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Moció de 
censura a 
l’alcalde de 
Cabrera, Salus 
Monteagudo
L’únic regidor d’ICV tren-
ca el pacte de govern amb 
el PSC i s’uneix a ERC, CiU 
i Independents per fer fora 
l’alcalde, que diu és víctima 
de xantatge.  PÀGINA 12 

Onada de 
crítiques a 
l’Hospital per 
la mort del jove 
Gabriel Pérez

La mort, dilluns, del jove 
igualadí de 24 anys d’edat 
Gabriel Pérez Escalante, 
després d’anar fins a tres 
vegades a Urgències de 
l’Hospital en trobar-se ma-
lament, ha causat una onada 
d’indignació i crítiques a les 
xarxes socials.  PÀGINA 8

Bona Festa Major!

 A  uro a,     Te  3   3     to ota ualada to ota es 

ESPECIAL FESTA 
MAJOR D’IGUALADA



Imma González �
@immagonnar  

Si mi hijo mayor me pregunta preocupado cómo 
está la situación en el incendio de #Lagargantade-
lInfierno es que estoy haciendo algo bien!

L’EDITORIAL

Festa i Tradició
Estem ja en plena Festa Major a Igualada. Aquest any, 
destaca de forma notable la recuperació de figures que 
s’havien perdut, i que passaran a engruixir la imatgeria 
festiva i cultural de la ciutat. Ens referim, sobretot, als 
nous Gegants Vells, que van deixar de veure’s l’any 1925 
i que, posteriorment, van desaparèixer durant la Guerra 
Civil i van ser substituïts pels actuals. Es tracta de figures 
que es refereixen als Reis 
Catòlics, i ja hi ha qui co-
mença a posar en dubte la 
necessitat de la seva recu-
peració, quan ja n’existeix 
una parella, o bé en critica 
certs detalls, com símbols 
espanyols en els vestits.
Ja fa uns anys que uns i al-
tres mostren, públicament 
o no, les seves reticències 
respecte algunes decisions 
-a vegades unilaterals- en 
relació a les novetats que s’han anat incorporant al ca-
lendari festiu, cultural i popular de la ciutat d’Igualada. 
Òbviament, mai res del que es fa o es diu -o s’escriu, en 
el nostre cas- acaba essent del gust de tothom, però tam-
bé és cert que l’objectiu és arribar a satisfer quanta més 
gent, millor.  En el cas dels Gegants Vells, el seu finan-
çament ha estat privat, gràcies al mecenatge en molts 

casos anònim, i les figures no són de propietat pública, 
sinò d’una entitat que, quan convingui, les oferirà a la 
ciutat per a que en gaudeixi,  com és la seva intenció, tot 
i que també, cal dir-ho, hi ha hagut ajudes puntuals de 
diners públics.
Festa i tradició, en dies com els que ens ocupen ara a 
Igualada, han d’anar sempre lligats, i perfectament 

avinguts. Aquest és un 
dels pilars de la festa a 
Catalunya,  i ens consta 
que, per molts episodis 
anteriors que han po-
gut fer-los trontollar, 
sempre ha imperat el 
sentit comú. 
La clau és compartir, in-
formar i, sobretot, par-
ticipar, no únicament 
quan la feina ja està 
feta, sinò també quan 

cal construir-la. Especialment quan els símbols  que en 
sorgeixen ens afecten a tots. Afortunadament, Igualada 
té per davant uns dies de Festa Major amb una oferta 
prou àmplia, en tots els sentits, amb un poble disposat a 
gaudir-la gràcies a un gruix d’entitats que la fan possible 
amb el seu altruïsme i la il.lusió que desprenen. Això és 
el més important. Bona Festa Major! 

La clau és compartir, informar 

i, sobretot, participar, no 

únicament quan la feina ja 

està feta, sinò també quan cal 

construir-la.
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Jordi Cuadras 
@jordicuadras 

Cada Festa Major recordo el millor cartell 
que hi ha hagut fins ara. Ramon Enrich, 2005. 

#fmigd

Josep Maria Palau 

@josepmariapalau 
 

J. Carbonell deixa el millor consell pels favora-
bles al dret a decidir q dubten sobre la indepen-

dència: q la prudència no ens faci traidors

Jordi Puiggros 
@Jordipuiggros67  

On era #Lorca avui hi pasta gentussa com 
Wert o Fdez Díaz, els que volen colonitzar 

cervells i aniquilar idees. 
I li diuen democràcia #jaja

Xavier Figueres
@xavifigueres 

Abans els Jocs Olímpics aturaven guerres...
Tot i això, amb #Rio2016 constatem, un cop 

més, la capacitat d’il.lusionar que manté 
l’esport...

Pia Prat Jorba © 
@PiaPrat  

Letònia cel.lebra 25 anys de la proclamació 
d’independència (de la URSS) amb convidat 

català cc @KRLS

Mireia Rubio Molín
@Lamardecuento  

Hay 2.500 cascos azules en Yuba, Sudán 
del Sur ¿de verdad no pueden impedir una 

violación masiva...?  

Rosa Plassa  
@PlassaRosa  

El més sincer condol a la familia de Gabriel 
Perez Escalante. Gran pèrdua pel futbol 

igualadí, anoienc i per l’esport en general.
D.E.P.

Oriol Solà i Solà 
@OriolSola  

Si alguna vegada t’has posat la camisa mora-
da, torna-ho a fer i si no te l’has posat mai, no 

t’ho perdis,t’agradarà!

#latevaveu

Lluís Soriano 
@lluissoriano  

El Partit Podrit que des-governa el regne 
hispanistaní apel.la a l’esperit nadalenc per 

guanyar les eleccions. Au va!!
 I si el 25D no anem?

Rafa Nadal, tennista, va rebre la fe-
licitació de l’Exèrcit de Terra, des-
prés de la seva brillant actuació en 
els JJOO, fent-li el twit “La guerra 
no és trista perquè aixeca les àni-
mes... perquè ens ensenya que fora 
de la Bandera, res, ni encara la vida, 
importa. Gràcies, Rafa”. Llàstima 
que va utilitzar u  passatge de la lloa 
‘A pie y sin dinero, pero el amo del 
mundo’ que l’escriptor Camilo José 
Cela va dedicar al general i funda-
dor de la Legió, José Millán Astray i 
que ja va ser publicat el 1949 al dia-
ri ‘El Alcázar’. Denota una alarmant 
manca de creativitat i molt immo-
bilisme.

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha 
lamentat la “intolerància i homofò-

bia” dels  insults i amenaces que ha 
rebut per haver promogut el can-
vi de nom del carrer de Salvador 
Gros, dedicat a un voluntari ega-
renc de la División Azul mort en 
combat. Li van dir “Ets un fill de 
puta. Més val que no et creuis amb 
mi, que et parteixo la cara. Mari-
con de merda”. I ho va denunciar 
a la policia.

Arnaldo Otegi,  candidat a ‘le-
hendakari’ d’EH Bildu,  ha admès 
que  acatarà la decisió del Tribunal 
Constitucional si li tanquen el pas, 
no tindrà “més remei que quedar 
fora de les llistes”, tot i que ha afe-
git que està “absolutament segur 
d’entrar al Parlament basc, perquè  
no hi ha base jurídica que sostin-
gui que no es pugui presentar a les 
eleccions: Si algú em vol inhabili-
tar, ha de fer trampa” ha recalcat. 
Es veu que s’ha repensat allò de 
que no hi havia tribunal ni Exèrcit 
que li impedís ser candidat.

Bernat Juliol, portaveu de l’Abadia 
de Montserrat, ha fet una carta al 
director criticant la interpretació 
que Francesc Granell va fer a la 
Vanguardia de les paraules de l’abat 

Josep M. Soler “com altres col·labo-
radors d’aquest diari, es caracteritza 
per la seva obsessió contra el procés 
sobiranista català democràtic, lliure 
i solidari. Una obsessió que fa per-
dre credibilitat periodística”. Una 
mala notícia per un dels mitjans de 
referència.

Jorge Fernández Díaz, ministre de 
l’Interior en funcions, ha declarat  
que “Jo no l’he condecorat mai!”, 
refereint-se al comissari José Ma-
nuel Villarejo – el que va reconèixer 
haver participat en “l’Operació Ca-
talunya” per frenar el procés sobi-
ranista. Però quan li van demostrar 
que sí ho havia fet el 2014, va afegir 
“Si ho he fet no me n’he assabentat, 
així de clar. Jo he condecorat multi-
tud de policies. Em passa la propos-
ta la Direcció General de la Policia 
i jo firmo la resolució. No tinc la 
necessitat ni el deure de conèixer els 
67.000 policies que existeixen”.

Xavier Garcia Albiol, cap del PPC 
al Parlament de Catalunya, ha twi-
tejat “Aveure si Pedro Sánchez té 
nassos d’enviar a 36 milons d’espa-
nyols a votar per Nadal”, quan el que 
té nassos és dir una cosa així.
 



A
cabem de perdre a Jordi Carbonell. Cata-
lunya no ha perdut un dels seus referents 
nacionals, perquè la seva obra i el seu 
exemple segueixen -i seguiran- amb no-

saltres per sempre, però en Jordi Carbonell és un altre 
lluitador que marxa sense poder veure realitzat, el seu 
somni de llibertat.
En Jordi Carbonell va dedicar tota la seva vida, més de 
noranta anys, a lluitar pels drets nacionals de Catalu-
nya, sense buscar -a diferència d’altres- ni càrrecs, ni 
sous, ni xòfers oficials. A ell i a altres com ell els devem 
la creació de l’Assemblea de Catalunya, la recuperació 
de l’Estatut, la Gran Enciclopèdia Catalana, la Societat 
catalana d’estudis històrics.... Degut a la seva intensa 
lluita anti franquista va patir presó i fou expulsat de 
la seva càtedra a la Universitat de Barcelona. I mai va 
deixar de lluitar pel país que s’estimava.  
El record més viu que en tinc de Jordi Carbonell es la 
seva vibrant intervenció al primer Onze de Setembre 
a Sant Boi on va acabar el seu parlament amb unes 
paraules que, a mes de profètiques, eren un adverti-
ment als dirigents polítics catalans: “Que la prudència 
no ens faci traïdors”. 
És com si hagués començat a albirar aquella política 
que uns en varen dir de “peix al cove” i uns altres en 
diem “fer la Puta i la Ramoneta” que ens ha portat a 
esperar gairebé quaranta anys a posar la proa del vai-
xell rumb a la llibertat. 
Tanta prudència, tant putaramonetisme ha fet que 
lluitadors com Xirinachs, Moisès Broggi, Muriel Ca-
sals, Jordi Carbonell i tants d’altres, no hagin pogut 
veure l’arribada a Ìtaca, el final del camí que ells han 
transitat.Cap poble ha aconseguit arribar a la seva lli-
bertat nacional, amb tots els seus patriotes vius, per-
què la marxa envers el reconeixement de la pàtria és 
sempre llarga, dura i plena de caiguts pel camí. 
A Catalunya sortosament la lluita es fa des del somriu-
re, les urnes i la convivència, per tant els que es que-
den pel camí ho fan de forma natural, sense violència, 
però com mes llarg és el camí, més patriotes es queda-
ran sense veure complert el seu somni i més injusta-
ment els haurem tractat. Ara que els partits espanyols 
han donat definitivament l’esquena a Catalunya, ara 
que hem vist que la prudència no ens porta enlloc, 
ara que hem vist com tants patriotes s’han quedat pel 
camí, és el moment de prémer l’accelerador de la his-
tòria i buscar el final d’en camí. 
La majoria al Parlament de Catalunya, ja la tenim. La 
majoria al carrer també. No podem ser prudents, si no 
volem ser traïdors a la nostra pàtria i als nostres herois. 

 

PERE PRAT, empresari
@pere_prat

JAUME SINGLA, periodista
@jaumesingla

LA VEU de ...
JAUME SINGLA PERE PRAT LL. CAPDEVILA

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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E
n els Jocs Olímpics, els esportistes que llui-
ten per medalles són enaltits com herois de 
cada país. Citius, Altius, Fortius. La consta-
tació de l’error de la teoria de l’evolució. El 

paradigma darwinista. Era incert pels animals, però 
és completament fals pels humans. No només so-
breviu el més fort. Hi ha molt més que l’adaptació al 
medi. Les mutacions sols han vingut de creuaments. 
És la constatació de deu mil anys d’història documen-
tada. Per això es cerquen manipulacions genètiques, 
drogues i adaptacions biòniques. És la nova frontera 
que es vol travessar des de la segona guerra mundial, 
on s’enaltia el superhome de raça ària. 
Massa paradigma fals i interessat. Com dir que les 
dones eren sers “complementaris”, per assegurar la 
continuïtat de l’espècie i les nissagues familiars. I això 
avui, només ho defensa el radicalisme integrista. Elles 
ja no accepten ser només bones paridores. Exigeixen 
el seu lloc a la societat. Han deixat de ser un objecte. 
La maternitat es retarda i viuen la seva vida. I aquest 
feminisme alliberador, no es fa de competència, sinó 
de diversitat.
I d’altres com la salut i l’esport. La vida sana. El mus-
cle i l’agilitat. La joventut eterna. I ‘produir’ individus 
físicament millors. Tan falsos com aquesta competiti-
vitat tan present en qualsevol activitat. Voler guanyar, 
comporta fer perdedors. Excel·lir en una cosa no vol 
dir ser millor en tot. En aquest món hi cap tothom i 

es necessita de tothom. Hi ha gent amb grans proble-
mes, cares envellides, panxes prominents, dificultats 
de mobilitat, rics, pobres, llestos, rucs, forts i febles. 
Diversitat i respecte.
No hi ha uns més que altres. No sols amb l’enfron-
tament es resolen els conflictes. Ni calen guerres per 
defensar les pròpies posicions. Ni la lluita permanent. 
La diferència amb els animals no ve per la millora fí-
sica, ni per matar eficientment. La civilització no és 
baralla. És convivència, diàleg i admetre les diferèn-
cies. Gegants com Stephen Hawking, que des la seva 
cadira de rodes, a causa d’una malaltia motoneuro-
nal, coneix l’univers i l’explica a través d’una màqui-
na. Estem envoltats d’esperits nobles. Però l’home, 
que és un animal amb consciència, sovint reacciona 
pitjor que els micos. I no ajuda gaire enaltir el muscle 
i voler guanyar sempre. 
Les persones no han de fer l’animal. Ni treballar per 
l’escarafall mediàtic. La lluita humana és sempre con-
tra un mateix. Per superar-se. Sigui en l’esport o en 
qualsevol altre aspecte. On els demés són referents, 
ni millors, ni pitjors, però mai enemics. Per això l’es-
perit olímpic està pel damunt de les medalles gua-
nyades, que només són un reconeixement de la feina 
feta. No un distintiu per haver guanyat un adversari 
per l’honor d’un país. El que realment val és la coope-
ració, l’amistat, l’esforç i l’afany de superació. 

Canvi de paradigmesQue la prudència no 
ens faci traïdors
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LA VEU del lector

Nous Gegants Vells d’Igualada

Igualada ha guanyat aquesta setmana els nous Gegants Vells, rèpli-
ca dels que hi havia a la ciutat fins l’any 1925. També s’ha recuperat  
en aquesta Festa Major la figura del Tabal. 

EL PERSONATGE DE LA SETMANA
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QUIN DIA FEM 
LA FESTA MAJOR?
Josep Elias Farré, Igualada

Les coses són com són, i no com pot-
ser voldríem. Tot té una explicació i un 
per què. És cert que a Igualada, durant 
anys i panys, es celebrà la Festa Major 
el dia 24 d’agost, festivitat del sant pa-
tró de la ciutat. Fou fins el 1976.
Aquell any disposicions governamen-
tals madrilenyes disposaren - sembla 
que per afavorir la productivitat - su-
primir moltes festes religioses i civils. 
La llei va establir el calendari laboral, 
amb només 12 festes a l’any, amb lo 
qual es varen esbandir: Sant Josep, la 
Mare de Déu de Març, Sant Pere, Sant 
Jaume, Dijous Sant, l’Ascenció, Cor-
pus... i altres de caire civil.
A més a més, s’establí que cada po-
blació sols podia afegir-hi dues festes 
locals. A Igualada quedaren establer-
tes les de: Sant Crist i la de Sant Bar-
tomeu. Llavors quedà bandejada la de 
Sant Faust (25 d’agost)
Davant d’aquesta ordenació legal - “de 
obligado cumplimiento” -  l’ Ajunta-
ment, sembla que amb bon criteri, 
optà per establir la Festa Major el di-
lluns més proper al dia de Sant Bar-
tomeu. Aquesta disposició propicià 
que la Festa Major igualadina, en lloc 
de tenir dos dies festius, en tindria - 
i en té, encara - tres, una cosa que, a 
primera vista, pot resultar més favo-
rable que no pas celebr-la el dia 24, 
amb un sol dia. Aquesta és la situació 
actual, sotmesa a directrius emanades 
del “estado espanyol”, que no entén de 
tradicions catalanes. Amb la vinguda 
de la democràcia i la Generalitat, les 
coses no canviaren. S’establí el dia de 
la Constitución i el de la Diada, però, 
lo de les festes locals no varià gens ni 
mica.

Ara, sembla que alguns voldrien tor-
nar a celebrar la Festa Major el dia 24, 
com era costum. Però abans de pren-
dre una decisió sobre el canvi de dates, 
entenem que caldria sospesar pros i 
contres, i veure com es pot compagi-
nar: la tradició , la llei, les condicions 
econòmiques, amb seny i serenor.
Caldria, pensem, un gran consens en-
tre: Ajuntament, entitats, col.lectius, 
federacions, grups, clubs, fabricants, 
comerços... fins i tot, potser seria bo de 
fer una consulta popular, a fi de poder 
tenir una bona base, a l’hora d’establir 
un criteri, per a l’hora de determinar 
i  fixar la data d’honorar a Sant Bar-
tomeu.
Val la pena de que la Festa Major sigui 
la festa de tots els igualadins i no no-
més d’un col.lectiu.  

EL BRUC APOSTA PER 
UN ENTORN EDUCATIU
Antonio Madrid, regidor al Bruc

Sens dubte que cada família vol lo mi-
llor pels seus fills. Aquesta voluntat és 
compartida i ha de ser compartida des 
de les escoles (escola bressol, infantil 
i primària, secundària), així com des 
de les institucions públiques com els 
Ajuntaments, els Consells comarcals, 
les Diputacions i el Govern.
En el poble del Bruc s’està treballant 
per fer possible un entorn educatiu que 
afavoreixi l’aprenentatge, la formació i 
l’èxit acadèmic dels seus nens i nenes. 
La idea és antiga. Un entorn educatiu 
vol dir, com a mínim, dos coses: que 
les entitats educatives es coordinen 
entre elles per col·laborar en potenciar 
l’aprenentatge dels nens i nenes; i, en 
segon lloc, que les entitats del poble i 
les famílies col.laboren també a poten-
ciar aquest aprenentatge.
En el cas del Bruc, s’està treballant per 

incrementar el treball entre l’escola 
bressol i l’escola del Bruc (infantil i 
primària) de forma que, fins a on si-
gui possible, s’aprofitin els esforços 
que es fan. També es treballa per po-
tenciar l’articulació entre la Biblioteca 
i els centres. D’igual forma que s’ha fet 
durant aquest curs passat, durant el 
proper curs 2016/7 es proposarà bus-
car fórmules per incrementar el treball 
conjunt. La idea de fons és que en la 
mesura en que ens coordinen per po-
tenciar l’aprenentatge dels alumnes es 
poden evitar o reduir segmentacions 
que de vegades es perceben quan els 
alumnes canvien de centre. O segmen-
tacions existents de forma que sembla-
ria que hi ha dos mons: el de l’escola i 
el de fora de l’escola.
D’altre banda, un entorn educatiu 
necessita de la col·laboració de les fa-
mílies i de les entitats socials. Moltes 
vegades són les mateixes famílies les 
que potencien les escoles i les que llen-
çant missatges engrescadors als seus 
fills. Però també és cert que de vegades 
les famílies i les escoles no troben els 
punts de col·laboració que més poten-

ciarien als seus fills i filles. Un entorn 
educatiu podria permetre que les fa-
mílies treballen conjuntament a través 
de les Ampes per tal de donar-se su-
port entre elles i col·laborar amb l’es-
cola. En una època en el que sembla 
que lo individual és lo més important, 
es demostra que les possibilitats de mi-
llora són en gran mesura col·lectives. 
En aquest sentit el Bruc té un teixit so-
cial i institucional molt potent: Esco-
les, Biblioteca, entitats com Geganters, 
Foc Senglar, Escola de Música i Teatre, 
Bruc amb la Cultura, Esports Bruc, 
Can Serrat, Comunitat parroquial, 
Aula de pintura, Puntaires, Perquè no? 
Teatre, ADF, comissions de festes, asso-
ciacions de veïns i de gent gran, volun-
taris mediambientals...
Si les escoles són potents, si el professo-
rat creu en la seva feina, si les famílies 
hi col.laboren, si les entitats es sumen 
a l’esforç col·lectiu... i l’Ajuntament 
també hi treballa... els espais escolars 
poden millorar i això beneficiarà a ben 
segur a tot els nens i nenes i al mateix 
poble. 

WWW.TRIVAZQUEZ.COM

AVINGUDA MONTSERRAT, Nº 12 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

En breu NOVES OFICINES Rambla Sant Isidre, 29 Igualada
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A CaixaBank volem que facis realitat totes les teves il·lusions.  
Per això, ara et financem un televisor Samsung Curved UHD 
al 0 % TAE per 46,63 € al mes,1 que inclou l’assegurança 
SegurCaixa Electrodomèstics.2

Perquè a CaixaBank creiem que donar crèdit és donar confiança. 

 “La meva il·lusió és veure  

   feliç l’afició” Andrés Iniesta 

1. Promoció i venda ofertes per PromoCaixa, vàlides fins al 31-8-2016. PromoCaixa, S.A., Gran Via de Carles III, 105, 08028 Barcelona. NIF A-58481730. © PromoCaixa, S.A., Barcelona 
2009. Per a més informació: www.CompraEstrella.com. Finançament ofert per CaixaBank, subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat. Televisor Samsung Curved UHD de 
49” UE49KU6670: 29 quotes de 46,63 € i 1 última de 46,73 €. Termini: 30 mesos. TIN: 0 %. Sense comissions d’obertura ni d’estudi. Import total degut: 1.399 € (1.099 € televisor + 300 € 
assegurança). També es pot contractar amb pagament al comptat. Per a altres opcions de finançament, consulta qualsevol oficina de CaixaBank. 2. SegurCaixa Electrodomèstics només es pot 
contractar amb la compra d’un televisor Samsung en campanya. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. 
SegurCaixa Electrodomèstics és una assegurança de danys de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances comercialitzada per Caixabank, SA, operador de bancassegurances 
exclusiu de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. NRI: 1466-2016/9681
www.CaixaBank.cat
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Rellegia a la GEC -per cert, per als 
més joves: la Gran Enciclopèdia Ca-
talana - l’entrada de ‘Franco’ al volum 
corresponent de l’any 1974. No hi diu 
gran cosa, és un text pla, de menys 
d’una columna,  asèptic, on no es fa 

referència a la condició de dictador del personatge. I és 
un article que no va signat. Això em va acabar de tocar 
el voraviu. Vol dir que no era prudent de signar-lo... En 
el primer Suplement que va editar la GEC el 1984, des-
aparegut el dictador i restaurador de la Monarquia dels 
borbons, hi havia l’entrada ‘franquisme’, amb autoria i 
contingut ben muntat, complet i contundent. 
I a què ve aquesta digressió? I què  té a veure amb L’11 
de Setembre d’enguany i amb la convocatòria de l’ANC 
i ÒC amb el lema A PUNT! ? M’hi aboco: han passat 
molts anys des de l’anomenada i malgirbada transició 
espanyola. Aquesta petita reflexió al voltant de la con-
sulta de la GEC és testimoni de com ens han costat les 
coses. Com ha costat de remuntar el temps de la por 
fins a arribar al temps de la reivindicació nacional ple-
na, que ha de portar a la independència del Principat -i 
amb ella la dels Països Catalans. Com? Els camins del 
Procés, després d’uns temps frenètics, els que van de les 
Consultes i de la gran manifestació del 10 de juliol cap 
ací, ens els hem anat marcant i definint a cop d’On-
zesdesetembre. La resposta ciutadana d’una majoria de 
catalans ha dictat el calendari de l’aspiració nacional. I 
enguany també l’ha de marcar. Sovint (ens) diem que 
l’Estat espanyol ens ajuda amb els seus esgarips -lle-
giu-hi tribunal constitucional, Jorge Fernández Díaz i 
de Alfonso; o ADIF i el ferrocarrils, les intencions dels 
amics de Ciudadanos, o el panorama polític espanyol 
amb l’amenaça d’unes terceres eleccions ...-, no cal, jo 
penso que l’embranzida nacional és suficient, té prou 
inèrcia positiva... El que cal és continuar afegint “mate-
rial” a la màquina perquè flueixi sense aturar-se i anar 
complint el full de ruta.  En aquest sentit, repetia a La 
Veu les paraules de Lluís Llach a Argençola fa dos me-
sos i ara em faig ressò del que diu Matthew Tree en una 
entrevista a El Punt Avui (14.082016): “... entre basti-

FRANCESC RICART

“A punt! Apunts per estar a punt.

dors s’ha estat fent molta i fins i tot moltíssima feina”; 
ho diu, és clar, de com i quant s’està treballant des del 
Parlament i des del Govern pel compromís adquirit el 
27S d’aviat farà un any. Pel que fa al “material”, la Ma-
nifestació d’enguany també servirà per assenyalar el 
camí de quina ha de ser l’estratègia i la tàctica per a la 
desconnexió necessària i fer front, també, a la reacció 
esperada de l’Estat. 
No cal fer-hi gaires voltes. El que cal és tornar a partici-
par de la convocatòria de l’ANC i ÒC perquè encara 
no hem arribat a lloc i hem de continuar empenyent 
i ho farem sabent que aquest mateix mes hi ha una 
qüestió de confiança sobre la taula i s’ha de refer-
mar...
I finalment, o bàsicament i principalment, perquè 
amb la Independència que demanem cada 11S sa-
bem que és la manera -la fórmula!- per empènyer 
a guanyar i provocar els canvis necessaris per a fer 
un país millor, radicalment democràtic, socialment 
més just. Molts independentistes -vull pensar que 
la majoria- estem convençuts que la qüestió social 
i la nacional són indestriables, cada una no té sentit 

sense l’altra i no ens valen lliçons dels qui des d’una 
suposada superioritat moral adquirida, diuen, des 
de la condició d’esquerres de tota la vida (ara molts 
aixoplugats en l’entorn Podemos) que a Catalunya 
es pot treballar per la causa social en solidaritat amb 
Espanya, deslliurats de postulats de dreta, com si no 
s’adonessin de les dificultats insalvables que ha po-
sat sempre i ens posarà  Espanya. Sigui com sigui, la 
nostra causa no passa per allò del pol social (dreta/
esquerra) sinó que passa per guanyar la Independèn-
cia i disposar de les eines de l’Estat que tenen els es-
tats. I a això, un altre cop, ens comprometrem aquest 
11 de Setembre...
Arribat al final, em sembla que la lectura de la GEC m’ha 
animat: ja no som a l’any 1974, l’anterior al de la mort del 
dictador, ni al 1984 immersos amb allò de la Transició, 
tres anys després del 23 F que provocà la involució naci-
onalista espanyola; ara ja som lluny de plantejaments ar-
caics com els que s’han demostrat aquests decennis en el 
joc de la política espanyola; ara som A punt! per arribar a 
lloc, per despenjar-nos del passat, per fer-nos millors. Jo 
aniré a Berga, i vosaltres? Som-hi! 

LA FLAUTA MAGICA  Gran teatre del LICEU 

Dia 16  de setembre del 2016          Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  17.45 h
Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Liceu. Entrades 
garantides a la zona 2B
Una espectacular revisió del clàssic de Mozart
Tamino, atacat per una serp, és salvat per tres serventes de la Reina de la Nit que li promet la seva �lla Pamina si la salva del malvat Sarastro. Acompanyat de 
l’oceller Papageno, i de una �auta i uns cascavells màgics, troba Pamina i coneix que Sarastro la protegeix de la mare. Enfrontat a tres proves per aconseguir 
Pamina, Tamino les supera, mentre la reina furiosa intenta arribar a ells per ser �nalment vençuda.
•Obra plena de simbolismes i referències a la maçoneria, va ser la darrera òpera de Mozart qui la va dirigir a la seva estrena, poc abans de morir.
•La producció entusiasma allà on va, barrejant cantants amb animacions acolorides en una estètica del cine mut dels anys 20.
La �auta màgica (Die Zauber�öte)
•Singspiel en dos actes. Llibret d’Emanuel Schikaneder basat principalment en el conte Lulu oder die Zauber�öte d’August Jacob Liebeskind, inclòs en el recull 
de contes orientals Dschinnistan de Christoph Martin Wieland. Estrena el 30/09/1791 al Theater an der Wien. Estrena al Liceu el 15/01/1925. Darrera 
representació 28/07/2016. Total representacions al Liceu: 70.

 

Temporada 2016 - 2017

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

93 803 75 56

Dia 8 Octubre 2016        Viatge - Espectacle     Hora Sortida:  15.45 h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre COLISEUM. 
Entrades a platea

La Cubana sempre ha cantat i ballat en tots els seus espectacles, més aviat malament que bé i sempre utilitzant l’art del“dissimulo”. Ara es veuen obligats “per 
raons de pes” a fer un musical seriosament. El perquè: Ja ho veureu. Per fer aquest musical, La Cubana fa servir d’excusa Gente Bien, un sainet molt divertit escrit 
per Santiago Rusiñol l’any 1917. Han creat un “especial” viatge en el temps on els personatges de Rusiñol ens descobreixen que la necessitat d’aparentar no té 
mida, ni època, ni data de caducitat.

La Cubana, un musical? Ho sabran fer bé? De moment els ha sortit una opereta molt divertida… La resta està per veure. 
Se’n sortiran? Qui sap? Però teatre segur que en faran!!!

LA CUBANA-GENTE BIEN  TEATRE COLISEUM
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L a sobtada mort del jove 
igualadí Gabriel Pérez 
Escalante, de 24 anys 

d’edat, ha aixecat una onada 
de crítiques, sobretot a través 
de les xarxes socials, a l’Hospi-
tal d’Igualada. El noi va morir 
dimarts a l’Hospital Clínic de 
Barcelona, on va ser traslladat 
d’urgència des de la capital de 
l’Anoia. 
Es dóna el cas que el jove va 
anar fins a tres vegades al servei 
d’Urgències de l’hospital igua-
ladí queixant-se d’un mal de 
panxa, i, en les dues primeres 
ocasions, va ser tornat a casa. 
En realitat, tenia una apendi-
citis que a l’Hospital d’Iguala-
da no van saber veure fins que 
va ser massa tard. El noi va 
haver de ser ingressat a l’UCI, 
i, davant les complicacions, va 
ser traslladat al Clínic de Bar-
celona. En teoria, l’apendicitis 

Onada de crítiques a l’Hospital d’Igualada 
per la mort del jove igualadí Gabriel Pérez Escalante

és una patologia molt comuna 
que es resol fàcilment en una 
intervenció curta i que reque-
reix poca hospitalització.
Pérez era força conegut entre 
els ambients futbolístics de 
la comarca, ja que des de ben 
jove s’havia dedicat a practi-
car aquest esport en diversos 
equips de l’Anoia. Va jugar 
al CF Igualada, a la UD San 
Mauro, al CE Òdena i l’any 
passat al CE Carme. Aquest 
any havia fet un pas endavant 
i havia fitxat pel UE Avià de 
Primera Catalana. 
De seguida les mostres de 
condol s’han extès per les xar-
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El jove, molt conegut a 
la ciutat, va anar fins a 
tres vegades a Urgències 

per mal de panxa. Va 
acabar morint al Clínic, 

on va ser traslladat... 

L’ANC organitza autobusos des d’Igualada per a participar, a 
Berga, en els actes de la Diada Nacional
REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) or-
ganitza una jornada 

de mobilització en ocasió de 
la propera Diada Nacional. 
“Aquest Onze de Setembre, 
per primera vegada, tenim el 
Parlament amb majoria inde-
pendentista i el Govern de la 
Generalitat amb un mandat i 
un compromís inequívocs per 
la independència. El poble, les 
institucions i la societat civil 
estem a punt per construir la 
República Catalana. Ompli-
rem els carrers de Barcelona, 
Berga, Lleida, Salt i Tarrago-
na!”.
En el cas de l’Anoia, li corres-
pon participar a Berga, junta-
ment amb les comarques del 
Bages, Berguedà, Alt Urgell, 
Solsonès, Cerdanya, Ripollès, 
Osona, Moianès i el Lluçanès. 

L’Assemblea Territorial 
d’Igualada organitza auto-
busos “per facilitar-vos l’as-
sistència una vegada més a la 
gran manifestació de la nostra 
voluntat nacional d’esdevenir 
independents que hi tindrà 
lloc”. 

Venda de tíquets 
a l’Ateneu Igualadí
Venda de tiquets d’autobús i 
samarretes commemoratives 
de la diada a l’Ateneu els dies 
següents:
Dijous i divendres 25 i 26 
d’agost i 1 i 2 de setembre a 
la tarda de 6 a 9h. Dissabte 27 
d’agost i 3 de setembre al matí 
de 11 a 2h. (places limitades).
Els horaris d’anada i tornada 
dels busos seran similars als 
d’altres anys. Us els conncre-
tarem més endavant, així com 
els actes que es duran a terme.
També podreu comprar este-

lades i el pack amb la samar-
reta, el retolador per persona-
litzar-la amb el propi nom, el 
punt groc, etc. a la parada de 
la Plaça de l’Ajuntament el 
dissabte 27 de 6 a 9 i i el diu-
menge 28 d’11 a 2. 
És imprescindible per garantir 
l’èxit de la mobilització i asse-
gurar que cap punt del territo-
ri quedi buit. Des d’ANC ex-
pliquen que així “mostrarem 
d’aquesta manera que som 
un país unit, un país en xarxa, 
un país que batega. Un país A 
punt! per ser independents. 
(tal com diu el lema aquest 
any)”.
A l’Anoia ens toca el tram n. 
14. Inscriviu-vos a través de 
la pàgina web de l’Assemblea 
https://apunt.assemblea.cat/
index.php/cat/inscripcions o 
per telèfon.  Més informació 
sobre la Diada al web  http://
apunt.assemblea.cat/cat/. 

Gabriel Pérez, a l’esquerra, aquest estiu, quan va fitxar per l’Avià.

xes socials per part de molts 
clubs de futbol catalans, tam-
bé per part d’amics, entitats i 
personalitats de l’Anoia. Ga-
briel Pérez va ser acomiadat 
dimecres en una cerimònia 
multitudinària que es va haver 
de fer expressament al pavelló 
d’hoquei de les Comes, un fet 
molt poc habitual. 
El director assistencial de 
l’Hospital d’Igualada, Dr. Ra-
mon Sellarès, ha explicat a 
La Veu que “hem iniciat una 
minuciosa investigació per 
conèixer exactament que ha 
passat, coses així no haurien 
de succeïr. Quan en tinguem 
més informació farem un co-
municat”. Sellarès afegia que 
“a l’Hospital estem molt afec-
tats per tot el que ha passat, 
ens sap molt greu i som els 
primers interessats en saber 
què ha passat”. 
Molta gent exigeix una res-
posta contundent davant el o 

els responsables mèdics que 
van atendre Gabriel Pérez per 
a evitar  que es torni a repetir 
un succès així, perque ja no és 
la primera vegada que hi ha 

crítiques molt severes respecte 
la qualitat del servei d’Urgèn-
cies de l’Hospital. Veurem què 
passa.

Av. Països Catalans, 61 
Igualada ·  93 805 06 73

DESCALCIFICADOR 2020C

www.xavipalau.com
639 769 218

osmosis cm

surtdecasa.cat/centre
Tota la informació cultural del Centre de Catalunya!

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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Tanca portes el casal independentista “La Teixidora”  

LA TEIXIDORA / LA VEU 

Després de 5 anys de la 
seva obertura, amb 
més de 300 activitats 

de caràcter formatiu, lúdi-
ques, culturals i reivindicati-
ves, l’entitat celebrarà la seva 
última Festa Major al carrer 
Custiol, participant, com 
cada any, amb el tast de po-
mada, el vermut de la trona-
da, la família a la taula, l’estira 
fort i, com a festa de comiat, 
amb la Discustiol el diumen-
ge a la nit.
La Teixidora ha estat una enti-
tat autogestionada i molt acti-
va a la ciutat organitzant, any 
rere any, la Calçotada Popular 
d’Igualada, la revetlla de Sant 
Joan, la Marxa de torxes per la 
independència, els busos a les 
diades  del  País  Valencià, a la  

Catalunya  Nord, a Barcelo-
na per l’11 de setembre, al Pi 
de les Tres Branques o altres 
mobilitzacions, alguns en col-
laboració amb altres entitats. 
També s’han fet diverses xer-
rades, passis de documentals, 
concerts o exposicions.
El casal ha format part de 
la Coordinadora de  Casals  
dels  Països  Catalans,  la  co-
operativa  de  finançament  
ètic Coop57, la cooperativa 
d’energia verda Som Energia, 
Ràdio Terra, el Camí dels Pa-
ïsos Catalans… i de diversos 
col·lectius i organitzacions 
d’àmbit local.
Després de 5 anys de casal, el 
motiu del tancament de l’es-
pai del carrer Custiol és la 
creació d’un nou projecte per 
a la ciutat, per a continuar i 
ampliar l’activitat al Casal Po-

pular d’Igualada, el Foment, 
fruit d’un procés de conflu-
ència entre l’antic Casino Fo-
ment i la mateixa Teixidora. 
L’entitat aposta per un pro-
jecte més ampli i obert a la 

ciutat pels propers anys, per 
a continuar teixint entre col-
lectius i persones d’Igualada, 
i posar el seu granet de sorra 
en la construcció d’un país 
lliure i just.

Volem agrair als voluntaris 
que han fet possible l’obertu-
ra del casal el dia a dia, a les 
comissions i a les juntes que 
s’han responsabilitzat de les 
tasques organitzatives i del 
funcionament de l’entitat, 
als col·lectius i persones que 
s’han fet seu l’espai, a les veï-
nes i veïns del barri de la Font 
Vella i a tots els igualadins que 
han participat en les activi-
tats, així com a tots els socis 
del casal que, sense ells, no 
hauria estat possible.
A tots, us convidem a gaudir 
dels últims dies de Casal a la 
Festa Major, a omplir la Tei-
xidora i el carrer, perquè mai 
podran res davant d’un poble 
unit, alegre, i combatiu!
Baixa al carrer i participa, 
Moltes gràcies i bona Festa 
Major!

A punt d’acabar el concurs públic per a la gestió del bar i 
restaurant del nou Casal Popular d’Igualada, al Foment

REDACCIÓ / LA VEU 

E l diumenge 28 d’agost 
finalitzarà el termini 
per a presentar-se al 

concurs públic per a l’adju-
dicació de la gestió de l’Espai 
gastronòmic del Casal Po-
pular d’Igualada, el Foment, 
situat a la Rambla Sant Isidre 
número 14.
El projecte gastronòmic do-
narà servei a l’espai de la ca-
feteria, a l’emblemàtica Sala 
Magna i a la terrassa de la 
Rambla. 
L’equip disposarà d’una cuina 
renovada i adequacions que 
assumirà l’entitat en els pro-
pers mesos. L’inici de l’explo-
tació serà el novembre de l’any 

2016 i tindrà una durada de 
tres anys.
Es poden presentar propostes 
fins el 28 d’agost. 
Per a l’adjudicació hi haurà 
un concurs amb tres fases i 
es valoraran diversos aspectes 
de les candidatures: que l’em-
presa sigui una cooperativa, 
un projecte culinari basat en 
productes de proximitat, carta 
de vins elaborats als Països Ca-
talans, experiència i formació 

en hosteleria o coneixement 
de la ciutat, entre d’altres as-
pectes. El concurs culminarà 

amb una votació dels associ-
ats. Les bases del concurs es 
poden trobar a la web www.
femnosgrans.cat. Fruit d’un 
procés de confluència entre 
les entitats Casino Foment i 
el Casal independentista La 
Teixidora, el Casal Popular 
d’Igualada pretén ser una eina 
útil al servei de la ciutat i del 
país que s’està construïnt, es-

sent punt de trobada i seu 
d’entitats i col·lectius per de-
senvolupar projectes socials, 
polítics i econòmics.  Actual-
ment el formen 240 socis i té 
previst inaugurar aquesta tar-
dor després d’un període de 
reformes. Per a consultar les 
bases del concurs o per a fer-
se soci consulta la web www.
femnosgrans.cat.

Plaça de la Creu, 2, Igualada / www.finquesrambles.com

Construeix:

Exclusiva promoció de 
pisos de 3 i 4 habitacions, 
dúplexs i 2 locals comer-
cials. 
Habitatges d’alta qualitat 
amb àmplies terrasses, 
pàrquings i trasters. 
Tots orientats a sud.

Tel. 93 803 43 40

OBRA NOVA 
EN VENDA

RESIDENCIAL 
SET CAMINS 

és

és

és BONA 
FESTA 

MAJOR!



SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra 
Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL
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ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

Problema: salario medios menores dan lugar a cotizaciones me-
dias menores que tienen que pagar pensiones creciente.

Y sumando todas las medallas de países comunitarios, 
la UE sería primera en el medallero. Solo oros:
UE28> 90      UE27 (sin UK): 68         USA: 35

FER LA FEINA 
BEN FETA! 

A
lgunes persones creuen que el treball 
els serveix única i exclusivament per 
a cobrir les seves necessitats bàsiques, 
però un treball no hauria de ser sim-

plement això; és important que la feina que tenim 
ens agradi, en la mesura de lo possible, i a més a 
més intentar fer-la lo millor possible, sempre.
Quan gaudim del que fem professionalment, hi 
ha moltes possibilitats que en el nostre interior 
podem tenir l’alegria d’un resultat obtingut o el 
plaer d’una fita aconseguida. Però de la mateixa 
manera, també existeix una part exterior que pro-
vé dels que valoren la nostra feina, i aquí l’impor-
tant és aconseguir tenir un equilibri entre els dos 
mons, l’intern i l’extern per tal de que la nostra 
satisfacció sigui plena. 
Com exemple posem d’una banda les persones 
que la seva feina no els hi aporta la seva major 
satisfacció i que només treballen perquè a final de 
mes cobren la seva paga. Aquestes persones són 
víctimes de la seva desgana, ja que viuen etapes 
d’insatisfacció, inconformitat i aquestes són les 
que més poca productivitat tenen. De l’altra ban-
da, existeixen persones tan satisfetes del que fan 
que només tenen com a objectiu aconseguir que 
la feina que facin estigui ben feta, i la paga que 
reben a final de mes, no és la seva màxima preo-
cupació, ja què la feina ben feta sempre té la seva 
recompensa implícita. 
Quan es gaudeix del que es fa podem dir que te-
nim una feina satisfactòria, de la mateixa manera 
que el gaudir del que es fa, incrementa la creativi-
tat, la innovació, la productivitat aportant alegria 
personal i professional. 
Cadascú de nosaltres hauria de valorar la feina 
que fa, i si és feliç o no. Analitzem si el que fem és 
el que desitgem fer, o no.  També és molt impor-
tant analitzar tot el que la nostra feina ens dona 
com a satisfacció i que ningú ens ho pot donar 
més que nosaltres mateixos i per un altre banda 
valorar tot el que rebem dels altres, i que no pot 
venir de nosaltres mateixos. Si veiem un equilibri 
entre les dues parts, perfecte, de lo contrari, hau-
rem de valorar que hem de canviar o que hem de 
fer per equilibrar la balança i gaudir del que fem. 
No oblidis que la feina és on estem la major part 
de la  nostra vida, i sinó som feliços això pot re-
percutir en el nostre dia a dia. Aconsegueix aquest 
equilibri, sent feliç amb tot el que fas. 
Durant la vida necessitem ser feliços, i és clar 
que també hem de tenir cobertes les nostres ne-
cessitats bàsiques, així que construeix o lluita 
per allò que t’apassiona i que a la vegada pot 
donar-te per viure, però fes-ho bé, ja que des-
près de tot la millor recompensa és la satisfac-
ció per una feina ben feta.  

PIA PRAT JORBA INÉS LUMBRERASJOSEP JUNYENT

La millor recompensa 
és la satisfacció per 
una feina ben feta.

J. DOMENECHP. ARIAS

PAULA ARIAS JAUME DOMENECH

PAULA ARIAS Gerent de la UEA
@PaulaArias_

E
l químic és el principal sector exportador de l’economia 
catalana i genera el 42,6% del volum de negoci del sec-
tor a tot l’Estat. Només l’agrupament industrial químic 
del Port de Tarragona suposa al voltant de 36.000 llocs 

de treball entre directes i indirectes i aproximadament el 60% del 
trànsit de port està relacionat amb el sector. És doncs normal que 
quan Covestro, fabricant d’MDI per a aïllants tèrmics o materials 
viscoelàstics, decideix tancar la planta de la Canonja i acomiadar 
entre 150 i 200 treballadors, o quan el grup químic Solvay, fabri-
cant de clor i dicloroetà per a la producció de PVC, planteja re-
duir la producció a la planta de Martorell, comencin a saltar les 
alarmes.
Els processos de transformació de la indústria química requerei-
xen un gran ús de l’energia elèctrica i el seu preu afecta tant els 
seus comptes de resultats com les seves decisions empresarials. 
Covestro addueix l’elevada despesa energètica per mostrar uns 
costos de producció que no considera competitius i Solvay, obli-
gada a realitzar grans inversions per adequar-se a la nova norma-
tiva europea en la producció de clor, es planteja, vistos els elevats 
costos de l’energia, reduir la producció i invertir en un altre lloc.
L’Estat espanyol té un dels preus de l’energia més alts d’Europa i 
mentre la indústria alemanya paga a 0,081 euros el kilowatt hora, 
l’espanyola l’acaba pagant al voltant de 0,112, un 50% més!. L’ex-
plicació d’aquesta important diferència rau en gran part en el fet 

COMPETINT DES DE LA INEFICIÈNCIA ENERGÈTICA

JAUME DOMÈNECH
Llicenciat en Economia per la UB, Master en Instruments i Mercats Financers per la UOC, 
CFA® Charterholder i European Financial Advisor (EFA). 

L’Estat espanyol té un dels preus 
de l’energia més alts d’Europa 

i mentre la indústria alemanya 
paga a 0,081 euros el kilowatt 

hora, l’espanyola l’acaba pagant 
al voltant de 0,112, un 50% més!

La Generalitat participa en un projecte europeu 
per connectar startups del sud d’Europa 

MIQUEL ROIG @miquelroig  
Periodista. Corresponsal d’Expansión.

ARA, A LA FEINA, TOTS A FITXAR!
Nova obligació de registre de jornada en contractes a temps complet

supera o no el límit de les previstes legalment a l’any.
Si l’empresa no disposa de sistemes de control de presència 
i horari que permetin registrar la jornada diària dels treba-
lladors, com pot ser un sistema de fitxes, targetes, empremta 
o telemàtics, haurà d’elaborar i gestionar un registre de la 
jornada diària de cada treballador i totalitzar-ne la jornada 
mensual efectuada, així com lliurar a cadascun d’ells una 
còpia d’aquest resum d’hores juntament amb la nòmina. 
Ens els contractes a temps complet, el registre d’hores rea-
litzades ha de coincidir amb el número d’hores que marca 
el conveni col·lectiu d’aplicació en la seva empresa. Aquests 
registres s’hauran de conservar durant un període mínim 
de quatre anys.
L’incompliment de les obligacions de registre de la jornada 
en els contractes a TEMPS PARCIAL, comporta que el con-
tracte es presumeixi celebrat a jornada completa, a excepció 
que es provi l’acreditació del caràcter parcial dels serveis.
L’incompliment de l’obligació de registre de la jornada en 
els contractes a TEMPS COMPLET, com a obligació docu-
mental podria ser qualificat de sanció administrativa lleu, 
si bé, entenem que com a obligació que no ve fixada amb 
caràcter exprés en la norma, sinó que obeeix a un canvi de 
criteri jurisprudencial, podria defensar-se la inexistència 
de culpa per part de l’empresa per evitar la imposició de la 
sanció.  

LLUÍS PALOMAS NOGUÉS   Direcció àrea jurídico-laboral de Grup Carles
@grup_carles

L
a Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, en el 
seu pla de control 2016, està exigint a les empreses 
inspeccionades, no sols el registre de la jornada 
dels treballadors a temps parcial, sinó de tots, és a 

dir, també dels  treballadors a temps complet.
El Reial Decret Llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesu-
res per afavorir la contractació estable i millorar l’ocupabi-
litat dels treballadors, inclou en la Llei de l’Estatut dels Tre-
balladors, una disposició que contempla el registre diari de 
la jornada i l’obligació de l’empresari de portar el còmput 
de les hores dels seus treballadors a temps parcial.
Aquesta obligació no es deu a cap canvi normatiu, sinó a 
un canvi d’interpretació de l’article 35.5 de l’Estatut dels 
Treballadors en referència al control del “còmput d’hores 
extraordinàries”. No només la Inspecció de Treball, sinó 
també la jurisprudència dels Tribunals, ha conclòs que, en-
cara que el precepte es refereixi al còmput de les hores ex-
traordinàries, l’obligació contemplada en l’article 35.5 de 
l’Estatut dels Treballadors només es pot complir portant 
un registre de la jornada diària de cada treballador, perquè 
només a partir de la determinació de quina és la jornada 
efectivament realitzada, es pot discriminar quines hores 
tenen la consideració d’ordinàries i quines d’extraordinà-
ries, de forma que el treballador sàpiga si està o no està rea-
litzant hores extraordinàries i es pugui constatar, també, si 

que mentre altres països han mirat d’establir un model energètic 
eficient que persegueixi l’assoliment d’uns preus òptims, l’Estat s’ha 
centrat en solucionar el problema econòmic del “dèficit tarifari”, la 
diferència entre el que les empreses elèctriques ingressen per l’ener-
gia venuda i el que els costa produir-la.
Històricament els costos de producció s’han vist afectats per decisi-
ons no només d’índole econòmica sinó també administrativa, re-
guladora i d’interès polític, des de decisions concertades entre l’ad-
ministració i les empreses elèctriques sobre estimacions futures dels 
increments del consum, fins als canvis sobtats en la política sobre 
les energies renovables. L’any 2002, per mirar de frenar la inflació, 
el govern de l’Estat aprova el Reial Decret que impedeix augmentar 
la tarifa per sobre de l’IPC, una pràctica que els successius governs 
espanyols van consolidant fins arribar a generar els 30.000 milions 
d’euros de dèficit que ara paguen ciutadans i empreses amb conti-
nus augments en el rebut de l’electricitat. 
Cal afegir que l’Estat espanyol és l’únic membre de la UE que 
no ha adoptat la directiva europea de bonificació de l’energia als 
agrupaments d’empreses d’un mateix sector industrial, castigant 
especialment aquelles indústries que depenen d’un gran consum 
d’electricitat. És important fer notar el doble efecte de tot plegat en 
els treballadors d’aquests sectors, que com a consumidors pateixen 
uns elevats preus de l’energia i com a empleats viuen de primera mà 
les dificultats de les seves empreses.  
  

Canvi d’interpretació de 
l’Estatut dels Treballadors 

en referència al control 
del “còmput d’hores 

extraordinàries”.
LLUÍS PALOMAS

LL. PALOMAS
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Campanya de la Mancomunitat de la 
Conca per prevenir agressions sexistes
REDACCIÓ / LA VEU 

P artint de diverses ex-
periències i campanyes 
iniciades per entitats 

del territori a favor de les re-
lacions lliures de sexisme, com 
per exemple la campanya de 
La Coll@nada No és no, la 
Mancomunitat Intermuni-
cipal de la Conca d’Òdena 
(MICOD) promou enguany 
la campanya per a municipis 
lliures d’agressions sexistes, en 
el marc de les festes majors i 
ambients festius i d’oci noc-
turn. 
Les festes majors són esdeve-
niments per a la socialització 
i el divertiment, on la base 
és passar-ho bé i esbargir-se, 
però on sovint es donen si-
tuacions incòmodes o com-
portaments de caire sexista. 
Actituds com la insistència, els 
tocaments, l’assetjament, les 
bromes, la gelosia o l’excés de 
control són les que incorpora 

aquesta campanya que, sota el 
lema No en deixem passar ni 
una!, pretén visualitzar-les i 
identificar-les, conscienciant 
el conjunt de la ciutadania 
que cal aturar-les i no perme-
tre-les. Aquestes situacions 
s’agreugen en contextos festius 
i és per això que la campanya 
també vol deixar clar que res 
justifica cap agressió. El cartell 
il·lustratiu incorpora precisa-

ment la frase Ni la meva forma 
de vestir ni l’alcohol justifiquen 
cap agressió. 
La campanya es podrà veure 
en espais i places d’Igualada 
on hi haurà concerts, com les 
Barraques o la Revetlla de les 
Places. S’ha enregistrat també 
una falca que es podrà escol-
tar a través de la radiofonia 
dels concerts i es repartiran 
adhesius amb el lema.  

REDACCIÓ / LA VEU 

Molta gent va partici-
par, un any més, de 
la portada d’aigua-

de Sant Magí de la Brufaga-
nya, que organitza des de fa 20 
anys els Amics dels Cavalls de 
l’Anoia. A la foto podeu veure 
els preparatius de la portada 
d’aigua, feta des de Sant Magí. 
A la part dreta es pot observar 
un anagrama de la Pastisseria 
Pla, que col.labora en la por-

REDACCIÓ / LA VEU 

Tradicionalment, el final 
de les rebaixes d’estiu i 
el principi del mes de 

setembre, està marcat per una 
nova edició de la Botiga al 
Carrer. Són ja vint anys d’una 
de les campanyes comerci-
als amb més èxit a Catalunya 
Central. Aquesta activitat his-
tòrica tornarà a reunir més 
de 100 comerços participants 
i milers de visitants que om-
pliran els carrers de la ciutat. 
Serà la setmana vinent.
Enguany, la Botiga al Carrer 
es presenta amb algunes mi-
llores en el seu format que 
aportarà més comoditat a 
l’hora de comprar. Hi haurà 
tres eixos de concentració de 
botigues amb carpes. Un serà 
a la plaça de Cal Font, un altre 
a la Rambla Sant Isidre i el ter-
cer a la plaça de l’Ajuntament. 

Amics dels Cavalls va 
repartir un miler de gots 
de l’Aigua de St. Magí

tada a Igualada des del primer 
any, el 1996.
Al carrer de Sant Magí es va 
procedir al repartiment de 
l’aigua beneïda prèviament, 
així com dels típics “ma-
ginets” elaborats per la pas-
tisseria Pla. Hi va ser present 
Jaume Aligué,  de l’Associació 
de Magins de Tàrrega que 
s’interessà pels “maginets”. 
Es van repartir, aproximada-
ment, un miler de gotets de 
l’Aigua de Sant Magí.

A l’interior de l’ermita de St. Magí es recorda la portada a Igualada.

Queda una setmana per l’edició 
d’estiu de la Botiga al Carrer

Tot això facilitarà bones com-
pres en un ambient agradable 
i amb música. En total, en tota 
la zona de vianants i comerci-
al, participaràn més de 100 
comerços, oferint d’aquesta 
manera a milers de visitants 
d’arreu una agradable visita i 
compres tranquil·les.
La Botiga al Carrer és l’opor-
tunitat única pels comerciants 

que volen treure els seus es-
tocs de la temporada d’estiu, 
que oficialment s’acaba aquest 
dimecres, dia 31 d’agost.
Per tant, el dia 3 de setembre, 
cal reservar cita amb les boti-
gues igualadines que oferiran 
els productes de la temporada 
vigent amb uns preus real-
ment atractius i increïbles de 
sempre.

REDACCIÓ / LA VEU 

P rotecció Civil de la Ge-
neralitat ha posat en 
Prealerta el Pla especi-

al d’emergències per incendis 
forestals INFOCAT per l’ele-
vat perill d’incendi forestal 
avui a moltes comarques de 
les demarcacions de Barcelo-
na, Catalunya Central, Lleida, 
Tarragona i Terres de l’Ebre. 

Protecció Civil alerta de 
l’alt risc d’incendi

Es preveu que la situació es 
pugui allargar els propers dies 
davant la pujada de tempera-
tures màximes i les humitats 
relatives mínimes en diverses 
zones del territori, inclosa tota 
la comarca de l’Anoia.
 Es demana anar amb molt 
de compte, evitant qualsevol 
situació de risc i alertar el te-
lèfon d’emergències 112 de 
Catalunya si es veu fum. 

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

 ra  d a a os
 tor olar lo a

Visites concertades

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
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 A d v o c a d e s  •  A d m i n i s t r a d o r e s  d e  f i n q u e s
 M e d i a c i ó  •  D r e t  c o n c u r s a l

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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VALLBONA / LA VEU 

A quest any, 2016, la 
diada de Sant Barto-
meu, patró de Vall-

bona, queia en dimecres, amb 
la qual cosa caldrà esperar al 
cap de setmana per gaudir de 
la majoria d’actes de la Festa 
Major. Tot i això, dimecres es 
va fer l’ofici religiós, acompa-
nyat per la Coral Ara i Aquí de 
Vallbona. A la tarda PD Pui-
xana va oferir una discoteca 
de caire vesprenc amb música 
per “mares i fills”, sense els tò-
pics clàssics de la típica disco-
teca.   
Aquest any es repeteix el que 
va funcionar ara fa 2 anys, la 
botifarrada amb karaoke amb 
un èxit de participació supe-
rior a l’esperada, es farà demà 
dissabte per sopar. També es 
repetirà els inflables i la festa 
de l’escuma, al carrer del Pèlag 
Roquer, on nens i després pa-
res, mares, avis, àvies, van fruir 
d’un bany d’escuma i més tard 
d’un bany d’escuma de colors; 
a partir de les 17h.
També repeteixen el diumenge 
pel matí, Els Falcons i el con-
curs de Botxes. A les pistes de 

petanca a partir de quarts de 
deu els jugadors es trobaran 
i competiran previ esmorzar 
i composició dels triplets. Els 
Falcons no fallen i actuaran a 
la plaça.
Repetiran també la piscina 
nocturna, després de l’èxit de 
dies enrere calia tornar-ho a 
fer i gastar un dels últims car-
tutxos de les nits d’estiu, es 
durà a terme el divendres.
El Casal d’Avis de manera 
enèrgica també participa en 
dos actes de tarda, dissabte fa-
ran un bingo i diumenge cine 
amb “Pequeña Miss Sunshine” 
amb berenar qui vulgui.
L’esport també té un especial 
contingut en la Festa Major, 
amb el pàdel i la nova con-
cessió del bar per organitzar 
un torneig de Festa Major. Es 
farà un triatló destinat a tot 
nen o persona que vulgui de-
senvolupar esport de manera 
individual. Amb la refundació 
del club futbolístic del poble, 
s’organitza per dissabte a les 5 
de la tarda un torneig de Festa 
Major. El C.F. Vallbona me-
surarà les seves forces contra 
U.E. Jorba i el U.D. Rebrot. 

Vallbona d’Anoia celebra 
la seva Festa Major

CABRERA / JORDI PUIGGRÒS 

C abrera seguirà les 
passes de Vallbona i, 
també, la seva convul-

sa actualitat política. Aques-
ta setmana s’ha conegut que 
els regidors d’ERC, CiU, ICV 
i el partit d’independents de 
Cabrera han presentat una 
moció de censura contra l’al-
calde Salustià Monteagudo i el 
grup del PSC. Qui farà possi-
ble la presentació de la moció 
és el regidor d’Iniciativa, José 
Fernández, que mantenia un 
acord de govern amb els so-
cialistes que ara ha trencat. 
ERC, amb l’exalcalde Jaume 
Gorrea, va guanyar les elec-
cions per 173 vots davant els 
149 del PSC, les dues forces 
amb tres regidors cadascuna, 
per un cadascú CiU, ICV i In-
dependents.
La situació ha provocat la lò-
gica indignació a Montagu-
do, que hi veu “xantatge” per 
part del regidor ecosocialista.  

El Bruc recupera un antic camí

EL BRUC / LA VEU 

V eïns que formen 
part del grup de vo-
luntariat ambiental 

del Bruc han recuperat un 
antic camí que estava perdut. 
Aquest camí comunica la pla-
ça del Racó amb la Font de la 
Mare de Déu. El camí baixa 
fins al torrent i porta a la Font. 
Durant la Festa Major s’ha fet 
una activitat en la que alguns 
veïns i veïnes van explicar els 
seus records. Al safareig de 
la Font es rentava la roba i al 

costat del safareig hi havia una 
canyella on s’agafava l’aigua 
en una època en la que les ca-
ses no tenien aigua de xarxa. 
Quan els nens i nenes arriba-
ven d’escola, les mares els en-
viaven a buscar aigua. 
El Jaume Escriu va dir als ve-
ïns que van participar a l’acte: 
“si m’haguessin donat un euro 
per cada vegada que vaig venir 
a buscar aigua, us podria con-
vidar a tots a fer un creuer...”  
El camí també servia per anar 
a jugar... a vegades per llen-
çar-se pedres entre colles del 

carrer Parròquia i el Bruc de 
Mig i Bruc de Baix.... i també 
era el lloc en el que es podia 
trobar als amics.
Amb la recuperació d’aquest 
camí el Bruc torna a tenir un 
accés directe a un espai encisa-
dor com és la Font de la Mare 
de Déu. I també es recuperen 
els records de les vivències que 
els més grans poden transme-
tre als joves. Això també es un 
patrimoni immaterial vincu-
lat als llocs i als models de vida 
d’un poble.

Salus Monteagudo (PSC).

Jaume Gorrea (ERC).

“Que Cabrera d’Anoia, “surti 
de l’Associació de Municipis 
per la Independència us sor-
tirà car”, va dir ERC Cabrera 
al seu moment”, diu Montea-
gudo. “Com a conseqüència 
d’això s’inicien hostilitats i 

oferiments a regidors del Go-
vern, i finalment compren el 
vot de censura d’un regidor 
de ICV al més pur estil mafi-
òs, trencant un pacte de legis-
latura, escrit i signat per ICV 
per 4 anys i sense cap motiu i 
escrúpol.... El preu de la com-
pra són 1.600 euros mensuals 
per a l’únic regidor de ICV a 
Cabrera. La nostra reflexió 
és: Tot s’hi val?, ERC accepta 
aquest zantatge?”, diu Mon-
teagudo en un comunicat. 
“Recordem que aquest regidor 
va exigir més diners per con-
tinuar donant recolçament als 
Socialistes. De tot l’exposat, es 
disposen de proves fefaents en 
suport físic”. 
Efectivament, Monteagudo ha 
enviat a La Veu un arxiu d’àu-
dio d’una conversa entre ell i 
Fernandez, amb la presència 
d’altres dues persones, en les 
que el regidor d’ICV demos-
traria les “causes” de la seva 
decisió. Més informació en 
properes edicions.

BICICLETESBICICLETESBICICLETES
c/Aurora, 50 Igualada 08700

LIQUIDACIÓ 
PER

REFORMES
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Més de 40 activitats 
vestiran la Festa Major 
de Piera

PIERA / LA VEU 

D el 2 a l’11 de setem-
bre se celebra la fes-
ta gran del municipi 

amb activitats per al jovent, de 
cultura popular i la comme-
moració de la Diada de Cata-
lunya com a més destacades
La Festa Major de Piera tor-
na del 2 a l’11 de setembre. 
Nou dies amb més de 40 ac-
tivitats, commemoracions, ex-
posicions, tornejos i concerts 
pensats per al gust tothom, 
per tal de fer una festa enca-
ra més participativa. Els joves 
són un dels col·lectius en què 
més s’ha pensat a l’hora de fer 
el programa, amb una nit de-
dicada al jovent el primer dia 
de Festa, que inclou una Festa 

Holi i el Devotion Festival; les 
Vi Pierrakes el dissabte 10 o 
les activitats de Dispiera.
El dissabte 3 es concentraran 
els actes de cultura popular, 
com la Gran festa del pubillat-
ge o la X Trobada de diables 
infantils i correfoc. L’endemà, 
diumenge, tindrà lloc la II 
Trobada de falcons de l’Ano-
ia, amb la celebració del 20è 
aniversari dels Falcons de Pi-
era. El 8 de setembre és el torn 
de les activitats infantils, amb 
karts ecològics, inflables i la 
festa de l’escuma.
El punt final a la festa el po-
sarà la commemoració de la 
Diada de Catalunya, amb un 
homenatge a Rafael Casanova, 
una paella popular, sardanes i 
havaneres al parc del Gall Mu-
llat durant tot el dia.

PIERA / LA VEU 

C ontinuen les festes als 
nombrosos nuclis de 
Piera, abans que arri-

bi la Festa Major de la ciutat. 
Aquest cap de setmana és el 
torn d’El Bedorc, amb el gruix 
més important d’activitats, i 
també del Bosc de l’Àliga. El 
programa d’actes al Bedorc, 
a partir d’avui divendres, és el 
següent:

Divendres 26 d’agost
17 h Porta els teus Playmobils 
i Legos a la Sala i munta la teva 
maqueta! Inscripcions al Cafè. 
Hi haurà premis i obsequis 
per a tots els participants.
19 h Inauguració de l’exposi-
ció bedorquina de Playmobils 
i Legos a la Sala. Veniu i po-
deu aconseguir un obsequi!! 
Estarà oberta durant tota la 
festa major.
21.30 h Sopar de germanor a 
càrrec del Restaurant El Racó 
d’en Canela a la pista. Pregó 
de festa major escrit per en 
David Canela. En acabar, ac-
tuació del grup “Els Pedaços” 
i seguidament Concert amb 
el Grup de versions “Doble 
Cara”. Per acabar la nit, disco-
mòbil. Si a les 3 h tens gana, 
menja’t un Bedorcfrankfurt.
Dissabte 27 d’agost

11 a 14 h Inflables aquàtics per 
a petits i grans, a la pista.
18.30 h Taller per a petits i 
grans a càrrec dels Falcons de 
Piera al carrer Figuerot. Ani-
ma’t a fer figures humanes! A 
continuació, cercavila amb els 
Eixerits Geganters de la Vila 
de Piera. En acabar la cercavi-
la, exhibició dels Falcons da-
vant del Cafè de l’Associació. 
En acabar, coca i xocolata.
19 h Final del Campionat de 
Truc al Cafè.
23.30 h Ball de Gala amb el 
grup bedorquí “La Matasis-

El Bedorc.

Festes al Bedorc i al Bosc 
de l’Àliga de Piera

tocs”. A la mitja part, exhibició 
de balls fets per les nenes del 
poble i entrega de premis dels 
Playmobils i Legos.
Diumenge 28 d’agost
13 h Missa Solemne amb la 
Coral de Piera.
13.30 h Vermut amb el grup 
“Gall Mut” al Cafè de l’Asso-
ciació.
21 h Sopar bingo i entrega dels 
premis del Campionat de Truc 
i Playmobils i Legos.
Els abonaments i tiquets es 
podran passar a comprar pel 
despatx de l’Associació del 20 
al 26 d’agost, de 19 a 21 h.

Festa al Bosc de l’Àliga
Dissabte 27 d’agost
21.30 Sopar popular i bingo.
23.30 Actuació musical amb 
Any Q. I disco mòbil a partir 
de les 2.30.
Diumenge 28 d’agost
18.00 Animació infantil amb 
Los Tetes.
19.15 Xocolatada

Nou instrument de participació ciutadana
PIERA / LA VEU 

L’Ajuntament de Piera 
instal·la una pantalla 
tàctil al municipi per 

conèixer l’opinió i els suggeri-
ments dels vilatans.
El consistori ha fet un nou 
pas per millorar la participa-
ció ciutadana dels pierencs al 
municipi, a través d’un nou 
instrument. Es tracta d’una 
pantalla tàctil, instal·lada a la 
recepció de l’Ajuntament, que 
planteja preguntes per conèi-
xer la opinió dels ciutadans en 
temps real, a més d’una fines-
tra perquè puguin expressar 

els seus comentaris i suggeri-
ments.
La infraestructura és total-
ment accessible per a tothom 
i està disponible en dos idio-
mes: català i castellà. Es preveu 
que es pugui moure d’ubica-
ció en funció de les necessitats 
de cada moment. Les respos-
tes introduïdes pels ciutadans 
es gestionen a través d’una 
plataforma web, que recull 
els comentaris i els processa 
estadísticament. Els resultats 
es presentaran amb caràcter 
periòdic a través dels diver-
sos canals de comunicació de 
l’Ajuntament.

MAESTRO SANASI
AUTÉNTICO VIDENTE MEDIUM AFRICANO

Con alta experiencia en todos los campos puedo crear amor donde no existe, ayudo a solucionar cualquier problema.

Amor, impotencia sexual, recuperar la pareja, romper ligaduras, infertilidad, atraer éxitos en los 
negocios, judiciales, problemas matrimoniales, quitar hechizos, mal de ojo, amarres, problemas 

familiares, vicio de droga, �delidad entre parejas, unión de parejas, enfermedades crónicas, 
empresa, trabajo, protección de negocios, dolor de cuerpo, suerte, encontrar pareja, cualquier 

otro problema que tenga en la vida yo te lo soluciono con rapidez y garantía 100% en tres días. 
DESPLAZAMIENTO POSIBLE.

TENGO EL ESPÍRITU MÁGICO MÁS RÁPIDO PARA SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMA

657 218 477
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
93 804 24 51

671 669 047

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



MASQUEFA / LA VEU 

E ls tradicionals concerts 
de nit, les activitats es-
portives, els àpats po-

pulars, l’aigua com a element 
protagonista i el concurs Top 
Talent com a proposta estrella, 
han completat un programa 
d’actes per a totes les edats i 
molt participatiu que va co-

Can Parellada va viure 
les festes amb intensitat

Demà dissabte, Dia del Soci del Casal 
de la Gent Gran dels Hostalets

mençar el passat dijous 18 
d’agost i finalitzar  diumenge 
amb un sopar de germanor.
L’Ajuntament de Masquefa 
fha felicitat l’Associació de 
Veïns Can Parellada i a tots 
els establiments comercials i 
de restauració per la bona or-
ganització i desenvolupament 
d’aquestes festes 2016.
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HOSTALETS P. / JOSEP LLOPART

El proper dia 27 d’ Agost, 
demà dissabte, es ce-
lebrarà  el  dia del soci 

del Casal de la Gent Gran dels 
Hostalets de Pierola. Es un dia 
en que es fa un esplèndid di-
nar i una audició d’ havaneres. 
Com  en altres anys, tots els 
membres de la corporació 
municipal hi són convidats i 
fan acte de presència  detall 
que  s’agraeix.
Un casal que any darrera any 
la seva  junta no para d’ orga-
nitzar activitats molt diversi-
ficades... Excursions, sessions 
de Balls, celebracions Popu-
lars Jocs de Taula... Bingos 
setmanals Conferencies  etc.  
En totes aquestes activitats, 
cal destacar la tasca cons-
tant silenciosa  del treball  i 
compromís dels membres 
de la Junta actual, no rega-
tejant esforços perquè tot el 
que s’organitzi  sigui exitós. 
En els darrers tems el núme-
ro de socis ha crescut de una 
manera espectacular, són  uns  
quatre-cents els afiliats que 
paguen una mínima  quota 
per gaudir del confort de les 
instal·lacions que gentilment  
ofereix l’Ajuntament. Locals, 
calefacció, aire condicionat, 
diaris revistes, i serveis de ne-
teja a més  de  una  ajuda eco-

Casal de la Gent Gran, al costat de l’Ajuntament.

nòmica. Dins dels associats un 
30% són de fora del municipi 
majoritàriament de Piera, que 
han trobat en el nostre casal 
un tracte personal efectiu  i 
una activitat molt  atractiva. 
Dins de tota aquesta activi-
tat encara es pot millorar en 
un dels aspectes que són part 
fonamental  d’ésser soci de 
una entitat. Dit això caldria 
preguntar-se. Què és el  Soci? 
Soci és, entre altres defini-
cions, la persona que forma 
part d’una associació, d’una 
entitat, en aquest cas del casal 
de la Gent  Gran. Seria molt 
positiu que els socis fessin 
propostes tant d’activitats que 
creuen que podrien portar-se 
a terme com de participar ac-

tivament en  divulgar-les.  La  
Junta que és representativa de 
tots els socis, crec que estaria 
oberta a noves propostes sem-
pre que fossin en un mínim 
representatives i viables.
Tornant al dissabte dia 27 
d’Agost, la festa del soci tin-
drien que esser el màxim  
d’assistents els que omplissin 
les taules. Tothom que física-
ment es trobi  bé ha d’assistir a 
la festa de la seva entitat. Com 
a soci és el principal protago-
nista.  Al voltant d’una taula 
enraonen, compartint unes 
hores d’ esbarjo i  fent amb 
la seva presència un acte de 
reconeixement a la tasca de 
la Junta que tan curosament 
organitza  aquesta diada. 

HOSTALETS PIEROLA  / LA VEU

L a Setmana de la Joven-
tut és un dels esdeve-
niments més esperats 

als Hostalets de Pierola, no 
només pel jovent, també pels 
més petits i grans. Són set 
dies on els joves hostaletencs 
són els protagonistes del mu-
nicipi.
L’ARC Juvenil completa una 
nova edició de la Setmana 
de la Joventut amb un gra-
pat d’activitats, participació 
i 7 dies d’experiències en ple 
mes d’agost. Tot un repte que 
l’entitat ha treballat a la per-
fecció a partir del gran treball 
efectuat pels seus membres.
Des de l’inici, el passat dijous, 
11 d’agost, es dibuixava una 
setmana plena d’activitats, 
d’emoció, diversió, cultura 
i compromís. Entre les pro-
postes viscudes cal destacar el 
teatre amb Improshow, l’ex-

Exitosa Setmana de la Joventut

cursioneta, sopar popular, fi-
deuà, jocs, gimcana nocturna, 
el waterpolo, body combat i 
zumba a la piscina o els actes 
del darrer dia com la pintada 
al pedrís i el concert del grup 
Sota Zero.
El programa s’ha desenvolu-
pat al 100% i ha comptat amb 
la gran coordinació i el bon 

ambient per part de l’orga-
nització, que ha sabut donar 
la varietat per tal que tothom 
pogués trobar el seu espai per 
participar de la Setmana.
L’any que ve, la Setmana de 
la Joventut dels Hostalets de 
Pierola arribarà a l’edició 40 
de la Setmana de la Joventut, 
segur que serà ben especial. 

MASQUEFA / LA VEU 

E ls propers 6 i 9 de se-
tembre es celebra-
ran les noves sessions 

d’aquest programa que pre-
tén ajudar les persones que es 
troben en procés de recerca 
de feina. En aquesta ocasió, 
el taller pretén posar l’accent 
en la promoció d’un mateix a 
l’hora d’encarar una entrevis-
ta laboral. En aquest sentit, els 
participants tindran l’oportu-
nitat de realitzar un speed da-
ting, una ronda d’entrevistes 
professionals simulades amb 
experts en selecció de recursos 
humans que serviran a mode 
d’entrenament i perfecciona-
ment de les habilitats d’au-
to-promoció.
L’assistència és gratuïta i es 
pot fer la inscripció corres-
ponent fins l’1 de setembre, ja 
sigui presencialment, per telè-
fon (93.772.7828) o via correu 

Taller com aprendre a fer 
un discurs, a Masquefa

electrònic (ctc.serveiocupa-
cio@masquefa.net). 
Apropa’t a l’empresa! és un 
projecte realitzat conjunta-
ment pels Ajuntaments de 
Masquefa i Piera amb el suport 
de la Diputació de Barcelona 
que té per objectiu oferir a les 
persones que estan en procés 
de recerca de feina informació 
de primera mà que els ajudi 
a millorar i perfeccionar les 
seves candidatures i currí-
culums professionals. Mitjan-
çant trobades presencials amb 
representants d’empreses, els 
participants d’aquest progra-
ma tenen l’oportunitat d’es-
coltar en persona quins perfils 
professionals van més buscats, 
quines són les característiques 
que fan una candidatura més 
elegible que una altra, quines 
habilitats són les preferides 
per part de les empreses i 
quines són les claus per tal que 
el nostre CV sigui atractiu.



Amb el carnet del Club del 
Subscriptor de La Veu gaudi-
ràs de descomptes de fins al 
20% en una gran varietat de 
comerços i activitats cultu-
rals. Visita El Club del Subs-

criptor, dins de veuanoia.cat 
i descobreix més detalls i la 
llista completa de les promo-
cions. Fes-te Subscriptor de 
La Veu i comença a estalviar 
des del primer dia  

E L VALOR DE LA FEINA BEN FETA

1,5€ a la setmana, 
una bona inversió

Més de 60 establiments oferint descomptes 
exclusius per als subscriptors de La Veu

35 anys al 
quiosc tots els 
divendres

·Som periodistes.

·Col·laborem amb diferents 
capçaleres de diaris d’àmbit 
nacional.

·Som fundadors i formem 
part de l’Associació de Cap-
çaleres de Catalunya. Tenim 
veu a la junta que les repre-
senta.

·Volem que totes les veus 
de la comarca puguin dir la 
seva: Tenim més de 80 col-
laboradors de tots els sec-
tors que donen veu al diari.

·Promocionem la cultura i 
l’esport.

·Col·laborem amb diferents 
associacions donant suport 
a l’obra social 

·Els nostres anunciants gua-
nyen relleu i presència a les 
llars i establiments de tota la 
comarca.  

Sortejos 
mensuals 
valorats en 
més de 
500 €
Bicicletes, vols en globus, 
entrades per al cinema, per 
al teatre, cursos d’escalada, 
reparacions, concerts, en-
trades per l’hoquei i molt 
més!   

veuanoia.cat
Subscriu-te gratuïtament 
al nostre diari digital
CADA DIA | NOTÍCIES DE TOTA LA COMARCA

www.veuanoia.cat D E   L’A N O I A
LA VEU

PUBLICITAT 

Fes-te subscriptor de LA VEU i gaudeix 
de descomptes en molts establiments i 
activitats de la comarca.

Si et subscrius aquest mes 
gaudiràs de 2 mesos gratuïts.

Més info: Tel 93 804 24 51
subscriptor@veuanoia.cat

Si et fas subscriptor de La Veu, amb aquesta butlleta tens 3 mesos de subscripció gratuïta

Porta’ns les teves dades a:
c/Retir 40 -08700 Igualada

o informa-te’n al tel. 93 804 24 51  

Nom i cognoms:

Adreça:

Telèfon mòbil:                                                  Email:
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Menys incendis que 
l’any passat a l’Anoia
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VECIANA / LA VEU 

El passat cap de setma-
na el nucli de Veciana 
va viure una gran festa 

major organitzada per la co-
missió de festes en honor a la 
patrona del poble.
Les activitats festives van co-
mençar el divendres a la nit 
amb la sardinada popular que 
va aplegar més de tres-centes 
persones a la plaça de Ra-
mon Servitje. A continuació 
el grup de teatre Bell-Lloc, 
de Sant Pere de Ribes, va in-
terpretar l’obra “El malalt i el 
metge” una adaptació pròpia 
de les obres “El malalt ima-
ginari” i “El metge a garrota-
des” de Molière amb la qual 
van fer passar una bona vet-
llada al públic assistent.
L’endemà dissabte a la nit 
multitud de persones van 
omplir la mateixa plaça per 
gaudir del ball de revetlla a 
càrrec del grup Liberty. A la 
mitja part es van repartir  en-
trepans de pa amb tomàquet 

cloure l’acte litúrgic entonant 
els goigs de la Mare de Déu de 
Veciana. A la sortida hi hagué 
un aperitiu per a tots els as-
sistents en el magnífic entorn 
de què disposa l’església des 
de que l’any passat l’Ajunta-
ment hi realitzés importants 
obres de millora.
A la tarda un taller de circ a 
la plaça de Sant Miquel van 
fer passar una bona estona a 
xics i grans. Una estona més 
tard, cap a 2/4 de 8 del ves-
pre, el duet format per Ber-
nat Ramon i Robert Canela 
iniciaren el concert amb el 
qual farien cantar i aplaudir 
el públic amb cançons tant 
conegudes com Hallelujah, 
Filomena o La Bella Lola, en-
tre d’altres.
Amb aquest concert es va po-
sar punt i final a la festa gros-
sa de Veciana de la qual se’n fa 
una valoració més que positi-
va tant per la bona meteoro-
logia com per la gran partici-
pació i bon funcionament de 
tots els actes.

Veciana va viure una gran Festa Major

ANOIA / LA VEU 

E ls agents del Pla d’In-
formació i Vigilància 
contra incendis fores-

tals de la Diputació de Barce-
lona han informat un total de 
33.864 persones des de l’inici 
de la campanya, el 17 de juny, 
dissuadint 157 accions d’in-
fracció  i detectant 503 punts 
re risc en el conjunt dels 268 
municipis de la demarcació de 
Barcelona que participen en la 
campanya.
Durant la segona quinzena 
de juliol es van produir a les 
comarques barcelonines un 
total de 21 incendis de vegeta-
ció, dels quals 16 van afectar a 
zones forestals, amb 118,2 ha 
afectades. Aquestes xifres se 
situen per sota de la mitjana 
dels darrers 15 anys (2001-
2015) per aquesta mateixa 
quinzena, que és de 217 ha 
afectades pel foc.
Per comarques, la més afec-
tada és el Bages, on des de 
l’inici de la campanya d’estiu 

s’han cremat  90,5 ha en 13 
incendis forestals i agrícoles, 
seguides de l’Anoia, amb 42, 4 
ha i 11 incendis; la zona Pene-
dès-Garraf, amb 15,8 ha i 17 
incendis i el Vallès Occiden-
tal amb 14,2 ha i 12 incendis. 
A l’Espelt es va registrar di-
marts al migdia un incendi en 
un camp de rostolls que es va 
controlar ràpidament (veure 
foto).
El Pla d’informació i Vigilàn-
cia contra incendis forestals 
per aquest estiu, compta amb 
un equip de 262 persones que 
fan tasques d’informació i vi-
gilància en 472.979 ha fores-
tals de 268 municipis. Per a la 
realització d’aquest treball, els 
diferents equips disposen de 
91 vehicles 4X4 per recórrer 
els diferents itineraris d’espe-
cial vigilància, espacialment 
els llocs freqüentats per excur-
sionistes, com zones d’esplai i 
lleure, per informar i contro-
lar de possibles negligències, 
detectar punts de risc i dissua-
dir d’infraccions.

Incendi, dimarts al migdia, a l’Espelt. Foto: Cristina Roma.

i pernil tal i com es ve fent 
des de l’any 1985. Durant el 
ball l’alcalde de Veciana, Jordi 
Servitje, va dirigir unes pa-
raules d’agraïment i record a 
les famílies de Cal Turull, Ca 
l’Elies, Cal Brunet i Els Tots 
les quals ara fa trenta-cinc 
anys van tenir la iniciativa 
de recuperar la festa grossa 
de Veciana després de molts 
anys de no celebrar-se. Ser-
vitje també va dirigir unes 
emotives paraules a l’actu-
al comissió de festes la qual 
enguany fa dues dècades que 
s’encarrega d’organitzar la 
festa grossa amb molt d’èxit. 
Va donar les gràcies a totes 
les persones que amb la seva 
feina i esforç fan possible que 
any rere any Veciana tingui 
una gran festa major.
L’endemà diumenge la diada 
festiva va començar a les 12 
del migdia amb la missa so-
lemne en honor a la patrona 
oficiada per mossèn Enric i 
acompanyada per les veus de 
la Coral de Veciana que va 

PIERA / LA VEU 

U n total de 140 equips 
i 230 jugadors parti-
ciparan a la desena 

edició d’un torneig que se ce-
lebrarà del 26 al 28 d’agost
El proper cap de setmana, del 
26 al 28 d’agost, se celebrarà 
el 10è Torneig de vòlei sorra, 
organitzat per l’associació 83 
i mig. El certamen ja té asse-
gurat, un any més, el seu èxit, 
amb 140 equips inscrits i 230 
jugadors en total. Les inscrip-
cions s’han tancat abans del 
previst, ja que s’han omplert 
totes les places.
El torneig s’organitza entorn 
de diverses categories: 2x2 o 

Inscripcions completes 
al torneig de vòlei sorra de Piera

4x4, masculí, femení i mixt, 
obert o elit i tindrà lloc a les 
instal·lacions de Can Mas. 
L’organització ha destinat una 
zona per a l’acampada i, com a 
novetats d’enguany, ofereix un 
servei de fisioterapeuta gratuït 
per als participants i inflables 
per als infants, presenta un re-
cull fotogràfic dels 10 anys, ha 
fet samarretes commemorati-

ves i ha organitzat un concurs 
d’Instagram i el sorteig d’una 
smartbox.
Els partits finals se celebraran 
diumenge, just després de l’ac-
tuació de beatbox d’Uri Mata. 
També hi haurà servei de bar 
durant tot el cap de setmana 
gràcies a la col·laboració de 
l’entitat pierenca Sbombat’s.
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Bona 
Festa Major!

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

ATMOSFERA SPORT - NON STOP TRAVEL - ALFIL - EL SAÜC 
LA CISTELLERIA - FIDEL SERRA - ROSA LLUCIÀ - LLEGIM...? 
CAL TARGARONA - INCREscENDO - JONC - LLUNA D’ARGENT
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I gualada viu des de dilluns 
una animada Festa Major, 
amb força activitats pre-

vistes. Aquest any la calor és 
protagonista, amb temperatu-
res que dimecres i ahir dijous 
van passar dels 35 graus. No 
sembla que la meteorologia 
hagi de jugar una mala pas-
sada, com en anys anteriors, i 
deixarà gaudir als igualadins 
d’una festa que té alguns in-
gredients interessants en l’àm-
bit musical -com els concerts 
de Maria del Mar Bonet, Fun-
dacion Tony Manero, Teràpia 
de Shock o el d’ahir de Blau-
mut- i una oferta teatral força 
digna. La Coll@nada torna a 
portar l’acció capdavantera a 
la festa, amb una important 
aportació, i, aquest any, prén 
importància la recuperació 
d’imatgeria popular (el Tabal 
de la Patera, els nous Gegants 
Vells, el ball solemne dels Ge-
gants d’Igualada, i el passaca-
lle). 

Una Festa Major “tardana”
La Festa Major 2016 també 
és la més tardana dels últims 
anys, gairebé a cavall del mes 
de setembre, la qual cosa ha 
despistat molta gent, que 
havia previst dies de vacan-
ces amb anterioritat just en 
aquests dies, pensant que la 
Festa Major era, com és habi-
tual, la “penúltima” setmana 

Igualada viu una calurosa i animada Festa Major
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La festa es va iniciar 
dilluns, amb la diada de 
Sant Bartomeu el pas-

sat dimecres, en la Festa 
Major més tardana dels 

últims anys

La jornada castellera de diumenge és un dels moments especials de la Festa Major.

del mes d’agost, i no la dar-
rera. A més, aquest any la FM 
coincideix també amb l’Aque-
larre de Cervera.
Diumenge, dia 28 d’agost, se 
celebrarà l’Exhibició Caste-
llera de Festa Major, amb els 
Moixiganguers d’Igualada 
com a protagonistes, acompa-

nyats pels Nens del Vendrell i 
la Colla Jove Xiquets de Valls. 
La Revetlla de les Places -en 
la que repeteix la Orquestra 
Maravella a la plaça de l’Ajun-
tament i el Vaparir Tour a Cal 
Font- i l’espectacle piromusi-
cal de final de festa tornaran a 
ser igualment cites ineludibles. 
Durant tres nits, a més, l’Espai 
de Barraques, coordinat pel 
departament de Joventut i si-
tuat novament al Rec, tornarà 
a ser l’epicentre de la nit per 
als més joves.
Paral·lelament, hi haurà les 
habituals competicions i acti-
vitats esportives obertes, com 
ara golf, escacs, escalada, bit-
lles catalanes, futbolí o tennis 
taula, i els ja clàssics partits de 
Festa Major de diferents clubs 
igualadins. 
El Teatre Municipal l’Ateneu i 
el Teatre de l’Aurora se suma-
ran a la Festa Major. L’Ateneu 
proposarà Enchanté amb les 
Divinas, Monòlegs amb Da-

vid Guapo i L’amor venia amb 
taxi amb el Grup de Teatre 
Amateur de l’Ateneu Igualadí. 
De la seva banda, l’Aurora ha 
programat T’estimo, però no 
tant amb Josep Llinuesa i la 
Companyia de Teatre Gaudí, 
i LaLolaBalla amb la compa-
nyia La Madarina. 
 
Visites culturals 
i exposicions 
Enguany destaquen també 
algunes visites culturals guia-
des, com la descoberta del re-
centment reformat celler del 
sindicat de Pagesos, obra de 
César Martinell, o la Casa de 
la Festa, l’indret on descansen 
els elements de la imatgeria 
festiva, principals protagonis-
tes durant aquests dies. 
Hi ha mostres i exposicions, 
com la que acull la Biblio-
teca Central i que porta per 
títol Comença la funció!, i la 
que allotja La Sala Municipal 
d’Exposicions, L’estiu, objec-

tiu dels fotògrafs.
Reforç de la seguretat i 
la neteja
Aquest any també hi ha una 
especial atenció per la segu-
retat -especialment a la zona 
de barraques- i per la neteja 
viària. Un centenar d’efectius 
vetllaran per la seguretat i la 
prevenció i una seixantena 
més desenvoluparan tasques 
de muntatge, logística i neteja. 
En total, doncs, al voltant de 
cent seixanta persones desen-
voluparan aquestes tasques. 
Policia Local i Mossos d’Es-
quadra duran a terme nova-
ment un dispositiu conjunt 
per a garantir la seguretat, es-
pecialment en horari nocturn. 
Enguany, a més, treballaran 
amb un únic sistema de co-
municació per a coordinar-se 
en l’àmbit de la Festa Major. 
Es vol prevenir fonamental-
ment baralles, robatoris i in-
fraccions administratives per 
la venda d’alcohol a menors. 
Hi haurà unitats dels dos cos-
sos policials visibles al voltant 
d’aquests espais perquè els 
ciutadans hi puguin recór-
rer si ho necessiten, agents 
de paisà a l’interior i unitats 
d’intervenció dels Mossos 
d’Esquadra a poca distància, 
que podran actuar en cas de 
desordre públic. Zones especí-
fiques com les Barraques i els 
concerts compten també amb 
personal de seguretat privada. 
Els serveis de neteja també 
duen a terme un desplega-
ment especial per la Festa Ma-
jor. Es dóna especial cobertura 
a les cercaviles i correfocs. En 
la majoria de casos, es mobi-
litza un camió cisterna amb 
conductor, tres o quatre es-
combradores amb conductor 
i cinc o sis operaris a peu, en 
funció de la brutícia prevista.  
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“Gaudiu-los per molts anys”. 
Amb aquesta frase el jove na-
varrès Aitor Calleja, autor de 
les figures dels nous Gegants 
Vells d’Igualada, s’adreçava als 
molts igualadins que dilluns 
van fer petit el Saló de Sessi-
ons de l’Ajuntament en la pre-
sentació d’aquests dos nous 
elements de la imatgeria festi-
va i popular de la ciutat, amb 
l’afegit, no menys important, 
de la figura, també perduda 
fins avui, del Tabal. 
L’acte de presentació, condu-
ït pel regidor de Cultura Pere 
Camps, va1 tenir un ampli 
protagonisme d’aquells qui 
més han treballat per a fer 
possible aquesta estrena a la 
Festa Major del 2016, sobretot 
la Federació del Seguici Tra-
dicional i Històric d’Igualada, 
la FESTHI, que presideix Laia 
Cuadras i que ha tingut en 
Daniel Vilarrúbias un expo-
nent destacat. Ismael Miñano 
va oferir als assistents les ex-
plicacions més documentades 
i tècniques que reafirmen la 
importància d’aquesta recu-

Igualada recupera els Gegants “Vells”, i la figura del Tabal

peració, sens dubte la novetat 
més destacada d’aquesta Festa 
Major. Han calgut dos anys de 
treball intens per fer realitat 
els nous Gegants Vells. Calleja 
explicava que “m’he hagut de 
basar en dibuixos que existien 
i l’ajuda d’experts d’altres po-
blacions, i dels gegants de Vic 
i del barri del Pi de Barcelona, 
fins a aconseguir fer el motllo 
i la pròpia construcció, feta 
amb materials tradicionals”. 
Els gegants han estat fets en 
cartró pedra, estucats i pintats 
a l’oli, i els cavallets amb fusta 
de faig.
La presidenta de la FESTHI va 
explicar que els gegants “són 
de la ciutat”, tot i que la propi-
etat recau en l’entitat, que s’ha 
bastit de donatius per a finan-
çar aquestes figures. 
Segons que va explicar Miña-
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La FESTHI ha estat la 
responsable del llarg  
procés de recuperació 

d’aquestes mostres 
d’identitat igualadina 

a la Festa Major

Nil Centellas, dels Protons, serà el Tabaler d’aquesta Festa Major.

El regidor Pere Camps i la presidenta de la FESTHI, Laia Cuadras,  en la presentació dels gegants.

La presentació dels gegants i el tabal va aixecar molta expectació.

no, hi ha constància de gegants 
a Igualada l’any 1489 i hi ha la 
seguretat que al segle XVII ja 
es comptava amb una parella. 
Els Gegants Vells que es recu-
peren ara, tenen la seva prime-
ra menció oficial el 1861. Les 
figures van sobreviure fins el 
1925 -mateix any que va desa-
parèixer la Moixiganga, veure 
foto de les pàgines centrals- i, 
amb la mateixa carcassa, se’n 
van fer de nous en aquesta 
data. Aquelles figures es van 

perdre o probablement des-
truir durant la Guerra Civil. 
També es reintrodueix en 
aquesta festa l’enorme Tabal 
de la Patera, que tocarà cada 
any un representant de les 
colles existents a la ciutat. Es va 
fer un sorteig i el van guanyar 
els Protons, que van nomenar 
Nil Centellas per a tenir l’ho-
nor de ser el primer Tabaler. 
Aquest instrument sonarà a 
l’inici i el final dels actes, amb 
l’objectiu de cridar, simbòlica-

ment, a les colles i comparses 
del seguici a la participació 
dels actes i acompanyar a les 
autoritats en les anades i tor-
nades des de l’Ajuntament 
fins la basílica de Santa Maria. 
El Tabal que s’utilitzarà és una 
reproducció del 2010, que ha 
cedit Daniel Vilarrúbias. 
No existeix cap imatge de 
l’original, així que s’ha usat 
el model “berguedà”. El Taba-
ler portarà espardenyes, i un 
bicorn com a barret. 

Av. Barcelona, 188 – 08700  –  IGUALADA  –   Tel. 93 803 29 65  –   www.vitermik.es  –  info@vitermik.es

L’energia més eficient
 és la que no es consumeix
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DIVENDRES 26

- A les 9.30 h i a les 12 h VI-
SITES GUIADES AL CELLER 
DEL SINDICAT DE VINYA-
TERS D’IGUALADA de l’ar-
quitecte Cèsar Martinell i 
Brunet. Ho organitzen: Ajun-
tament d’Igualada -  Progra-
ma de Millora del barri de 
Sant Agustí i Agro Igualada 
Cooperativa. Al Celler Cèsar 
Martinell (C/ de Joan Abat, 6)
- 11.30 h CONTES DE FESTA 
MAJOR, a càrrec de Mònica 
Torra. Contes alegres i festius 
per a nens i nenes a partir de 4 
anys. Doble sessió. S’explicarà 
el mateix conte que el dia an-
terior. A la Biblioteca Central.
- 12 h ESPECTACLE FAMILI-
AR: “LaLolaBalla”, amb la Cia. 
La Mandarina i Espai d’Arts, 
escola de dansa.. Original es-
pectacle de dansa interactiu 
per a tots els públics, per mi-
rar i ballar. Alguns nens i ne-
nes de 4 a 9 anys podran sortir 
a l’escenari a participar en la 
funció. Al Teatre de l’Aurora 
(vegeu venda entrades).
- 16 h Concentració d’an-
dròmines DE CAP AL REC. 
18h 3a Baixada d’andròmines. 
Convertiu una bici vella, un 
matalàs, un llençol,  en una an-
dròmina i baixeu pels carrers 
de la ciutat superant les corbes 
del recorregut. Ho organitza: 
Assoc. Juvenil La Coll@nada. 
Inici a l’av. de Gaudí cantona-
da amb c. Milà i Fontanals.
- 16.30 h ELS GEGANTS VI-
SITEN LA GENT GRAN. Vi-
sites festives a les residències 
per a la gent gran, a càrrec dels 
gegants del Poble Sec i els ge-
gantons Tomeu i Pia i els Na-
nos d’Igualada, acompanyats 
pels grallers del Mal Llamp 
d‘Igualada. Ho coordina: As-
sociació Cultural Dessota. Al 
Centre de dia Montserrat, Re-
sidència Igualada i l’Estada.
- 18 h ESPECTACLE FAMI-
LIAR: “LaLolaBalla”, amb la 
Cia. La Mandarina. Al Teatre 
de l’Aurora (vegeu venda en-
trades).
- 18 h VINE A BALLAR bac-
hata, boleros, pasdobles, salsa, 
mambo, cúmbia, merengues i 
ranxeres. Amb el quartet igua-
ladí SOM-HI BAND.  Al late-
ral de Cal Font/Clos.
- 19 h OBERTURA DE LA 
FIRA D’ATRACCIONS. Ins-
tal·lada a l’av. Catalunya entre 
els carrers d’Itàlia i França, 
fins al 29 d’agost.
- 19h INAUGURACIÓ DE LA 
PLAÇA DELS TRAGINERS a 

PROGRAMA DE LA FESTA MAJOR (divendres a dilluns)

càrrec de l’alcalde, Marc Cas-
tells i Berzosa.  A continuació 
qui ho desitgi podrà fer un 
petit passeig amb carro, gràci-
es a la col·laboració de l’Antic 
Gremi de Traginers.
La Xaranga ho peta amenit-
zarà l’acte i farà una cercavila 
musical per la ciutat.
Recorregut xaranga: plaça 
Traginers, c/ dels Traginers,  
c/ creueta, trav. Gomis, c/ de 
Sant Agustí, pl. de Sant Joan, 
c/ de Sant Simplici i pl. de la 
Creu
- 19.30 RUGBI DE FESTA 
MAJOR. Partit entre l’Anoia 
Rugby Club i un equip a de-
terminar. Ho organitza: Anoia 
Rugby Club. Al camp de fut-
bol Les Comes. 
20 h TALLER DE HIP HOP. 
Gratuït i obert a tothom, ins-
cripcions abans de començar. 
Porteu roba còmode. A la pla-
ça de l’Ajuntament.
- 21 h HIP HOP vs CON-
TEMPORANY DRUM BAT-
LLE. Exhibició d’una batalla 
de  dansa urbana per a tots els 
publics. A la plaça de l’Ajun-
tament.
- 21 h Concert de la BANDA 
DE MÚSICA D’IGUALADA, 
Obres clàssiques, modernes, 
de pel·lícules i populars del 
costumari igualadí. Dir.: Con-
cepció Ramió. Al lateral de Cal 
Font/Clos.
21 h TAST AL REC – BARRA-
QUES. Vine a sopar amb les 
tapes i els tastets gastronòmics 
que ens proposen les diferents 
barraques amb tapes a partir 
d’1’50 euros. Les Barraques 
2016 estaran gestionades per 

: La Coll@nada, Club Bàs-
quet Igualada, Unió Esportiva 
Montserrat, S.E Ateneu Igua-
ladí, Club de Futbol Iguala-
da, Associació Rec on Fire, El 
Garbell, Coral Juvenil Xalest, 
Moixiganguers d’Igualada, 
Associació Esportiva Fesport, 
Club Handbol Igualada, Igua-
lada Volei Club i Unió Cultu-
ral Extremeña Anoia.
Ho organitzen: entitats de 
barraques i Departament de 
Joventut. A l’espai de barra-
ques,  carrer  Dr. Joan Merca-
der.
22 h VERSOTS I BALL PAR-
LAT del Ball de Sant Miquel 
i els diables d’Igualada. A la 
plaça de l’Ajuntament. Acte 

amb foc.
22h Teatre: L’AMOR VENIA 
AMB TAXI  Peça Còmica, en 
tres actes de Rafael Anglada, 
a càrrec del Grup de Teatre 
Amateur de l’Ateneu. Una 
comèdia divertida i plena de 
situacions absurdes. Al Teatre 
Municipal l’Ateneu (vegeu 
venda d’entrades)
23.00 h CORREFOC amb els 
Petits Diables i Pixapólvo-
ra d’Igualada; el Ball de Sant 
Miquel i els Diables i el grup 
Mal Llamp amb les seves bès-
ties: el Voraxcis, Flameus i Mal 
Llamp; els Diables d’Igualada, 
amb la Víbria Jove d’Igualada. 
Coordina el correfoc: Diables 
d‘Igualada.

Recorregut: pl. de Sant Mi-
quel, c. de Sant Roc, c. de Sant 
Sebastià, pl. de la Creu, C. de 
Sant Simplici, c. de Sant Agus-
tí, trv. Gomis, c. de Sant Igna-
si, c. Creueta, c. dels Traginers 
i pl. dels Traginers.
Amb el suport del Programa 
de millora del barri de Sant 
Agustí. A la plaça de Sant Mi-
quel. Acte amb foc. 
- 23 h BIG BAND FUN  15 
musics de  l’escola akords in-
terpretaran un repertori dels 
80 i 90. A la plaça de l’Ajun-
tament.
- 23 h Concert de ANDREA 
MOTIS & JOAN CHAMOR-
RO, la revelació del jazz català
A la plaça de Cal Font
- 1.30 h IGUALADA JOVE EN 
CONCERT
- 1.30 h ET-CO* Els guanya-
dors del Track Vendrell 2015 
amb el premi a millor grup del 
Baix Penedés, ens presenten el 
seu treball Liberto!,
- 3 h MICK HONEYBOY 
Cantautor amb gran passió 
per la música d’arrel rural de 
tot el món. Guanyador del se-
gon premi del Certamen de 
música Jove d’Igualada 2015
- 4.30 h TOBOGGAN TONES 
Els que havien sigut Josh Allen 
& The Rootmakers (guanya-
dors del Certamen de Músi-
ca d’Igualada 2015) i amb un 
any de trajectòria tornen sota 
aquest nom nou, amb el seu 
estil de Pop amb Groove (Pop, 
funky…). Ho organitzen: en-
titats de barraques i Depar-
tament de Joventut. A l’espai 
de barraques,  carrer  Dr. Joan 
Mercader.
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DISSABTE 27

- A les 9.30 h i a les 12 h VI-
SITES GUIADES AL CELLER 
DEL SINDICAT DE VINYA-
TERS D’IGUALADA de l’ar-
quitecte Cèsar Martinell i 
Brunet. 
- 9.30 h L’ESMORZAR DEL 
SANT. Fins a esgotar les exis-
tències. Ho coordina l’Antic 
Gremi de Traginers d’Iguala-
da. Hi col·laboren: Gremi de 
Flequers i Celler Figueres. A la 
plaça de l´Ajuntament.
- 10 h ELS GEGANTS VISI-
TEN LA GENT GRAN. Visites 
festives a les residències per a 
la gent gran, a càrrec del Tonet 
Blanquer i el Bisbalet, acom-
panyats dels seus músics.
Ho coordina: Associació Cul-
tural Dessota i Colla Gegan-
tera del Bisbalet. A la Llar del 
Sant Crist, Pare Vilaseca i Clí-
nica Sant Josep.
- 10 h XXXVII CAMPIONAT 
DE TENNIS DE TAULA. Tro-
feu de Festa Major per a ma-
jors de 40 anys. Gratuït i obert 
a tothom.  Ho organitza: Club 
de Ping Pong Igualada. Al pa-
velló de les Comes.
- 10 h BLOC COMPETICIÓ 
OBERTA D’ESCALADA. De 
10 a 13 h nens i nenes i de 16 
a 21.30 h adults. Inscripcions 
obertes el mateix dia a la pla-
ça o abans a Ingravita. Inclou 
samarreta, entrepà i sorteig 
material. Més informació a in-
gravita.cat. Ho organitza i co-
ordina: Ingravita. Rocòdrom i 
escola d’escalada. A la plaça de 
Cal Font i a Ingravita.
- 10.30 h CAMPIONAT DE 
PARTIDES RÀPIDES D’ES-
CACS. Inscripcions fins dijous 
25 a les 14:00 h al Servei d’es-
ports de l’Ajuntament d’Igua-
lada. Gratuït i obert a tothom.
Ho organitzen: Club d’Escacs 
d’Igualada . A l’auditori de 
l’Ateneu Igualadí. 
- 11 h CAMPIONAT MUN-

DIAL DE FUTBOLÍ SANT 
BARTOMEU. Categoria per 
parelles. Edat mínima 14 
anys. Obert a un màxim de 32 
parelles. Inscripcions  de 9 a 
10:30 h. Ho coordina: l’Assoc. 
cultural El Pati d’Igualada. A 
la Penya (c/ de Sant Magí).
- 12 h TIRADES POPULARS 
DE BITLLES CATALANES 
organitzades pel Club de Bit-
lles Igualada. Fins a les 14 h. 
Al passeig Verdaguer (entre 
c/ Sta. Caterina i c/ de Sant 
Magí).
- 12.30 h VERMUT I FES-TA 
EL DINAR. La rambla s’om-
ple de cassoles, taules parades 
i fogons. Veniu amb la vostra 
colla o família i feu-vos el di-
nar!  Recordeu-vos de  portar 
taula i cadira, per fer la festa 
més sostenible porteu plats i 
gots reutilitzables.I després....
torna la Migdiada Popular, 
abans que la rambla deixi pas 
a la cercavila tradicional. Ho 
organitza: Assoc. Juvenil La 
Coll@nada. A la rambla de 
Sant  Isidre.
- 16:00 h PARTIT DE FUT-
BOL. Partit entre SE Ateneu 
Penya Blaugrana – CF Car-
me. Ho organitza: SE Ateneu 
Penya Blaugrana. Al camp de 
Futbol de les Comes.
- 18 h.  FUTBOL: XIII TRO-
FEU AVI FESTA MAJOR – 
Homenatge Ceci Diaz (2n. 
President AVI). Partit  entre 
els Veterans Igualada i UD 
Sant Maure. Ho organitza: 
Agrupació de Veterans Futbo-
listes d’Igualada. Al camp de 
futbol de les Comes. 
- 18 h.   FUTBOL femení: 
PARTIT FESTA MAJOR. Par-
tit  entre el Club Futbol Igua-
lada i el Club Futbol Santa Eu-
gènia (Girona). Ho organitza: 
Club Futbol Igualada. Al camp 
de futbol 2 de les Comes. 
- 18.30 h CERCAVILA TRA-
DICIONAL. Els Voladors, 
trabucaires d’Igualada; Drac 

Bufarot amb els Petits Diables 
i els Pixapólvora d’Igualada; 
els Petits Mal Llamp; el Drac 
d’Igualada,  la Víbria Jove 
d’Igualada amb els Diables 
d’Igualada; el drac Flameus, el 
Drac Voraxcis i el diables del 
Mal-Llamp d‘Igualada; el Bis-
balet, la Cinta i els Capgrossos 
Carme i Caterina, acompa-
nyats dels grallers del Bisba-
let; els nanos acompanyats del 
Punt de Malura  i els capgros-
sos de la ciutat, acompanyats 
pels grallers de Dessota; ge-
gantons Pia i Tomeu, Tonet 
Blanquer  i Conxita Teixidora 
amb els seus grallers; gegants 
de la ciutat, acompanyats dels 
Grallers d’Igualada;  Àliga de 
Vilafranca; Àliga d’Iguala-
da, acompanyada pels seus 
músics; Bitrac Dansa amb el 
Ball de Cercolets d’Igualada, 
acompanyats pels grallers de 
Santa Madrona; Agrupació 
Folklòrica amb el Galop de la 
Gitana, acompanyats amb els 
grallers Gallarda d’Igualada 
i la Banda de Música d’Igua-
lada. Exhibició dels diferents 
balls i grups de foc i imatgeria 
en arribar a la plaça. Presenta-
cions a càrrec del Salero. 

Amb la col·laboració de l’As-
sociació Cultural Dessota 
d’Igualada.
Recorregut: c. de Santa Maria, 
pl. Pius XII, c. del Roser, pl. 
del Rei,  c. de Sant Jordi, rbla. 
Gral. Vives, rbla. Sant Isidre, 
c. de Garcia Fossas, pl. de la 
Creu, c. de l’Argent i pl. Ajun-
tament. Acte amb foc.
- A continuació VERSOTS I 
BALL PARLAT DEL BALL DE 
DIABLES D‘IGUALADA. A 
càrrec dels Diables d’Iguala-
da. A la plaça de l’Ajuntament. 
Acte amb foc.
- 20 h PARTIT DE FUTBOL 
entre la UD Montserrat i el 
CF Sallent. Ho organitza: UD 
Montserrat. Al camp de futbol 
de les Comes.
- 20 h TEATRE D’HUMOR: 
“T’estimo, però no tant”, amb 
Josep Linuesa i la Companyia 
del Teatre Gaudí. Comèdia 
d’embolics plena de gags es-
bojarrats i unes pinzellades 
d’erotisme. Al Teatre de l’Au-
rora (vegeu venda d’entrades)
- 21.30 h SOPAR DE CERCA-
NIT. Agafeu forces abans del 
Cercanit amb botifarra i pa 
amb tomàquet. Ho organitza: 
Assoc. Juvenil La Coll@nada.

A la plaça de Sant Miquel

- 21.30 h Espectacle DE IG-
NOTO CANTU, el cant des-
conegut, dirigit per Arnau 
Vinós, guió d’Isidre Prat i pro-
duït per la Capella de Música 
de la Tossa. Amb el suport del 
Programa de millora del barri 
de Sant Agustí. Al Claustre de 
l’Escola Pia.
- 22:00 h DIVINAS presen-
ta ENCHANTÉ Un cabaret 
burlesque en què Les Divines 
recuperen gèneres com el cla-
qué, charleston o el cancan del 
París i Berlín de principis del 
segle XX. Premi Unnim de Te-
atre 2012. Al Teatre Municipal 
l’Ateneu (vegeu venda d’en-
trades).
- 22 h Concert de TERÀPIA 
DE SHOCK (pop-rock cata-
là): 10 anys cremant escenaris
Plaça de Cal Font
- 23 h CERCANIT 2016. L’es-
pectacular correbars d’Iguala-
da torna als carrers de la ciutat 
per Festa Major.
Inscripcions a la mateixa pla-
ça. Ho organitza: Assoc. Juve-
nil La Coll@nada.
Recorregut: pl. de Sant Mi-
quel,  pl. de Pius XII, c. Custi-

Per la Festa Major, 
postres de pastisseria
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DIUMENGE 28

- 8 h MATINADES  amb grups 
de grallers d’entitats d’Iguala-
da i comarca. Ho coordina: 
Moixiganguers d’Igualada. Pel 
nucli antic de la ciutat.
- 9 h CERCAVILA D’ANADA 
A OFICI. El Tabal, el Drac i 
la Víbria d’Igualada, Conxita 
Teixidora; Tonet Blanquer i 
els bessons Pia i Tomeu; amb 
els seus grallers; capgrossos 
d’Igualada, acompanyats dels 
grallers Gallarda; Gegants de 
la Ciutat amb els grallers de 
Dessota, l‘Àliga d’Igualada; 
Ball de Cercolets d’Igualada; 
Ball de Pastorets d’Igualada; 
i Ball de Bastons d’Igualada. 
També hi participen: els por-
tants d’honor del Sant; la poli-
cia local de gala;  el Penó de la 
Ciutat amb els seus portadors; 
el Salero de la ciutat i la cor-
poració municipal i represen-
tants de la Comissió de festes.
L’Associació Cultural Dessota 
és l’entitat gestora de la imat-
geria municipal no de foc. Els 
Diables d’Igualada són gestors 
de la imatgeria municipal de 
foc. Acte organitzat amb la 
col·laboració de la FESTHI
Itinerari: rambla Sant Isidre, c. 
Custiol, pl. Pius XII, c. de San-
ta Maria, pl. de l’Ajuntament, 
c. del Born i pl. del Bruc.  Acte 
amb foc.

ol, c. Nou, pl. de la Creu, rbla. 
Sant Isidre, c. de Sant Magí, 
c. del Clos, c. d’Òdena i pl. de 
Cal Font.
- 23 h Concert de M. del 
MAR BONET AMB BORJA 
PENALBA. La cantant ma-
llorquina i el guitarrista va-
lencià celebren dos anys de 
recitals en viu amb cançons de 
la mediterrània. A la plaça de 
la Creu.
- 23.30 h Concert de PEAR-
SON (indie-rock en català). 
Aquest grup de Sant Cugat, 
amb presència igualadina pre-
senta el seu primer àlbum. 
Música enérgica per parlar de 
personatges, indrets i vivenci-
es compartides.  A la plaça de 
Cal Font.
- 1 h Concert de 20 ANYS DE 
FUNDACIÓN TONY MANE-
RO (funk). El públic que va 
gaudir amb Supersexy Girl, 
entre d’altres, gaudirà d’un 
repertori especial en aquesta 
gira d’aniversari. Un especta-
cle replet de disco i de funk 
vibrant, ple de sorpreses i 
emoció, doncs hi ha molt a ce-
lebrar. A la plaça de Cal Font.

L’ENVELAT 2.0 . LA NIT DE 
LA COLL@NADA
- 1.30 ESNE BELTZA (País 
Basc) Qualsevol estil es queda 
petit a l’hora d’expressar el seu 
tipus de música amb influèn-
cia d’estils com l’hip-hop, el 
reggae, el soul, el rock, el folk, 
o la cúmbia
- 3 h TREMENDA JAURIA 
Des del cor de Madrid arri-
ba un grup que es defineix a 
si mateix com “una manada 
de perros salvajes” a ritme de 
reggaetón, kumbiastep i rap 
transgressor

- 10 h OFICI SOLEMNE 
EN HONOR A SANT BAR-
TOMEU.  Presidit per Mn. 
Eduard Flores, Vicari de les 
Parròquies del Centre d’Igua-
lada, a més d’Òdena, l’Espelt 
i Castellolí, amb la participa-
ció de la Schola Cantorum, 
dirigida per Pol Pastor Sa-
baté.. A l’ofertori tindrà lloc 
el ball de l’àliga de la ciutat, 
amb l’acompanyament musi-
cal d’orgue, a càrrec de Josep 
Xaubet i dues tenores, inter-
pretades per Olga Torra i M. 
Antònia Pujol, sota la direcció 
de Concepció Ramió. Després 
del cant final dels goigs, el Ball 
de Bastons farà el ball d’acata-
ment al Sant. A la Basílica de 
Santa Maria.
A la sortida, es farà el lliu-
rament de l’ESTAMPA DE 
SANT BARTOMEU, per part 
de membres de la Comissió de 
Festes i d’entitats de cultura 
popular i tradicional. Aquest 
any l’estampa és obra de Da-
niel Ramos, il·lustrador. La 
patrocina Gràfiques Lluc.
Seguidament, TRADICIO-
NALS ESPADATS a càrrec 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da. REPIC DE CAMPANES 
des de la Basílica i CERCA-
VILA D’ENTRADA A PLAÇA 
del seguici popular. Recorre-
gut: pl. del Bruc, c. de Santa 
Maria i pl. de l‘Ajuntament. A 

- 4.30h DJ INNERCUT Dj In-
nercut és un jove productor 
i Dj de la nostra ciutat, amb 
projecció internacional gràci-
es a l’estil de música electróni-
ca hipnótica i sincopada, com 
temes del seu nou EP, Hidden 
Shapes que va estrenar el pas-
sat mes de juny al Sónar 2015. 
Ho organitzen: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada i el Departa-
ment de Joventut.
A la zona de barraques, c/ Dr. 
Joan Mercader.

www.filnet.cat · info@filnet.cat  902 21 00 64

SOLUCIONS PER A EMPRESES
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la plaça de l’Ajuntament. Acte 
amb foc. 
- 12.15 h INICI DE L’EXHI-
BICIÓ CASTELLERA amb 
les colles Colla Joves Xiquets 
de Valls i els Nens del Vendrell.   
Aigua de Rigat, empresa col-
laboradora de la Festa, fa pos-
sible aquest acte. A la plaça de 
l’Ajuntament.
- 18 h SARDANES amb l’Or-
questra MARAVELLA. A la 
rambla de Sant Isidre.
- 18 h XV CAMPIONAT 
DE BITLLES CATALANES 
ENTRE CLUBS DE CATA-
LUNYA. Tothom hi pot par-
ticipar amb un mínim de 5 
jugadors per equip. Inscripci-
ons una hora abans. Ho orga-
nitza: Club de Bitlles Igualada. 
Al camp de bitlles del polies-
portiu les Comes (davant de la 
piscina coberta). 
- 18 h PARTIT DE FUTBOL 
DE FESTA MAJOR  entre el 
Club de Futbol Igualada i  el 
FC Martinenc. Ho organitza: 
Club de Futbol Igualada. Al 
camp de futbol de les Comes.
- 18.30 h ESPAI XARXA amb 
CIRCO LOS i el seu CABARÉ 
PARÓDIA. Circ tradicional al 
carrer en forma de paròdia. 
Números circenses amb llen-
guatge de clown i amanits amb 
humor. Ho coordina La Xarxa 
d’Igualada. M. Piqué, corre-
duria tècnica d’assegurances, 
empresa col·laboradora de la 
Festa, fa possible aquest acte.
Al carrer de Sant Jordi.
- 19 h ESPAI DE JOCS 
TOMBS CREATIUS amb el 
TRAGINER DE JOCS: 3 ho-
res amb 45 jocs artesanals de 
fusta, d’habilitat, enginy i òp-
tics, per a tota la família. Ho 
coodina la Xarxa d’Igualada. a 
la plaça de Sant Miquel.
- 20:00 LES 7 PROVES TON-
TES. Recull de proves d’es-
calada amb els mètodes més 
impensables i rebuscats. Ho 
organitza: Ingravita. A la plaça 
de Cal Font.

Colla gegantera del Bisbalet i 
l’Associació Cultural  Dessota
- 00 h ESPAI  COUNTRY: 
Vine a ballar line dance i a 
gaudir de la música country. A 
la rambla de Sant Isidre.
- 00 h ESPAI DE BALL amb 
l’ORQUESTRA MARAVE-
LLA. L’any 1997 va rebre la 
Creu de Sant Jordi per la po-
pularització de la música de 
ball i per ser pionera en la po-
tenciació de la figura del can-
tant a les orquestres. Guanya-
dora dels premis ARC 2015 a 
la “Millor gira per festes ma-
jors de grups de ball”. A la pla-
ça de l’Ajuntament.
- 00 h ESPAI XARXA: TEA-
TRE MÒBIL presenta: SENSE 
SOLTA. Un escenari, tres co-
mediants i un ventall de sor-
preses que aniran apareixent 
al llarg d’un espectacle divertit 
i amb un surrealisme deliciós 
que us deixarà bocabadats!
Al c/ de Sant Jordi
- 00 h 80 PRINCIPALES. 
Aquest grup rememora els 
“hits” més exitosos dels 80, 
cançons que van marcar una 

ramat d’ovelles que fan mú-
sica enlloc de “Bè” que aquest 
any pasturen per molts pobles 
i ciutats fent sonar  les seves 
cançons, encenent totes les 
festes i fent ballar i cantar a 
tothom.
- 3h LA TERRASSETA DE 
PREIXENS. El grup de música 
es va formar a Preixens a l’any 
2008 per components de Tàr-
rega i Igualada. El darrer any 
han publicat el seu tercer tre-
ball anomenat “Candidatura”, 
una mostra de la versatilitat 
d’estils que toca el grup, des 
de la cúmbia, reggae, ranxera 
passant pel rock ska i pop.
- 4.30h DJ 
- 5.00  h XOCOPARTY. Una 
xocolatada indescriptible... 
xocolata i festa a l’última nit 
de barraques amb el descarat 
photocall. Ho organitzen: As-
soc. Juvenil La Coll@nada i el 
Departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada. A la 
zona de barraques, carrer Dr. 
Mercader.

- 20 h CONCERT DE FESTA 
MAJOR amb l’ORQUESTRA 
MARAVELLA.  A la plaça de 
l’Ajuntament.
- 20.30 h TEATRE D’HU-
MOR: “T’estimo, però no 
tant”, amb Josep Linuesa i la 
Companyia del Teatre Gaudí. 
Al Teatre de l’Aurora (vegeu 
venda d’entrades).
- 20.30 h ESTIRA FORT. El  
tradicional concurs d’estirar la 
corda que enfronta a les colles 
de la ciutat. Inscripcions a la 
mateixa plaça. Ho  organitza: 
Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça del Pilar

LA REVETLLA 
POPULAR DE 
LES PLACES 

- 22 h KARAOKESBAND 
Acostumat a cantar des de 
baix de l’escenari? Treu-te la 
vergonya amb el karaoke més 
original i divertit del planeta. 
El grup Igualadí triomfa amb 
el seu format de karaoke en 
directe amb les millors can-
çons d’ara i sempre. A la pl. de 
Pius XII.
- 22.30 h Concert de MOMO 
(Tribut a Queen). The Show 
Must Go On, va dir Freddie 
Mercury, i 25 anys després que 
ens deixés, Momo l’homenat-
ja amb un show ple de llum, 
color, rock, i sobretot  d’un 
demolidor so Queen. A la pla-
ça de Cal Font.
- 23 h LANCE AL PERNIL. 
Competició de llançaments: 
Cal agafar un pernil d’un salt. 
Qui l’agafa se’l queda! Ho 
oganitza: Ingravita. A la plaça 
de Cal Font.
- 23 h  LA PLAÇA MÉS ROJA 
amb el grup de versions MO-
RENA TRADIPAXANGA. Ho 
organitza: Assoc. Juvenil La 
Coll@nada. A la plaça del Pi-
lar.
- 23.15 h ELS GEGANTS VAN 
DE REVETLLA. 
Activitat coordinada per la 

època musical inoblidable. A 
la plaça de la Creu.

FESTIVAL IGUALADA 
ROCK CITY’16:
1 h  LOS MAMBO JAMBO
2 h IMPERIAL JADE
3 h MOTORZOMBIS
4 h CHEETO’S MAGAZINE
Ho organitza: Associació Rock 
City en col·laboració amb 
el Departament de Promo-
ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada. A la plaça de Pius 
XII.
- 1.00 h Torna un any més el 
VAPARIR TOUR d’en Carles 
Pèrez, Dídac Tomàs, Andreu 
Presas i el Gran German. No 
és una festa qualsevol, és una 
reunió d’ànimes i cossos en 
moviment, perfectament sin-
cronitzats al ritme que marca 
Ràdio Flaixbac. A  la plaça de 
Cal Font.
- 2.30 h DISCO 80 amb el Dj. 
Llansana. A la pl. de la Creu.

L’ENVELAT 2.0 . LA NIT DE 
LA COLL@NADA
- 1.30 OVELLA XAO. És un 
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DILLUNS 29

- 12 h AMBAÜKATUNÀBIA 
presenta “BASSAL ROCK”, 
animació musical remullada 
en què cada gota reparteix un 
mar de felicitat. Ho coordina 
la Xarxa d’Igualada. A la plaça 
de l’Ajuntament.
- 19 h CERCAVILA MENU-
DA i actuacions dels diferents 
grups en arribar a la plaça de 
l‘Ajuntament. Amb la parti-
cipació de les entitats: Petits 
Mal-Llamp; Petits Diables 
amb el drac Bufarot i el drac 
Xerric; Drac Mal Llamp; cap-
grossos del Bisbalet  Carme i 
Caterina; els Nanos d’Iguala-
da i els gegantons Pia i Tomeu 
amb els seus pares Conxita 
i Tonet; Capgrossos i l’Àliga 
de l’Escola de l’Ateneu Igua-
ladí; Troll Torxot i capgrós 
Pica Piqueta de l’Agrupament 
Escolta Torxa; la mainada de 
l’Agrupació Folklòrica amb 
el Ball de Cercolets d’Iguala-
da, acompanyats dels grallers 
Gallarda d’Igualada; infantils 
de Bitrac Dansa amb el Ball de 
Corrandes, acompanyats dels 
Grallers de Santa Madrona; i 
la canalla dels Moixiganguers 

d’Igualada. 
Darrere la cercavila es pot afe-
gir tothom que disposi d’un 
element festiu adient per a 
una cercavila de Festa Major.
Presentacions a càrrec del Sa-
lero de la ciutat, Oriol Càlichs 
i Soler, acompanyat del Sale-
ret.  Recorregut: pl. Cal Font, 
c. de l’Aurora, c. St. Magí, rbla. 
de St. Isidre, c. Custiol, pl.  de 
Pius XII, c.  Sta. Maria i pl. de 
l’Ajuntament. Acte amb foc.
- 19.30 h CANTADA D’HA-
VANERES “SON DE L’HAVA-
NA”. La Comissió de Festes del 
barri del Poble Sec prepararà 
el rom cremat. A l’amfiteatre 
del parc de l’Estació Vella.
- 19.30 h TEATRE D’HU-
MOR: “T’estimo, però no 
tant”, amb Josep Linuesa i la 
Companyia del Teatre Gaudí. 
Al Teatre de l’Aurora (vegeu 
venda d’entrades).
- 20 h BALLADA DE SAR-
DANES amb la COBLA 
PRINCIPAL DE TERRAS-
SA. Organitzat conjuntament 
amb l’Agrupació Sardanista 
d´Igualada. Al lateral de Cal 
Font/Clos.
- 21 h  RETORN DEL SANT 
des de la Basílica de Santa Ma-

ENTRADES

TEATRE L’ATENEU. 
- Al Punt de difusió cultural 
i turística d’Igualada. (c/ del 
Garcia Fossas, 2). A partir del 
dilluns 22 d’agost. Horaris: de 
dilluns a divendres de 19 a 21 
h Dissabte i diumenge d’11 a 
14 i de 18 a 21 h. Aquest servei 
no aplica cap taxa. 
- A la Taquilla del teatre (pas-
satge Vives, s/n). Horari: el 
mateix dia de la funció, una 
hora abans de l’espectacle.
- Per internet: A partir de l’1 
d’agost. www.ticketea.com 
(només las Divinas)
PREUS:

Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia: 8€.
Enchanté de Las Divinas: 10€ 
i 8€ amb descomptes (només
a taquilla). 
L’amor venia amb taxi: 8€ i 6€ 
socis de l’Ateneu Igualadí
TEATRE DE L’AURORA
- Per internet: sense comissi-
ons a www.teatreaurora.cat.
- Taquilla: Des d’una hora 
abans de cada funció.
- Reserva telefònica: Exclusi-
vament el dilluns 22, dimarts 
23, dimecres 24 i dijous 25 
d’agost de 18 a 19 h, trucant al 
93 805 00 75. Més informació 
i descomptes: teatreaurora.cat
PREUS:

VENDA D’ENTRADES 

LaLolaBalla: Divendres 26 
d’agost. Preu: 8€ (6€ amb els-
descomptes habituals).
T’estimo, però no tant: Dis-
sabte 27, diumenge 28 i di-
lluns 29 d’agost. Preu: 15€ (12 
€ amb els descomptes habitu-
als).

Programa d’actes
En podeu recollir un exemplar 
a L’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana de l’Ajuntament OAC, la 
Biblioteca Central d’Igualada, 
el Punt d’Informació Cultu-
ral del c/ de Garcia Fossas i les 
oficines de Promoció Cultural 
de la pl. de Sant Miquel, 12.
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ria a  l’església del Roser .
Hi participen: el Tabal; els Vo-
ladors, trabucaires d’Igualada; 
Ball de Sant Miquel i els dia-
bles d’Igualada; Gegants de 
la Font Vella; Gegants Vells 
d’Igualada;  l’Àliga d’Igualada; 

Ball de Cercolets d’Igualada; 
Ball de Pastorets d’Igualada; 
Ball de Bastons d’Igualada; 
portants d’honor; imatge de 
Sant Bartomeu i la Banda de 
Música d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI

Recorregut: pl. del Bruc, c/ de 
Santa Maria i c/ del Roser
Acte amb foc
- 23 h PIROMUSICAL. A càr-
rec de l’empresa Pirotècnia 
Igual.  Petromiralles empresa 
col·laboradora de la Festa, fa 
possible aquest acte. A la plaça 
de Cal Font.
- 23.45 h EL TONET  I LA 
CONXITA SE’N TORNEN 
A LA FEINA I ADÉU-SIAU 
FESTA. Demà tornem a la fei-
na i després de la festa  els bes-
sons  Pia i Tomeu, i en Tonet i 
la Conxita se’n  tornen cap al 
Museu. Durant el trajecte, qui 
ho desitgi els podrà dur.
Ho coordina: Associació Cul-
tural Dessota.
Itinerari: pl. de l’Ajuntament, 
trv. de Sant Sebastià, portal 
d’en Vives, pg. de les Cabres, 
baixada de St. Nicolau i c. de 
Joan Mercader.
- 1 h TRADICIONAL PUJA-
DA DE CADIRES AL CLEIN. 
Qui ho viu no s’ho pot creure! 
i la Festa s’ha acabat del tot. 
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La Coll@nada. A la rambla 
Sant Isidre.
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

Fa només catorze mesos 
que és regidor de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igualada, però  
ja es mou com si res per la 
Casa Gran, i és conegudíssim, 
i estimat, per totes les entitats. 
En Pere Camps ha construït 
la seva primera Festa Major, 
i aquests dies va de bòlit i no 
se’n perd ni una, de les 120 ac-
tivitats que s’han programat. 
Sent el que fa i, el més impor-
tant, ho fa sentir als que l’en-
volten. Ens confessa que abans 
era de poc voltar per Igualada, 
per això avui aprén cada dia 
coses noves. Gran d’edat i jove 
d’esperit, sempre té un som-
riure per mostrar. Parlar amb 
ell és fàcil. Ens assentem en 
una terrassa i ho provem.

Insisteixo perque molta gent 
no ho entén. Per què la Festa 
Major és aquest any tan tard?
Ho hem explicat moltes vega-
des. Per una banda, la gent de 
la FESTHI ha demanat que el 
dia 24 d’agost, Sant Bartomeu, 
fos festiu sempre, a la ciutat. 
Aquest és un tema del que 
preferiria parlar-ne més enda-
vant, però almenys es dema-
nava també que, quan es faci 
la festa, la diada del patró que-
dés al mig, és a dir, que el dia 
24 estigui dins de la setmana 
de la Festa Major. L’any passat 
queia en dilluns i ja anava bé, 
però aquest any és de traspàs i 
queia en dimecres. Aquesta és 
l’explicació.
 
Aquests primers dies veig 
molta gent en els actes. És 
una evolució constant, i cap 

“Els igualadins tenim una Festa Major on 
tothom trobarà la cirereta que l’endolci” 

amunt, en els darrers anys.
Sí, recordo que l’any passat va 
sortir un eslògan que deia que 
fa quinze o vint anys la Festa 
Major d’Igualada era una ex-
cusa per marxar, i avui és un 
motiu per ser-hi. Jo no em 
canso de dir que aquesta par-
ticipació és sobretot, a les en-
titats. A totes, només faltaria, 
però deixa que en digui dues, 
especialment, que fan molt 
bona feina. La Coll@nada, 
amb 36 activitats, i la Festhi, 
que treballa molt en la recu-
peració de les nostres tradi-
cions perdudes... Hi ha molta 
gent que té ganes de viure la 
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Pere Camps, a la plaça de l’Ajuntament, aquesta setmana. / JORDI PUIGGRÒS

“No cal que ens emmi-
rallem tant, en altres 

ciutats o festes. 
Nosaltres tenim la 

nostra, amb la seva 
personalitat”

Entrevista al regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps

Festa Major, de gaudir-la. Per 
això també hi ha molta feina, 
maca, darrere de l’organit-
zació. La festa cal posar-la en 
ordre. 

Com es fa, això?
No és feina d’un dia, és clar. 
Tenim la sort que el Pep i 

l’Ada són els pilars bàsics del 
departament de Cultura. Te-
nim també la Sol, una tècni-
ca que tenim temporalment 
i que està ajudant moltíssim. 
En Joan amb totes les expo-
sicions, en Francesc al teatre 
municipal, el David amb les 
magnífiques explicacions i 
l’Eva, la secretària, que tot ho 
posa en ordre... Entre tots ho 
fem tot. A l’endemà de la Festa 
Major, ja hi ha coses que es re-
serven per la següent, perque 
si no, les perderíem. 
Però quan es comença a enfi-
lar de debó és al mes de febrer,  
llavors és quan es fa un calen-

dari, i es lliguen horaris, de 
manera que no se’ns solapin 
coses... Sempre acaba passant, 
però intentem almenys que 
una activitat infantil no es faci 
al mateix temps que una reli-
giosa, per exemple.

Quina és la clau de fer 120 ac-
tivitats, més que l’any passat, 
i no passar-se en els núme-
ros?
Potser fins i tot acabarà cos-
tant menys diners, aquest 
any... No ho se, tot depén sem-
pre de com es facin les coses. 
Amb pocs diners se’n poden 
fer moltes, de coses. Jo crec 
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que aquest no ens passarem, 
estarà al voltant dels 180-200 
mil euros. Ara mateix no ar-
riba ni als cent vuitanta, però 
no es pot dir mai que acabarà 
així perque sempre sorgeixen 
imprevistos, o sorpreses.
En qualsevol cas, hem acon-
seguit que vingui la Maria del 
Mar Bonet, en Blaumut, els 
Teràpia de Shock, l’Andrea 
Motis&Joan Chamorro... es-
teme parlant de concerts de 
qualitat. Agradaran, segur.

Amb l’entrada de la Coll@
nada s’ha aconseguit rejove-
nir la Festa Major.
I tant. El seu treball és esplèn-
did. Amb les coses que fan no 
hi ha excusa de marxar, com 
feien els joves fa anys, cap a 
l’Aquelarre de Cervera, per 
exemple, o a d’altres festes 
majors de la vora. Han sabut 
canalitzar el jovent, i el més 
adult, també. Els que avui te-
nen entre 30 i 40 anys també 
segueixen molt les activitats 
de la Coll@nada.
 
Però no han perdut el seu sig-
ne d’identitat. L’Ajuntament 
és una cosa, i la Coll@nada 
una altra.
Pengen cartells on l’Ajunta-
ment diu que no s’hi posi res, 
jajaja.... Bé, sí, volen mantenir 
la seva identitat, i deixar clar 
que van al seu rotllo. En qual-
sevol cas, això dura tres dies 
i no passa res. Espero que no 
els hi caigui cap multa.... Bona 
part de la Festa Major és grà-

“Amb les coses que fa 
La Coll@nada no hi ha 
excusa de marxar, com 
feien els joves fa anys, 
cap a l’Aquelarre de 

Cervera, per exemple, o 
a d’altres festes majors 

de la vora” 

cies a ells.

Aquest any recuperem els 
Gegants Vells. Això no passa 
cada dia. També el Tabal, el 
ball dels Gegants... 
La Festhi ha fet una gran fei-
na, i també la gent de Desso-
ta, que porta tota l’imatgeria 
festiva i popular de la ciutat. 
L’Aniol Noguera i el Lluís Ar-
dèvol han fet un ball que és 
una maravella, espectacular. 
La Festa Major és el millor 
moment de l’any per a cele-
brar totes aquestes tradicions. 
Per un cantó els Dessota inau-
guren el ball nou dels Gegants 
de la Ciutat, i per l’altra gua-
nyem els Gegants Vells, fets 
amb la tenacitat, durant dos 
anys, d’en Daniel Vilarrubias i 
la gent de la Festhi. A més, han 
sabut aconseguir 27.000 euros 
gràcies al mecenatge de parti-
culars i empreses. 
El dia de la presentació volíem 
que fossin al Saló de Sessions, 
va costar molt perque tenia di-
ficultat poder-los dur fins allí 
dalt, però va valdre la pena. 
Va ser un acte molt bonic i so-
lemne. No són uns gegants de 
la ciutat, ni de cap barri, sinò 
d’una entitat, però igualment 
els podrem gaudir tots quan 

ho decideixi la Festhi.

Aquests detalls ajuden a fer la 
Festa Major d’Igualada amb 
una línia similar a d’altres 
properes, com Vilafranca?
No cal que ens emmirallem 
tant, en altres ciutats o fes-
tes. Nosaltres tenim la nostra, 
amb la seva personalitat, amb 
els seus recursos. Hi ha prou 
entitats per poder fer la nostra 
Festa Major, amb la seva iden-
titat pròpia. De tot s’aprén, és 
clar, però després t’ho has de 
fer per a tu. Tenim una Festa 
Major on tothom trobarà la 
cirereta que l’endolci. En una 
setmana hi ha hores i mo-
ments per tothom. 
Sí que és cert que les tradici-
ons enganxen. És, permete’m 
la comparació, com fer el pes-
sebre, o cagar el tió per Nadal. 
Arriba fins a la base, la mèdul.
la dels nostres sentiments com 
a cultura. Doncs passa el ma-
teix amb el ball dels Gegants, o 
el de l’Àliga. 

També es recupera el celler 
del Sindicat dels Pagesos. Un 
espai desconegut per a la ma-
joria d’igualadins.
La Festa Major se’n va, però 
hi ha coses que s’hi fan, que es 

queden. L’any passat va ser el 
portal lateral de la basílica de 
Santa Maria, i aquest és la res-
tauració del celler. Us puc as-
segurar que és una maravella, 
i amb majúscules. Hem pogut 
sentir la Raquel Lacuesta, una 
historiadora de l’art, experta 
en l’arquitecte César Martinell, 
que ens ha aportat dades molt 
interessants. El cert és que 
aquest celler, entre la Cotonera 
i el Sindicat, era molt descone-
gut, estava inundat d’aigua... 
Ara en podem veure tota la fe-
somia, espectacular, amb unes 
tines immenses. Se n’havia en-
sorrat una mica el sostre, i es va 
intentar recperar, amb èxit. Us 
puc assegurar que serà un dels 
espais emblemàtics d’Igualada.

Porta 14 mesos com a regidor 
de Cultura. S’hi sent bé?
És apassionant. Saps les coses 

que conec, que visc, que parti-
cipo? La gent que tinc el goig 
de saludar, i d’aprendre. Sobre-
to això. Aprenc molt, tot, diria. 
Haig de fer moltes presentaci-
ons en públic. Tinc la sort de 
no tenir por escènica, de no 
saber què dir davant de la gent, 
però és clar, haig de saber què 
dir. Per això intento prepa-
rar-m’ho una mica. Però m’in-
teressa tot molt. Tot ho supera 
el fet de ser regidor de Cultura 
en una ciutat amb tanta tradi-
ció. Hi ha molta riquesa, molta 
història, i val la pena viure-la. 
Sempre dic que l’alcalde em 
va fer l’enredada del segle. Li 
dóno les gràcies sempre, al 
Marc Castells, d’haver insistit 
perque anés a l’Ajuntament. 
M’ha ajudat a enriquir-me. 
Tinc temps, no tinc càrregues 
familiars... És ara o mai. Doncs 
endavant.

Igualada · Av. Dr. Pasteur, 24 
T. 93 803 64 30   T. 622696927 www.massadaigualada.cat

ESTÈTICA
Tractaments anticel·lulitics · Mala circulació 
Algues-Fang-Llots · Cafeteràpia · Banyera Hidrotermal 
Quiromassatge · Osteopatia Craneal etc.

FACIAL
Oxígen · Nutrició · Hidratació 
Radiofreqüència i rejuveniment facial 
Lífting no quirúrgic · IPL-Làser .



REDACCIÓ / LA VEU 

E stà essent, possible-
ment, la gran desco-
berta de la Festa Major 

2016. El celler i molí de l’oli de 
l’antic Sindicat de Vinyaters, 
que avui tots coneixem com 
el “Sindicat dels Pagesos”, era 
pràcticament desconegut, gai-
rebé inundat i oblidat.
Situat entre l’edifici del sindi-
cat i la Igualadina Cotonera, 
aquesta és una edificació obra 
de l’arquitecte Cèsar Mar-
tinell, que va ser un important 
referent i que va construir una 
quarantena de cellers arreu 
del país a principi del segle 
passat, amb clares influències 
de Gaudí i Puig i Cadafalch. 
El d’Igualada es va aixecar en-
tre els anys 1921 i 1922 i ara, 
després d’un procés de conso-
lidació, recuperació i millora 
de l’accessibilitat impulsat 
per la cooperativa AgroIgua-

La recuperació del celler del Sindicat dels Pagesos, 
una gran descoberta per Igualada

lada, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, aquest espai es 
reobre a la ciutat. 
Tots dos estudien ja conjun-
tament els possibles usos cul-
turals i divulgatius que se li 
poden donar a curt termini. 
Dimarts se’n va fer la presen-
tació amb les intervencions 
del president d’AgroIgualada 
Cooperativa, Xavier Barga-
lló, l’alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, l’arquitecte respon-
sable de la rehabilitació, Pep 
Riba, i la historiadora de l’art 
i especialista en la figura de 
Martinell, Raquel Lacuesta. 
Les visites guiades, per a les 
quals era necessari recollir una 
invitació, van esgotar totes les 
places, amb un rotund èxit de 
participació. Per sort, aviat 
podrem tornar-hi a entrar per 
a gaudir-hi també de concerts, 
conferències i altres activitats 
relacionades amb la història i 
la cultura.
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Les visites al celler construït per César Martinell han estat un èxit total.

Les visites guiades han ajudat  a conèixer aquest espai, que es vol aprofitar per a fer-hi activitats culturals. Fotos: Joan Solé-AI
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La Coll@nada és l’entitat 
que des de fa més de 10 
anys s’encarrega d’orga-

nitzar la Festa Major alterna-
tiva de la ciutat. Van començar 
amb un esperit crític que enca-
ra mantenen i demostren en el 
seu programa. Hem parlat amb 
el seu president, Pau Duran, i el 
seu vocal, Bernat Enrich, per-
què ens expliquin en quin mo-
ment d’èxit es troba l’entitat a 
dia d’avui i per comentar els 
canvis que hi ha hagut de cara 
a aquesta Festa Major.

L’associació ja té més de 10 
anys, esteu en el millor mo-
ment?
Ara fa 13 anys, ha sigut un tra-
jecte pels qui l’han viscut i pels 
qui l’estem vivint estupend. 
Crec que sí sense cap mena de 
dubte, però cada etapa té els 
seus moments. La il·lusió que li 
poses en començar una cosa ja 
no hi és, però és l’etapa en què 
ens consolidem. No sé fins a 
quin punt hem arribat al sos-
tre. Estem vivint un moment 
genial. 

Com us organitzeu interna-
ment, a mode horitzontal o hi 
ha jerarquies?
Hem volgut i especialment 
amb aquesta nova junta intro-
duir canvis d’horitzontalitat. El 
mes de febrer es van fer unes 
assemblees per veure com ens 
definíem a nivell horitzontal, 
on la participació amb les co-
ses era molt important. La jun-
ta quedava en un segon terme, 
és a dir, es limitava a gestionar 
el programa. Però en qualsevol 
cas, qualsevol activitat que sur-
ti de la junta serà decidida per 
tothom.

Hi ha uns càrrecs per què hi 
ha de ser o també tenen la seva 
funció real?
A la Coll@nada hi ha una cosa 
molt bona, cadascú sap molt 
bé el que ha de fer en cada mo-
ment, ho tenim tot molt ben 
definit. Els càrrecs hi són en 
mesura perquè legalment hi ha 
de ser i a nivell representatiu 
doncs una entitat ha de tenir 
una junta. Però en qualsevol 
cas, a l’hora de decidir l’ho-
ritzontalitat passa per davant 
de qualsevol cosa. Si una cosa 
hem intentat treballar aquest 
any i mig que portem és inten-
tar trencar la jerarquia que hi 
ha hagut sempre. Una jerar-

“La Coll@nada permet a la gent jove entrar en un espai molt  
participat i així entrar en la dinàmica de ciutat”

quia que en el seu moment era 
bona perquè era molt funcio-
nal, era una junta molt decisò-
ria que assumia un gran volum 
de feina, però això feia que a la 
gent jove li costés molt entrar a 
dins. Una altra cosa molt bona 
és el relleu generacional. 

Quin és l’objectiu primordial 
de l’entitat a la ciutat?
Donar una alternativa a l’oci 
nocturn, recuperació del car-
rer... La Coll@nada permet a 
la gent jove entrar en un espai 
molt participat i així entrar en 
la dinàmica de ciutat i enten-
dre la participació. També és 
un espai juvenil que genera ac-
tivitats i moviment per un cert 
públic. I sobretot cal tenir sem-
pre clar que la Coll@nada té un 
esperit molt crític amb la ciu-
tat amb la voluntat de crear un 
jovent que no sigui només el 
que consumeix alcohol i sigui 
purament “discotequera”. Vol 
ser un espai lúdic però també 
transformador.

Cada cop les activitats que 
aneu fent tenen un caire més 
crític?
Més crítica no perquè sempre 
ho ha estat. Cal tenir en comp-
te que l’entitat va néixer amb la 
crítica, amb la reivindicació del 
carrer, la voluntat d’un espai 
on sentir-se’l propi, voluntat 
d’una ciutat per ser viscuda. 
No crec que hi hagi moments 
més crítics i d’altres de menys, 
és fruit de la dinàmica del mo-
ment. Si hi ha una realitat que 
a tu et porta enfrontar-t’hi pel 
motiu que sigui, llavors tindràs 
un moment més crític. Si per-
dem aquest esperit i voluntat 
crítics, perdem la raó de ser.

Creieu que es pot arribar a 
confondre amb política?
Bé, és que tot és política. La rei-
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Pau Duran en el pregó de la Coll@nada d’aquest dilluns, amb la 
pubilla del 2015. / JOAN GUASCH

Hi ha una relació 
cordial amb la regido-
ria de Promoció Cul-
tural, s’han mostrat 

dialogants i això s’ha 
d’agrair, amb l’alcaldia 

no ha estat així.

Entrevista a Pau Duran i Bernat Enrich, president i vocal de La Coll@nada.

vindicació del carrer és políti-
ca, en la mesura que fem una 
festa al carrer i la fem d’una 
certa manera, és política. Fem 
un protocol antisexista amb la 
mesura que ens considerem fe-
ministes. D’entrada la manera 
de comportar-nos ja és políti-
ca. Però no se’ns ha de confon-
dre amb la secció festiva d’un 
partit, som apartidistes. 

ment no té cap efecte a la festa 
en si i a la ciutat. Tindrem les 
nostres diferències, però s’ha 
demostrat que la Coll@nada fa 
una bona festa major, cosa que 
a ells els interessa però no po-
drien fer perquè no poden mo-
bilitzar a tant jovent i nosaltres 
a canvi d’això rebem una sub-
venció.

Per tant s’ha passat a la cordi-
alitat.
Sí, però quan passa alguna cosa 
no deixem de ser crítics. Ara es-
tem fent una campanya “Igua-
lada per qui la festeja” que està 
criticant un model de ciutat 
que està molt allunyat del nos-
tre parer. No som la ciutat eu-
ropea de tot, volem una ciutat 
que valgui la pena ser viscuda. 

Econòmicament sou viables?
Sí, no acaba sent un proble-
ma el tema econòmic perquè 
la Coll@nada acaba fent mol-
ta feina durant l’any per po-
der-ho invertir a la Festa Ma-
jor. Amb tot el que gestionem, 
movem, muntem, t’acaba sor-
tint una mescla de diners que 
et permeten pagar la festa. Això 
vol dir que l’any següent tornes 

treballant, no és la solució de-
finitiva.

Quin era el problema?
Que l’escenari feia de tap i si 
alguna vegada passava alguna 
cosa era perillós. Fa dos anys 
ens vam trobar en situacions 
d’estrès. Barraques és un mo-
del que s’ha de repensar però 
encara no trobem les vies per 
acabar tenint un model clar, 
que sigui funcional per la ciu-
tat, per la gent que està a Barra-
ques i que sigui un espai segur 
i còmode per anar-hi de festa. 
Hem reivindicat que hi hagi al-
ternatives festives a la ciutat per 
evitar concentrar tota la festa a 
baix. Però tampoc volem que 
acabi sent un estat policial. Vo-
lem que les mesures es decidei-
xin també des de les mateixes 
barraques.

Cada cop afegiu més activitats 
al programa, busqueu arribar 
a nous públics? Perquè el jo-
vent ja us coneix.
Mai estem tancats a noves acti-
vitats. Sí que el públic sempre 
ha sigut d’entre 15 i 35 anys. 
Ara afegim una nova activi-
tat, que és el “No em toquis els 
ous” per la mainada. Però tam-
po c és una festa feta únicament 
per a joves, tenim espais que ve 
gent de totes les edats. El Fes-ta 
el dinar, que recordem que és 
nostra, és un dels grans èxits, 
omplim la Rambla amb famí-
lies, colles d’amics, entitats... 
Amb el pregó per exemple, 
també vam al·lucinar, va ser 
molt participat.

Una Festa Major ideal...
Que convisquin els diferents 
vessants. És a dir, tota la part 
lúdica, tradicional, patrimoni-
al. Ara mateix és una festa ma-
jor d’èxit, però no és el model 
ideal. Ha de ser treballat per to-
tes les entitats, des de la Coll@
nada, FEST-HI, Dessota, etc. i 
on la institució tingui un paper 
d’arbitratge just.

Què vol dir paper d’arbitratge 
just?
Que uns no surtin més benefi-
ciats que els altres, on realment 
les entitats tinguin la voluntat 
decisòria, que tinguin la deci-
sió final. La festa és per la gent, 
la fa la gent, no la fa la institu-
ció. També hem reivindicat el 
tema de Sant Bartomeu, que si-
gui festiu. Hi ha diverses qües-
tions obertes.

a fer coses durant l’any per se-
guir mantenint la festa. S’aca-
ba pagant tot sense cap mena 
de problema però sí que és un 
aspecte que et genera una mica 
d’inquietud. Sempre vas pen-
dent de com va la festa, però 
respirem, no anem amb l’aigua 
al coll. Veníem d’una situació 
justeta però hem recuperat i 
respirem.

El canvi estructural de Barra-
ques és un acord amb l’Ajun-
tament, què n’espereu?
Observem que Barraques és un 
espai massificat i si aquest any 
hi ha hagut aquest canvi era per 
donar resposta a una situació 
que era insostenible. Un mo-
del que ha tocat sostre. Aquest 
any es va intentar treballar amb 
diferents propostes de les quals 
aquesta última que n’ha sor-
tit no n’estem del tot satisfets, 
però ens hi adaptarem. De fet 
l’únic canvi és treure l’escenari 
d’allà al mig i que totes les bar-
raques puguin baixar. Nosal-
tres volíem que l’escenari fos a 
dins del Museu de la Pell però 
no ens van deixar, ens van dir 
que pel tema que és un edifici 
històric. Es van fer altres pro-
postes però també es van tirar 
enrere. Ha acabat sent l’acord 
més dolent, però s’ha de seguir 

El perfil de la gent que entra ja 
és un tipus concret.
Sí, no deixa de tenir un per-
fil típic. Però és una cosa que 
intentem treballar i intentem 
trencar perquè tampoc volem 
caure en certs cànons estètics o 
de formes d’actuar. S’ha d’en-
tendre la Coll@nada com un 
espai plural, on tothom hi té 
cabuda, i des de l’entitat es fa 
una crida a què el jovent s’hi 
sumi. Com més heterogenis 
siguem més ofertes podrem 
donar.

Com va la relació amb l’Ajun-
tament? Des de fora sembla 
que una mica millor.
A veure la Coll@nada tampoc 
s’ha tancat mai a què hi hagi 
una relació cordial amb l’Ajun-
tament. Hi ha una relació cor-
dial amb la regidoria de Pro-
moció Cultural, s’han mostrat 
dialogants i això s’ha d’agrair, 
potser amb l’alcaldia no ha es-
tat així. Però la relació que tin-
guem nosaltres amb l’Ajunta-
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Festa Major 
d’Igualada, 1906

E
spectacular fotografia, d’autor desconegut, de l’exhibició 
de la Moixiganga, a la Festa Major d’Igualada de 1906, 
fa 110 anys, a la “plaça” de l’Ajuntament. Observeu la 
quitxalla damunt la teulada, davant mateix de la façana 

de la casa consistorial. La Moixiganga va desaparèixer l’any 1925, 
essent substituïda per actuacions de colles castelleres d’altres 
poblacions, fins a la fundació dels Moixiganguers d’Igualada. 
Arxiu Comarcal de l’Anoia. Arxiu Fotogràfic Municipal d’Igualada. 
Fons Valentí Enrich i Jorba.  



MÚSICA / LA VEU 

E l diumenge 28 d’agost 
se celebrarà a la pla-
ça Pius XII d’Igualada 

el festival Igualada Rock City 
2016. Esdeveniment que for-
ma part dels actes de la nit de 
l’empalmada de la Festa Major 
d’enguany.  Començarà a 3/4 
d’una de la matinada, amb en-
trada gratuïta.
L’Associació Rock City, amb el 
suport de l’Ajuntament d’Igua-
lada, presenta un cartell molt 
atractiu format per 4 grups 
d’estils diversos dins l’ampli 
ventall de la música rock.  
Les 4 bandes d’aquesta 4rta 
edició seran: Los Mambo Jam-
bo, Imperial Jade, Motorzom-
bis i Cheeto’s Magazine. 
Los Mambo Jambo és un grup 
instrumental de Barcelona 
creador del ‘Sonido Jambofó-
nico’; una mescla salvatje de 
rock&roll, rhythm&blues, surf 
i swing. El seu estil és produc-
te de la unió dels seus quatre 
components, figures emblemà-
tiques de l’escena del rock&roll 
i el jazz a Espanya: Dani Nel·lo 
(saxo), Dani Baraldés (guitar-
ra), Ivan Kovacevic (contra-
baix) i Anton Jarl (bateria). Los 
Mambo Jambo, que han portat 
la seva enèrgica i intensa pro-
posta a països com Noruega, 
Alemanya, Anglaterra, Itàlia, 
Holanda o Mèxic, vindran a 
Igualada a presentar el seu úl-

Diumenge, torna l’Igualada Rock City a la plaça Pius  XII

tim i flamant disc “Jambology”. 
Imperial Jade són una banda 
de hard rock que sorprèn per 
la joventut dels seus membres 
i per la qualitat de la seva mú-
sica. Molt influïts per la músi-
ca rock dels anys 70, tenen en 
grups com Led Zeppelin,  Jimi 
Hendrix, Deep Purple, Rival 
Sons o Wolfmother les seves 
principals referències. Tanma-
teix, porten aquestes sonoritats 
al seu terreny creant un hard 
rock contemporani i amb estil 
propi que els està proclamant 
com un dels grups de rock 
més prometedors del país. En 
aquest sentit, el seu únic disc 
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Imperial Jade. A sota, Los Mambo Jambo.

sentit de l’humor i amb la seva 
característica fusió d’estils que 
van del pop al metal passant 

pel jazz i el rock sinfònic, els 
Cheeto’s es defineixen com un 
grup de “Prog Quesito”. 
Destacant la seva colorista i 
desenfadada posada en esce-
na, aquests cinc virtuosos que 
formen Cheeto’s Magazine 
vindran a delectar el públic de 
l’Igualada Rock City amb l’ex-
cel·lència musical del seu mag-
nífic i aclamat disc “Boiling 
Fowls”.  
El festival Igualada Rock City 
2016 serà un esdeveniment 
ideal per a tots aquells a qui 
els agradi estils musicals com 
el hard rock, el rockabilly, el 
rock progressiu, el punk rock, 
el swing, la música surf, i el 
Rock’n’Roll en general. I molt 
recomanable per seguidors de 
bandes com Stray Cats, Pink 
Floyd, Led Zeppelin, Misfits, 
Beatles,  Yes, Deep Purple, Jimi 
Hendrix, Queen o Elvis Presley 
entre molts d’altres.  

“Please Welcome” va ser esco-
llit, per diversos mitjans espe-
cialitzats en rock, com un dels 
10 millors discos del 2015 de 
l’estat espanyol. 
Motorzombis van sortir de les 
seves tombes el 2005, i de lla-
vors ençà que escampen el mal 
amb les seves terrorífiques me-
lodies. Combinen estils com 
el rockabilly, l’horror punk 
i el hard rock per crear un so 
psychobilly contundent i eclèc-
tic, ple de referències al cinema 
fantàstic i de terror. Divertits i 
sinistres a la vegada, ofereixen 
un espectacle enèrgic i atraient 
capaç d’incendiar amb el seu 
foc infernal la nit més freda de 
Walpurgis. Motorzombis és un 
dels millors grups de l’escena 
psychobilly nacional, i vin-
dran a Igualada a presentar el 
seu últim artefacte discogràfic: 
“Están Vivos”. 
Cheeto’s Magazine és un ban-
da barcelonina de rock pro-
gressiu. Però el seu és un rock 
progressiu diferent. Amb molt 

Elaboració pròpia · Servei a domicili
Productes d’excel·lència i qualitat

C/ Alba, 11  ·  Igualada  ·  Tel. 93 803 08 83  ·  calpassanlas@hotmail.com

BONA FESTA MAJOR!
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c/ Santa Maria
93 803 13 23
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Us desitgem
Bona Festa Major!



TEATRE / LA VEU 

L ’humor i la dansa per 
al públic familiar se-
ran els protagonistes 

de la Programació de la Festa 
Major d’Igualada al Teatre de 
l’Aurora. La sala independent 
igualadina recupera dos es-
pectacles que han tingut molt 
bona acollida de públic en els 
darrers anys per oferir un car-
tell atractiu i interessant per 
a tots els públics en aquestes 
dates festives. Petits i grans 
podran gaudir novament de 
LaLolaBalla, dels igualadins 
Cia. La Mandarina, un espec-
tacle de dansa interactiu molt 
visual i d’una acurada estètica; 
i de la divertida comèdia T’es-
timo però no tant, protagonit-
zada pel popular actor Josep 
Linuesa. 
 
LaLolaBalla: un espectacle 
per mirar... i ballar 
Per a la Festa Major d’Iguala-
da, el Teatre de l’Aurora recu-
pera LaLolaBalla, un especta-
cle per a tots els públics que 
va tenir un gran èxit de públic 
en la seva presentació a la sala 
igualadina fa 4 anys, havent de 
prorrogar-se degut a la bona 
acollida del públic. Aquest es-
pectacle s’atura novament a 
Igualada havent fet gira i par-
ticipant amb molt d’èxit en els 
principals festivals de teatre de 
Catalunya i Espanya (Gijón, 
Madrid, Vigo, Mallorca, etc). 
De la mà de la Lola, un per-
sonatge de conte virtual i que 
interactuarà amb el públic, els 
nens i nenes que ho desitgin, 
podran participar en l’espec-
tacle, ballant a l’escenari les 
danses que més agraden a la 
Lola, tot seguint les instrucci-
ons de dues ballarines que els 

Humor i teatre familiar al Teatre de l’Aurora

acompanyaran a l’escenari. Es 
tracta, doncs, d’un espectacle 
participatiu, que convida als 
nens i nenes a ballar i pren-
dre’n part, “amb unes coreo-
grafies pautades però que te-
nen punt d’espontaneïtat per 
part dels nens, que és la part 
més interessant de l’especta-
cle. Els nens i nenes segueixen 
les pautes que marquen les 
dues ballarines però amb un 
marge per a la improvisació” 
assenyalen Carme Solà i Toni 
Closa, de la Cia. La Mandari-
na, creadors de l’espectacle. 
 
Els nens i nenes que vulguin 
participar en l’espectacle, 
hauran d’inscriure’s al Teatre 
de l’Aurora, abans de l’inici de 
la funció. L’edat recomanada 
és de 5 a 9 anys, aproxima-
dament. D’altra banda, tots 
aquells que no vulguin parti-
cipar activament en la funció 
podran gaudir com a públic (a 
partir de tres anys), d’un es-
pectacle molt visual, en el qual 
s’ha tingut molta cura de la 
música, les projeccions –amb 
il·lustracions d’Emma Smic-
hd- i l’estètica. Un espectacle 
familiar, doncs, “per mirar... 
i ballar”, tal i com assenyalen 
Toni Closa i Carme Solà. 
La Cia. La Mandarina està 
especialitzada en espectacles 
de dansa-teatre per a públic 
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A l’Aurora podreu veure 
LaLolaBalla, i la diver-
tida comèdia, T’estimo, 

però no tant, 
amb Josep Linuesa. 

25% de descompte amb 
el Carnet de 

Subscriptor de La Veu

T’estimo però no tant es podrà veure demà, diumenge i dilluns.

familiar. Alguns dels seus es-
pectacles anteriors són El pe-
tit petit príncep, Contecolors 
–coproducció del Teatre de 
l’Aurora–, L’ombra avorrida 
(Premi de la Fira Mediter-
rània de Manresa a la millor 
proposta en l’àmbit de públic 
familiar) i Fràgil. 
 
T’estimo però no tant: una 
divertida, fresca i picant co-
mèdia d’embolics
L’humor té una cita amb el 
públic adult per la Festa Ma-
jor d’Igualada al Teatre de 
l’Aurora. La sala independent 
igualadina recupera un dels 
èxits de la temporada passada: 
T’estimo però no tant, de la 
Companyia del Teatre Gaudí, 
interpretada entre d’altres pel 
popular actor televisiu Josep 
Linuesa. 
 
A T’estimo però no tant els 
espectadors entren al pis que 
comparteixen El Fede, un in-
formàtic, i el Robert, un pro-
fessor d’institut en atur, dos 
amics que a part de compartir 
pis i habitació comparteixen 
un mateix passat (la mateixa 
ex) i un complicadíssim pre-
sent: han entrat en conflicte 
per una altra dona, la Nines, 

una veïna molt jove, atractiva 
i seductora, que els portarà de 
bòlit. Les situacions que vi-
uen aquesta “estranya parella” 
(un home separat que busca 
refugi i consol emocional a 
casa del seu millor amic), els 
caràcters tan antagònics dels 
dos personatges i, sobretot, 
la irrupció de la sensual 
veïna, provocaran una  sè-
rie d’embolics i malentesos 
que els portaran a viure es-

cenes d’autèntica bogeria.  
El popular actor Josep Linu-
esa, ens explica que es tracta 
d’una “comèdia en majúscu-
les, però no de pallassades. 
Exposem problemes seriosos, 
però d’una manera divertida. 
Les situacions, els gags, vénen 
donades perquè són molt di-
vertides”, tal i com ens comen-
ta. Linuesa afegeix que els tocs 
d’erotisme a l’obra “vénen 
donats per la Nines, aques-
ta noia jove, bonica i sensual, 
que no veu problemes enlloc.  
Per ella, tot és vida, tot és valu-
ós per ser viscut, experimen-
tat, jugat, però d’una manera 
sana. Quan algú comença a 
viure, quan li esclata la vida, 
tot és nou i meravellós. Hi ha 
moments de seducció i sensu-
alitat, però tractats amb molta 
cura i sensibilitat”. 
T’estimo però no tant és 
l’adaptació catalana de Pares 
y nines, de José Luís Alonso 
de Santos, una comèdia que 

LaLolaBalla, avui divendres a l’Aurora.

C/ Sant Joan Bosco,1 (Cantonada Cardenal Cisneros)  Vilanova del Camí Tel. 93 806 00 48C/ Sant Magí, 40 (cantonada Plaça Cal font) Igualada   Tel. 93 804 52 14



L’amor venia en taxi i el cabaret Enchanté!, 
amb les Divinas, al Teatre de l’Ateneu
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va tenir un èxit espectacular 
a Espanya als anys vuitanta. 
L’adaptació ha anat a càrrec 
de l’humorista Miquel Murga, 
que també ha tingut cura de la 
direcció. 
 
Funcions, horaris i preus 
Les representacions de LaLo-
laBalla es faran avui divendres 
26 d’agost a les 12h i a les 18h. 
Els preus de les entrades són: 
8 euros (6 amb els descomptes 
habituals, entre ells el Carnet 
de Subscriptor de La Veu). 
Les funcions de T’estimo, 
però no tant es duran a terme 
dissabte 27 a les 20h; diumen-
ge 28 a les 20:30h i dilluns 29 
d’agost a les 19:30h. Els preus 
de les entrades són: 15 euros 
(12 amb els descomptes habi-
tuals, també el Carnet de Subs-
criptor de La Veu) 
Les entrades es poden adquirir 
per Internet i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. També es po-
den reservar prèviament tru-
cant al 938050075 exclusiva-
ment el dilluns 22, dimarts 23, 
dimecres 24 i dijous 25 d’agost, 
de 18 a 19 h. Més informació a 
www.teatreaurora.cat.    

L’oferta teatral de Festa Ma-
jor es completa amb dues 
representacions al Teatre de 
l’Ateneu. 
Avui divendres a les 22 h 
podeu veure “L’Amor venia 
amb taxi”, una peça Còmi-
ca, en tres actes de Rafael 
Anglada, a càrrec del Grup 

de Teatre Amateur de l’Ate-
neu. Una comèdia divertida i 
plena de situacions absurdes, 
feta per gent de casa.  Una fa-
mília espera impacientment la 
“promesa” del seu fill Albert. 
De cop i volta arriba un taxis-
ta que els comunica que una 
noia (la suposada promesa de 

l’Albert) ha desaparegut del 
cotxe mentre ell la portava cap 
allà... i comença la recerca. 
Preus: 8 euros i 6 socis de 
l’Ateneu Igualadí.
Dissabte, també a les 10 del 
vespre, arribarà el torn de les 
conegudes Divinas amb l’es-
pectacle de cabaret burlesc 
“Enchanté!”, en què les pro-
tagonistes recuperen gèneres 
com el claqué, xarleston o el 
cancan del París i Berlín de 
principis del segle XX. Va ser 
Premi Unnim de Teatre 2012.
Acompanyades per un pianis-
ta i un clarinetista, les veus de 
Divinas ens relaten la histò-

ria del petit Cafè Enchanté, 
punt de trobada d’artistes, 
bohemis, intel·lectuals i 
membres de la Résistance 
francesa.
Enchanté! és un homenatge 
a les cançons i artistes que 
van sobreviure la guerra. 
Algunes d’elles van ser pro-
hibides pel nazisme, d’altres 
van ajudar a mantenir viva 
l’esperança de la gent. Tam-
bé hi trobem la cançó que 
dóna nom a l’espectacle: 
Enchanté, de Mario Cobo i 
Ben Rowdon. 
Preus: 10 euros i 8 amb des-
comptes (només a taquilla)



MARCEL·LÍ 
J. VALLS I 
TORNÉCastells estimats, castellers amics

Poble, festa, gralles, CASTELLS...

H
om recordarà que, durant molts anys, a 
la plaça, al migdia del diumenge de la 
Festa Major, un personatge prou conegut 
a la ciutat tenia cura de presentar l’ex-

hibició castellera. Heus ací, més o menys, el que diria 
enguany si encara es mantingués el costum:
Bon dia a tothom i benvinguts, tots i totes, a la plaça 
d’Igualada: una plaça històrica del món dels castells, 
castellera de sempre i per sempre. Benvingudes, es-
pecialment, les tres colles que, tot seguit, protagonit-
zaran aquesta gran diada de Sant Bartomeu: la Colla 
Joves Xiquets de Valls, els Nens del Vendrell i la colla 
amfitriona Moixiganguers d’Igualada. Benvinguts, 
amics i amigues, castellers i castelleres. 
Les  tres colles són ja al lloc que els correspon da-
vant de l’Ajuntament. Els  seus espadats d’entrada 
a la plaça ens conviden a viure amb intensitat tota 
l’emoció d’una gran jornada que, feta de fidelitat a les 
més pregones arrels igualadines, participa plenament 
de l’esplendor actual dels castells, imatge i símbol de 
Catalunya, declarats  Patrimoni Immaterial de la Hu-
manitat l’any 2010.
Els nostres pares, com abans havien fet els nostres 
avis, ens han ensenyat a estimar els castells, aquestes 
construccions humanes, tan colossals i espectaculars, 
que són filles de la terra i de la seva festa més genuïna, 
bastides amb força i equilibri, amb amor i sentiment, 
amb passió i valentia, i també amb seny. Aquests cas-
tells que són l’ànima del país, que ens identifiquen, 
que ens fan sentir poble i que, si això és encara pos-
sible, ens ajuden a estimar encara més aquesta terra 
que és la nostra i de totes aquelles persones que, vin-
guin d’on vinguin, es vulguin afegir  a la immensa 
pinya de la pàtria catalana.
Disposem-nos a viure el plat fort de la festa, una jor-
nada de castells, torres i pilars que a ben segur serà 
esplèndida i apoteòsica.  Abans de començar, però, 
expressem en primer lloc la nostra salutació a la Co-
lla Joves Xiquets de Valls: una colla gloriosa particu-
larment amiga d’aquesta ciutat, tinguda de sempre 
entre les capdavanteres del món casteller, provinent 
i representativa de la ciutat bressol  dels castells, esti-
mada arreu pel que significa el seu nom i per la seva 
contribució principalíssima a la grandesa d’aquesta 
manifestació popular única al món. Pel que fa a la 
seva relació amb Igualada, ells foren –els Joves Xi-
quets de Valls– els que, l’any vinent farà quaranta 
anys i després de vint-i-vuit d’absència, feren possi-

ble que aquesta plaça on som ara tornés a veure un 
castell de vuit pisos: el quatre de vuit. I vint-i-un anys 
després, el 1998,  també foren ells els que hi comple-
taren el primer quatre de nou. Igualment, aquests 
darrers anys, més enfortits els vincles, ens han obse-
quiat amb memorables actuacions de castells de nou 
i altres construccions de la més alta condició i bellesa. 
Per a nosaltres, per tant, és un gran honor i una gran 
satisfacció comptar novament amb la presència de la 
Colla Joves de Valls.
I donem també la més cordial i entranyable saluta-
ció als Nens del Vendrell, colla històrica entre les que 
més ho són, una de les més grans que han existit i 
existeixen, provinent d’una comarca i d’una població 
d’entre les més emblemàtiques de l’àrea originària i 
més tradicional del fet casteller; una de les colles que, 
gràcies als seus èxits impactants i inoblidables de fi-
nals dels anys seixanta i primers dels setanta, va con-
tribuir en grau superlatiu a l’inici d’una nova època 
que va culminar en aquesta tongada fabulosa que es-

tem vivint d’anys ençà. Entre l’any 1930 i el 1974 en 
què vingué per darrera vegada a la nostra Festa Ma-
jor, era la colla que més vegades havia plantat els seus 
castells a la ciutat d’Igualada. I és per tot això, doncs, 
que la recuperada presència dels Nens del Vendrell a 
la plaça, després de quaranta-dos anys, és motiu de 
doble satisfacció: la satisfacció de tenir entre nosal-
tres una colla històrica i significativa que, superats 
anys molt difícils, torna a ser feliçment admirada pels 
seus clamorosos èxits més recents; i, paral.lelament, 
el goig de retrobar, de tornar a tenir entre nosaltres 
una colla que ens havia sigut tan familiar. Personal-
ment, amics del Vendrell, tan unit com havia estat 
amb vosaltres en aquells anys ja llunyans de la meva 
arribada al món dels castells, quan el Jan Julivert –i 
després l’Òscar Garcia– era el vostre cap de colla, és 
gairebé amb llàgrimes als ulls que us abraço i us dono 
la benvinguda.
I heus aquí, no faltaria més, els Moixiganguers d’Igua-
lada, la colla de la ciutat, portadora en el seu nom i en 
els seus colors de la més autèntica tradició castellera 
igualadina: una colla  encara força novella comparada 
amb les de Valls i el Vendrell aquí presents, però, tan-
mateix,  prou entesa en les coses dels castells i acostu-
mada a fer-les bé, valenta i assenyada com ha de ser, 
ambiciosa com la que més, prou coneguda i valorada 
per un món casteller que va celebrar-ne la naixença 
fa vint-i-un anys i que, així mateix,  sap reconèixer  i 
aplaudir el mèrit dels seus ja  habituals castells de vuit 
pisos, folres inclosos. Igualada està orgullosa dels seus 
castellers: els Moixiganguers, una colla d’Igualada per 
a la Catalunya del segle XXI.
En aquests moments tan emotius, quan tot és a punt 
perquè els castells propis de la Festa Major comencin 
a enlairar-se, als igualadins amants de la moixiganga 
ens plau de proclamar amb la veu ben alta que, més 
enllà de  la magna diada que anem a viure tots plegats 
enmig d’aquell ambient de les ocasions més extraor-
dinàries, la presència a la plaça dels Nens del Vendrell 
i de la Colla Joves Xiquets de Valls, talment com la 
dels Moixiganguers d’Igualada, és ja, en aquests pre-
cisos moments, la notícia castellera per antonomàsia 
de la Festa Major d’Igualada del 2016.
L’hora cabdal és arribada. Que tingueu molta sort, 
companys i amics castellers. Que les gralles cantin 
joioses la grandesa dels vostres castells. Bona diada i 
bona festa a tothom! Visca els castells i visca la diada 
castellera igualadina de Sant Bartomeu! 
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L a Colla Joves Xiquets de 
Valls, els nens del Ven-
drell i els Moixigan-

guers seran els protagonistes 
de la diada castellera de diu-
menge, a la plaça de l’Ajunta-
ment. 
Representants de les tres colles 
van presentar dimarts al mig-
dia la diada, amb presència de 
l’alcalde Marc Castells. És el 
segon any consecutiu que es 
va aquesta presentació, amb 
l’objectiu de donar més im-
portància i reivindicació a la 
plaça castellera d’Igualada. El 
president dels Moixiganguers  
Oriol Solà estacava que la co-
lla dels Nens del Vendrell fa 
40 que no actuen a la plaça de 
l’ajuntament d’Igualada tot i 
ser una de les colles que més 
ha contribuït a fer d’Igualada 
una plaça castellera impor-
tant. Entre els anys 20 i els 
anys 70 del segle XX, els nens 
del Vendrell foren una de les 
colles punteres del panora-

Moixiganguers, Nens del Vendrell i la Colla Joves Xiquets de 
Valls, a la diada castellera de diumenge

ma casteller i van sovintejar 
la plaça d’Igualada on van 
fer castells importants com 
el seu primer 4d8. Oriol Solà 
va agraïr també el bon nivell 
casteller que han mostrat els 
últims anys la colla Joves i els 
ha animat a fer grans castells 
també aquest any.  
El cap de colla dels Moixigan-
guers, Jordi Moreno, va ex-
plicar que “el nostre repte és 
completar la tripleta de 8, és a 
dir, el 3, el 4 i la torre de 8; tots 
tres castells ja s’han fet aques-
ta temporada però mai s’han 
pogut descarregar tots tres en 
una sola diada a Igualada, i 
aquesta és la nostra intenció, 
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Els Nens del Vendrell 
tornen a Igualada 40 
anys després, i els de 

Valls volen fer castells 
de nou, i els Moixi-

ganguers completar la 
tripleta

Presentació de la  diada castellera, a la plaça de l’Ajuntament.

amb l’objectiu d’arribar més 
lluny de cara al final de la tem-
porada”. 
El representant dels Nens del 
Vendrell, Jordi Pellicer, va 
agraïr la confiança en fer venir 
la seva colla per la festa major 
i es va comprometre a portar 
bons castells a plaça i a mobi-
litzar el màxim de castellers. 

Per part de la colla joves, Jau-
me Galofré, va destacar la im-
portància de la plaça per la 
seva colla i la motivació que 
això suposa pels seus inte-
grants per poder continuar el 
creixement d’aquests últims 
anys.  “Per a nosaltres venir a 
Igualada és ja un retrobament 
de cada any, creiem que hem 

posat el nostre gra de sorra en 
l’evolució de la plaça igualadi-
na, i volem mantenir la tònica, 
portant castells de nou. Ens 
faria il.lusió fer quelcom més 
que el tres de nou”. 
L’alcalde Castells, va animar 
a fer grans castells diumenge 
i ajudar al Moixiganguers a 
aconseguir les seves fites.



JOSEP ELIAS i FARRÉ / LA VEU 

B lai Fontanals Argenter 
és el capdavanter de 
l’Escola de Grallers de 

Sitges i ben conegut a Iguala-
da, per la seva constant parti-
cipació en les festes del barri 
de la Font Vella. A l’any passat 
va redescobrir  que, un ball de 
la Patera, també apareix a la 
Blanca Subur.
A “L’Eco de Sitges” i en el pro-
grama festamajoner de Sant 
Bartomeu del 2015, es feu res-
sò de la troballa, que Ramon 
Planes ja publicà  en aquell 
mateix setmanari, en 1964.
En Blai va trobar un retall, 
perdut, d’aquell periòdic on 
es deia que, en els arxius de la 
casa Bofill (una de les impor-
tants de la localitat) havia des-
cobert un paper, sense data, 
en el qual es parlava del Ball 
de la Patera.

“El vayle de la patera”
 El curiós text, escrit amb cas-
tellà arcaic:
“A los Señores, Alcalde y 
demás del Ayuntamiento 
Constitucional de esta  Villa. 
Se les conceda una licencia 
de Vdes. para celebrar la fies-
ta del patrón Sn. Bartolomé 
con el vayle de la pateracon la 
costumbre de gratificar dicho 
vayle con la compaciva de un 
cordero de 40 carniceras, o 
dos de 20, y demás 4 duros y 2 
libras de pólbora que se gasta 
entremedio del vayle que se 
recaresen por los parlamen-
tos, y un puesto para ensesar-
se. 
Se les pide con licencia de 
Vds. que dejen los vestidos 
de los Reyes que llebaron los 
demás años que los sacaron 
del Teatro y se les pide por el 
Rey Moro una capa, y dos co-

Un sitgetà Ball de la “Patera”

tas, una para el embajador y 
otra por el general, los poms 
del manto del pilad por el 
Rey Cristiano bestido entero, 
y aran la bondad de dejar-
nos las espadas que tienen en 
la misma  casa para aser del 
dicho vayle y sin rraver nin-
gun daño. Y aran la bondad 
de decir en el carpintero de la 
misma que arregle seis vigas 
(biga: Carro tirat per dos ca-
valls usat per a la guerra, les 
curses i el transport) con los 
caballos guarnecidos lo mis-
mo quel otro año para que 
la gente no se metan adentro 
con nosotros adestorvarnos. 
Se les pide por fabor que se 
destingu pronto porqué el ti-
empo es corto y se tienen que 
enseñar muchos individuos 
aún que nos sucede como 
el año pasado. Dn. Juan Jan 
(alias) Bod. Director” (Ti-
rant, Eco núm 3786 de 23 -8- 
1964).
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Consideracions sobre el 
tema
Veiem, doncs, de que era, 
també, un ball propi de Sitges.
Suposem que no era gens pro-
bable que balladors igualadins 
anessin a representar la Patera 
a aquella població, i més coin-
cidint en ambdues localitats la 
festa major. 
Els balladors igualadins no 
haurien fet a l’Ajuntament 
sitgetà tals comandes, doncs 
ja tindrien en aquell temps el 
seu  vestuari.
En el Diccionari Català-Va-
lencià-Balear (J.A. Alcover - F. 
de B. Moll)   la Patera es de-
fineix com: “Entremès típic 
d’Igualada”.
Joan Amades, en el  Costu-
mari Català, sols indica, en 
l’apartat de danses dramàti-
ques:” L’entremès de la Patera 
d’Igualada, que va ballar-se 
fins a principis del segle XX. 
La Paterarepresentava una 
brega entre moros i cristians”.

Blai Fontanals especula sobre 
com seria aquella represen-
tació de la seva localitat. En 
primer lloc suposa que, quan 
Amades va passar per Sitges 
a fer recull del seu folklore, 
ja era massa tard i la Patera 
estaria ja completament obli-
dada en aquella localitat. Ara, 
intenta fer una interpretació 
personal de com podia anar 
aquell ball sitgetà. 
La seva especulació la basa en 
una imatge de la segona mei-
tat del segle XIX, que docu-
menta l’existència d’un ball 
de moros i cristians en aquella 
vila costanera. Ell, lliga caps 
contemplant una antiga foto-
grafia on identifica 8 moros 
amb turbant i mitja lluna, 2 
moros més, 6 cristians, 2 bas-
toners i altres personatges que 
poden ser els que interpretesin 
aquella Patera.

Coincidències
Notem en aquell antic escrit 

que es parla de la Patera, s’es-
menten cavalls i en el periò-
dic igualadí “Lo Renaixement” 
(31-8-1884) llegim “en la casi 
oblidada Patera, hi anaven in-
dividuos muntats”. També es 
parla de pólvora. Sobre aquesta 
darrera tenim una teoria. Si a 
Berga tenen laPatum - nom 
que prové dels cops del Tabal - 
lo de Patera, podria venir dels 
“pets” que farien els tirs dels 
balladors de la folklòrica bata-
lla igualadina.
És evident  que la comparseria 
d’Igualada i la de Sitges, te-
nen moltes coincidències. Co-
mençant pel patronatge: Sant 
Bartomeu. Ambdues poblaci-
ons tenim gegants, nans, moi-
xiganguers, cercolets, àguila, 
drac, pastorets... i ara queda pa-
tent que també tenien la Patera.
A Igualada, des del 1902 no ha 
recuperat la Patera. Ara, potser 
Sitges recuperi la seva. És quel-
com que a casa nostra queda 
pendent. 
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Avui provem un Opel  Astra Sports Tourer

Arquitectura eficient: disseny atlètic amb ampli espai

El nou Astra Sports Tourer impressiona amb la seva atlètica aparença. Igual que el seu germà de 
cinc portes, porta la filosofia d’Opel de “l’art escultural unit a la precisió alemanya” a un nou ni-
vell: eficient, lleuger i dinàmic. La doble barra cromada de nou disseny amb l’emblema d’Opel 
i els fars davanters es fonen en la graella del radiador per formar una sola unitat. L’Sports Tourer 
té unes línies encara més dinàmiques que el cinc portes. El sostre lleugerament corbat dóna a 
l’Sports Tourer una aparença més llarga, un efecte que s’emfatitza encara més amb el pilar C 
dividit. Vist des del darrere combina una gran funcionalitat amb un disseny esportiu i elegant. 
L’Astra Sports Tourer té una aparença estable, robusta i segura - els marcats passos de roda del 
darrere i els pilots dividits remarquen aquesta impressió.

L’última generació de l’Sports Tourer té les mateixes dimensions que el model anterior, amb 
una llargada de 4.702 mm, una amplada de 1.871 mm (amb els miralls retrovisors exteriors 
plegats) i una alçada de 1.499 mm - però ofereix molt més espai interior per als passatgers i 
l’equipatge. El conductor gaudeix de 26 mm més d’espai lliure fins al sostre i els passatgers del 
seient del darrere compten amb 28 mm més d’espai per a les cames - dues millores convincents 
de la percepció d’espai i de confort. A més, el nou Astra Sports Tourer pot carregar fins 1.630 
litres d’equipatge gràcies a l’eficient arquitectura.

Intel·ligent i versàtil: millores a la zona de càrrega 
que ajuden diàriament

Opel ofereix una novetat extremadament pràctica en el nou Astra Sports Tourer, que ajudarà en 
la seva utilització a diari: per primera vegada, la porta del darrere es pot obrir o tancar sense 
tocar-lo o sense un control remot. En combinació amb el sistema d’obertura i arrencada sense 
clau “Opel & Start”, un simple gest del peu sota el para-xocs del darrere és suficient per obrir 
la porta. Un altre petit gest sota el para-xocs tancarà la porta. L’intel·ligent sistema pot detectar 
qualsevol obstrucció i deté el mecanisme en cas d’emergència. A més, la porta encara es pot 
obrir amb un comandament a la porta del conductor o mitjançant el comandament remot a la 
clau.
Per incrementar l’espai i facilitat de càrrega del nou Astra Sports Tourer, el respatller del seient 
del darrere és opcionalment plegable en seccions 40:20:40, permetent una configuració de 
l’espai de càrrega més flexible que mai. A més, la gamma de productes FlexOrganizer amb 
rails laterals, xarxes de divisió i diverses opcions de subjecció estarà disponible opcionalment 
de manera que tots els objectes que es carreguin poden estar perfectament col.locats amb 
seguretat i ordre.

Construcció lleugera + motors de nova generació = gran
economia i diversió de Conducció

Cada component de l’Sports Tourer ha estat examinat buscant la practicitat i eficiència. I es nota 
tant quan s’observa l’eficient ús de l’espai, com especialment en comprovar el pes. El compacte 
disseny de l’interior i l’exterior, així com la lleugera carrosseria, han ajudat a que el familiar 
sigui fins a 200 quilos més lleuger que el seu antecessor. La utilització d’acers d’alta i ultra alta 
resistència, les modificacions en els eixos, des del frontal a la posterior, juntament amb nous 
processos de producció, han jugat tots un paper fonamental en aconseguir aquest impressio-
nant resultat. La versió bàsica de l’Astra Sports Tourer pesa 1.263 quilos (incloent el conductor) 
i, d’aquesta manera és 130 quilos més lleugera que la equivalent del model anterior.
Això, evidentment, té un efecte positiu en l’agilitat, comportament, consum i costos.
La gamma de motors amb un rang de potències que van des dels 105 CV / 77 kW als 200 CV / 
147 kW també ajuda a aconseguir aquests resultats. L’Astra Sports Tourer només estarà propul-
sat per unitats de la més avançada gamma de motors disponible a Opel.
Els motors de gasolina i dièsel, amb una cilindrada entre 1.0 i 1.6 litres tenen tres coses en 
comú: combinen la major eficiència amb una excel·lent capacitat de resposta i suavitat de 
funcionament.
El nou motor 1.6 ECOTEC Turbo d’injecció directa que es presentarà en el Saló de Frankfurt 
serà el motor de gasolina més potent en el nou Astra Sports Tourer. La càmera de combustió 
del motor turbo d’injecció directa amb 200 CV / 147 kW, pot resistir una pressió en els cilindres 
de fins a 130 bar i ofereix un impressionant parell motor de 300 Nm (amb la funció overboost). 
Aquest motor impressiona també per la seva suavitat en qualsevol règim de gir. Amb aquest 
propòsit, s’han dut a terme nombroses optimitzacions en els sistemes d’admissió i escapament, 
incloent el desacoblament de la tapa que cobreix els arbres de lleves amb la culata amb unes 
subjeccions específiques i un sistema especial de segellat. Tot i la injecció directa i l’objectiu 
d’aconseguir la millor combustió, els enginyers han estat capaços de reduir substancialment el 
nivell de soroll comparat amb l’anterior motor. Com a resultat d’aquestes mesures d’enginyeria 
de so, el conductor i els passatgers podran aprofitar el silenciós i suau motor al ralentí, amb una 
qualitat de so agradable fins i tot a gran velocitat a la carretera, alt règim del motor i càrrega.

Tecnologies innovadores: seguretat, confort i 
connectivitat elevades a un nivell superior

A més dels impressionants i avantguardistes motors ultra moderns, el nou Astra Sports Tourer 
també es converteix en una nova referència en seguretat, sistemes de comunicació i multimè-
dia, així com en confort. El sistema intel·ligent d’il·luminació matricial IntelliLux LED® en el 
nou Astra és una absoluta novetat en el segment compacte. L’innovador sistema d’il·luminació 
adaptativa matricial LED de nova generació permet conduir amb els llums llargs sense enllu-
ernar i s’adapta de forma constant i automàtica desconnectant els mòduls LED individualment 
quan detecta els llums de trànsit circulant per davant o en sentit contrari. L’àrea al voltant dels 
vehicles és simplement “retallant” mentre la resta de la carretera i els seus voltants romandrà 
lluminosament il·luminada. Aquest avantguardista sistema augmenta d’aquesta manera la se-
guretat activa de tots els usuaris de la carretera, al mateix temps que ofereix una comoditat 
addicional al conductor de l’Astra Sports Tourer en circular de nit.
Nombrosos sistemes d’ajuda al conductor basats en la nova generació del sistema de càmera 
frontal Opel Eye ofereixen més ajudes al conductor - començant pel més acurat i ampli Reco-
neixement de Senyals de Trànsit, seguint amb l’Auxiliar de Manteniment de Carril, que fins i tot 
corregeix lleugerament el volant per mantenir-se en el carril pel qual es circula, fins a la Alerta 
de Col.lisió frontal amb Frenada Autònoma d’Emergència que pot fins i tot arribar a aturar com-
pletament el vehicle a velocitats de fins a 40 km / h.
A l’interior es pot trobar un altre element únic en el segment compacte: el servei d’assistència 
i connectivitat personal Opel OnStar, que actua com un “àngel de la guarda” per al conductor i 
els passatgers. A més, es presentaran dos nous sistemes multimèdia IntelliLink. L’última genera-
ció de sistemes multimèdia és compatible amb Apple CarPlay i amb Android Acte.

Destaquem en el Nou Opel Astra Sports Tourer

Més espai i menys pes: la intel.ligent construcció lleugera.
Confortable, pràctic i ben fet: nova arquitectura de seients i porta del darrere que s’obre amb 
un gest.
Atlètic, elegant i ben concebut: el disseny del fututo familiar més venut.
Ràpid, potent i eficient: l’última generació de motors turbo amb fins a 200 CV.
Ultramodern, connectat i segur: Opel OnStar, nou IntelliLink i IntelliLux LED®.

El nou Astra Sports Tourer està basat en una arquitectura 
lleugera completament nova que ho fa fins a 200 quilos 
menys pesat que el model anterior. Atès que el nou fami-
liar també s’oferirà en combinació amb els més avançats 
motors turbo d’última generació, l’Astra Sports Tourer 
serà més dinàmic, alegre i divertit de conduir que mai. 
Alhora, el consum de combustible ha estat reduït, donant-
li poderosos arguments com a cotxe d’empresa i per a 
aquells conductors que habitualment busquen un familiar que sigui tan pràctic, 
com representatiu.

A més de cridar l’atenció amb el seu elegant, afilat i atlètic disseny, destaquen els 
múltiples elements de seguretat i sistemes d’assistència al conductor, juntament amb 
equipaments que anteriorment estaven reservats models de luxe molt més cars.

L’interior demostra perfectament l’intel.ligent del seu disseny i tota l’arquitectura: 
el nou model té exactament les mateixes dimensions que el model anterior, però 
és considerablement més espaiós a l’interior, oferint més comoditat al conductor 
i als passatgers, juntament amb més volum de càrrega.

El nou Astra Sports Tourer està basat en una arquitectura 
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A. Crec que va millor que la 
Festa Major sigui més tard 
perquè la gent faci les vacan-
ces. A mi no em molesta, men-
tre hi hagi festa - que ja convé 
- estic content. 

B. Sempre és el mateix. Al-
menys es fa alguna cosa, a 
mi m’agrada perquè jo surto 
com a diable del Mal-Llamp. 
M’agradaria que es fessin més 
cercaviles i actes amb foc i no 
tants actes religiosos.
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Hem sortit al carrer per conèixer la veu del poble, que ens expliquin com veuen 
la Festa Major d’enguany. Volem escoltar la opinió des dels més petits fins als 
més grans, d’igualadins de tota la vida o dels que són nous o tornen. Els hem 

preguntat sobre dos aspectes generals, les dates i el programa.  

A. T’afecta que caigui tant tard la Festa Major? Què en penses?

TON CASELLAS / LA VEU 

B. Canviaries alguna cosa del programa? 

ISMAEL TAMOUH ÁLEX ALONSO

A. A mi particularment em 
cau una mica massa tard per-
què estem acostumats que cau 
sempre una setmana abans. 
Però bé, si el temps acompa-
nya tot el que sigui festa és bo.

B. Jo crec que va sempre lligat 
als pressupostos. Si hi ha pres-
supost es poden fer moltes 
coses i si no n’hi ha s’han de 
limitar al que poden, però no 
està malament.

JULI SANTAULÀLIA

A. Entenc que és pel tema de 
Sant Bartomeu, que sempre es 
fa la setmana a sobre. Però la 
festa sempre va bé, sigui tard 
o d’hora.
 
B. Sempre es troben a faltar 
coses. Jo crec que faria falta 
més activitats per la canalla.

MARCEL PUIG

A. És una llàstima perquè el 
públic que vindria de ciutats 
del voltant no poden venir. 
Tot i que cada any sempre es 
fa més al voltant del dia 24, 
Sant Bartomeu, que és com a 
mi m’agradaria que fos.

B. M’agrada bastant, penso 
que la Coll@nada també fa 
bon programa. Potser a nivell 
de música faltaria que hi ha-
gués més quantitat i més qua-
litat. Però la part participativa 
cada vegada va en augment

ÀNGEL CARDONA

A. A mi m’és igual, a mi em va 
perfecte. Suposo que ho han 
fet per les seves combinacions.

B. No, ja està bé, fan el mateix 
de cada any. Mentre podem 
anar al concert del diumenge 
de la plaça de l’Ajuntament o 
a les exposicions a l’Escola Pia. 
El què potser canviaria és que 
l’hora dels Moixiganguers fos 
més aviat, al migdia fa molta 
calor.

GERARD JUNYENT

A. A mi m’afecta perquè tinc 
una botiga i treballo tots els 
dissabtes i dilluns. Ara com 
que tinc dos dies seguits apro-
fito i me’n vaig de vacances. 
M’és igual si és d’hora o tard.

B. M’està bé, ara no puc gau-
dir-la però de jove hi havia 
anat i la oferta era interessant.

MADRONA VILANOVA I MARIA DOLORS MATEU

A. A mi em sembla perfecte, 
així agafes totes les festes se-
guides. 

B. El programa bé, aquí a la 
Rambla acaba una mica massa 
tard, però bé. 

A. Jo he trobat que és massa 
tard. Jo sóc de la opinió que 
Sant Bartomeu voldria que fos 
festiu, que es guiessin més en 
el dia del Sant. 

B. Jo l’he trobat molt com-
plert. Criticar és molt fàcil i 
fer costa més, jo el trobo molt 
correcte. 

ROSA GUMÀ

A. A mi m’està bé, potser en-
cara vindrà més gent tot i que 
coincideixi amb altres festes 
majors. Però així pots apurar 
més les vacances. De moment 
aquests dies es veu molta ac-
tivitat i la gent ho comentava. 
Ja ho veurem quan acabi quin 
resultat té. 

B. A mi m’està bé el de cada 
any. Penso que pel jovent això 
de la Coll@nada està molt bé, 
és una alternativa molt bona, 
seria una festa molt clàssica.

A.  A mi m’està molt bé, tant és 
més d’hora com més tard. Tre-
ballo igualment tots els dies.  

B. No, està molt ben muntat, 
penso que és molt complert. 
Hi ha activitats pel jovent, per 
la gent gran, hi ha de tot. 

ESPERANÇA ALPUENTE



REDACCIÓ / LA VEU 

L ’estampa d’aquest any, 
que es va presentar di-
lluns, ha anat a càrrec 

del barceloní Dani Ramos 
Gimeno, que actualment viu 
a Igualada. Va començar la 
seva jove trajectòria amb l’es-
til americà  dels còmics que 
llegia habitualment. Tot i que 
es pot dir que a partir ja dels 
9 anys, va començar a agafar 
força l’estil de Walt Disney, el 
qual va definir molt el seu estil 
de dibuix ja en època adulta.
A partir d’aquell moment va 
començar a estudiar a l’Es-
cola d’arts i oficis d’Igualada 
en l’especialitat de Disseny 
Gràfic. 4 anys més tard va in-
gressar a la Llotja, escola d’art 
de Barcelona en l’especialitat 
d’Il·lustració on hi va passar 2 
anys més.
Actualment a part de diferents 
projectes oberts, ha dedicat 
part dels últims anys a consoli-
dar-se com a  Il·lustrador digi-
tal amb un estil molt personal 
i propi en la branca infantil i 
com a Il·lustrador fotorealista 
amb projectes de personatges 
reals i ficticis amb una tècni-
ca digital molt depurada.
Pel que fa al cartell, és obra de 
l’estudiant de Disseny Grà-
fic, l’andorrà Arnau Gracia 
Garcia. Fins al 2002 va residir 
a la Seu d’Urgell per poste-
rior-ment traslladar-se a Vi-

Dani Ramos i Arnau Gracia, els autors 
de l’estampa i el cartell de la festa
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Presentació de l’estampa, dilluns. A sota, l’autor del cartell, Arnau Gra-
cia, amb el regidor Pere Camps. Fotos: Joan Solé-AI

lanova del Camí fins a l’actu-
alitat, on va cursar els estudis 
de primària a l’Escola Joan 
Maragall i els de secundària a 
l’Instituta Pla de les Moreres.
En 2013 va iniciar els estudis 
de disseny a l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps on 
va trobar la seva gran vocació 
per aquest món.  El jove estu-

diant ha pogut realitzar dife-
rents projectes com la portada 
de l’especial de Reis (Gener 
2015) i la portada de Nadal 
per La Veu del ‘Anoia (Desem-
bre 2015), cartell Certamen de 
Música Joves (Juny 2016), car-
tell i identitat de la X Marató 
de Teatre - Enfilat a la Tarima 
(Juny 2016), entre d’altres.

La Coral la Llàntia, portadors del penó

REDACCIÓ / LA VEU 

D illuns, en un acte 
solemne al Saló de 
Sessions de l’Ajun-

tament, es fa el lliurament del 
penó de la ciutat a la Coral 
La Llàntia. El penó és un dels 
elements més rellevants de la 
processó de la Festa Major. El 
fet de portar-lo és considerat 
un honor, que cada any es 
concedeix a alguna entitat de 
la ciutat que celebra un ani-
versari destacat.
La Llàntia va ser fundada l’any 
1876, és a dir, que compleix 
140 anys de vida. L’any 1964 
l’Ajuntament d’Igualada li va 
concedir la Medalla de la Ciu-
tat, l’any 1985 s’aprovà la de-
signació de “Coral La Llàntia” 
a un carrer de la ciutat i l’any 
2011 la Generalitat de Catalu-
nya li atorgà la Creu de Sant 
Jordi. 

Totes aquelles persones que 
els agradi el gegant Tonet el 
Blanquer podran vestir la seva 
samarreta oficial.  Es va pre-
sentar el dia de Sant Antoni 
de Pàdua, patró dels blan-
quers, amb l’objectiu de do-
nar a conèixer l’estima de la 
gent cap a aquesta figura tan 
tradicional i emblemàtica de 
la ciutat. Per aquest motiu 
s’ha escollit el lema “Sóc del 
Tonet”. 
Dissenyada per Francesc Mes-

Segueix el Tonet amb la seva samarreta

tre, es pot adquirir a la botiga 
MC BORN situada a la Tra-
vessia Sant Sebastià, 3 d’Igua-
lada a un preu de 10 euros.

A la Festa Major hi ha pro-
gramades dues ballades de 
sardanes. La primera serà el 
diumenge a les 6 de la tar-
da, amb la cobla orquestra 
internacional Maravella, a 

Ballades de Sardanes

la Rbla. S. Isidre, abans del 
concert de Festa Major.  
La segona serà dilluns a les 8 
de la tarda, a Cal Font/Clos, 
amb la cobla Ciutat de Ter-
rassa.

Bona 
Festa Major



MÚSICA / LA VEU 

L a revetlla de les places 
és un clàssic de la Fes-
ta Major, un dels mo-

ments més esperats per al pú-
blic de totes les edats, sempre 
acompanyat de “l’empalma-
da”, que els més joves esperen 
amb ganes. Enguany, la revet-
lla arriba amb escasses nove-
tats, i algunes repeticions, tant 
d’estils com de grups, com 
l’Orquestra Maravella, consi-
derada la millor del país. Cal 
Font, un dels centres neuràl-
gics de la festa, tindrà gresca 
de la bona, amb un concert de 
record al grup Queen i la tor-
nada del Vaparir Tour. Atents 
també a la Coll@nada, que, 
per la seva banda, viurà la seva 
“nit” a l’espai de les barraques, 
amb concerts i música sense 
interrupció fins que despunti 
el sol... També l’Igualada Rock 
City, en la quarta edició, farà 
seva la plaça Pius XII.

Pl. Pius XII: Karaoke abans 
de l’Igualada Rock City
A partir de les 10 de la nit, els 
qui vulguin poden participar 
de la Karaokesband a la plaça 
Pius XII. Aquest grup iguala-
dí triomfa amb el seu format 
de karaoke en directe amb les 
millors cançons d’ara i sempre. 
Aquest mateix escenari viurà 
la quarta edició de l’Iguala-
da Rock City, amb l’actuació 
prevista de quatre grups, a 
partir de  les 00.45h. 
(veure pàgina 22).

Custiol: Discomòbil
Una de les novetats de la re-
vetlla serà el “Discustiol”, una 
disco mòbil al carrer de Cus-
tiol,  amb la millor música de 
revetlla, a partir de les 10 de 
la nit, en una activitat orga-
nitzada pel casal la Teixido-
ra, el casal independentista 
d’Igualada, que tanca les seves 
portes després de cinc anys 
de funcionament, abans de 
“reinventar-se” a la seva nova 
seu del Casino Foment.

Cal Font: Momo recorda 
Queen i Va Parir Tour
Entrem en un dels espais im-
prescindibles de la revetlla de 
les places: Cal Font. A partir 
de les 22.30 hores, el grup de 
versions Momo farà un es-
peradíssim concert de tribut 
a Queen, la llegendària ban-
da de Freddy Mercury. “The 
Show Must Go On” (la festa 

Tornen la Orquestra Maravella i el Vaparir Tour, en una revetlla 
de les places amb poques novetats
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L’Orquestra Maravella torna a la Festa Major per la revetlla de les places, a la Plaça de l’Ajuntament.

El grup MOMO farà versions del llegendari grup Queen, a Cal Font.

Els Teatre Mòbil, amb l’espectacle Sense Solta, al carrer St. Jordi.

Los 80 Principales repassaran els èxits d’una època daurada de la música per ballar, a la pl. de la Creu.

Pl. Pilar: M. Tradipaxanga
A partir de les 23 hores, la 
Coll@nada ens porta a la pla-
ça del Pilar el grup de versions 
Morena Tradipaxanga. 

Rambla: Espai Country
Un altre clàssic. El country serà 
el protagonista a la rambla Sant 
Isidre, a partir de la mitjanit.

Pl. Ajuntament: la Maravella
La conegudíssima Orquestra 
Maravella repeteix, per segon 
any consecutiu, a la plaça de 
l’Ajuntament. Creu de Sant 
Jordi i considerada la millor 
orquestra de festes majors a 
Catalunya. 

Sant Jordi: Sense solta
A mitjanit, els qui vagin amb 
nens no es poden perdre Tea-
tre Mòbil, que presenta Sense 
Solta.  Un escenari, tres come-
diants i un ventall de sorpreses 
que aniran apareixent al llarg 
d’un espectacle divertit i amb 
un surrealisme deliciós que us 
deixarà bocabadats!

Pl. Creu: Tornen els anys 80
A mitjanit, la música dels 80 
tornarà a sonar a la plaça de la 
Creu amb els 80 Principales,  
tot recordant una època mítica 
de la música. 
A 2/4 de 3, per si no n’hi havia 
prou, el DJ Llansana prepara 
més gresca punxant música de 
la mateixa dècada.
 
Barraques: Nit de la 
Collonada, disco i xocoparty
La Coll@nada viurà la seva nit 
particular a l’espai de les bar-
raques, amb concert de l’Ove-
lla Xao (1.30h) i de la Terras-
seta de Preixens (3h). Disco 
amb DJ a les 4.30h i Xocopar-
ty a les 5h.

ha de començar) va dir el lí-
der del grup, i 25 anys després 
que ens deixés, Momo l’ho-
menatja amb un xou ple de 
llum, color, rock, i sobretot 
d’un demolidor so Queen.
A les 11 de la nit, els d’In-
gravita organitzaran “Lance 
al Pernil”, una competició de 
llançaments que consisteix en 
atrapar un pernil d’un salt. 
Qui l’agafa se’l queda!
A la 1, com l’any passat, Car-
les Pèrez, Dídac Tomàs, An-
dreu Presas i el Gran German, 
de Ràdio Flaixbac, presenten 
el Vaparir Tour.



MÚSICA / LA VEU 

A vui divendres i dis-
sabte, hi ha per triar 
i remenar, però mu-

sicalment hi ha tres cites inel.
ludibles. El jazz d’Andrea Mo-
tis&Joan Chamorro per avui 
a Cal Font, els concert d’ani-
versari del grup de les Preses 
Teràpia de Shock, i un repàs al 
millor de la música mediterrà-
nia amb Maria del Mar Bonet 
i Borja Penalba.

Jazz català amb Andrea 
Motis&Joan Chamorro
Avui divendres a les 11 de la 
nit a Cal Font, ens espera el 
jazz català. Motis i Chamor-
ro ompliran de jazz, swing i 
bossa nova l’escenari El saxo-
fonista i la cantant han inici-
at un projecte musical amb 
una acurada interpretació de 
grans temes clàssics d’autors 
com Duke Ellington, Walter 
Donaldson o Johnny Green 
en el format original ideat pels 
seus creadors. És una proposta 
fresca i suggerent que els porta 
per diversos escenaris de Cata-
lunya i Europa.

10 anys de Teràpia 
de Shock, a Cal Font
Demà dissabte a les 10 del ves-
pre a Cal Font, tornen els de 
Teràpia de Shock a Igualada.  
El grup garrotxí de pop-rock 
ha publicat aquest any el re-
copilatori 10 anys, un disc 
amb 14 cançons, 13 de les 

Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Teràpia de Shock 
i Andrea Motis&Joan Chamorro: tres concerts d’alta qualitat

quals han estat triades entre 
els seus quatre primers discos, 
des d’Escapa’t amb mi (2008) 
fins a 100.000 històries (2015). 
A la majoria de les cançons hi 
ha “algunes pinzellades” afe-
gides, sobretot de teclats, per 
apropar-les més al so actual 
del grup, a partir de la incor-
poració en el disc anterior del 
teclista Guillem Soler.
Les cançons han estat ordena-
des per ordre cronològic i, per 
tant, la més recent és l’última: 
la inèdita A prop, que és el sin-
gle i videoclip del disc i inclou 
tota una declaració d’intenci-
ons. “És la nostra manera de 
dir que ens sentim molt a prop 
de la gent que ens ha donat su-
port, de la música en català i 
de la cultura del nostre país, 
sempre tocant de peus a terra”, 
afirma Ferran Massegú (veu 
i guitarra), que ha compartit 
aquesta aventura des del prin-
cipi amb Albert Parés (baix) i 
Gerard López (bateria).
Teràpia de Shock celebra 
aquest any el desè aniversari 
de la seva fundació, que va te-
nir lloc l’estiu del 2006, quan 
en Ferran Massa i el guitarris-
ta Jaume Sucarrats, Suka –que 
ara fa un parell d’anys va dei-
xar el grup–, van fer algunes 
cançons per tocar-les davant 
dels amics, que de seguida els 
van animar a anar més enllà. 
“Per preparar el recopilatori, 
el primer que vaig fer és tor-
nar a escoltar els quatre discos, 
una cosa que no faig mai. I es-
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Borja Penalba i Maria del Mar Bonet, en un dels seus concerts. 

coltant aquelles cançons vaig 
recordar cada moment en què 
van ser compostes. Dels 16 als 
26 anys és una època de crei-
xement, amb molts de canvis 
vitals, i repassar tot el que hem 
fet durant aquest temps ha es-
tat una autèntica teràpia”, diu 
en Ferran.

Els sons de la Mediterrània 
de Maria del Mar Bonet
El mateix dissabte, però a les 
11 de la nit i a la plaça de la 
Creu, Maria del Mar Bonet i 
el guitarrista valencià Borja 
Penalba ens oferiran un con-
cert que ja porten dos anys 
fent amb un èxit extraordi-
nari. 
Saltant de dècada en dècada, 
la cantautora mallorquina 

Maria del Mar Bonet segueix 
present als escenaris com 
una de les veus més respec-
tades en l’àmbit de la cançó 
mediterrània. Amb el Mare 
Nostrum com a puntal de la 
seva vida artística i personal, 
ha anat confegint una trajec-
tòria impecable i una obra 
discogràfica amb autèntiques 
pedres precioses de la cançó.
Amb noves sonoritats de la 
mà del guitarrista valencià 
Borja Penalba -músic de re-
ferència en composició, pro-
ducció i acompanyament en 
l’àmbit de la cançó-, aniran 
destriant una selecció de les 
peces més emblemàtiques del 
seu extens cançoner. 
Des de fa dos anys, Maria del 
Mar Bonet s’acompanya del 

músic valencià en una nova 
aventura musical. A banda 
de cançons pròpies i de di-
versos poetes que ha musicat, 
l’escoltarem cantar Barto-
meu Rosselló-Pòrcel (l’any 
passat va reivindicar la figu-
ra del poeta mallorquí en el 
centenari del seu naixement 
amb l’edició del treball Fira 
encesa). Maria del Mar Bo-
net compta amb una llarga i 
exitosa trajectòria als escena-
ris musicals, amb la capacitat 
que només tenen alguns de 
saltar de dècada en dècada 
sabent-se sempre igual d’es-
timada i respectada. La seva 
obra és impecable, així com 
el seu gust per la poesia i la 
bellesa en el cant i en la com-
posició.

Els Teràpia de Shock compleixen deu anys dalt dels escenaris.

Andrea Motis&Joan Chamorro.
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Ja hem viscut quatre dies 
de Festa Major a Igualada, 
durant aquests dies s’han 

fet diversos actes de diferents 
vessants: religiosos, musicals, 
lúdics... Ara arriba el cap de 
setmana i amb això els dies 
més forts pel que fa als actes. 
I Igualada, com a bona amfi-
triona en l’àmbit esportiu, no 
s’atura i s’han programat una 
quinzena d’actes relacionats 
amb la pràctica esportiva. 

Avui divendres, el rugbi i el 
hip-hop protagonistes
Durant la tarda d’avui diven-
dres comencen a haver-hi els 
primers actes esportius. La 
jornada s’iniciarà a les 19:30 
h a Les Comes amb el partit 
entre l’Anoia Rugby Club i els 
Centaures de la UAB. El partit 
servirà per promocionar un 
esport minoritari a la comar-
ca. Des de l’Anoia Rugby Club 
han volgut donar un caire 
solidari a l’esdeveniment i es 
farà un recapte d’aliments per 
al Banc de Queviures d’Igua-
lada. 
A partir de les 20 h qui vul-
gui moure el cos a ritme de 
hip-hop pot anar a la plaça 
de l’Ajuntament on trobarà 
un taller per aprendre’n. Una 
hora més tard a la mateixa 
plaça els assistents podran 
gaudir d’un duel de dansa 
urbana: hip-hop contra Con-
temporany Drum Battle.

El futbol segueix sent l’es-
port rei 
A la comarca el futbol és sens 
dubte l’esport més practicat i 
el que gaudeix de més bona 
salut. Pràcticament tots els 
pobles de l’Anoia compten 
amb un equip de futbol, per 
petit que sigui. Si a aquesta 
cultura futbolística hi su-
mem que una gran part dels 
equips estan en període de 
pretemporada, la Festa Major 
es converteix en una excusa i 
escenari ideals per disputar 
partits.

L’esperit esportiu de la ciutat s’encomana durant la Festa Major, 
el futbol i els campionats tradicionals omplen el programa

Torneig de tennis taula vetarans.

El dissabte tenim una jornada 
intensa plena de partits, se’n 
disputaran fins a 4 durant la 
tarda. El primer partit serà al 
camp de futbol de Les Comes, 
instal·lació que acollirà tots 
els enfrontaments. Així doncs, 
a les 16 h s’enfrontaran el SE 
Ateneu Penya Blaugrana amb 
el CF Carme, un interessant 
derbi comarcal per obrir la 
llauna. A les 18 h hi haurà el 
ja consolidat Trofeu Avi Festa 
Major, que arriba a la seva 13a 
edició. Enguany s’enfrontaran 
els Veterans Igualada amb la 
UD Sant Maure i s’homenat-
gerà particularment a Ceci 
Díaz, 2n president AVI. A la 
mateixa hora al camp número 
2 de Les Comes podreu gaudir 
d’un partit d’alt nivell entre 
les femenines del CF Igualada 
i les de del CF Santa Eugènia 
de Girona. Aquest serà l’únic 
partit de la secció femenina. A 
les 20 h hi haurà el partit que 
tancarà un dissabte molt in-
tens, s’enfrontaran el modest 
UD Montserrat i el CF Sallent. 
El diumenge hi haurà segura-
ment el partit més interessant 
i de més qualitat, el primer 
equip de l’Igualada s’enfron-
tarà al FC Martinenc de Pri-
mera Catalana. Serà un partit 
per veure si els igualadins co-
mencen forts la temporada. 

L’escalada es fa un lloc gràci-
es a Ingràvita
Des que Ingràvita va aparèixer 
a Igualada ha revolucionat el 
món de l’escalada a la capi-
tal de l’Anoia. Gràcies a ells 
s’ha obert les portes i donat la 
oportunitat a molts joves per-
què provessin aquest esport de 
risc. Doncs bé, durant la Festa 
Major tampoc han deixat pas-
sar l’oportunitat de promoci-
onar aquesta disciplina i han 
instal·lat un gran rocòdrom a 
la plaça de Cal Font. Aquest 
rocòdrom serà l’escenari de 
la Competició Oberta d’Esca-
lada. Durant el matí – de 10 
a 13 h – la competició anirà 
destinada als nens i nenes, i a 
partir de les 16 h serà el torn 

dels adults. Per competir-hi 
cal apuntar-se el mateix dis-
sabte a la plaça de Cal Font 
o abans a Ingràvita, aquesta 
inscripció inclou una samar-
reta, un entrepà i l’accés a un 
sorteig de material d’escala-
da. Ara bé, pels qui hi agafeu 
el gust a escalar o no podeu 
participar-hi, teniu un segona 
oportunitat el diumenge a les 
20 h. En aquest cas, Ingràvita 
ha apostat per acostar l’esca-
lada a tothom d’una manera 
diferent i més atractiva. L’ac-
tivitat constarà de “7 proves 
tontes” - aquest és el nom – en 
què tindran protagonisme els 
mètodes més rebuscats i im-
pensables. 

Els campionats tradicionals 
segueixen en peu
Si algunes activitats com les 
d’escalada són novetats en 
aquesta edició o si més no en-
cara s’estan consolidant, els 
campionats tradicionals de 
Festa Major no fallen. Durant 
el matí de dissabte hi hau-

Aquesta tarda a les 18 h 
serà l’hora d’inici de 
la tercerà edició de la 

Baixada d’andròmines, una 
activitat que va costar fer en-
trar en el programa però que 
ja des de la primera edició va 
acollir una gran assistència 
gràcies a la seva espectaculari-

tualitat tant local com inter-
nacional. El recorregut serà el 
mateix de l’any passat, comen-
çarà a l’avinguda Gaudí can-
tonada amb Milà i Fontanals i 
acabarà a la primera rotonda 
del Rec, sota del pont vell de 
Montbui. 

La baixada d’andròmines es consolida gràcies a la seva       
espectacularitat, un altre èxit de la Coll@nada

tat. Particiar-hi requereix d’un 
esforç previ, el de construir 
l’andròmina, cosa que fins i 
tot agrada més a segons qui 
que no pas pujar-hi després. 
En els darrers anys s’han vist 
andròmines molt treballades 
i d’altre més senzilles però di-
vertides, de temàtiques d’ac-

rà el gruix de totes aquestes 
competicions. A partir de les 
10 h a Les Comes s’iniciarà el 
XXXVII Campionat de Ten-
nis de Taula, en què s’hi juga 
el trofeu de Festa Major per 
a majors de 40 anys. Aquesta 
serà la 37a edició d’un format 
força consolidat i que sembla 
que no tingui aturador. A 2/4 
de 10 començarà el Campio-
nat de Partides Ràpides d’Es-
cacs, un altre torneig molt 
arrelat en aquests dates. L’acte 

està organitzat pel Club d’Es-
cacs d’Igualada i es disputarà 
a l’auditori de l’Ateneu Igua-
ladí. Seguint amb la matinal 
esportiva, a les 11 h el bar 
Penya acollirà el Campionat 
Mundial de Futbolí Sant Bar-
tomeu. A les 12 h hi haurà les 
tradicionals Tirades Populars 
de Bitlles Catalanes que tam-
bé tindrà el seu protagonisme 
diumenge a les 18 h amb el 
XV Campionat de Bitlles en-
tre clubs de Catalunya. 



FESTA MAJOR D’IGUALADA  |  35LA VEU
Divendres, 26 d’agost de 2016

Els primers dies de la Festa Major, en imatges
Fotos: Joan Guasch i Joan Solé

Pregó de la Coll@nada. Mostra de l’imatgeria festiva. 

Tabalada i Batucada. Jocs Bèsties.

Plaça Pilar, 12-13 · IGUALADA 
 T. 93 804 53 27 · 620 204 753

Restaurant Braseria i Cafeteria
C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 

raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

Bona festa Major!

Braseria i Cafeteria

el. 93 805 01 63

AL CARRER
LA BOTIGA
DISSABTE 3 DE SETEMBRE
IGUALADA
Una iniciativa simpàtica i comercial omple els carrers de la nostra ciutat.
Hi trobaràs uns preus increïbles! Passeja’t per Igualada.

Amb la col·laboració:



LLIBRES / CARMEL.LA PLANELL

D ’aquell director ar-
tístic igualadí de 
cinema i televisió, 

Llorenç Miquel, que va cre-
ar fa més de vint-i-cinc anys 
aquells quatre capgrossos: 
Mosca l’aviador, Rufus el tra-
giner, Martingales el músic i 
Petra l’encantadora, i que ha-
vien de sumar-se a tants altres 
de l’imaginari festiu igualadí; 
el periodista igualadí Albert 
Rossell en va elaborar unes re-
presentatives històries, recolli-
des en quatre contes il·lustrats 
per la mà colorista de la també 
igualadina Elisabet Serra.
I va ser  la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada, dins del marc 
de la Festa Major, l’espai on 
una bona concurrència de 

“Savis caparruts”, un llibre de contes del periodista 
Albert Rossell, il.lustrat per l’Elisabet Serra

públic, i molt especialment 
l’infantil, va participar amb 
un gran interès de la  presen-
tació d’aquesta creació, amb 
la divertida interpretació de 
la narradora Mònica Torra, 
aquest dilluns 22.
En aquest acte, l’autor, amb 
unes precises paraules , va 
puntualitzar de primer que si 
bé els contes anaven adreçats 
a qualsevol edat, fóra bo que 
pares i fills en compartissin 
la lectura de cada història en 
el sentit de ressaltar els valors 
morals i educatius en què es 
veuen  caracteritzats els perso-
natges. Així, contextualitzats a 
les primeries del segle XX, els 
quatre contes s’enllacen entre 
si per a presentar-nos a: “Mos-
ca l’aviador“, que és un nen 
que té dèria per volar i farà els 

36 |  FESTA MAJOR D’IGUALADA
LA VEU

Divendres, 26 d’agost de 2016

possibles per aconseguir-ho; 
“Rufus el traginer “, un home 
que recorre els pobles i és pare 
d’una criatura malalta a qui 
només pot curar un únic met-

ge de tot el món”; “Martinga-
les el músic “, que és capaç de 
reparar instruments vells i de 
construir-ne un de nou amb 
diverses  peces ; i, per últim, 

“Petra l’encantadora “, una 
dona que en aquella època ja 
practicava el conreu ecològic, 
alhora que preparava remeis i 
ungüents curatius. 

La presentació del llibre es va fer dilluns a la Biblioteca Central. Foto: Carmel.la Planell.

“Passacalle”.

Visites a la Casa de la Festa. Trasllat del Sant.

Carrer Alba, 13 08700 Igualada T. 93 804 24 58

Tot en bates per a 
la tornada a l’escola!
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“A cada nou disc inten-
tem presentar una pro-
posta amb personalitat 
pròpia i investiguem en 

noves direccions”

La Fundación Tony Manero, en concert.
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MÚSICA / ALBERT COMPTE 

A quest dissabte hi ha 
programat un dels 
plats forts de la Festa 

Major d’Igualada, el concert 
en la gira de celebració dels 
20 anys de la Fundación Tony 
Manero, amb el directe, entre 
d’altres temes de la seva tra-
jectòria, del seu darrer treball, 
centrat amb una revisió de la 
música disco-funky dels anys 
80. Conformen el grup Paqui-
to Sex Machine (Veu), Delici-
osa Smith (Baix), Lalo López 
(Guitarra), Mr. Paco Mante-
cao (Teclats), Gines Brown 
(Saxo tenor i flauta travesse-
ra), Marxal Sweetlips (Trom-
peta), Tom Johnson (Trom-
bó), Beni d beni (Bateria) i 
Miguelito SuperStar (Veu), 
un dels cinc membres del nu-
cli dur de la formació des dels 
seus inicis. Parlem amb ell, 
Miguelito SuperStar, sobre el 
panorama actual de la músi-
ca en directe, la banda i els 20 
anys de la dilatada carrera de 
Fundación Tony Manero.

Feu 20 anys de carrera amb el 
projecte Fundación Tony Ma-
nero. Com valoreu l’evolució 
del panorama dels directes 
des d’aquesta experiència? 
En el fons la cosa no ha canvi-
at molt en 20 anys. S’ha donat 
un canvi en el fet de que ara 
hi ha menys diner public en 
la música en directa de la que 
hi havia quan varem comen-
çar, però el fet de que hi hagin 
més quantitat de festivals no 
s’ha traduït en més feina per a 
les bandes d’aquí, excepte per 
alguns escollits; i si en mol-

Miguelito SuperStar: “El funk és una música poderosa que pot fer 
moure culs amb la mateixa facilitat que fa moure consciències”

tes oportunitats per a grups 
estrangers que cobren catxés 
exorbitants. El problema és 
de base ja que no existeix un 
circuit potent de sales de pe-
tit-mitjà format a on les ban-
des es puguin formar i créixer. 
Tampoc hi ha un públic gaire 
interessat en aquest tipus de 
format, així que és un peix que 
es mossega la cua.
I com ha estat la vostra evolu-
ció personal?
La banda s’ha mantingut bas-
tant estable pel que fa a la 
formació amb un nucli dur 
de 5 membres que es mante-
nen des de el primer dia i uns 
quants nous membres que 
han entrat a formar part de la 
banda per quedar-s’hi molts 
anys. A part d’això la banda 
ha intentat trobar un so pro-
pi en el que juguen una part 
essencial l’idioma i les compo-
sicions adaptades a les capa-
citats dels musics que la for-
men. D’aquesta manera amb 
els anys hem trobat un so en 
el que ens sentim còmodes i 
resultem recognoscibles. Això 
no treu que a cada nou disc 
intentem presentar una pro-
posta amb personalitat pròpia 
i investiguem en noves di-
reccions. El nostre últim disc 
‘Superficial’ (MusicBus, 2014) 
apostava pels sons dels 80 i 
l’anterior ‘Pandilleros’ (War-
ner-MusicBus, 2009)  era una 

banda sonora d’una pel·lícula 
inexistent.
Era necessària una pausa des-
prés després de 14 de carrera 
de la formació l’any 2009 o 
l’aturada es va deure a altres 
inquietuds dels membres de 
la banda?
L’aturada no va ser tal, ja que 
la banda va seguir en actiu, tot 
i que no vam editar cap disc 
durant aquests cinc anys. Es 
van donar una serie de cir-
cumstàncies, tant personals 
com professionals, que van in-
fluir en aquesta situació. Vam 
aprofitar per donar una mica 
més de vida a projectes para-
l·lels que responien a diferents 
inquietuds dels membres de la 
banda.
Com ha estat la gravació de 
‘Superficial’ amb MusicBus?
Music Bus no és ben bé un se-
gell discogràfic, és més aviat 
la eina que té una oficina de 
management per donar sorti-
da als projectes de les bandes 
que representa, és per això que 
com a segell no té una direc-
ció definida. D’altra bada la 
crisi del sector a acabat fent 
que aquest model sigui cada 
cop més habitual i cada cop 
sigui més difícil trobar un 
segell amb una personalitat 
clara, musicalment i estètica; i 
que aposti per les carreres dels 
seus artistes més enllà de po-
sar el disc al mercat i esperar a 
veure que passa.
Què té el funky que no tin-
guin altres estils musicals?
El funk és una musica pode-
rosa que pot fer moure culs 
amb la mateixa facilitat que fa 
moure consciències.

El funk va evolucionar dels 
ritmes i les guitarres dels 
60 a la música disco dels 80. 
Us sentiu més còmodes en 
aquest segon registre? Per 
què?
Les nostres influències son 
molt amples i van molt més 
enllà del funk i la música dis-
co, però com que ja hi ha al-
tres bandes que recuperen el 
só dels 60 i 70 i molt poques 
que reivindiquin els 80 ens va 
semblar més interessant situ-
ar-nos un lloc on la compe-
tència i les comparacions fos 
menor.
En un moment dels concerts 
feu un concentrat d’un quart 
d’hora repassant la música 
que ha donat el soul i el funky 
al llarg de les darreres dè-
cades. Parleu-nos una mica 
d’alguns dels temes escollits 
per aquest mix. 
Els temes d’aquest medley 
son tots ells versions que hem 
tocat en algun moment de la 
nostra carrera i a les que tenim 
especial carinyo. 
Aquest repàs podria ser més 
llarg?
El repàs podria ser molt més 
llarg ja que hem tocat moltís-
simes versions en els nostres 
20 anys de carrera, però ens 
sembla que 15 minuts són su-
ficients minuts en un concert 
de Fundación Tony Manero 
per representar la nostra eta-
pa dedicada exclusivament a 
tocar versions, que va anar des 
del 1996 fins al 2001.
Teniu una segona formació 
en format reduït, ‘Manero 
Sound System’. Reproduïu els 
mateixos temes de la Funda-

Demà dissabte, a la plaça Cal Font, arriba el disco-funk salvatge de la Fundación Tony Manero

ción Tony Manero o és una 
mescla de la formació amb 
sessió de Dj’s? A què es deu 
la creació d’aquesta segona 
proposta? 
Porto molts anys compagi-
nant els directes de FTM amb 
sessions de Dj en les que expo-
so tots aquests anys d’immer-
sió en l’estil. D’alguna manera 
va ser natural fer evolucionar 
aquestes sessions incloent-hi 
musics de la banda que 
m’acompanyessin. Els temes 
que fem no son els mateixos 
que a un concert de FTM ni 
molt menys; l’apropament al 
gènere és més electrònic i at-
mosfèric, encara que si que hi 
ha referències al repertori de 
Manero.
Sembla que les orquestres a 
l’estil vostre, temàtic, amb 
el funky o per exemple l’Or-
questra Plateria, amb la rum-
ba i la salsa per posar dos 
exemples, siguin les forma-
cions que millor aguanten 
el pas del temps, més que les 
bandes de petit format. Con-
sidereu que això és així? Per 
què?
Per a nosaltres, el fet de no ser 
novetat també és un handicap 
a nivell d’aconseguir espais en 
els mitjans. El fet que haguem 
pogut aguantar 20 anys crec 
que té més a veure amb el fet 
que som obstinats.
Recomaneu-nos un disc 
funky imprescindible.
Prince ‘Sign O’ The Times’ 
(Paisley Park, 1987). 

Entrevista 
de Surtdecasa Centre

www.surtdecasa.cat

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av . P aï s os  C atalan s ,  2 8
I g u alada ·  B cn a

Tel. 9 3  8 0 3  0 1  7 9  -  9 3  8 0 3  5 4  3 9
M òbil. 6 3 9  3 7  3 1  8 7  -  6 1 6  6 2  6 7  5 3

w w w .marcelclaramu n t.com



Olga Jiménez Muntané
Empresària Nacional

Independent de Mary Kay 
630670239 

olgajimenezmk@gmail.com
 www.olgajimenez.es
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Participa al concurs 
de maquillatge #bella 
de MaryKay

El maquillador professional 
Luis Casco, creador dels me-
ravellosos looks oficials del 
Mutua Madrid Open, és tam-
bé l’autor del llibre #bella, on 
comparteix 50 afavoridors 
looks i senzills trucs i consells 
perquè surtis sempre guapa a 
les fotos.

Per tot això i pels seus 20 anys 
de relació amb la companyia, 
ha estat elegit Ambaixador de 
Bellesa Internacional de Mary 
Kay.

I volem celebrar-ho amb tu 
amb aquest fantàstic Concurs 
de Maquillatge!

PARTICIPA I GUANYA
FANTÀSTICS PREMIS!

Cadascuna de les quatre gua-
nyadores aconseguirà:

Un exemplar del llibre #bella 
signat pel mateix Luis Casco!

El set de productes d’un dels 
quatre looks proposats per Luis 
Casco per a aquesta tempora-
da: #CamoPower, #GoldenGla-

A principis d’agost Olga Jimé-
nez va viatjar com a Empresà-
ria Nacional juntament amb 
les  empresàries guanyadores, 
al Seminari que Mary Kay ce-
lebra a Dallas, seu central de la 
companyia. A més, l’Olga va 
ser escollida per un important 
vídeo corporatiu grabat als es-
tudis de televisió de Dallas.
 
Amb els Cadillacs rosats Mary 
Kay detenint el trànsit i gairebé 
30,000 Consultores de Bellesa 
Independents Mary Kay reu-
nides a Dallas, és difícil que el 
Seminari anual de l’emblemà-
tica companyia de bellesa passi 
desapercebut. L’esdeveniment 
inclou quatre conferències 
consecutives i és un dels esde-
veniments més grans al nord 
de Texas en termes d’assistèn-
cia, impacte econòmic i ocupa-
ció d’habitacions d’hotel.

Des dels seus humils comen-
çaments en una botiga de 500 
metres quadrats a Dallas el 
1963 fins a convertir-se una de 
les principals de marques de 
cosmètics amb $ 4 mil milions 
en vendes al voltant del món, 
el cos de vendes independent 
Mary Kay és cada vegada més 
jove i divers:
Gairebé un 50 per cent de les 
noves Consultores de Bellesa 
Independents Mary Kay tenen 
entre 18 i 34 anys d’edat.
    Més de 150,000 han comen-
çat un negoci Mary Kay durant 
la primera meitat del 2016.

“Durant més de 50 anys, la 
nostra oportunitat de negocis 
sense igual i l’historial d’èxit 
dels nostres irresistibles pro-
ductes de bellesa han atret do-
nes de totes les edats i grups de-
mogràfics” -va afirmar Darrell 
Overcash, President de Mary 
Kay Inc. a la regió d’Amèrica 
del Nord-. Els donem la ben-
vinguda a dones de tot el món 
al nostre Seminari anual, i ens 
sentim molt contents de veure 
les cares noves de les integrants 
del cos de vendes independent 
que tornen a celebrar amb nos-
altres any rere any. A Mary Kay, 
el nostre compromís és oferir 
un servei al client personalitzat 
d’excel·lència “

El Seminari celebra l’èxit del 
cos de vendes independent 
alhora que ofereix reconeixe-
ments, educació i motivació 
per a l’any següent. Durant 
l’esdeveniment, s’atorgaran 

Yanet Roque  és la guanyadora 
d’un dels guardons més impor-
tants de la companyia: el Mini 
By MaryKay.  La Yanet va co-
nèixer Mary Kay com a clienta, 
després que una consultora de 
bellesa que era clienta del res-
taurant on la Yanet era cam-
brera la convidés a una classe. 

ze, #ColorPlay o #SilverStreak 
(a triar per la guanyadora).

COM PARTICIPAR?
No deixis escapar l’oportuni-
tat! Si ja tens Consultora de 
Bellesa contacta amb ella per 
participar-hi. Si encara no la 
tens, contacta ambolgajime-
nezmk@gmail.com o truca al 
630670239

Per participar en el concurs 
#bella, puja la foto del teu look 
al perfil de Mary Kay Espanya a 
Facebook.

Segueix aquests senzills pas-
sos.

1 - Assisteix a una classe d’Au-
to-Maquillatge amb la teva 
Consultora de Bellesa i prova 
un nou look amb productes 
Mary Kay.

2 - Entra a la pestanya “Con-
curs #Bella” de la pàgina de 
Facebook de Mary Kay Espa-
nya.

3 - Puja la foto amb el look que 
hagueu creat!

Yanet Roque  empresària 
de l’equip d’Olga Jiménez,  
va rebre a Igualada el seu 
nou mini by MaryKay

Olga Jiménez i dues empresàries del 
seu equip, Yanet Roque i Montserrat 
Caballero seleccionades entre més de 
50.000 dones per asistir al seminari de 
Dallas 2016

més de $ 5 milions en premis 
de reconeixement, incloent vi-
atges de luxe i el cobejat Cadi-
llac rosat. Per a més informació 
sobre la història de la compa-
nyia, el seu impacte positiu en 
la comunitat, una oportunitat 
de negocis gratificant i produc-
tes irresistibles, entra a www.
marykay.es/olgajimenez

Sobre Mary Kay

Productes irresistibles. Un im-
pacte positiu a la comunitat. 
Oportunitat gratificant. Du-

rant més de 50 anys, Mary Kay 
ha ofert coses meravelloses. 
Amb 3,5 milions de Consul-
tores de Bellesa Independents 
Mary Kay i $ 4 mil milions en 
vendes anuals a nivell mundi-
al, Mary Kay és una marca de 
bellesa i companyia de vendes 
directes líder en més de 35 
mercats arreu del món.
Descobreix el que t’apassiona 
a Mary Kay contactant amb 
la teva consultora de bellesa 
o amb Olga Jiménez a olgaji-
menezmk@gmail.como al 
630670239
 

Ara gaudeix de tots els avantat-
ges de ser empresària. Ella és el 
clar exemple de com Mary Kay 
enriqueix la vida de les dones a 
través d’un gran producte, un 
servei exclusiu i una oportuni-
tat de carrera professional úni-
ca. Moltes felicitats!



amb WiFi 4G.inclou

El nou Astra

 Inclou OnStar amb WiFi 4G     

des de 15.200€

El Cotxe de l’Any 2016 a Europa, enamora amb innovacions de classe superior:

Descobreix més a Opel.es

•  Opel OnStar amb WiFi 4G per a 7 dispositius
•  Fars Matricials LED IntelliLux®

•  Seients ergonòmics antiestrès AGR amb funció massatge

El Coche del Año és un premi internacional, jutjat per un grup de periodistes  
especialitzats en el sector de l’automoció al voltant d’Europa.

COTXE DE
L’ANY 2016
A EUROPA

Consum mixt (l/100km) / Emissions de CO2  (g/km): Opel Astra: 3,7-6,2 /  97,0-142,0. Oferta vàlida fins a fi de mes per a particulars que compleixin les condicions de l’extint Pla PIVE 8. PVP recomanat a la 
Península i a les Illes Balears per a Opel Astra 5p Selective 105 CV S/S (inclou l’IVA, transport, impost matriculació*, joc d’accessoris, descompte promocional i descompte equivalent al del Pla PIVE 8). Despeses 
de matriculació no incloses. Només als concessionaris Opel que participin voluntàriament en aquesta promoció. Model visualitzat: Astra Excellence amb opcions. Consulti condicions de l’oferta al seu 
concessionari Opel. Consulta condicions, disponibilitat i cobertura d’Opel Onstar® i wifi 4G al teu concessionari Opel o a opel.es/onstar.html. OnStar® No disponible als Vehicles Comercials Opel. *Impost de 
matriculació segons els tipus generalitzats del 0%, 4,75%, 9,75% i 14,75% aplicables en base a les emissions de CO2 de cada vehicle. El tipus aplicable podrà variar segons CA.

GARATGE MONTSERRAT, S.A.
Avda. Catalunya, 10. Igualada. Tel.: 938 03 15 50. opel.garatgmontserrat.com
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Pujalt ja té el seu mapa 
del patrimoni cultural 

PUJALT / LA VEU

P ujalt ja disposa de 
Mapa del Patrimo-
ni Cultural (MPC), 

elaborat per la Diputació de 
Barcelona. El document es va 
presentar divendres passat al 
Centre Cultural el Cobert del 
municipi en presència de l’al-
calde, Antoni de Solà.
En aquest mapa s’han inven-
tariat 289 elements, dels quals 
el 79% correspon a patrimoni 
immoble (edificis, conjunts 
arquitectònics, elements ar-
quitectònics, jaciments arque-
ològics i obra civil), un 8% és 
moble (col·leccions, objectes 
i elements urbans), 6% do-
cumental (fons documentals 
i d’imatges), 6% immaterial 
(manifestacions festives, tra-
dicions orals, música i dansa, 
costumari i tècniques artesa-
nals) i un 1 % natural (zones 
d’interès natural i espècimens 
botànics singulars). 
Objectius del MPC
Actualment hi ha 143 munici-
pis on ja s’ha realitzat el Mapa 
del Patrimoni Cultural, n’hi ha 
13 més en  procés de realitza-
ció. El  MPC té per objecte la 
recollida exhaustiva de dades 
sobre el patrimoni cultural i 
natural d’un municipi i la seva 
valoració, permetent així que 
l’ajuntament estableixi mesu-

res per garantir la seva protec-
ció, conservació i  planifiqui la 
seva rendibilitat social.
El MPC facilita als ens locals 
una eina de coneixement de la 
globalitat del patrimoni que 
es troba en el seu terme mu-
nicipal,  unifica la informació 
i garanteix el seu accés públic; 
la gestió i conservació del con-
junt del patrimoni local; la 
seva difusió als ciutadans; la 
presa de decisions en el pla-
nejament urbanístic; l’establi-
ment de diferents modalitats 
de rutes didàctiques i turísti-
ques; la planificació de la se-
nyalització; etc ...
El Mapa del Patrimoni Cul-
tural s’accedeix mitjançant 
un Sistema d’Informació Ge-
ogràfica, amb el que es pot 
visualitzar la informació de 
cada element localitzat al 
mapa municipal i que permet 
fer diferents cerques dins de la 
mateixa fitxa o en el conjunt 
global del municipi. També 
es pot accedir a la memòria 
de valoració del conjunt del 
patrimoni, una introducció 
històrica al terme, així com a 
d’altres informacions d’inte-
rès.
L’accés als  mapes es pot fer a 
través del web de Diputació 
de Barcelona – Mapes de Pa-
trimoni Cultural en línia o bé 
a la web del propi ajuntament. 

CALAF / LA VEU

A questa setmana han 
finalitzat les obres de 
reparació de la pista 

gran del Pavelló poliespor-
tiu municipal de Calaf que 
han permès cobrir-la amb un 
material vinílic sobre l’antic i 
irregular paviment de formi-
gó. El canvi permet disposar 
d’un paviment especialitzat i 
adequat per al seu ús esportiu 
ja que, entre altres coses, està 
preparat per absorbir els im-
pactes dels jugadors. D’aques-
ta manera, a partir d’ara es 
podran garantir diferents as-
pectes relacionats amb la se-
guretat dels esportistes.
Les obres, que van iniciar-se a 
mitjan del passat mes de juli-
ol, compten amb un pressu-
post de 40.019,73 euros (IVA 
inclòs) i s’han pogut executar 

gràcies a una subvenció de la 
Diputació de Barcelona.
Durant aquests dies s’han sol-
dat les juntes del vinil, s’ha 
instal·lat una planxa d’acer 
inoxidable a l’accés de la pis-
ta per revestir les vores, s’han 
afegit  sòcols al contorn del 
paviment i s’han pintat les lí-
nies reglamentàries correspo-
nents al terreny de joc de fut-
bol sala i bàsquet.
Per altra banda, durant els dar-
rers mesos s’han fet altres in-
tervencions de manteniment i 
millora en aquest equipament 
esportiu, com l’adequació de 
les cistelles de bàsquet de la 
pista gran i els seus quadres, 
així com la instal·lació d’un 
sistema elèctric que permet 
apujar-les i abaixar-les amb 
seguretat. També s’ha fet una 
actuació de millora a les ban-
quetes de la pista gran, s’han 
pintat les portes de les instal-

Acaben les obres de la pista gran del 
pavelló poliesportiu de Calaf

lacions i s’ha instal·lat un nou 
terra de goma a l’entrada de la 
pista verda. A més s’han dut a 
terme diferents adequacions 
al bar de l’equipament.
 
La inauguració de la pista
El proper dissabte 10 de se-
tembre tindrà lloc la inaugu-
ració de la remodelada pista. 
Per celebrar-ho, a les 17.00 
hores, s’ha previst un partit 
de futbol sala de veterans en-
tre jugadors de l’antic club de 
Futbol Sala Calaf i el JIP Prats 
de Rei.  Seguidament, a les 
18.00 hores, el primer equip 
de l’EFSAS s’enfrontarà a la 
Selecció Catalana de Futbol 
Sala.
L’acte d’inauguració se cele-
brarà durant la vigília de la 
Diada de Catalunya i en el 
marc dels actes posteriors a la 
Festa Major de Calaf.

Aspecte de la pista gran del poliesportiu calafí, ja acabada.

i a més... si ets subscriptor de

Tots els dies són el dia de
l’espectador! 5,60€ (oferta vàlida per a 

un subscriptor més 
un acompanyant)



Moltes felicitats!

EL GUANYADOR
del sorteig de 2 entrades 

per al Teatre de l’Aurora és

SORTEIG DE 2 ENTRADES
Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VAL DE 100 €

 PER A LA REPARACIÓ 
DE XAPA I PINTURA 

DEL SEU COTXE (VÀLID 
DURANT EL 2016)

PLANXISTERIA 
GELABERT S.L

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG
UN VOL 

EN GLOBUS

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El sbscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta butlleta dóna 
el seu consentiment exprés i inequívoc i per tant, autoritza a LA VEU i 
a Associació Amics de la Música d’hostalets de Pierola a incorporar les 
dades de facilitat per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al 
seu tractament i ùs amb la �nalitat de rebre informació de les 
activitats i serveis propis de Associació Amics de la Música d’hostalets 
de Pierola, així com les activitats publicitàries i campanyes promocio-
nals que Associació Amics de la Música d’hostalets de Pierola pugui 
portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD).

Sortegen 8 
abonaments 

anuals 
per al cicle de 
concerts 2016 
dels Hostalets 

de Pierola

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

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

SORTEIG 
D’UNA

 BICICLETA

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

SORTEGEN
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE 
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de
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Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

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

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



Molta emoció al torneig de futbol 
sala dels Hostalets de Pierola
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ESCALADA / LA VEU 

L a primera i única i mi-
llor competició d’esca-
lada en bloc d’Igualada 

ja és aquí.
Un any més segueix amb la fi-
losofia de competició popular 
oberta a tots els nivells i per 
totes les edats. Les inscripci-
ons estan ja obertes a les ins-
tal·lacions de Ingravita o a la 
web: ingravita.cat
L’i-bloc ha crescut cada any 
en participació i aquest any 
preveu arribar als 230 partici-
pants entre nens i adults, grà-
cies sobretot al caràcter festiu 
del esdeveniment i a tots els 
escaladors que participen. No 
ens podem oblidar dels patro-
cinadors que sense ells no es 
podria fer el sorteig de mate-
rial que hi ha acabada la com-
petició. Agraïm el seu suport 
enormement: FiveTen, Edelrid 
i Vaude, Blackdiamond, Gar-
gola, Fundació Ametller, Pun-
to Blanco, Boreal, Kon-tiki, 
Desnivel, El mon del babas, 
Global Salut, Fixe, Didak’s, 
Cosantex, nConcept, Horta 
lliure, Snow Fun Igualada, Sa-
bates a punt, Faro, Rokodro-
mo, el Pastes, Makaka, Optica 
Rodrigo, La Tuga wear, Millet, 

Marta Esteve Pilates, So Lògic, 
Red Music, La Segarreta, La 
noche del loro, Flaret distri-
bucions, Tres unces.
Aquest és el programa:
DISSABTE 27
i-bloc infantil
De 10:00 a 13:00 h nens i ne-
nes de 5 a 14 anys
Inscripcions anticipades: 15€
Mateix dia: 18€
Inclou: samarreta, esmorzar, 
beguda i sorteig material
Fins a 25 blocs per a totes les 
edats.
i-bloc adults
de 16:00 a 21:30 h 
Inscripcions anticipades: 15€
Mateix dia: 18€
Inclou: samarreta, entrepà, 
beguda i sorteig material.
Fins a 40 blocs de totes les di-
ficultats
DIUMENGE 28
20:00h LES 7 PROVES TON-
TES
Recull de proves d’escalada 
amb els mètodes més impen-
sables i rebuscats. Inscripció 
gratuïta. Grups de 4 persones. 
A la plaça de Cal Font
23:00h LANCE AL PERNIL
Competició de llançaments: 
Cal agafar un pernil d’un salt. 
Qui l’agafa se’l queda!
A la plaça de Cal Font

Ingravita ja té 
a punt l’I-bloc 2016

FUTBOL / LA VEU 

D urant la primera 
quinzena del mes 
d’agost es va celebrar 

la XXVII edició del Torneig 
d’Estiu de Futbol Sala dels 
Hostalets de Pierola organit-
zat per l’associació AC Bal-
drich. Un any més el campio-
nat, de principi a final ha estat 
intens i ple d’emoció.
El passat dissabte, 30 de juliol 
es va donar inici al torneig més 
participat, ja que totes les ca-
tegories (masculina, femenina 
i infantil) van tancar inscrip-
cions amb el màxim d’equips 
possible. La procedència dels 
equips participants va ser 
d’arreu de la comarca i més 
enllà (Masquefa, Piera, Espar-
reguera, Igualada...), fet que 
consolida aquest torneig com 
el més important en l’àmbit 
comarcal.
Durant la primera setmana es 
van anar jugant les lliguetes 
de cadascuna de les categories 
fins arribar a la darrera setma-
na on es va entrar en la fase 
eliminatòria. Aquest va ser el 
moment més emocionant del 
torneig, perquè tots els equips 
participants es jugaven la seva 
continuïtat i arribar a la fase 
final en un sol partit.
A partir del dimecres, 10 
d’agost i coincidint amb la 
Setmana de la Joventut es van 
celebrar els partits més deci-
sius. Divendres, 12, es van ce-
lebrar les semifinals i dissabte, 
13, les finals. Després d’haver 
celebrat un gran torneig els 
equips guanyadors van ser els 
següents:
Categoria infantil: Rayo Valle-
cano
Categoria femenina: Blue La-

dies
Categoria masculina: Palesti-
nos por el mundo
El mateix dissabte, una vegada 
finalitzats els partits i entre-
gats els premis es va celebrar 
la festa final de torneig, on 
tots els participants i assistents 
s’ho van passar d’allò més bé!
Moltes felicitats a les campi-
ones i campions de l’edició 

XXVII del Torneig d’Estiu de 
Futbol Sala dels Hostalets de 
Pierola. Un reconeixement 
molt gran a l’AC Baldrich i 
totes les persones i patroci-
nadors que han fet possible 
que, novament, el torneig dels 
Hostalets de Pierola esdevin-
gui el més important de la co-
marca.

c. Retir 40, 1r pis. Som professionals en selecció de personal 
Inscripcions a: www.talentiagestio.com

Una oportunitat per fer negoci
Dimecres dia 31 d’agost de 18 a 21 hores

Seminari de Linkedin

Grups reduïts. Cost del curs: 30€, 3 hores.
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El dakarià va ser el 
guanyador d’aquesta 
primera prova feta 
a Mediona, seguit 

molt de prop del jove 
anoienc Jordi Sala

Bon paper de l’Anoia 
Trial Academy al 
mundial de biketrial

CICLISME / ROGER CASES 

E nguany, el Campionat 
del món de BikeTrial 
s’ha disputat a la Re-

pública Txeca, a la localitat de 
Blansko, a pocs quilòmetres 
de Brno. Es tracta d’una regió 
boscosa i humida on les zones 
han sigut majoritàriament de 
terra i pedra. L’organització, 
a més, va afegir dificultat a la 
prova fent zones llargues per-
què es tractés d’un Campionat 
molt exigent físicament.
El Campionat ha constat de 
dues proves tant per grans 
com per petits: la primera es 
va disputar els dies 8 i 9 d’agost 
i la segona competició el 12 
i 13, en el mateix indret però 
amb zones diferents. I com ja 
hi estem aconstumats, els pi-
lots de l’Anoia Trial Academy, 
escola de BikeTrial del Moto 
Club Igualada, van fer-hi un 
fantàstic debut.
D’una banda, el pilot i alum-
ne Quim París Mateu, parti-
cipant en categoria Poussin 
amb 9 anys, va començar amb 
una prometedora 5a posició 
a la primera cursa, un molt 

bon resultat. A la segona, amb 
més dificultats i amb la pres-
sió d’intentar igualar el bon 
resultat del primer dia, va 
aconseguir una meritòria 7a 
posició. Finalment, el de Sant 
Genís ha acabat 7è del món en 
aquesta categoria, resultat es-
pectacular per la seva joventut 
que l’anima a continuar pro-
gressant per intentar arribar 
a pujar al podi en la propera 
ocasió!
I de l’altra, l’Armand Mollà 
Garcia, quatre vegades campió 
del món i monitor de l’escola, 
ha participat en la categoria 
Elit, la màxima de la discipli-
na. Malgrat que l’igualadí no 
va tenir un bon dia a la pri-
mera cursa i va acabar en 7a 
posició, tot li va anar molt 
millor a la segona. En aquesta, 
a mitja competició se situava 
2n però finalment va acabar 
4t, un excel·lent resultat. Amb 
això finalitzava en la 5a posi-
ció del ranking mundial, sent 
aquesta la seva millor actuació 
en aquesta categoria i millo-
rant la 6a posició dels últims 
tres anys.

MOTOR / ENRIC RUIZ 

E l passat diumenge 21 
d’Agost es va disputar 
amb èxit la primera 

edició del Mototerra de les 
Cases Noves de Can Pardo a 
Sant Joan de Mediona. 
Organitzat per el Grup de 
Motards de les Cases Noves 
i amb la col.col·laboració de 
l’Associació AC-Baldrich i 
Moto Club Igualada la cursa 
va comptar amb una 40ª de 
pilots inscrits dividits entre les 
categories d’Open, amb for-
mat tradicional de Mototerra, 
i de nens, amb les categori-
es de MX50, MX65 i MX85 i 
amb un total de 4 mànigues 
puntuables. La forta calor i 
un circuit molt tècnic i revirat 
van ser les tòniques a destacar 
de la magnifica jornada off 
road que es va poder viure a la 
població de l’Alt Penedés.
El Dakarià de KTM Armand 

Monleón va ser el guanyador 
absolut de la Final del Moto-
terra, seguit molt de prop pel 
jove Jordi Sala, també amb 
KTM. El local Xavi Ferrer va 
finalitzar tercer a les Cases 
Noves amb la seva Husqvar-
na. Marc Vives, un dels favo-
rits per la victòria, va acabar 
quart, posició que el manté 
com a líder provisional del 
Campionat Social de Moto-
terres 2016.
Pel que fa a MX85 Martí Esco-
fet va ser el primer classificat 
guanyant amb autoritat les 4 
mànigues puntuables, seguit 

Quim Paris.

Armand Monleon guanya 
el Mototerra de les Cases Noves

per Gerard García i de Gui-
llem Inglès, segon i tercer res-
pectivament.
A MX65 la classificació va es-
tar mes ajustada, degut a que 
per culpa d’un abandonament 
patit per Josep Carné a la dar-
rera màniga, després d’ha-
ver-ne guanyat les altres tres, 
proclamava campió a un Pol 
Ucar que va saber ser el més 
regular de tota la Categoria. 
El tercer calaix del Podi va ser 
per en Marc Ferrer.
A MX50 el petit pilot del MCI 
Marc Alibau, amb KTM, va 
ser-ne el guanyador i se situa 
primer a la Classificació pro-
visional del Campionat.
La propera cita del Social de 
Mototerres serà el proper 30 
d’Octubre amb la disputa del 
Mototerra d’Hostalets de Pi-
erola, també a la comarca de 
l’Anoia.

Armand Monleon, seguit per Jordi Sala, al Mototerra de Mediona.

ROSICH MOTORS, S.L.  -  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  www.rosichmotors.com

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I  DʼOCASIÓ



HOQUEI / LA VEU 

L ’Igualada Calaf Grup 
ha començat, la pre-
temporada. L’equip 

igualadí, que per segona 
temporada entrenarà Ferran 
López, tindrà com a segon en-
trenador a Carles Piernas. El 
cos tècnic el completa el pre-
parador físic Pep Vázquez, el 
fisioterapeuta Martí Compte 
i els delegats David Figueras i 
Antoni Esteban.
Pel que fa als jugadors, con-
tinuen de la temporada pas-
sada: els porters, Elagi Deitg i 
Manel del Valle, i els jugadors 
Sergi Pla, Met Molas, Dani 
López, Roger Bars, Tety Vives 
i Nil Garreta. Les cares noves 
són el sadurninenc, Francesc 
Bargalló, i l’argentí, Emmanu-
el García, a més del jove por-
ter, Bernat Camps. Completen 
l’equip els joves del planter: 
Jordi Méndez i Oriol Prat i 
la resta de jugadors júniors 
i juvenils. L’equip té previst 
disputar diferents partits en 
el decurs de la pretempora-

da. A més de participar a la 
Lliga Catalana també jugarà 
enfrontaments amistosos.  Els 
partits són: 
Avui divendres, 26 d’agost a 
les 20:30h.:
Igualada Calaf Grup-Alcoi (1a 
jornada de la Lliga Catalana)
Dimarts, 30 d’agost (20:00h.):
CP Vic – Igualada Calaf Grup 
(2a jornada Lliga Catalana)
Divendres, 2 de setembre a les 
20:30h.:
Igualada Calaf Grup – Selec-
ció Andorra sub23 (amistós)
Dimarts, 6 de setembre a les 
21:00h.:
En cas d’accedir-hi, l’IHC dis-
putarà els quarts de final de la 
Lliga Catalana
Dijous i divendres, 8 i 9 de se-
tembre:
La ciutat d’Igualada acull la 
Final Four de la Lliga Catala-
na. L’equip disputarà aquesta 
fase si superà abans els quarts 
de final.
Divendres,16 de setembre a les 
20:30h.
Igualada Calaf Grup – CE 
Vendrell (Presentació oficial 
de tots els equips de l’IHC).  

Joan Montaner.
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DUATLÓ/TRIATLÓ / LA VEU 

E l passat 15 agost es va 
celebrar a la població 
Embrunman (Alps 

Francesos) una nova edició 
d’aquesta triatló distancia 
ironman on els participants 
van superar 3,8km de natació, 
180km de ciclisme i 42 km de 
cursa a peu. 
Aquesta prova està conside-
rada com una de les triatlons 
distancia ironman més dures 
del mon degut al seu exigent 
recorregut amb varis ports 
al circuit de ciclisme i per les 
constants pujades al tram de 
cursa a peu.
El triatleta del CAI Joan Mon-
taner va participar i finalitzar 
brillantment aquesta duríssi-
ma prova amb un temps de 15 
hores i 12 minuts. 
D’altra banda, el passat diu-
menge 14 d’agost es va dispu-
tar una nova edició del Dutaló 
de Muntanya de la Secuita. 
Eren 4,5km run (dues voltes 

Joan Montaner acaba l’Embrunman 
i Albert Torres guanya a la Secuita

de 2,5km), 16km btt (dues 
voltes 8km) i una volta al tram 
inicial de run.
Albert Torres es va mantenir 
al grup de darrere durant la 

primera volta, pero ja a la se-
gona, en veure que les sensaci-
ons eren bones va fer un canvi 
de ritme i va poder atrapar a 
Carrasco. Torres va sortir pri-
mer de la transició i amb un 
fort ritme ja va obrir forat a 
la primera volta de ciclisme, 
i el va anar incrementant a la 
segona, amb bones sensacions 
i anant a més amb el pas dels 
quilòmetres.
La diferencia a la segona tran-
sició va arribar a 1’30’’ a favor 
de Torres respecte als seus 
perseguidors que anaven més 
junts. Suficient per no deixar 
escapar la victòria i poder 
celebrar amb Dani Sanchez 
el triomf uns metres abans 
d’arribar. I agrair-li haver-lo 
acompanyat i fer equip.
CLASSIFICACIONS
1er Abs/1er Vet. Albert Torres 
58’42’’
2on Abs David Lascorz 59’23’’
3er Abs Salva Gran 59’40’’
2on Vet. Javi Sanchez 1h05’41’’
3er Vet. Jordi Puig 1h09’10’’ 

Comença a rodar 
l’Igualada Hoquei Club

FESTA MAJOR 2016

Dissabte a les 20 h - Diumenge a les 20:30 h 
Dilluns a les 19:30 h
Preu: 15 � / 12 �

27/28/29 AGOST

COMPANYIA DEL TEATRE GAUDÍ
T'ESTIMO PERÒ NO TANT

UN INFORMÀTIC I UN PROFESSOR A L'ATUR COMPARTEIXEN PIS 

I LA MATEIXA EX. UNA DIVERTIDA COMÈDIA D'EMBOLICS 

AMB EL POPULAR ACTOR JOSEP LINUESA.

VENDA D’ENTRADES A:
www.teatreaurora.cat

COMÈDIA



Prorrogada l’exposició “Dret a Viure... 
refugiats sense refugi”, d’Isabel Casas
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MÚSICA / LA VEU 

E l proper dilluns 5 de 
setembre, a les sis de 
la tarda tindrà lloc a 

l’auditori de l’Escola Munici-
pal de Música d’Igualada, la 
conferència inaugural del curs 
16-17 “La vida que se sent” on 
s’hi presentarà el concepte fi-
losòfic de vida i s’explicarà el 
perquè hi ha allò que la pot in-
tensificar, com el pensament, 
la generositat i la música, a 
càrrec de Josep M. Esquirol, 
professor de filosofia de la 
Universitat de Barcelona i as-
sagista. 
Pel seu interès, l’activitat és 
oberta a tothom i l’entrada és 
lliure.
Josep M. Esquirol, nascut a 
Mediona l’any 1963, és filòsof 
i professor de la Universitat de 
Barcelona, on dirigeix el grup 
de recerca Aporia i el progra-

ma de doctorat Filosofia Con-
temporània i Estudis Clàssics. 
També coordina el màster de 
Pensament i Creativitat de La 
Salle. 
Els seus camps d’estudi prin-
cipals són el pensament polí-
tic, la filosofia contemporània, 
i la recuperació de la filosofia 
com a cura de si.
De l’obra assagística destaca 
l’elaboració d’un discurs ori-
ginal amb un llenguatge molt 
lligat a l’experiència. En els 
darrers anys ha publicat: Uno 
mismo y los otros (Herder, 
2005); El respeto o la mirada 
atenta (Gedisa, 2006); El res-
pirar dels dies (Paidós, 2009); 
Los filósofos contemporáneos 
y la técnica (Gedisa, 2011); La 
resistència íntima (Quaderns 
Crema /Acantilado, 2015). Per 
aquesta darrera obra ha rebut 
el Premi Ciutat de Barcelona 
2015.

El 5 de setembre, 
conferència d’inici de 
curs a l’Escola de Música

EXPOSICIONS / LA VEU 

E s prorrogra durant els 
dies de Festa Major 26, 
27 i 28 l’exposició fo-

togràfica  DRET A VIURE... 
Refugiats sense refugi d’Isabel 
Casas. Es tracta d’un reportat-
ge fotogràfic fet a partir d’una 
experiència de voluntariat de, 
tres igualadines,   amb refugi-
ats a la Illa de Lesbos el passat 
mes de febrer.
Es podrà visitar a la seu 
de l’Agrupació fotogràfica 
d’Igualada de la plaça de la 
Creu en horari de: divendres 

de 19 a 21 h i els dissabte i diu-
menge de 12 a 14 i de 19 a 21 h
Acte organitzat per l’Agrupa-

ció fotogràfica d’Igualada amb 
la col.laboració de Llegim...? 
llibreria.

Tres bones propostes d’exposicions 
per Festa Major a Igualada
EXPOSICIONS / LA VEU 

A quest any, per Festa 
Major a Igualada, la 
proposta d’exposici-

ons és potser un pèl reduïda 
respecte d’altres anys, però 
igualment molt interessant. El 
passat divendres us les expli-
càvem extensament, però con-
vé recordar-les per aquells que  
arribeu de vacances.  
Al Museu de la Pell podeu 
veure la mostra “Intimitats. 
La roba interior del segle XIX 
al XXI”,  un viatge a través de 
més de dos segles d’història, 

de la mà de la roba interior, 
que ha viscut una autèntica 
revolució en tots els aspec-
tes. Hi podeu veure peces de 
col·leccions particulars entre 
les quals de la marca Vives Vi-
dal, Vivesa. La mostra ha estat 
possible gràcies a la Diputació 
de Barcelona i el Museu de Ba-
dalona, i la podreu veure fins 
el 25 de setembre.
A la sala d’exposicions de la 
Biblioteca de Cal Font, ja es 
pot veure “Comença la funció! 
El teatre d’aficionats a Iguala-
da (1939-1975)”. Una mirada 
als grups de teatre d’aficionats

igualadins que van néixer i 
créixer durant la postguerra 
i el franquisme: obres repre-
sentades, autors locals, espais 
teatrals, protagonistes i grups. 
Organitzada per la Biblioteca i 
l’Arxiu Comarcal, i oberta fins 
al 30 de setembre. 
Finalment, a la Sala Munici-
pal d’Exposicions, és oberta 
la mostra “L’estiu, objectiu 
dels fotògrafs”, amb diferents 
imatges de l’estiu des de l’ob-
jectiu dels fotògrafs iguala-
dins de principis de segle XX 
als anys 60. Organitzada amb 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. 

Menú diari - menú festiu 
servei de cartaObert tots 

els dies
RESTAURANTS

Av. Catalunya, 9
08787 

La Pobla de Claramunt
93 808 64 25

Av. Catalunya, 9

Cuina
Casolana

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

E l Restaurant
E l J ardí

d’ I g ualada
R ambla S t. I sidre 12 

I gualada
T el. 938 03 18 6 4

Marisqueria
 i tapes

Ronda de Fàtima, 18 IGUALADA 
Tel. per reserves 

938031357- 618122276 
Segueix-nos a Facebook 

RESTAURANT EXQUISIT, PASSIÓ I TRADICIÓ
cuina tradicional catalana renovada

menús de dimarts a diumenge
càterings i celebracions

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

www.restaurantexquisit.com
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HISTÒRIA / LA VEU

E l passat dissabte el grup 
de recreació històrica 
“Ejército del Ebro” jun-

tament amb la societat ama-
teur “La Padrina” ha començat 
la gravació d’un curtmetratge 
a la nostra ciutat, Igualada; 
inspirant-se en els documen-
tals realitzats pel Comissionat 
de Propaganda de la Genera-
litat republicana, durant la 
Guerra Civil Espanyola.
El curt simula un documen-
tal propagandístic d’època, 
i es gravarà íntegrament en 
una antiga adoberia del barri 
del Rec; on els interiors són 
el lloc idoni per recrear les fà-
briques que durant la Guerra 
Civil varen proveir d’armes, 
municions i estris als soldats 
que defensaran la causa repu-
blicana. En aquestes fàbriques, 
la majoria d’elles ja existents i 
reconvertides en indústries 
armamentístiques, s’hi fe-
ren tota classe d’estris, des de 
municions de tota mena fins 
a roba o vehicles militars. El 
curtmetratge és doncs un petit 
homenatge a l’esforç tan gran 
fet des de Catalunya en suport 
de la causa republicana,.
Ara s´ha gravat l’entrada i 
sortida cap al front, d’un ca-
mió  de  les instal·lacions ar-
mamentístiques; i també, la 
càrrega del material.  Poste-
riorment s´anirà completant 
el curt amb diferents seqüèn-
cies de la fabricació de mate-
rial de guerra. Per fer aquesta 
feina E.D.E s’ha documentat 
amb filmacions d’època i amb 
fotografies de l’Arxiu Tarra-
delles, que mostren aquestes 
fàbriques i el material que si 
fabricava.

mentals històrics i curtmetrat-
ges, i disposen d’una exposició 
itinerant, en què es poden 
veure des de documents de 
l’època fins a un hospital de 
campanya,passant per armes 

L’igualadí Pere Ventura, durant el rodatge.

El grup de recreació històrica “Ejército del Ebro”, amb presència 
igualadina, roda un curtmetratge a Igualada sobre la Guerra Civil

i uniformes totalment origi-
nals i objectes personals dels 
soldats que varen lluitar en el 
conflicte. Aquesta exposició 
es posada al servei d’ajunta-
ments o entitats que tinguin 
interès a poder veure-la en el 
seu municipi.
En l’últim any algunes 
d’aquestescol·laboracions han 
estat en la participació del 
rodatge de la tvmovie per a 
Televisió de Catalunya “Ebre,-
del bressol a la batalla” on hi 
aportaren l’hospital militar 
i l’assessorament tècnic per 
part d’un membre del grup 
que de professió és metge ci-
rurgià. També al programa de 
TV3 “què qui com” dedicat a 
la batalla de l’Ebre, fou asses-
sorat per E.D.E, aportaren el 
seu material mèdic i recrearen 
els escenaris i els soldats que 
participaren en la batalla.
Aquest mes d’agost han estat 
també al rodatge de “La llum 
d’Elna” llargmetratge per a 
Televisió de Catalunya, on es 
narran els últims dies de la 
casa refugi que l’infermera 
suïssa Elisabeth Eidenbenz 
va crear a la població de la 
Catalunya Nord d’Elna, i que 
acollía dones embarassades i 
mares rescatades del camp de 
concentració d’Argelers.
La última feina feta per E.D.E 
ha sigut a l’aeròdrom de la 
Guerra Civil de la localitat 
montsianenca de La Sénia, on 
han recreat aviadors republi-
cans en un documental per a 
la televisió pública russa,que 
podran veure més de 140 mi-
lions de persones a Rússia i 
d’altres països de la seva d’in-
fluència. 

Un moment de la gravació, al barri del Rec. 

rica sigui una eina pedagògica 
per explicar i experimentar els 
fets històrics que es volen re-
cordar.
Últimament E.D.E ha partici-
pat en museïtzacions, docu-

Exèrcit de l’Ebre, és un dels 
grups de recreació històrica 
pioners a l’Estat Espanyol i el 
primer a formar-se a Catalu-
nya que recrea el període de la 
Guerra Civil Espanyola. Por-
ten ja més de deu anys en el 
món de la recreació i tenen la 
seu social a Igualada, així com 
també part del seu material 
i un camió Ford model A.A 
1928.
El Grup de recreació històrica 
“Exèrcit de l’Ebre”, al llarg dels 
anys ha anat ampliant el seu 
ventall d’actuacions, i no es 
limita sols a participar en es-
deveniments purament recre-
acionistes; sino que han fet de 
la recreació històrica una eina 
divulgativa per donar a conèi-
xer el patrimoni històric i cul-
tural de la Guerra Civil, espe-
cialment a Catalunya. Una de 
les característiques bàsiques 
d’aquest grup és la rigorositat 
en les seves actuacions, ja que 
en la fidelitat en les vestimen-
tes, attrezzo i comportament 
dels recreadors està en acon-
seguir que la recreació histò-

ESMORZARS
MENÚ DISSABTE 15€
MENÚ DIUMENGE 22€

Ctra de Bellprat s/n
St. Martí de Tous
Tel 93 809 62 38

618 19 42 01
www.eucaria.com

Restaurant
Braseria i Cafeteria
·Menú diari i festius
· Servei de carta amb secció de tapes
· Esmorzars

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 el. 93 805 01 63

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

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

-MENÚ DIARI-SERVEI DE CARTA
obert tots els dies

C AR R ETER A  NI I ,  K M .5 6 2  -  0 8 7 1 9  
C AS TELLO LÍ  ( B C N)

Tels . 9 3  8 0 8  4 0  0 3  •  9 3  8 0 8  4 1  6 2
w w w .n ou u rbis ol.com

C u in a de mercat

nou urbisol
res tau ran t



CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, 
historiadora 
i fotògrafa

Descobrir Món

R
iga és una veritable capital modernista, la ciutat europea que con-
centra el més gran patrimoni urbà d’aquesta arquitectura; atès que 
en cap altre lloc d’Europa hi ha tants edificis d’aquell anomenat 
-per aquelles contrades- Jugendstil. Cada estructura apunta a ser un 

exemple únic d’assoliment tècnic en estètica i disseny arquitectònic del segle 
XX, plenament consolidada entre els anys 1899 i 1914, en una etapa en què 
van arribar a construir-se més de set cents edificis segons les distintes variants 
autòctones del nou estil, altrament anomenades “Romanticisme nacional” 
(entre 1905 i 1911) i “Art Nouveau perpendicular” (a partir de 1907).

Aquesta particular identitat de Riga, que li atorga una gran personalitat, no 
respon a una altra cosa que a unes circumstàncies molt concretes d’ordre eco-
nòmic i cultural. Tant és així que, el final del segle XIX va coincidir amb el 
període de major esplendor de la ciutat gràcies al progrés de la indústria i el 
comerç. En aquell temps, Riga s’havia convertit en el primer port del Bàltic i 
en la cinquena ciutat de la Rússia imperial. Aquesta prosperitat va provocar un 
notable augment demogràfic i una febre constructora que va forçar, de retruc, 
l’expansió més enllà de les muralles -destruïdes entre 1857 i 1863- i el poste-
rior projecte d’un Pla d’Eixample que es va centrar al voltant del perímetre 
del nucli antic, en la demarcació d’una zona verda coneguda com L’Esplanada; 
i que és on es van construir els nous barris residencials i comercials, seguint 
un pautat reglament que limitava tant el nombre d’edificis com la seva alçada 
i longitud.

En aquest context, dos esdeveniments van marcar la incorporació d’una nova 
arquitectura a Riga: l’Exposició etnogràfica de Letònia, de 1896, i l’Exposició 
de la indústria i l’artesania, de 1901. I, a diferència d’altres exposicions euro-
pees, aquestes van guanyar un destacat  protagonisme gràcies als pavellons 
construïts segons el nou estil. En menys de tres anys, el Modernisme es va 
convertir en l’única forma constructiva, adoptada principalment per la gene-
ració jove d’arquitectes graduats a l’Institut Politècnic de Riga. Van ser ells els 
principals responsables de la configuració de la variant estilística i estructural 
del Romanticisme nacional que seguia el model de l’arquitectura finlandesa. 
En aquest context, el país, que estava sota el control de l’economia alemanya i 
de la política russa, va servir-se del fet cultural per a donar vida a una marca 
pròpia per a la identitat letona. 

Els arquitectes Peksens, Laube o Vanags van popularitzar l’ús de materials 
autòctons, de la mateixa manera que l’aplicació moderada de motius orna-
mentals vernacles i la construcció d’elements arquitectònics de fusta tant a 
les teulades com a les estretes finestres de la part superior. L’altra tendèn-
cia arquitectònica, encapçalada per Alksnis o Schmaeling, va ser aquella  que 
va integrar estructures verticals a les façanes, emfatitzades per una barreja 
d’elements decoratius. Aquest conjunt de realitzacions perpendiculars sumen 
més d’un tercera part de l’arquitectura de Riga, que es caracteritza en general 
per una certa contenció ornamental, en l’òrbita de l’arquitectura alemanya i 
austríaca. Tanmateix, l’agrupació d’edificis que es distancia d’aquestes sòbries 
creacions són les construccions del rus Eisenstein i dels alemanys Scheffel i 
Scheel, de principis del segle XX, al bell mig del que era el centre medieval i en 
els límits del carrer Alberta iela; on els ornaments amb motius florals, geomè-
trics i escultòrics aconsegueixen crear ritmes típics de l’arquitectura eclèctica.
En definitiva, la mirada atenta a aquest Modernisme del nord et descobreix 
el seu expressiu detallisme a partir de l’art de saber transformar qualsevol 
element funcional i pràctic en una realitat visualment molt atractiva. Pas a 
pas vas observant fins a quin punt aquest estil perseguia una emfàtica llibertat 
creadora segurament derivada d’un procés fantasiós sense límits. I, és, pre-
cisament, el carrer Albert (Alberta iela) aquell que et regala un dels millors 
exemples d’aquest museu modernista, a l’aire lliure. Realment, aquesta via és 
una de les més captivadores d’aquesta zona urbana, on es diferencien notòria-
ment els magnifics i singulars treballs del gran Eisenstein dels dels arquitectes 
Laube, Mandelstam i Pekshens, entre d’altres. 

Amb tot, malgrat el toc personal de cada arquitecte, no escapes a l’observació 
d’uns edificis que tenen en comú finestres de formes circulars i grans balcons 
en les seves façanes; àdhuc   uns sostres que presenten unes desiguals figures a 
voltes amb forma humana i a voltes de signe zoomorfa, i també unes màscares 
que representen diversos estats emocionals. De més, totes les cases  destaquen 
per les seves originals composicions, rellotges i agulles en les parts més eleva-
des; amb escultures de lleons i sàtirs -amb especificitats decoratives en cada 
cas-  que semblen guardians dels portals i també de les façanes dels edificis.  
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Riga, un bell museu del Modernisme, a l’aire lliure 



Antoni Dalmau.
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Circ de Festa Major

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

A
nys passats un 
dels atractius de 
la Festa Major era 
anar al Circ, que 

solia instal.lar-se en el “camp 
de l’escorça”, davant de l’antic 
col.legi dels Maristes. Eren els 
“Dorado”, “Puerto Rico”,etc.
A l’any 1944 es donà el cas  que, 
en aquell 24 d’agost ,coincidi-
ren a Igualada, el “Trebol” i el 
“Capítol”. El primer, dels ger-
mans Paquito i Lucas Amo-
rós, i el segon, de  l’empresari 
italià, Osvaldo Silvestrini. Tots 
ells van comprendre que seria 
millor ajuntar-se i no fer-se la 
competència. Així fou com, 
precisament aquí a Igualada, 
signaren la seva associació i 
endegaren una nova empresa. 

Fou llavors  quan  les funcions 
començaven amb la locutora 
“Miss Rosita”, que amb sim-
patia anunciava: “La empresa 
hermanos Amorós-Silvestrini, 
se complace presentar, ante 
ustedes,un grandioso especta-
culo de circo i fieras”. Després 
varen venir els: “Continental”, 
“Britànic Circus” , “Royal”, 
“Canadà”...
La unió durà 30 anys. El 1965 
morí Lucas, i el 1970, amb la 
defunció del Paquito, l’em-
presa  restà en mans de Silves-
trini, que la regentà, encarra, 
deu anys més. Part del seu ma-
terial, en el 1980.l pasà a mans 
de la família Raluy. 
Extret de l’Arxiu JFG de Vila-
nova del Camí 

Auga prepara un viatge al país Càtar 
amb l’escriptor Antoni Dalmau

VIATGES / LA VEU

D el 20 al 23 de setem-
bre l’Aula Universi-
tària de la Gent Gran 

de l’Anoia (AUGA) prepara 
una interessant activitat, que 
consisteix en un viatge cultu-
ral al País Càtar en companyia 
de l’escriptor igualadí Antoni 
Dalmau.
Aquest viatge amb autocar es 
proposa fer conèixer el país 
on va arrelar amb més força, a 
l’edat mitjana, la doctrina reli-
giosa del catarisme. Combina 
castells amb pobles medievals 
i ciutats emblemàtiques com 
Carcassona, Tolosa o Albi. No 
presenta dificultats especials, 
però és una excursiónoacon-
sellada perapersonesquetin-
guin dificultats motrius.
Ha preparat la ruta i serà el 
guia de l’excursió l’iguala-
dí Antoni Dalmau i Ribalta, 
que ha dedicat al temadels 
càtars dues novel·les, dos lli-
bres d’història i una guia de 
viatges que serà lliurada a tots 
els assistents. Més enllà de 
l’acompanyament durant el 
dia, els capvespres permetran 
tambéfer conversa al voltant 
dels càtars i els indrets que es 
visiten. L’extensió del viatge al 
llarg de quatre dies fa possible 
un bon coneixement d’una 
zona rica en paisatges diversos 
i molt vinculada a la història 
del nostre país.
Dia 20 de setembre
Igualada-Quillan 
Sortida d’Igualada a les 7,00 
hrs. del matí, en direcció a la 
Jonquera i la frontera francesa 
(203 km). Esmorzar pel camí 
i arribada a la frontera. Vilar-
roja Termenès . Visita al castell 
(és a peu pla) i dinar. Vilarro-
ja Termenès – Arcas (31 km.). 
Breu parada a Arcas . Arcas 
– Durlhac (45 km). Castell 
de Pèirapertusa . Mitja hora 
d’ascensió. Visita al castell. 
Cucuhan – Queribús (7 km). 
Castell de Queribús . Quinze 
minuts d’ascensió. Visita al 
castell. Maurí – Quilhan (45 
km). Quilhan. Arribada, so-

par i allotjament. Després de 
sopar, xerrada de mitja hora 
sobre «Els càtars: qui eren, en 
què creien, com vivien». Col-
loqui 
Dia 21 de setembre
Quillan-Montsegur-
Carcassona
Esmorzar i sortida les 8,00 hrs. 
de Quilhan cap a Puègverd 
(17 km). Castell de Puègverd 
(és a peu pla). Visita al castell 
i al Museu del Quercorb. Puè-
gverd – l’Avelanet -Montsegur 
(31 km). Castell de Montse-
gur . Ascensió i visita al castell 
(opcional, una hora). Mont-
segur, poble. Dinar. Montse-
gur – Foix (33 km). Arribada 
a Foix (passejada pel poble) 
Foix – Mirapeis (36 km) . Mi-
rapeis. Visita a la plaça por-
xada i a la catedral. Mirapeis 
– Fanjaus (19 km). Fanjaus. 
Breu recorregut pel poble. 
Fanjaus – Bram – Carcassona 
(32 km). Carcassona . Sopar i 
allotjament. Després de sopar, 
xerrada de mitja hora sobre 
«Trobadors i joglars» i vetlla-
da occitana 

Dia 22 de setembre
Carcassona-Tolosa-
Albi-Carcassona
A les 7,30h. Esmorzar 
A les 8,00 h. sortida Carcasso-
na – Tolosa de Llenguadoc (94 
km). 
Tolosa. Visita a la ciutat i, en 
particular, a la plaça del Capi-
toli, a la basílica de Sant Serni i 
al convent dels Jacobins. 
Dinar a Tolosa o a la rodalia. 
Tolosa – Albi (77 km). 
Albi. Visita, en particular a la 
catedral de Santa Cecília, al 
palau episcopal de la Berbie 
(Museu Toulouse-Lautrec) i 
passejada pel nucli antic. 
Albi – Còrdas (25 km). 
Còrdas . Visita 
Còrdas – Carcassona (175 
km). 
Carcassona . Sopar i allotja-
ment. 
Després de sopar, xerrada de 
mitja hora sobre 
«Els càtars: què els va passar. 
La croada i la Inquisició». Col-
loqui 
Dia 23 de setembre
Carcassona-Igualada
A les 8,00 h. Esmorzar. 
Carcassona . Visita a la ciutat i, 
en particular, al castell comtal 
i a la basílica de Sant Nazari. 
Carcassona – Concas d’Orbièl 
(10 km). 
Concas . Visita breu i dinar. 
Concas d’Orbièl-Las Tors (9 
km). 
Las Tors . Visita. 
Las Tors – Carcassona – Bar-
celona – Igualada (370 km).
Preu Socis Auga: 610 euros

Restaurant El Caprici C/ Sant Roc 21, 08700 Igualada · telf - 931844701 · reserves@elcaprici.com
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Aventures a Aràbia
Es pot veure a Tous  •  Lobo

RAMON ROBERT 

P remiada en una bona colla de 
prestigiosos festivals de cine-
ma i molt ben rebuda pels es-

pectadors més inquiets de tot el món, 
Lobo és una magnifica pel.lícula. A 
mig camí entre el cinema dramàtic i 
el cinema d´aventures, és tracta d´una 
pel.lícula de producció jordana, escri-
ta i realitzada per Naji Abu Nowar, el 
qual també ha estat premiat pel seu 
treball.

       L´acció de la pel.lícula transcorre a 
Aràbia, a l´any 1916. Theeb -llop en 
àrab- viu amb la seva tribu beduïna 
en un racó oblidat de l’Imperi Otomà. 
Després d’haver perdut recentment al 
seu pare, el germà gran, Hussein, s´ha 
fet càrrec del encara nen Theeb. Les 
seves vides són interrompudes amb 
l’arribada d’un oficial de l’exèrcit 

britànic i la seva guia en una missió 
misteriosa. Incapaç de negar la seva 
ajuda al britànic per por a deshonrar 
la reputació del seu difunt pare, Hus-
sein es compromet a acompanyar-los 

La cinquena de Bourne
Es pot veure a Montbui  •  Jason Bourne

RAMON ROBERT 

A ra fa ja 14 anys, el 2002, va-
rem conèixer a Jason Bourne. 
Aquest, com tothom ja sap, és 

un personatge de ficció creat pel no-
vel.lista Robert Ludlum (mort el 2001 
a Florida, poques setmanes abans de 
l´estrena de la primera pel·lícula de la 
sèrie) en les seves novel.les d´espio-
natge, conegudes com El cas Bourne, 
El mite de Bourne i El ultimátum de 
Bourne.  
En elles, Jason Bourne, un membre 
d´èlit dels cossos especials de la CIA, 
pateix episodis de “amnèsia traumà-
tica” arran d´un incident en una ope-
ració secreta a Europa, i mentre lluita 
per recuperar la seva identitat, es veu 
involucrat en una xarxa d´espionatge 
i manipulació de governs per part de 
els Estats Units on serà perseguit per 

al seu destí, un pou d’aigua a l’antiga 
ruta de peregrinació a la Meca. Te-
morós de perdre al seu germà, The-
eb persegueix Hussein i s’embarca en 
un perillós viatge a través del desert 

d’Aràbia que, des de l’esclat de la Pri-
mera Guerra Mundial, s’ha conver-
tit en el vedat de caça de mercenaris 
otomans, revolucionaris àrabs i assal-
tants beduïns marginats.  

assassins professionals, mercenaris 
paramilitars, i excompanys de la CIA.
Ara s´estrena Jason Bourne, la cinque-

na pel.lícula de la famosa nissaga, en la 
que l´actor Matt Damon (desprès del 
parèntesi d´una pel.lícula) retorna al 

personatge. Amb més nervi que encert, 
la nova pel.lícula ha estat realitzada per 
Paul Greengrass.

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. mòbil: 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

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.

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



SUFRAGISTAS
Regne Unit. Drama històric. De Sarah Gavron. Amb Ca-
rey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, i An-
ne-Marie Duff. Anglaterra, poc abans de la Gran Guerra. La 
majoria de les dones sufragistes no procedien de les classes 
benestants, sinó que eren obreres que veien impotents com 
les seves protestes pacífiques no servien per a res. Llavors es 
van radicalitzar. I es van arriscar a perdre-ho tot: la feina, la 
casa, els seus fills i la seva vida.

LOBO
Jordània. Aventures. De Naji Abu Nowar. Amb Jacir Eid, 
Hassan Mutlag, Hussein Salameh, Marji Audeh. Aràbia, 
1916. Theeb viu amb la seva tribu beduïna en un racó obli-
dat de l’Imperi Otomà. Té cura d´ell el seu germà gran. Les 
seves vides són interrompudes amb l’arribada d’un oficial de 
l’exèrcit britànic i la seva guia en una missió misteriosa. Pel.
lícula premiada en distints festivals de cinema.   

ESCUADRON SUICIDA

Estats Units. Acció i fantasia. De David Ayer. Amb Will 
Smith, Jared Leto, Margot Robbie.

Mentre el govern dels EUA no té clar com respondre a una 
visita alienígena a la Terra amb intencions malignes, Aman-
da Waller, la líder de l’agència secreta Argus, ofereix una cu-
riosa solució: reclutar als dolents més cruels, amb habilitats 
letals i fins i tot màgiques, perquè treballin per a ells. Basada 
en personatges de DC Comics.

JASON BOURNE
Estats Units. Intriga i acció. De Paul Greengrass. Amb Matt 
Damon, Alicia Vikander, Julia Stiles, Tommy Lee Jones, 
Vincent Cassel.
L’agent més letal de la CIA es veu obligat a sortir d’entre les 
ombres. Vint anys enrere, el jove i brillant soldat Bourne va 
entrar en un programa experimental destinat a participar 
en operacions especials. 

STAR TREK: MAS ALLA
Estats Units. Ciència-ficció. De Justin Lin. Amb Chris Pine, 
Doug Jung, John D.Payne. L´Enterprise, la nau insígnia de la 
Flota Estel·lar liderada pel capità James T. Kirk, torna a solcar 
l’univers per assegurar-se la protecció de la Terra i de la resta 
de planetes aliats. Però la tranquil·litat durarà poc i apareix el 
perill aguaita. El nou viatge aviat es convertirà en una cursa 
per la supervivència espacial.L´Enterprise, la nau insígnia de 
la Flota Estel·lar liderada pel capità James T. Kirk, torna a 
solcar l’univers per assegurar-se la protecció de la Terra i de 
la resta de planetes aliats. Però la tranquil·litat durarà poc i 
apareix el perill aguaita. El nou viatge aviat es convertirà en 
una cursa per la supervivència espacial.

CAZAFANTASMAS 
Estats Units. Comèdia i fantasia. De Paul Feig. Amb Melis-
sa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones, Kate McKinnon. 
Tercera aventura dels populars caçadors de fantasmes i es-
perits, que en aquesta ocasió presentarà a quatre caçafan-
tasmes femenines i no a l’equip de les pel·lícules originals. 
Papers secundaris per a Bill Murray i Sigourney Weaver.

PETER Y EL DRAGON
Estats Units. Fantasia i aventures. De David Lowery. Amb 
Oakes Fegley, Bryce Dallas Howard, Oona Laurence.   El 
vell Meacham, un vell tallador de fusta, ha fascinat els nens 
de la regió amb els seus contes sobre un ferotge drac que resi-
deix en el més profund dels boscos del Nord-oest del Pacífic. 
Peter, un nen de 10 anys, assegura que viu al bosc amb un ge-
gant drac verd anomenat Eliott. Una producció Walt Disney. 

Cinema a l’Anoia
Igualada

Ateneu Igualadí- Cineclub
Aquest divendres no hi ha sessió de 
Cineclub

Sant Martí de Tous

SALA AUDITORI

PETER Y EL DRAGON

Divendres:
18:30/20:45
Dissabte i diumenge:
16:15/ 18:30/20:45

Sta Margarida de Montbui

1/ CUERPO DE ÉLITE (7A)  
16:30/18:35/20:40/22:45

2/ CAZAFANTASMAS (12A)
16:50
2/ NUNCA APAGUES LA LUZ (16A)
19:15/21:00/22:55

3/ PETER Y EL DRAGON (7A)
16:15/18:25/20:30
3/ CAZAFANTASMAS (12A)
22:40

4/ KUBO (7A) 3D 
16:05
4/ KUBO (7A) 
18:15/20:25/22:35
 

Yelmo Cines 
Abrera 3D

5/ MASCOTAS (7A) 
16:20/18:20/20:20
5/ SECUESTRO (12A)
22:20

6/ CAFÉ SOCIETY (7A)
Només dimarts, en català 16:35
6/ CAFÉ SOCIETY (7A)
16:35/18:40/20:45/22:50

7/ NERVE (TP)
17:10
7/ ESCUADRON SUICIDA (12A)
19:20/21:50

8/ STAR TREK (7A)
17:00/19:30/22:00

DISSABTE 27 d’Agost
SUFRAGISTAS (7 anys)
19:00

DIUMENGE 28 d’Agost
Programa doble
SUFRAGISTAS (7 anys)
18:00 
LOBO (12 anys) 
19:50 
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Montàgora Cinemes

SALA PETITA

JASON BOURNE

Divendres:
18:20/20:40
Dissabte i diumenge:
16:00/18:20/20:40



Agost/Setembre
26: Teresa de Jesús, Alexandre, Anastasi, Víctor. 

27: Mònica, Cèsar, David, Gerard.
28: Agustí, Edmund, Hermes, Julia, Florentina.

29: Joan, Adelf, Sabina.  
30: Panaci, Bononi, Fanntino, Gaudència.

31: Ramon, Arístides, Paulí.
1: Josué, Artur, Gil, Sixte, Verena, Vicenç.

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

E l relator deixa entre-
veure l’horitzó escato-
lògic en què la massa 

ja és pa cuit. El sant despreni-
ment i la vigilància han de ser 
les actituds bàsiques dels dei-
xebles que esperen la vinguda 
del Senyor. El text trena la vi-
vència eclesial del narrador i el 
record de les paraules de Jesús. 
Podem imaginar aquelles vet-
lles d’oració amb la poiètica 
litúrgica encara incipient, que 
tot just s’anava forjant, incor-
porant elements rituals d’usos 
i costums propis de jueus i 
grecs. 
Enmig d’una ciutat comercial 
grega, en un espai senzill, en 
plena nit, amb la il·luminació 
tènue de les llànties d’oli, es-

perant l’alba del dia que neix i 
de Crist que il·lumina les fos-
cors del cor i la nit del dolor. 
Una litúrgia que fou el tresor 
més preuat del petit ramat en 
aquell moment primerenc, 
com ho és ara.
L’evangelista detalla que l’am-
plitud dels vestits pròpia del 
món oriental feia necessari que 
se cenyissin formant un plec 
sobre la cintura per a facilitar 
el moviment del cos. Perquè 
havien d’estar a punt, amb 
els cossos cenyits i les llànties 
enceses. Una comunitat jerar-
quitzada que amb les paraules 
del Mestre adverteix als qui són 
responsables de l’Església que 
estiguin en guàrdia i actuïn 
amb bondat, perquè el Senyor 

els ha fet administradors de la 
gràcia divina i els en demana-
rà comptes. Bellesa narrativa 

Iconodrama de la vigilància
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d’unes paràboles que ens por-
ten a l’altra riba del llenguatge, 
realitat indicible que ens per-

met de conèixer i posseir allò 
que esperem.

Josep Molist i Rifà, prev.

Fillol, agost de 2016

12è aniversari del Sr.

que ens deixà el 27 d’agost de 2004

Els seus: esposa, fills, filla política, néts, germana i resta de família
el tindrem sempre en el nostre record.

Joan Mas i Vilaplana

Gabriel Pérez Escalante

La Comunitat Educativa de l'Escola Pia s'uneix al dolor de la família i amics.

Exalumne de l'Escola Pia d'Igualada

Igualada, agost de 2016 Igualada, agost de 2016

Eusebi Hernàndez Guerrero

que ens va deixar el 15 d’agost de 1996

T’ESTIMEM...
I ET RECORDEM...

20è aniversari
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de dilluns a divendres:
DE LES 9:00 A LES 20:00 - ‘NOTÍCIES’ (a les hores en punt)

A LES 10:00 - ‘OBERT PER VACANCES’ amb Montse Candàliga
A LES 12:00 - ‘VA HOME VA’ amb Aitor Centelles

A LES 13:00 - ‘IGUALADA NOTÍCIES’ amb els Serveis informatius
A LES 20:00 - ‘EL VA HOME VA ES REPETEIX’ amb Aitor Centelles

els divendres:
A LES 21:00 - ‘ESTIU MIX’ amb David Penedès



              

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES M È DICS
C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives
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·Psicologia
·Logopedia
·Coach i PNL
·Coach de Salut i
Nutrició
·Dietista-nutricionista
·Llevadora
·Moxibustió

·Naturòpata
·Homeòpata
·Flors de Bach
·Massatge holístic
·Fisioterapia i acupuntura
·Ioga embarassades i 
postpart
·Tallers per nadons

psicologa psicologa col. num 18.000

psicologa col. num 10.916 psicologa col. num 18.704 psicologa col. num 8.396

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

c/Santa Caterina, 18
93 803 76 99
93 804 07 51
IGUALADA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

Rambla Nova 39, 1r
93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

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

dissabtes de 9 a 14 h

Rambla Sant Isidre, 11
93 737 17 17
IGUALADA

www.dentaligualada.com
c/Bruc 52 bx, 08700 Igualada
www.arrelscentresalut.cat

93 514 31 60
arrels.centredesalut@gmail.com

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

articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 75
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

DR. JORDI GRAELLS 
I ESTADA

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia

Oftalmologia general

Assistèncial Anoia
Rambla Sant Ferran, 62

93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

OFTALMÒLEG JOSEP
 FERRERA FIGUEROLA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicoterapeuta

c/Sant Cristòbal, 46
Despatx 14

08784 PIERA
615 075 736

gloriapsi3@gmail.com

Psicòloga

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

93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

EDMR-Resolució de trauma pel 
moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i 

Barcelona

Adults, adolescents i nens

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

amaramne@gmail.com

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

Ma DOLORS 
CAPELLADES

LAIA TEROL
JULIAN

PILAR PRAT
JORBA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

GLÒRIA FITÉ 
GUARRO

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

AUDICIÓ DERMATOLOGIA DIETÈTICA/NUTRICIÓ ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

OFTALMOLOGIA ORTOPÈDIA

FARMÀCIES 

DE TORN

PATROCINAT PER:

Dia 26: MISERACHS
Rbla. Nova,1

Dia 27: DEL PILAR
Comarca M.M

Dia 28: ESTEVE
              /FÀTIMA
Dia 29: PAGÈS

Pau Muntades, 54
Dia 30: LA CREU

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

Pujades, 47
Dia 1: JUVÉ

Av. Montserrat, 27
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Laura Llamas Gallardo
Psicòloga del CSSI  Nº col. 19292

Amb el pas dels anys, les persones 
patim un envelliment cognitiu 
que pot acabar  repercutint en 

la realització d’activitats de la vida 
diària. Per aquest motiu es requereix 
de l’estimulació de les funcions cogni-
tives per a prevenir el deteriorament 
d’aquestes i així, mantenir una bona 
qualitat de vida. 

Què és la psicoestimulació 
cognitiva i quins beneficis
comporta?

La psicoestimulació cognitiva englo-
ba totes aquelles activitats destinades 
a potenciar i mantenir les capacitats 
cognitives pròpies de l’ésser humà tals 
com la memòria, el llenguatge, l’aten-
ció, el càlcul i les funcions executives, 
entre d’altres.

S’ha constatat la importància de la psi-
coestimulació cognitiva per a millorar 
la qualitat de vida de la persona gran; 
no només a nivell cognitiu, sinó tam-

bé a nivell afectiu, emocional i social. 
Això vol dir que la teràpia cognitiva és 
una intervenció que aborda la persona 
gran de manera integral.

Per què la psicoestimulació 
cognitiva?

L’esperança de vida ha anat en augment 
en les últimes dècades, pel que mante-
nir l’autonomia de les nostres persones 
grans és vital. A més de l’exercici físic, 
l’exercici mental és crucial, qüestió que 
a vegades passa una mica per alt.

El principal factor de risc que causa el 
deteriorament cognitiu és l’edat. Per 
aquest motiu, s’ha de treballar des de 
la prevenció. Hem d’intentar endar-
rerir al màxim el deteriorament de 
les capacitats cognitives a la senectut, 
augmentant l’ús d’intervencions no 
farmacològiques.

Les persones grans necessiten condici-

La importància de la 
psicoestimulació cognitiva en persones grans

ons ambientals estimulants per reduir 
el risc de malalties que repercuteixin 
en la seva cognició. És ben conegut 
que les persones que reben pocs estí-
muls de l’entorn pateixen més ràpida-
ment el declivi de les facultats mentals 
que persones exposades a grans esti-
mulacions sensorials. És a dir, a més 
estimulació cognitiva, major autono-
mia tindrà la persona. 

No és una raó de pes per animar als 
nostres grans de casa? 

On puc realitzar 
aquestes sessions?

Des del Centre de dia Mar i Cel de Pie-
ra t’animem a que provis una sessió 
sense compromís. Pots informar-te al 
93 7761786
També pots demanar més informa-
ció als següents centres del CSSI a 
Igualada:
Centre de dia Pare Vilaseca: 93 8045515
Centre de dia Montserrat: 93 8041616

Hospital de dia Sant Jordi: 93 8068188

Resumint…

Estimular i treballar les nostres funci-
ons mentals quan ens fem grans ens 
ajudarà a endarrerir el procés pato-
lògic de deteriorament cognitiu. Per 
tant, manté activa la teva ment!

Tot per la gent gran
Tots els serveis per viure bé a Igualada i Comarca

Vius a casa però anar a comprar i cuinar et porta massa feina?  
 Usa el nostre Servei d’Àpats a Domicili

 Vius a casa i et cal ajuda per fer les tasques de la vida diària?  
  Usa el nostre Servei d’Ajuda a Domicili (SAD)

  La teva casa és massa gran o té barreres arquitectòniques?   
   Vine a viure als pisos de lloguer amb serveis Viu B1 i ViuB2

   Dorms a casa i durant el dia necessites acollida i suport?  
    Vine als nostres centres de dia d’Igualada i Piera

    Pateixes Alzheimer o deteriorament cognitiu?   
     Usa els serveis de l’Hospital de Dia Sant Jordi

     Busques acolliment residencial permanent o temporal?   
      Vine a la Residència Pare Vilaseca
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Ja fa temps que teníem la mosca darrere l’orella amb el Consell Comarcal de l’Anoia. Ens han arribat, en diverses ocasions, rumors 
sobre mala maror entre alguns dels “polítics” que allí romanen, acostumats a seure a la cadira i deixar passar el temps sense 
donar-se a conèixer massa, com es feia en temps de la “mili”. La diferència és que allí no es cobraven bones nòmines. Afortuna-
dament, no tots els que governen el Consell tenen aquestes característiques, i no els agrada la situació, però ja se sap, sempre 
acaben pagant justos per pecadors. Imagineu-vos si deu anar malament la cosa que fins i tot hem rebut un anònim en el que se’ns 
avisa del “desgavell” que hi ha actualment en el Consell, on, poca broma, hi treballen un centenar de persones. “Cap control de 
presència ni d’eficiència”, ens diu l’anònim... “Cap gerent, dels pocs consells que no en té, sense interventor actualment, tot plegat 
és un desori”... Segurament l’ànonim deu ser d’algú de l’oposició. O potser no.

LA VEU de JOAN POU / President de l’Associació Dessota

Divendres, 26 d’agost de 2016

“Les imatges festives són 
un gran patrimoni 

cultural d’Igualada”
Soc nascut a Igualada, ciutat on visc, però treballo a Manresa. Tinc un fill de 
set anys. El meu ram és la investigació en temes alimentaris. Tinc afició a la 

conservació de races autòctones d’aviram català. Hem recuperat races ancestrals 
catalanes. Tenim la raça del Penedès, la de l’Empordà, la del Prat, tenim la Flor 
d’Ametller, que és una gallina enana.... Des de la Federació Catalana d’Aviram 
hem recuperat moltes races que si es vol es podrien reintroduir al medi natural.

Que és Dessota?
Es una associació sense ànim de lucre que engloba tots els 
portadors de la imatgeria festiva que és propietat de l’ajunta-
ment d’Igualada: gegants d’Igualada, Gegantons, Àliga, cap-
grossos... i també gestionem els gegants de barris Poble Sec 
i Sant Ignasi que per cert són a punt de complir cent anys. 
També tenim els gegants de la Font Vella que son a punt de 
complir cent vint-i-cinc anys. També disposem d’un grup 
de música.

Teniu prou gent per a portar totes les imatges?
Durant l’any sí, perquè cada grup de figures té uns proto-
cols molt acurats i definits i durant l’any podem fer la gestió 
complerta de tot. El difícil de fer és quan arriba la Festa Ma-
jor d’Igualada que volem que surtin totes les imatges. Que-
dem totalment desbordats i de moment no hi arribem.

Què els oferiu a les persones que estiguin pensant en unir-
se a Dessota?
A Dessota hi té cabuda tothom. Des dels vuit anys fins arri-
bar a geganters o a portador de l’Àliga. Oferim ser protago-
nistes de la festa i viure-la en família. La gràcia és que tota la 
família té cabuda a Dessota.
 
Es passa molta calor dins dels gegants?
Molta però no és el pitjor. El més atabalador sén els capgros-
sos que són com una mena de campana que amplifiquen els 

sorolls.

Com es va interessar en la imatgeria festiva?
No fa massa. Cinc o sis anys en que vaig començar com a 
portador dels gegants del barri de Sant Ignasi, perquè em 
feia il·lusió la festa popular i ja tenia un fill petit, en Guillem. 
Per la meva forma de fer feines altruistes i capacitat organit-
zativa em varen fer secretari i després president de l’entitat. 

Actualment treballa en investigació alimentària.
Portava la botiga familiar -Cal Corona- i un grup impor-
tant dins de l’alimentació em va fer una bona oferta per a 
investigar la millora dels productes càrnics. Amb la Fundació 
Alícia, Ets el que menges i el grup Llobet investigo la forma 
de reduir els productes químics en els embotits. No és pas 
que s’hi posin productes nocius, sinò que busquem la forma 
de reduir conservants sense perdre seguretat. Per a reduir les 
dosis cal treballar molt en investigació i elaborar els produc-
tes en atmòsferes quasi estèrils i temperatures molt baixes. 

Troba a faltar tenir la seva pròpia botiga?  
Sí, molt. Quan portava la botiga familiar vaig aconseguir ela-
borar uns productes de molta qualitat i vaig investigar per 
a fer embotits amb molt pocs conservants. Vaig aconseguir 
fer embotits amb menys greix i menys sal amb col·laboració 
amb la Universitat de Lleida. La Generalitat no va fer la cam-
panya publicitària que ens havien promès als deu productors 

que el fèiem. Vaig acceptar la proposta del grup Llobet on 
s’elabora aquest i altres productes d’alta qualitat. A Igualada 
per tamany i l’efecte de la crisi costa molt tirar endavant fent 
productes d’alta qualitat. El petit comerç ho té molt mala-
ment per a continuar. A Igualada hi havien molts productors 
d’aliments de qualitat però ara en queden molt pocs.

Tornem a la festa. Es convenient treure al carrer peces cen-
tenàries?
Les imatges estan fetes per a sortir al carrer i el que cal es te-
nir-ne molta cura, no treure’ls massa i demanar als propieta-
ris, especialment als ajuntament, que els conservin en bones 
condicions i els facin restaurar sempre que calgui amb molta 
cura i respecte. Un company i bon amic de Dessota, Lluís 
Ardèvol, està fent l’inventari dels gegants centenaris que hi 
ha a Catalunya encarregat per la Generalitat de Catalunya. 
Es pretén sensibilitzar que tenim un patrimoni cultural molt 
important a les mans.

Quantes persones formen part de Dessota?
Actualment unes 150. He d’agraïr públicament el treball de 
tots els companys de la Junta perquè sense ells no podríem 
fer res. No és feina per a una persona sola. És una sort im-
mensa tenir a Lluís Ardèvol, a l’Aniol Noguera que ha fet 
la nova musica del ball dels gegants, que podrem escoltar 
aquesta Festa Major.  

Jaume Singla, @jaumesingla

 

Audi A4 2.0 TDI Sport Edition 150CV
 PVP: 45.596€ - Oferta: 30.000€ 

Audi A1 Sportback 1.6 TDI Active Kit 116CV
PVP: 26.478€ - Oferta: 20.600€

  Audi A3 Sportback 1.6 TDI design edition 110CV
PVP: 31.401€ - Oferta: 23.900€

Audi A3 1.6 TDI design edition Sedan 110CV
PVP: 33.273€ - Oferta: 26.300€

Audi A5 Sportback 3.0 TDI Quattro S tronic 245CV
PVP: 71.301€ - Oferta: 46.300€

 Audi Q3 2.0 TDI Advance 140CV
PVP: 37.100€ - Oferta: 25.830€
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