenir, sinó que es va ampliar. Així doncs, després de
6:25:10 hores Anna Noguera

preparació als atletes Veterans que tenen previst participar al Campionat del Món
Màster dels propers 4 al 16
de Setembre a Màlaga.
Josep Mª Lagunas era 1er en
el Disc en categ. M-35-49
masc., amb un millor intent
de 37,21 m., i era també 1er
en el Pes amb 10,82 m. i en
Javelina amb 34,40 m., en la
mateixa categoria

creuava la meta en primera
posició, a més de 9 minuts
de la segona classificada. En
declaracions a La Veu, Noguera afirma que “arribava
a aquest campionat d’Espanya en un gran moment de
forma, després de disputar
el campionat del món però
amb el temps suficient entre
mig per poder descansar”. La
satisfacció de l’atleta igualadina després d’imposar-se a
la prova és doble, ja que més
enllà de pujar al graó més
alt del podi, aquesta posició
també li dóna el bitllet per
disputar el campionat del
món que es disputarà l’any
que ve en el mateix circuit on
es va disputar aquest campionat d’Espanya, a Pontevedra.

L’Infinit acull el 2n torneig de pàdel en record a Gabriel Pérez
PÀDEL / LA VEU

F

amiliars, amics i companys del món del pàdel
igualadí han volgut participar, aquest dissabte 25, en
el 2n Memorial Gabriel Perez
Escalante En principi el torneig s’havia de fer el dijous 23
per la tarda, però amb els tres
torns de l’Americana-Pou preparats i per causa de la pluja es
va tenir que suspendre i apla-

çar pel dissabte 25 pel matí.
Entre els dos dies es van mobilitzar pel Gabriel entre 160180 persones, entre elles molta
familia del Gabriel.
El torneig es va celebrar al
complex esportiu de l’Infinit.
Es va començar a jugar el primer torn a les 9:00h i el tercer
torn es va acabar a les 14:00h.
Seguidament es va iniciar un
breu, però emotiu acte de recordatori, on els organitzadors

i families van tenir paraules
pel Gabriel, també es va guardar un minut de silenci i es va
entregar una placa a la familia en record de l’acte. Després
d’uns moments de molta emoció, es va iniciar un dinar de
germanor entre participants i
familiars.
L’organització vol agrair l’ajut
dels col.laboradors i família
que han contribuit a la celebració d’aquest torneig.
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El Club Bàsquet Igualada, disposat a tornar a fer
una excel.lent temporada a la Lliga EBA
BÀSQUET / LA VEU

E

l Club Bàsquet Igualada ja ha començat
fa uns dies els seus
entrenaments per a la temporada 2018-19, que donarà
inici el proper 23 de setembre a la pista del Mataró. Serà
una nova temporada a la Lliga EBA, en la que el CBI ja
sembla consolidat després de
l’excel.lent darrera campanya,
en la qual va finalitzar a una
passa de les fases d’ascens a la
Lliga LEB. El Sènior Masculí
A del CBI, doncs, té per davant el difícil repte d’almenys
igualar el bon paper de l’any
passat. Els blaus jugaran,
com és habitual, una lliga de
26 jornades, que finalitzarà
el 27 d’abril.

El conjunt igualadí manté
pràcticament el mateix equip
amb les excepcions de Roger
Riu i Adrià Gual. Amb tot,
l’equip ha fitxat el pivot Roger Pérez i ha recuperat l’aler
Jaume Torres. No s’espera
que hi hagi noves incorporacions a aquestes altures de la
pretemporada, i a tres setmanes de l’inici de la Lliga.
Amb aquesta plantilla els
igualadins esperen poder fer
un bon paper. L’any passat va
signar la millor classificació
de la seva història en acabar
en una brillant 3a posició i a
una sola victòria d’assolir les
fases d’ascens. Cal tenir present que els igualadins haurà
de competir contra equips
que s’han reforçat molt bé.

Lliga EBA (grup C-A) 2018-19
Jornada 1/14 (23-9/20-1)
Mataró-Olivar
Esparreguera-Quart
Cornellà-Tarragona
Salou-Castellbisbal
Martorell-Valls
Mataró Feimat-IGUALADA
Calvià-Salt

Jornada 4/17 (14-10/17-2)
IGUALADA-Mataró
Valls-Salt
Castellbisbal-Calvià
Tarragona-Mataró Feimat
Quart-Martorell
Olivar-Salou
Esparreguera-Cornellà

Jornada 7/20 (4-11/10-3)
Mataró-Salou
Martorell-Cornellà
Mataró Feimat-Esparreguera
Calvià-Olivar
Salt-Quart
IGUALADA-Tarragona
Valls-Castellbisbal

Jornada 10/23 (25-11/31-3)
Tarragona-Mataró
Quart-Castellbisbal
Olivar-Valls
Esparreguera-IGUALADA
Cornellà-Salt
Salou-Calvià
Martorell-Mataró Feimat

Jornada 13/26 (13-1/27-4)
Calvià-Mataró
Salt-Mataró Feimat
IGUALADA-Martorell
Valls-Salou
Castellbisbal-Cornellà
Tarragona-Esparreguera
Quart-Olivar

Jornada 2/15 (30-9/27-1)
Salt-Mataró
IGUALADA-Calvià
Valls-Mataró Feimat
Castellbisbal-Martorell
Tarragona-Salou
Quart-Cornellà
Olivar-Esparreguera

Jornada 5/18 (21-10/24-2)
Mataró-Cornellà
Salou-Esparreguera
Martorell-Olivar
Mataró Feimat-Quart
Calvià-Tarragona
Salt-Castellbisbal
IGUALADA-Valls

Jornada 8/21 (11-11/17-3)
Castellbisbal-Mataró
Tarragona-Valls
Quart-IGUALADA
Olivar-Salt
Esparreguera-Calvià
Cornellà-Mataró Feimat
Salou-Martorell

Jornada 11/24 (2-12/7-4)
Mataró-Mataró Feimat
Calvià-Martorell
Salt-Salou
IGUALADA-Cornellà
Valls-Esparreguera
Castellbisbal-Olivar
Tarragona-Quart

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

Jornada 3/16 (7-10/10-2)
Mataró-Esparreguera
Cornellà-Olivar
Salou-Quart
Martorell-Tarragona
Mataró Feimat-Castellbisbal
Calvià-Valls
Salt-IGUALADA

Jornada 6/19 (28-10/3-3)
Valls-Mataró
Castellbisbal-IGUALADA
Tarragona-Salt
Quart-Calvià
Olivar-Mataró Feimat
Esparreguera-Martorell
Cornellà-Salou

Jornada 9/22 (18-11/24-3)
Mataró-Martorell
Mataró Feimat-Salou
Calvià-Cornellà
Salt-Esparreguera
IGUALADA-Olivar
Valls-Quart
Castellbisbal-Tarragona

Jornada 12/25 (16-12/13-4)
Mataró-Quart
Olivar-Tarragona
Esparreguera-Castellbisbal
Cornellà-Valls
Salou-IGUALADA
Martorell-Salt
Mataró Feimat-Calvià
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‘Xiques’, microteatre potent
TEATRE/
NÚRIA CAÑAMARES

B

event de les experiències de microteatre que han aflorat al
panorama escènic des de fa
uns anys i fruit de l’èxit del
cicle Cop d’Ull impulsat pel
Teatre Kursaal de Manresa,
aquesta Festa Major el Teatre
de l’Aurora ha estrenat Xiques, l’adaptació igualadina
de la iniciativa capitanejada
per l’actor i dramaturg Joel
Grau (deParranda).
La proposta es caracteritza
per l’oferta de 5 espectacles
de curta durada (15 minuts),
en espais no convencionals
del mateix teatre i per a un
públic reduït en cada funció
que tria què vol veure i quan
ho vol veure –durant 3 dies
es fan 4 passis de cada muntatge.
Si en el cas del Kursaal els
escenaris efímers van ser
la sala de les rentadores, el
fossar de sota l’escenari, el
magatzem o els lavabos del
primer pis, a l’Aurora han estat el vestíbul, el bar, la sala
d’assaig de la Coral La Llàntia, els camerinos i les golfes,
i el teatre s’ha convertit en

un espai de trobada on comentar la jugada tot esperant
l’anunci de la propera sessió.
El que podria haver estat
un descontrol d’espectadors
circulant amunt i avall per
l’equipament s’ha reconduït
amb una excel·lent organització, amb els regidors de
cada espai identificables amb
el color de la sala.
Pel que fa als 5 espectacles
–tots produïts expressament
per a l’ocasió per artistes de la
comarca– tenen poc més en
comú que les condicions del
punt de partida: el format, la

durada i l’espai. Cada grup ha
donat a llum una peça que els
ha dut a indrets diferents i en
la qual han utilitzat, també,
diferents recursos que han
enriquit el Xiques en el seu
conjunt. Sense temps per
perdre, han anat directe al
gra, cremant tota la munició
per atrapar l’espectador i resoldre l’acció en tan sols un
quart d’hora.
Tres d’ells han tractat qüestions íntimes com l’enfrontament a ferides encara obertes
(‘Suite. Escollint renúncies’
de la dramaturga Jou Lizar-

A Calaf també hi haurà teatre
per la Festa Major
TEATRE / LA VEU

D

ins dels actes de la
Festa Major de Calaf, dissabte dia 1 de
Setembre a les 10 de la nit, es
representarà l’obra de teatre
“Un aire de familia” d’Agnes
Jaoui i Jean-Pierre Bacri amb
traducció d’Alejandra Herraz
i Pau Durà, a càrrec d’actors
locals de l’ATC de Calaf i sota

la direcció de Neus Quer.
En aquesta obra podrem
veure una família que es troba cada divendres per anar a
sopar plegats a un restaurant.
Un fet imprevist fa que hagin de passar el vespre en el
bar d’un dels membres de la
família , i això desencadena
una sèria de situacions que
mostraran a l’espectador tot
allò de bo i de dolent que hi

ha en cadascuna de les persones d’aquesta família.
Escrita en clau de comèdia,
el comportament dels personatges i les situacions ens
faran riure però també ens
faran pensar una mica en el
que està succeïnt. En realitat és una família com tantes
altres i ens hi podrem sentir
bastant identificats.

te, on passat i present uneix
vides i morts) o al pànic creatiu i escènic (‘Molta merda’
de Víctor Borràs, amb una
actriu nerviosa abans de la
funció i ‘Llirep Der: les golfes
del lament’ de Marc Mateu i
Mosa Garcia, amb un músic
perdut fins que el socorre la
musa), mentre que els altres
dos han tocat temàtiques
més socials com l’elitisme
(‘La fregona’ de Joel Grau,
protagonitzat per una dona
de fer feines) i el mobbing
immobiliari (‘En venda’ creat col·lectivament per Jordi

i Pep Farrés, Íngrid Domingo i Munseta Pelfort a partir
d’una enigmàtica relació veïnal).
En tots cinc la música ha
jugat un rol cabdal, ja sigui
com un personatge més o a
nivell atmosfèric, i n’ha destacat: l’original posada en escena d’’En venda’ a les finestres del segon pis, la polida
acrobàcia sobre taula d’Àfrica Llorenç i l’autointeracció
de l’actriu a ‘Molta merda’, la
interpretació i gir argumental de ‘La fregona’, la tensió
de ‘Suite’ i el duet musical de
‘Llirep Der’.
Amb Xiques el Teatre de
l’Aurora suma una experiència més de “teatre km0”,
després de les ja 3 edicions
del cicle familiar nadalenc o
altres apostes com la programació estiuenca de grups locals amateurs, demostrant la
bona salut teatral de l’Anoia
i l’empenta per provar nous
formats i sorprendre un públic predisposat. Aquestes
Xiques acabades de néixer
són petites però potents i,
pel que sembla, no només
podrem tornar-les a veure a
l’Aurora, potser també més
enllà...

8 anys del concurs
més terrorífic de la
Biblioteca
LITERATURA / LA VEU

P

er vuitè any consecutiu la Biblioteca Central d’Igualada vol
buscar el millor i més original microrelat de por amb
la convocatòria del concurs
«Uuh!». Aquest certamen literari vol fer valer el gènere
del microconte i esperonar
la creació literària entre els
lectors. El primer premi del
concurs serà una capsa regal
d’experiències turístiques i el
segon premi un lot de llibres.
Les dues persones premiades
rebran un diploma acreditatiu i els seus microrelats seran publicats a la pàgina web
de la Biblioteca.
Els participants han d’enviar
els seus textos abans de les
12 de la nit del dissabte 29
de setembre. «Uuh!» és obert
a totes les persones majors
de 16 anys i els relats que es

presentin han de ser inèdits,
no haver estat premiats en
altres certàmens, en català i
tenir un màxim de 500 caràcters (unes 10 línies en cos
Arial 12). Només s’acceptarà
un text per persona. Els textos s’han d’enviar per correu
electrònic a l’adreça b.igualada.c@diba.cat en un document adjunt. El missatge
ha de portar com a assumpte «Microrelat de por» i al
cos cal fer constar les dades
personals de l’autor (nom
complet, edat, data de naixement, telèfon de contacte i població), que no seran
conegudes pel jurat fins després del veredicte. Les bases
es poden consultar també a
la Biblioteca i a www.bibliotecaigualada.cat. El veredicte
del jurat es donarà a conèixer
el divendres 26 d’octubre a la
pàgina web de la Biblioteca i
al Facebook.
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES
CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Dachau, el primer referent de la massacre nazi...
La visita a aquest Camp
de concentració és una
implicació amb la història
fora de tot dubte.

E

l 22 de març de 1933,
pocs dies després del
nomenament d’Adolf
Hitler com a canceller del
Reich, es va establir a prop
del poble de Dachau, a escassos quilometres de Munic, un
camp de concentració per a
presoners polítics que també
hauria de funcionar com a
“escola de violència” de les a
SS; un recinte que, de seguida, serviria d’arquetip per a la
resta de camps de construcció
prevista pel règim.
El domini sobre aquest camp
per part de les SS va propiciar que durant els seus dotze
anys d’existència s’ampliés en
uns altres cent quaranta subcamps que possibilitarien la
reclusió de més de dues-centes mil persones procedents
de tot Europa, totes elles víctimes d’una brutal persecució
per motius polítics, racistes
i xenòfobs; dels quals, gairebé un de cada cinc presoners
perdria la vida en aquest indret, fins al 29 d’abril de 1945,
la data de l’alliberament del
camp per part de les tropes
nord-americans. Posteriorment, l’ús a què va ser destinat tot aquest complex va ser
força distint: de primer, entre
el 1945 i el 1948, l’exèrcit dels
Estats Units hi va recloure
a funcionaris del NSDAP i
a membres de la SS; seguidament, fins al 1964, va ser
l’allotjament d’un gran nombre de refugiats i d’apàtrides.
Finalment, a proposta de
molts dels supervivents, va
ser creat el Comitè Internacional de Dachau, que conjuntament amb l’Estat Lliure
de Baviera, va rebre el suficient suport per a la creació
a l’any 1965 del Monument
Commemoratiu del Camp
de Concentració de Dachau;
esdevingut recentment un
destí més de l’anomenada
Fundació de Llocs Comme-

moratius de Baviera.
El Monument Commemoratiu del Camp de Concentració de Dachau s’ha convertit
en un veritable memorial
-museu i emplaçament pedagògic- per a la recuperació
de tot una història que mai
havia d’haver estat escrita;
endemés, atesa la gran quantitat de víctimes (desenes de
milers) que hi van morir, tot
el terreny i el seu embolcall
paisatgístic apunta a ser un
autèntic cementiri per a glòria de tants cadàvers exterminats per la “solució final”
dels nazis. Tanmateix, per
a l’aprenentatge del que no
s’ha de repetir, una exposició
permanent al costat d’un arxiu i d’una biblioteca sobre la
història del camp descriuen
amb detall tot el que va succeir dins i fora d’uns edificis
en el sí d’un perímetre d’uns
4.000 m2. Alhora, el clos alberga diversos monuments
commemoratius de signe religiós que també han contribuït a sumar, des de fa dècades,
un important pelegrinatge de
persones del món sencer endemés de les visites dels familiars més directes dels difunts
i dels supervivents que encara
ho poden explicar.
Tot plegat és un colossal i excepcional llegat per a les noves generacions que, de més
en més guanya en importància històrica el període de
1933 a 1945, amb l’única finalitat de prevenir i no repetir una catàstrofe similar per
a la humanitat. Àdhuc, i, pel
que fa a la relació d’aquest
camp amb l’Estat espanyol, tal i com ho explica la
Montserrat Roig, al seu llibre “Els catalans als camps
nazis”: en el moment de
l’alliberament del camp hi
havia uns dos-cents republicans vius, i hi van deixar
la vida uns cent-vint.
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Terme: CARME – ORPÍ
Distància: 7,5 km
Temps: 2h 35m
Dificultat: MODERADA
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LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Una mirada a l’Exposició “Presos polítics
a l’Espanya contemporània”
Un projecte reivindicatiu per visualitzar
l’existència de “presos
polítics” a l’Estat
espanyol, al vestíbul
del Teatre de l’Aurora

A

propòsit d’una proposta de col·laboració conjunta del Teatre de l’Aurora, La Cultural i
El garaje Ediciones, de forma
inèdita es presenta a la capital
de l’Anoia, al vestíbul del Teatre de l’Aurora, aquella exposició sobre els “Presos polítics
a l’Espanya contemporània”
que va ser censurada -amb
motiu d’una gran polèmica- a
la passada edició, del mes de
febrer, de la Fira ARCO de
Madrid. La mostra presenta,
per a aquesta ocasió, les vint

fotografies dels semblants pixelats dels presos polítics que,
sense nom, van acompanyades d’un peu de foto explicatiu de les raons per les quals
són a la presó.
Tot el conjunt és una instal·
lació fotogràfica en blanc i
negre, obra de l’artista Santiago Sierra, que fa referència
a setanta-quatre presos d’estrats i ideologies molt diversos, entre els quals hi figuren
Oriol Junqueras o Jordi Sànchez; els artistes detinguts per
la representació de l’obra de
Titelles de Madrid, durant el
Carnaval 2016; simpatitzants
del moviment 15M; membres del grup ecologista Solidaris o els directius de Diari
Egin, entre d’altres. Així des
d’una perspectiva reivindicativa de visualitzar l’existència
de “presos polítics” a l’Estat

espanyol, amb aquesta presentació itinerant d’aquests
rostres, abans de res es pretén
posar en qüestió no solament
és lamentable nombre de presos que han estat condemnats
pels seus posicionaments
ideològics d’esquerres sinó
també l’injust sistema judicial espanyol, endemés del
panorama carcerari actual.
En definitiva, aquest projecte és una invitació a la reflexió -des d’una selectiva tria
d’exemples evidents- sobre les
reiterades i més recents amenaces a la llibertat d’expressió,

CARMEL·LA PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

a la recerca de la llibertat com
a única causa justa i a la denúncia de la manipulació i les
mentides de determinats sectors del periodisme. Una altra
cosa són els actes de discussió
o debat que, com a activitats
paral·leles a aquest projecte,
puguin realitzar-se arran de
la seva presentació en diferents punts de cita; una exposició visual que trenca amb
qualsevol confusió sobre el
concepte i definició de pres
polític.
El madrileny Santiago Sierra
(1966) és un artista Llicenciat

en Belles Arts que va completar la seva formació a Alemanya; i que veu els seus inicis
vinculats als circuits artístics
alternatius de Madrid, a pesar
que bona part de la seva obra
ha estat desenvolupada a l’estranger. Ha exposat a nombrosos museus, centres d’art
i galeries d’arreu del món, bo
i lliurant essencialment temàtiques polítiques i de denúncia del món capitalista,
l’explotació obrera i el mercat
laboral; no sense posar en tela
de judici la pròpia naturalesa
del món de l’Art.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

“Creurogers” pioners (1)
No disposem de relació exhaustiva.
En el primer mig segle de la Creu
Roja Igualada, queden anotats fundadors (1943): Dr. F. Botet Pallarès,
Dr. Josep Rodríguez,Joaquim Pàmies, Antoni i Salvador Vidal, Josep
Chicote, Josep Farrés, Amàlia Marimon d’Enrich, Angeleta Godó i
Emília Marigó, vda. Murt.
Més endavant, figuren de directius:
Antoni Lamolla, Josep Mussons,
Juan Antoni García. Dames d’Honor: Paquita Gabarró, de Palmés,
Pilar Solé, de Godó, Núria Maestre,
de Soteras, Mª Lluïsa Campmajó
Junta1966: F. Botet Casadesús,
Joan B. Papaseit, Ramon Torelló,

Josep Gumà, Antoni Martínez,
Marià Solà, Antoni Lancina, Josep
M. Mota, Dr. Marc Riera i Ramon
Cos. Dames d’Honor: Conxa Solà,
vda. Serra, Lluïsa Solà, de Papaseit,
Maria Casanovas, de Segura, Pepita
Bertran, de Companys, Maria Biosca, de Valls, Maria Tª. Gubianes,vda. Torrents, Josepa Sendra, de
Badia. Posteriorment van ser-ho:
Núria Arnau, de Monclús, Mª Àngeles Coello, de Somacarrera, Glòria Gateu, de Marimon i Enriqueta
Sisquella, de Lladó.
Fotografia:
Monument a la Creu Roja, passeig
Verdaguer, 25 maig 1969.
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La Polifònica de Vilafranca es fa estimar a la Brufaganya
MÚSICA / MONTSE RUMBAU

Dimecres 22 d’agost vam tenir la sort de poder comptar
amb la Polifònica de Vilafranca, un cor que es va crear ja fa 70 anys amb la finalitat de cantar Nadales. Però
la coral ha anat creixent i
evolucionant fins a convertir-se amb una de les corals
de referència del nostre país.
Actuen per tot Catalunya i a
molts països europeus. És un
cor molt obert i participatiu
que col·labora sovint amb
orquestres, cors i directors
de renom.
A Sant Magí, el cor el van
formar més de trenta persones i Miquel Villalba al piano. Ofereixen un repertori

amb cançons catalanes i d’altres països. Entre les cançons
catalanes: Muntanyes regalades, El Testament d’Amèlia,
L’Hereu Riera i dues sardanes: la Sardana de les Monges i Marinada. Totes molt
conegudes, i amb unes versions magnífiques: pell de gallina. Les dues sardanes i El
testament d’Amèlia, realment
extraordinàries. El director,
David Hernàndez Urpí distribueix els intèrprets segons
la cançó, els homes tots en un
cantó, les dones a l’altre, o intercalats, o variant-los d’una
manera o l’altra. De manera
que les veus, algunes impressionants, com la d’algunes
noies i també la d’alguns homes, fan ressaltar d’una ma-

nera molt marcada les diferents cançons.
També canten cançons d’arreu del món, obres que el
cor van poder conèixer l’any
passat amb motiu de la celebració a Barcelona del
Simposi Mundial de Música
Coral. Les cançons escollides
són precioses. Una coreana:
Ahrirang. Una cançó molt
antiga del poble coreà que
parla de Pau, que canten tant
Corea del Sud com Corea del
Nord, i que en els Jocs Olímpics es va interpretar com un
himne dels dos països. Potser
ve a ser com el nostre Cant
dels Ocells, la cançó és, com
la nostra, d’una gran sensibilitat i delicadesa.
També impressionants les

altres cançons, com Bogoroditse Devo, una cançó russa,
hi ha moments que sembla
que escoltis un grup rus amb
aquelles veus tan profundes i
plenes. També Shalom Aleichem, d’Israel, una cançó molt
coneguda, molt vital i molt
emotiva, que interpreten meravellosament. I una sueca:
Sommarpsalm, d’una gran
bellesa. Carnavalito, boliviana, amb els ritmes tan coneguts dels països sud-americans. I la cançó basca Nerea
isanzo zen, amb què han començat el Concert.
La selecció de les cançons és
molt encertada.
Al final, aplaudiments i més
aplaudiments per part d’un
públic totalment entregat,
que es va veure recompensat
amb dues noves cançons que
van tornar a entusiasmar als

Anem al teatre!

que erem allà presents: Aubada i la coneguda havanera
La Gavina, cantada per tot el
públic.
Moltes gràcies a la Polifònica de Vilafranca per les seves
cançons amb unes versions
tan reeixides, i per la seva
entrega, entusiasme i simpatia. En acabar el concert, vam
sopar a l’esplanada de davant
de l’església, i al final també hi va per ells la xocolata
desfeta amb coca que sempre es dóna a tothom. Abans
de marxar amb l’autocar, en
agraïment per la vetllada, i
als voluntaris, canten la Cançó de Bressol de Johannes
Brahms fent una rotllana,
amb els voluntaris encerclats
per la coral: molta, molta
emoció. La seva simpatia la
recordarem sempre. El concert, també.

Temporada
2018 - 2019

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 filla, que, fugint dels desastres de la guerra, queden separats els uns dels
altres i passen tota mena de dificultats i vicissituds fins que finalment 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 finalment 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 influents de la història, que va guanyar tres premis Tony i tres premis Drama Desk
Adwards l'any 2010.

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

93 803 75 56
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Creuers de luxe Made in Spain

Estrena a Abrera i Montbui • Yucatán
REDACCIÓ / LA VEU

L

ucas (Luis Tosar) i Clayderman
(Rodrigo de la Serna) són dos
estafadors, professionals de
l’engany a turistes ingenus en creuers
de luxe. Fa anys treballaven junts,
però la rivalitat per Verónica (Stephanie Cayo), la bellíssima ballarina del
vaixell, els va fer perdre el cap i va donar al trast amb la seva societat.
Ara treballen per separat, Lucas a la
Mediterrània i Clayderman a l’Atlàntic. Aquest va ser l’acord. Però un
inesperat botí impulsa a Lucas a irrompre en el vaixell del seu exsoci,
el que converteix l’exòtica travessia
de Barcelona a Cancún, passant per

Casablanca, Tenerife, Brasil i la selva
de Yucatán, en un aferrissat duel de
tramposos sense cap regla, però molts
cops baixos.
Després d’El robo más grande jamás
contado, Daniel Monzón, cineasta

menys prolífic del que ens agradaria, torna a la comèdia. I ho fa amb
magnificència, explicant la història
de dos estafadors que es disputen un
valuós botí, i una dona, durant un
creuer transatlàntic. Una boat movie

(neologisme del director), que en la
seva aparença lleugera respira l’aroma dels clàssics, però que es contagia
també del ritme i de l’espectacularitat del cinema d’acció i d’aventures
contemporani.

La lluita contra el poder del masclisme

Tous • La Número Uno
REDACCIÓ /

E

mmanuelle Blachey és una brillant enginyera que ha aconseguit escalar i finalment entrar
al comitè executiu de la seva empresa, el gegant francès de l’energia.
Un dia, una xarxa de dones influents
li proposa ajuda per conquerir la direcció d’una important empresa que
cotitza en borsa. Això la convertiria
en la primera dona a ocupar un lloc
de tal calibre.
Però en les esferes encara dominades pels homes, els obstacles de tipus
professional i personal es multipliquen. La conquesta s’anunciava triomfal, però en realitat es tracta d’una
guerra.
Una pel·lícula feminista, coescrita
i dirigida per una dona, lluny del
pamflet i del sectarisme, amb plantejaments reals, desenvolupament
tèrbol, contradiccions en el seu missatge i en la seva línia ideològica,
demostrativa de la gamma de grisos
de la vida real, de la complexitat del
poder i de les seves ramificacions de
gènere, però sense oblidar mai que
vivim en una societat dominada pels
homes, encara més en les altes esferes, i que això cal canviar-ho d’alguna manera.
És el triomf de Tonie Marshall amb
La número uno, la història d’una
prestigiosa enginyera que pot convertir-se en la primera dona a ser
presidenta d’una empresa del CAC
40, l’índex borsari francès.
Així estan les coses també al país veí
on, amb un retrat subtil i desassossegant, Marshall presenta un panorama
de les altures econòmiques gangrenat
pel masclisme: en cada mirada, gest i
frase. La condescendència, la intran-

sigència, l’assalt. El fàstic. I, malgrat
tot, amb un personatge protagonista
definit en una sentència pròpia: “No
tinc un especial sentit solidari de gènere”. Així es fan les pel·lícules, amb
conflictes.
Fascinant en el seu retrat del poder,
on el públic i el privat es barregen a

través de les famoses portes giratòries i del pagament de favors, La número uno es desenvolupa entre grups
de pressió, inclosos els lobbies feministes, que alguna cosa han de fer per
modificar els engranatges, encara
que sigui entrant en la mateixa dinàmica dels homes, i amb una clau que

tot ho domina: el valor de la informació privilegiada sobre la vida de la
gent que aspira a un lloc de comandament, incloent l’esfera privada. Per
evitar nomenaments, per enderrocar
regnats, per intercanviar càrrecs, per
provocar dimissions. Ho veiem cada
dia a Espanya, ens sona familiar.
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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 expliquen 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.
LOS FUTBOLÍSIMOS
Espanya. Familiar. De Miguel Ángel Lamata. Amb Julio
Bohigas, Milene Mayer, Joaquín Reyes.
Pakete, Helena i la resta dels seus companys de col·legi tenen una gran habilitat per a ficar-se en tot tipus d’aventures.
Tots juguen en l’equip de futbol infantil de Soto Alto, sobre
el qual han descobert un increïble misteri, un que sembla
amenaçar la continuïtat de la colla i fins i tot a l’amistat que
hi ha entre tots.
EL PACTO
Espanya. Thriller. De David Victori. Amb Belén Rueda,
Dario Grandinetti, Mireia Oriol.
Mónica és una dona que adora Clara, la seva filla adolescent.
Però un dia la jove és trobada inconscient, com si hagués
entrat en un inexplicable i profund coma. Davant d’aquesta
situació, els experts veuen complicat que la jove desperti, pel
que sembla que té les hores comptades.

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 EQUALIZER
Estats Units. Acció. D’Antoine Fuqua. Amb Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman
Torna a la gran pantalla Robert McCall (Denzel Washington), 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.
ALPHA
Estats Units. Aventures. D’Albert Hugues. Amb Kodi
Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Leonor Varela.
Una aventura èpica i una història de supervivència ambientada a l’Europa de fa 20.000 anys, durant l’última glaciació.
A la meitat de la seva primera cacera amb el grup d’elit de la
seva tribu, un jove és ferit i donat per mort. En despertar es
trobarà feble i sol, i haurà d’aprendre a sobreviure.
YUCATAN
Espanya. Comèdia. De Daniel Monzón. Amb Luis Tosar,
Rodrigo de la Serna, Joan Pera, Stephanie Cayo.
Lucas i Clayderman són dos estafadors, professionals de
l’engany a turistes ingenus en creuers de luxe. Fa anys treballaven junts, però la rivalitat per Verónica, la bellíssima
ballarina del vaixell, els va fer perdre el cap i va donar al
trast amb la seva societat. Ara treballen per separat, Lucas a la Mediterrània i Clayderman a l’Atlàntic.

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada
EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dv: 20:30
Ds i Dll: 19:30
Dg: 17:00
Dme: 18:15
ALPHA
Dv: 18:00
Ds: 17:00/22:00
Dg: 19:30
Dll: 17:00
Dme: 20:45
Dj: 20:00
PENÉLOPE (Preestrena D’A Film
Festival). Dijous 6, a les 18.00. Versió
el·líptica i crepuscular de L’Odissea
d’Homer. Amb la presència de la directora de la pel·lícula, Eva Vila. Preu:
3 €. Gratuït pels socis de l’Ateneu.

Casal
St. Martí de Tous
YO, TONYA (16A)
Dg: 18:00
LA NÚMERO UNO (7A)
Dg: 19:50

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
Sala Gran
YUCATÁN
Dv: 18:15/20:40
Ds: 16:15/18:40/21:00
Dg: 16:15/18:40/21:00
Sala Petita
FUTBOLÍSIMOS
Dv: 18:30/20:30
Ds: 16:30/18:30/20:30
Dg: 16:30/18:30/20:30

C/ Gardènies, 20 · 08700 · Igualada · Tel. 93 8045005
secretaria@peopleigualada.com
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1/ YUCATÁN
Dv Ds Dll a Dj: 17:00/19:40/22:25
Dg: 12:45/17:00/19:40/22:25
2/ MEGALODON
Dv Ds Dll a Dj:
15:50/18:10/20:35/22:45
Dg: 13:00/15:50/18:10/20:35/22:45
3/ LOS FUTBOLÍSIMOS
Dv Ds Dll a Dj: 15:40/17:40/19:45
Dg: 12:00/15:40/17:40/19:45
3/ EL ESPÍA QUE ME PLANTÓ
Dv a Dj: 21:50
4/ TEEN TITANS GO! LA PELÍCULA
Dv Ds Dll a Dj: 16:10/18:10/20:10
Dg: 12:30/16:10/18:10/20:10
4/ MISIÓN IMPOSIBLE: FALLOUT
Dv a Dj: 22:10
5/ ALPHA
Dv Ds Dll a Dj:
16:30/18:45/20:45/22:40
Dg: 14:15/16:30/18:45/20:45/22:40
Dg: 12:15 en 3D
Dm: 20:45 en VOSE
6/ LOS INCREÍBLES 2
Dv Ds Dll a Dj: 16:00/18:30/21:00
Dg: 13:30/16:00/18:30/21:00
Dm: 18:30 en VOSE
7/ MAMMA MIA, UNA Y OTRA VEZ
Dv a Dj: 16:20
7/ EL PACTO
Dv a Dj: 18:35/22:45
7/ EL MEJOR VERANO DE MI VIDA
Dv a Dj: 20:50
7/ EL RASCACIELOS
Dg: 13:15
8/ HOTEL TRANSILVANIA 3
Dv a Dj: 15:55/17:55
Dg: 12:20/15:55/17:55
8/ THE EQUALIZER 2
Dv a Dj: 19:50/22:20
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PASSATEMPS
Mots encreuats per Pau Vidal

HORITZONTALS: 1. Deixa el pollastre com la paret i la paret com una croqueta. Sovint en
excedència / 2. Herba crucífera que fa badar de mala manera. Tan temorosos que semblen rucs
i tot / 3. Una d’un. Recolzada tan pronunciada per anar-hi a fer més d’un tomb. Un salt a la
botànica / 4. Conformar-se amb el futur que ve. Si fos arreu no hi aniríem a parar / 5. Menys
que un rajolí. Per ell s’estableixen un munt de connexions / 6. De la conducta que per coercir
reclama una acció conjunta. L’àvia abstèmia / 7. Passa, volàtil! Si resulta atractiu és, en part, per
la compulsió / 8. Benefici eclesiàstic pels de Benifallet. Fa cabrits amb naturalitat / 9. Quatre
milions de persones i la meitat de fantasia. Dislocat amb tots els detalls. Pilar de nou / 10. I pilar
de deu. Fibres sintètiques per envoltar les orles per darrere. A l’ànima de les harpies / 11. Miri
de no trobar l’E. Viti. Verdura incompatible amb la correcta visió del cinema / 12. La moneda
de Siena. Abandó de l’exèrcit pel procediment d’urgència / 13. Més profund que un llenç, car és
enregistrat. Llardosos com acudits.
VERTICALS: 1. Càmping de beduïns. Allà on el veig sempre hi ha un bacallà / 2. L’erra dos
cops. Prou buides i superficials per afegir-se als embussos de trànsit. Autèntic (i no del tot verídic) / 3. Mostro una conducta infreqüent. Antibiòtic que no cura pit ni mamella / 4. Banús
lluny del port marbellí. Mineral tòxic (perquè està mal amanit?). En senyal de victòria / 5.
Submarí amb fil musical dels Antònia Font. Mira que bé, és un dels sentits! / 6. Fa del nu una
novetat. Vent de terra capaç d’alterar qualsevol llogater. Diminutiu per excel·lència / 7. Sopem
sense badar boca. Titanluxos per a vestits / 8. Ocorre d’improvís, com quan arriba un sobre. Les
populars intimitats de les noies Jones / 9. Centre al Park. Peix amb un cert regust de remolatxa.
Massa poc fet, com el remenat de ruc / 10. És al tuc com al pati el patíbul. Relativa als metges
(sobretot els del geriàtrica) / 11. No té la força del cor però del cuir sí. Assumit, assimilat / 12.
Per ell el més important és la bellesa (sobretot si és el pit). Coratjós com l’Alcoià.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Les 7 diferències per Laura Semitiel

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:
Agenda

Cinema

Club del subscriptor

Transports

Vídeos

Solucions dels passatemps

per estar sempre informat!
PORTADA

POLÍTICA

SOCIETAT

CULTURA

ESPORT

EMPRESA I ECONOMIA

CUIDA’T

ESCOLES

SORTIM
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RESTAURANTS

Hamburguesa de
llenties i cigrons
Per publicitat a

Esmorzars, dinars (menú diari i festius)

sopars, tapes i carta. menú per encàrrec per a grups
obert de dimarts a diumenge, dilluns tancat

93 806 65 96 Av. Països Catalans, 103 - 08700 Igualada

C/ del Retir, 40
08700 Igualada
-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787. La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com - info@hotel-robert.com

93 804 24 51
671 669 047

publicitat@veuanoia.cat

--

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat

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

· Esmorzars

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

CASTELLOLÍ (BCN)
Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

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

www.nouurbisol.com

Ingredients
(per a 6 persones)
hamburgueses
· 400 g de llenties cuites
· 400 g de cigrons cuits
· 100 g de formatge feta
· 50 g de formatge manxec
semicurat ratllat
· 1 ou
· 50 grams de molla de pa
· 1 ceba
· 1 culleradeta rasa de comí
· 1/2 culleradeta de pebre vermell picant
· 3 cullerades de julivert picat
· llet
· Oli d’oliva
· Sal i pebre negre acabat
de moldre
Salsa de iogurt
· 2 iogurts
· 1/2 llimona
·1/2 cullerada de farigola seca
· Sal i pebre negre acabat de
moldre

Elaboració
Barrejar els ingredients de la
salsa (iogurt, suc de la llimona, farigola, sal i pebre), batre

bé i reservar.
Picar la ceba tendra i ofegar a
foc suau en una paella amb un
raig d’oli d’oliva fins que s’estovi (uns 15 minuts).
Incorporar la molla de pa
trossejada i deixar que es torri lleugerament 3 o 4 minuts.
Amanir amb el comí, el pebre
vermell i sal, ofegar un minut
més i retirar del foc.
Triturar les llenties i els cigrons el just perquè es desfacin, però sense passar-nos i
que es formi una pasta.
Incorporar el formatge feta
esmicolat, el manxec, la ceba
i la molla amb el seu oli, el
julivert, sal, pebre i un parell
de cullerades de llet. Barrejar
amb les mans sense pastar.
Lligar la barreja amb l’ou batut
i deixar reposar uns minuts.
Fins aquí es pot fer amb antelació.
Si la pasta s’ha quedat molt
seca, humitejar amb un rajolí
de llet. Preparar un plat amb
farina i escalfar una paella
amb oli.
Formar les hamburgueses amb
les mans, passar-lleugerament
per farina i torrar a la paella
pels dos costats fins que es daurin. Serveix-les amb la salsa de
iogurt i amanida verda.
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En record de Manel Morales
Hi ha vides
i pedres
que semblen posades
expressament
allà on són.
Aquests versos són el primer
que em va venir al cap quan,
després de saber que l’avi ja
s’havia adormit i no tornaria a estar conscient, vaig
posar-me davant del mar,
davant d’unes roques majestuoses, a buscar-lo en algun
racó d’aquell paisatge d’un
lloc llunyà. Veia unes roques
enormes col·locades com per
la mà d’alguna cosa superior
molt acuradament. Semblava que no fos fruit de l’atzar,
semblava que no podien estar
en un altre lloc, com la teva
vida, avi, posada en la nostra
com expressament, com per
necessitat.
Per necessitat nostra, perquè
de ser-hi tant, de ser-hi tant
al seu lloc, ens has sigut necessari i imprescindible des
de sempre i ho seràs ja per
sempre.
Recordo moltes coses de les
que ens deia l’avi. Des de ben
petita, quan estava malalta,
em deia: “no saps el que donaria per estar malalt jo en
lloc teu”, recordo que m’impactava molt quan m’ho deia,
amb aquella sinceritat i sentiment, suposo que perquè no

entenia com algú podia desitjar estar malament només
perquè m’estimava... I és que
no és fàcil d’entendre, aquest
amor incondicional. Sempre
allà, sempre pendent de somrèiem prou, si arribàvem a final de mes, si estàvem bé de
salut. Sempre disposat a fer
el que fos per tots nosaltres.
Tots i cadascun de nosaltres. I
sempre, sempre amb un somriure, i sense cap retret.
Et recordo elegant, et recordo deixant de fumar amb un
paquet de tabac sempre a la
butxaca, et recordo generós,
et recordo portant-me a l’escola de música amb el cello
al Citroën vermell i dient-me
de broma que ja hagués pogut
triar la flauta, et recordo respectat per tothom, et recordo
demanant al Luca que et toqués una cançó amb la flauta,

et recordo mirant una pel·lícula de l’oest d’aquelles que
jo no soportava, et recordo
preguntant-me si cobriaria bé
quan t’explicava quin seria el
proper espectacle que faria, et
recordo emocionant-te quan
ens deies que ens estimaves
(cosa que, per sort, feies molt
sovint), et recordo explicant
els teus acudits als dinars familiars, recordo la fermesa de
la teva mà agafant la meva.
I savi, sobretot et recordo
molt savi. Recordo que, quan
et vas quedar cec, la saviesa
amb què vas acceptar perdre
una cosa tan important com
la vista, em tenia profundament admirada.
La iaia i tu, avi, un dia vau decidir que les nostres vides us
importaven prou com per sacrificar el que calgués perquè
estiguéssim bé, una decisió
que no pren tothom, t’ho asseguro, i que sento que a cadascú de nosaltres, d’alguna
manera, ens ha salvat la vida
molts cops.
Sou una guia que ara fa mal
però que aprendrem com es
fa per trobar-la encara que ja
no poguem tocar-vos ni sentir-vos. I que estrany i buit
que se’ns fa saber això. I malgrat faci un nus a l’estómac,
somric pensant que ja estàs
am la iaia en algun lloc, i ens
mireu i ens cuideu des d’allà
amb el mateix amor que heu

fet fins ara, i això em reconforta. Has deixat de patir, i
això ens ha de fer felices encara que t’enyorem amb totes
les nostres forces.
El nostre avi, el pare, el nostre segon pare, el germà, el
Manel Morales, un nom que
segur que moltes de vosaltres
recordareu sempre amb un
somriure.
Alguna cultura de la que no
sabria dir el nom, assegura

que les persones no marxen
del tot mentre quedi algú viu
que les recorda... Tant de bo
poguéssim passar el teu record generació rere generació
perquè sempre hi hagués una
mica de tu en aquest món.
Gràcies per tant, avi, que la
terra et sigui lleu. T’estimo.
T’estimem.
Xantal Gabarró

SANTORAL
Agost

31: Amat, Ramon, Domènec, Marc.
1: Egidi, Anna, Artur, Fèlix, Gil.
2: Íngrid, Raquel, Teodor, Antolí, Felip.
3: Gregori, Tecla, Dorotea.
4: Moisès, Eusebi, Marcel, Magne.
5: Teresa, Donat, Macari, Ròmul.
6: Guadalupe, Germà, Presidi, Eva.

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

NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES EN VIGOR
T’AJUDEM A POSAR-TE AL DIA.
C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98

Nico Méndez Soriano
Morí cristianament el dia 15 d’agost del 2018
a l’edat de 82 anys.
Els seus estimats: esposa, Roser, filles, Isabel i
Magda, netes, Tatiana, Mar, Carla i Sílvia,
germans Pere i Encarna i resta de família el
tindrem sempre en el nostre record.
La família agraeix a l’hospital d’Igualada les
atencions i el tracte rebut al llarg d’aquests
mesos i també gràcies a tots els que ens heu
acompanyat.

Igualada, agost de 2018
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

DR. JORDI GRAELLS
-Última tecnologia en audiòfons
digitals
-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques
-Personal titulat
Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90
08700 IGUALADA

·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

TERAPEUTA
ELISABETH NOGUÉS
·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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

FARMÀCIES DE TORN
De dilluns a divendres

de 9h a 14h
de 15h a 20h
DIVENDRES
31:iSECANELL
Dissabtes de 9h a 14h

Òdena, 84

Rbla. Sant Isidre 11
DISSABTEIgualada
1:
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17119
17
Soledat,

CASAS V.

DIUMENGE 2:

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira
c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

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

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc.

Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis
629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA
Hores convingudes

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·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

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

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

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Per Publicitat:
93 804 24 51
publicitat@veuanoia.cat

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa
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

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396
Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josep 14, ENTL. 2a
08700 IGUALADA
638 137 803
info@psicologiaytu.com

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA
Herboristeria l’Espígol c/Sant
Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

www.psicologiaytu.com

ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 3: SECANELL

Òdena, 84
DIMARTS 4: MISERACHS

Rambla Nova, 1

Psicoterapeuta

Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

ORTOPÈDIA CASES

ADZET

Av. Barcelona, 9

DIMECRES 5: BAUSILI

Born, 23
DIJOUS 6:

CASAS V.

Soledat, 119

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG

SORTEIG
2 ENTRADES

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

DE 2 ENTRADES PER
AL TEATRE DE L’AURORA

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.

PLANXISTERIA
GELABERT S.L

* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51

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

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

Tots els premis tenen
una validesa d’un mes a
partir del dia de la publicació dels seus guanyadors/guanyadores

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG
2 Entrades

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

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE
Entrades Yelmo Cines

Entrades Cine Ateneu

Marina Vallés /Gràcia Muñoz
Mª Angeles Salgado/ Rosa Pujadó

Teresa Segura/ Pep Marsal
Trini Serra/ Mª Dolors Rabell

Les entrades del cinema Yelmo s’han de recollir a les oficines de la Veu*.

Forfait Les Deus

Entrades Museu del Traginer

Àgata Brunet

Miquel Andreví

Entrades Teatre de l’Aurora

Entrades Museu del tren

-

Entrades Yelmo Cines

Escalada
Àgata Brunet

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
Signatura

Ernest Parcerises

Bicicleta

Val de xapa i pintura

Marisol Garcia

Montserrat Bas

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!
Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Cine Ateneu

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Escalada

Val de xapa i pintura

TOTS ELS SORTEJOS

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 fins el 27/9/2018. 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.
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Comissió Jove de Piera

“La geografia de Piera complica
que els joves de la ciutat
s’impliquin en les activitats ”
La Comissió Jove de Piera es va constituir el passat febrer després d’un procés participatiu
entre els joves de la ciutat. Naixem amb la intenció d’organitzar activitats de tota mena pels
joves i que al mateix temps ens puguin fer qualsevol proposta que els pugui ser d’interès.

A

mb quina voluntat comença la Comissió Jove de Piera?

La Comissió Joves de Piera s’inicia el febrer d’aquest any
amb la voluntat d’aglutinar tots els joves i les seves opinions.
A més, fer-ho sense necessitat que formin part d’una associació jove
en concret, sinó que tots els joves que vulguin puguin dir la seva i
puguin tenir veu i vot en les decisions que es vagin prenent.
Com s’inicia?
El projecte parteix d’un grup motor que es va fer en un procés participatiu pel pla local de Piera. Es va contactar amb tots els joves
que havien format part d’aquest procés participatiu i aquest grup de
joves implicats va esdevenir la Comissió Jove. Això, sí, tothom que
s’hi ha anat volent afegir més tard ho ha pogut fer sense cap tipus
de problema.
Què fa la Comissió Jove? Es dedica a promoure activitats?
La setmana passada vam organitzar la nostra primera activitat, que
en aquest cas va ser una sessió de cinema temàtic. Ja fa anys, a Piera,
es feia un cap de setmana de cinema de terror, així que com que ja
sabíem que això en el passat havia funcionat vam creure que aquesta seria una bona activitat per començar. La pel·lícula la vam triar
a través d’una enquesta a través de les xarxes socials i al final es va
decidir de passar Insidius.
En aquest cas del cinema, per exemple, l’Ajuntament ens va cedir
el local, però nosaltres ens dediquem a afegir ambientació al Teatre
Foment, que és on es va fer.
Teniu altres activitats programades per més endavant?
Idees n’han anat sortint, però creiem que la primera activitat a fer
havia de ser aquesta del cinema perquè logísticament no era tant

complicat de preparar. Però com us dèiem, sí que tenim pensat preparar activitats esportives o d’oci per més endavant.
A Piera ja hi ha altres entitats juvenils com és el cas de l’Eixam. En què es diferencia la Comissió Jove d’aquesta entitat,
per exemple?
L’Eixam és una associació juvenil que segurament està molt enfocada a actes molt concrets durant l’any com poden ser el Cap
de Setmana Jove i la Castanyada Rock. En canvi, la motiviació de
la Comissió Jove és la d’anar mantenint una certa regularitat en
les activitats, és a dir, que no se n’organitzin només dues de molt
potents a l’any sinó anar preparant coses cada cert temps, per petites que siguin, per tal de dinamitzar l’activitat juvenil de Piera.
A més, la Comissió potser és una mica més flexible. Ho diem en
el sentit que si tu vols entrar a la Comissió només perquè t’interessa el cinema i et vols posar en el grup de treball que prepara
sessions per veure pel·lícules, ho pots fer, sense necessitat d’implicar-te en els altres àmbits de la Comissió.
La Comissió també pot servir simplement perquè els Joves expressin la seva veu, perquè opinin respecte a a les seves inquietuds i aquestes es puguin traslladar a l’Ajuntament també.
De fet, no son excloents l’una de l’altra. L’Eixam també participa
en la Comissió Jove.
És difícil que la gent jove de Piera s’enganxi a aquestes activitats?
És molt difícil. I un dels motius més importants d’aquesta dificultat és la geografia de la ciutat. A Piera tenim 19 urbanitzacions més el centre. Això fa que en alguns casos ens costi ar-

ribar a aquests joves. Hi ha barris que estan a 12 quilòmetres
del centre de Piera. Un altre factor és que encara no hi ha un
local per acollir l’Espai Jove, s’està acabant de reformar. Creiem
que és importantíssim tenir-lo i estem convençuts que quan el
tinguem ajudarà molt a què els joves s’acostin i participin més
de les activitats.
A més, històricament, a Piera mai s’han organitzat massa coses,
així que la gent jove que puja no té cap referent i llavors no hi ha
voluntat de fer res. Ja ens hem acostumat a fer coses a fora i no
pensem en fer coses a la ciutat.
Què es fa doncs, per intentar arribar a aquests joves que viuen
en les urbanitzacions?
Des del 2015 tenim un bus nocturn gratuït que permet que els
joves s’apropin a la festa. I en aquest sentit la Comissió Jove ha de
proposar més actuacions per millorar la participació.
Com ha rebut el jovent del poble la iniciativa?
Hem anat pels instituts i l’acollida no ha estat dolenta, molts joves els vèiem amb ganes de dir-hi la seva. Ara, a l’hora de donar
el pas i implicar-s’hi és una mica més complicat.
Aquesta Comissió Jove la va impulsar l’actual equip de govenr. Tindrà continuitat si a partir del maig hi ha canvi de
govern?
Fa un més hem aprovat el Pla Local de Joventut per unanimitat,
tot el Consistori, així que tots els grups municipals donen suport
a aquesta Comissió.
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Aquesta Festa Major ha estat més nostra, femenina i solidària, amb entitats compromeses, decidides i actives. Amb cares com Gemma Rigol,
Laia Cuadras, Eli Casas o Elisabet Farrés, que s’han vist il·luminades pel focus d’atenció per alguna o altra raó. Però afortunadament no són
una excepció. La ciutat ha gaudit molt de les activitats a les que tants han dedicat hores de preparació i feina. Una munió de persones ha fet
que la festa ja no sigui només una activitat lúdica sufragada pels diners municipals. I això que l’èxit del Txarango ha estat gran i el cost per
persona ha estat francament baix, tenint en compte la quantitat de persones que els van anar a veure. Tothom s’ha alegrat dels acompliments
castellers, de les ironies o seriositat dels pregons, de les cercaviles, els focs, els espectacles musicals... I en la part negativa, les ja habituals
pugnes i posicions excloents pel model de la Festa. Les queixes d’alguns veïns demanant que els actes es reparteixin en més indrets per així
poder dormir alguna nit. Però, sobretot, la preocupació perquè un partit ha passat la consigna de “respondre a tanta propaganda separatista”
i s’estiguin organitzant escamots per “fer-se notar”.

A PARTIR DE 4 ANYS

