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L’EDITORIAL

J

Bona Festa Major!

a és aquí la Festa Major d’Igualada, la més nodrida en activitats de la comarca. En el darrers
anys, la festivitat igualadina ha guanyat un gran
pes entre la societat civil de la ciutat i ho ha fet,
gràcies a la implicació d’un bon nombre d’entitats i
associacions que, any rere any, treballen voluntàriament per a fer una Festa Major popular i participada.
Moltes d’aquestes associacions han permès crear
un programa d’actes
variat, que ha innovat positivament la festa, però
alhora, no ha deixat de
banda les tradicions i el
folklore català, característic d’aquestes celebracions.
Aquest escenari, però, va
venint acompanyat des de
fa algun temps de certa
polèmica per malentesos i, també, actituds unilaterals. La situació va comportar, ahir dijous, una “tabalada” de protesta d’algunes entitats, molestes pel
solapament d’actes. És més que probable que l’ennuig
s’hagués pogut evitar amb una mica més de sentit
comú i de proactivitat per totes les parts implicades,
quelcom que sembla que manca darrerament. Hi ha
qui veu, també en això, certs interessos polítics amb

la voluntat de desestabilitzar la Festa Major. D’altres
parlen d’enveges i de conflictes personals. Per treure-li el punt dramàtic, sempre s’afirma que la polèmica contribueix a donar-li més vida a la Festa Major,
però això no és cert. És bo que hi hagi debat, però
no ha de ser necessàriament sempre el mateix debat,
any rere any, perquè pronostica, de forma clara, que
tenim un problema
sense solucionar, una
ferida que té riscos de
complicar-se a mesura
que passa el temps.
Està clar que la preservació dels costums i la
cultura pròpia del territori és clau, i més en
un moment en què Catalunya es vol mostrar
al món com una nació
democràtica i moderna, que sap valorar el seu passat i cuidar allò que la fa
rica, la seva Cultura. I no hi ha millor manera de ferho que a través de la societat civil, ben representada
a la Festa Major, on tothom té dret a dir-hi la seva.
No oblidem que el que viu aquests dies Igualada és
també una reivindicació del poble com a una societat
madura, assenyada i amb uns objectius clars.
Bona Festa Major a tots!

És bo que hi hagi debat, però no
ha de ser sempre el mateix debat,
any rere any, perquè pronostica,
de forma clara, que tenim un
problema sense solucionar.

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Luis Cayo Pérez Bueno, president del
Comitè Espanyol de Representants de
Persones amb Discapacitat (CERMI),
no veu “cap polèmica en que Juan José
Cortés, diputat del PP per Huelva, cobri el seu sou com parlamentari i també
la pensió d’incapacitat permanent absoluta que té concedida.”
Alejandro Fernández, president dels
populars a Catalunya, ha recriminat
a Cs que “vulgui fer una OPA hostil al
PP i que hagi abandonat el seu doble
objectiu de combatre el nacionalisme i
evitar que tingui la clau de la governabilitat a l’Estat. En lloc de ser fidels a la
seva missió fundacional, estan en una
estratègia errònia convençuts que farien el ‘sorpasso’ al PP.” I al mateix temps
anuncia el registre de ‘Catalunya Suma’
per si cal anar junts amb altres formaci-

ons de dretes en les properes comtesses
electorals.
Isabel Díaz Ayuso, nova presidenta de
la Comunitat de Madrid, va incloure
en el seu projecte de govern “la guerra
a la corrupció i la baixada d’impostos
més gran de la història”. L’oposició ho
va qualificar “d’exercici de cinisme.”
Esperanza Utrera va obtenir 49,5
punts sobre 50 en el concurs extraordinari per ser la directora del ‘Conservatori Superior de Dança Àngel Pericet’
de Malaga, però el càrrec se l’ha quedat, María Dolores Moreno Bonilla,
germana del president de la Junta d’Andalusia, que només n’havia tret 38,20,
però tenia “altres fonts de valoració
més enllà de l’antiguitat i mèrits” que
no figuraven en les bases de la convocatòria i que la inspecció havia tramés
als participants. La perjudicada denuncia falta de transparència i ho considera “un clar caso de enxufisme”. Mònica
Romero, una altra aspirant descartada
va dir “aquesta decisió ens deixa en
una situació de desempara i desigualtat, evidenciant un interès polític pel
damunt del merament acadèmic”
Albert Batlle, tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat de l’Ajuntament

de Barcelona ha declarat que “la ciutat
pateix una crisi de seguretat amb un
augment del 9% dels fets delictius que
han fet créixer la sensació d’inseguretat
entre la ciutadania”. I ha afegit que “tant
els Mossos d’Esquadra com la Guàrdia
Urbana preveuen augmentar els efectius
a la ciutat, i farem una anàlisi serena i
responsable de la situació, per endegar
una intervenció policial que recuperi la
confiança de la ciutadania”
Marcos de Quinto, exvicepresident de
Coca-Cola i ara diputat de Ciutadans
va criticar que “la pietosa teocràcia d’esquerres enviï a la foguera qualsevol a qui
se li intueixi un mínim comentari crític
sobre el vaixell ‘Open Arms’ i alguns
dels seus passatgers ben alimentats, que
es van pagar el passatge amb les màfies.
I pobre del que s’atreveixi a oarlar de la
fam de l’èxode veneçolà”
Tristán Torres, conseller delegat de
l’empresa ‘Hive’ (els patinets del grup
Daimler i BMW) ha dit “estem a l’espera
que l’Ajuntament ens doni les plaques
de registre dels patinets que utilitzarem.
Per 39 euros al mes, els usuaris podran
emportar-se el patinet a casa. Hi ha moltes empreses a Barcelona, però cap no
opera amb aquest model.”
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Del raïm
al cava

H

a començat la verema. En alguns llocs el raïm es recull
a mà i, en aquest cas, el preu
obtingut és una mica més elevat. En altres indrets la recollida es fa a màquina; el preu és més baix però se’n fa més
via. Intueixo que el salari de les persones
que fan aquesta feina no deu ser com per
tirar coets. Una bona part dels veremadors
són estrangers de països més pobres que
el nostre, i això ja ens dóna una pista. Els
dos grans compradors del raïm destinat a
l’elaboració de cava han comunicat el preu
al qual pagaran als viticultors, una veritable
misèria si el comparem amb els preus que
es paga a França pel raïm. Aquí estem parlant d’uns trenta cèntims el quilo, cinc cèntims amunt, cinc cèntims avall, segons el
sistema de recollida, el grau d’alcohol, etc.
Fa un any aquest raïm es pagava a cinquanta cèntims. El preu previst per a aquest any
caurà al nivell de fa dues dècades.

Un cop recollit el raïm, les grans empreses
del cava català elaboren el seu producte, un
cava que han de treure al mercat a un preu
que sigui competitiu aquí i a l’estranger, ja
que els productors de cava segueixen exportant una bona part de la seva producció.
Però, pel que sembla, els números no surten o, si més no, no surten igual per a tothom. Els viticultors es queixen que perden
diners i els veremadors cobren una misèria.
A Europa, els dos grans del sector català del
cava s’han fet amb un mercat de preu barat
que no destaca, precisament, per la qualitat
del producte. Si ho dubteu, només cal que
doneu una ullada a qualsevol supermercat
d’Alemanya, observeu quina és l’oferta que
hi ha i sortireu de dubtes.
Cansats de no cobrar els dividends que esperen, els accionistes de les grans empreses elaboradores de cava acaben perdent la
paciència, i quan se’ls presenta l’ocasió de
vendre les seves accions no ho dubten ni un
moment. Així, hem vist recentment com
els dos grans grups elaboradors de cava
català, grans en producció, que no necessàriament en qualitat, han acabat passant a
mans estrangeres, americanes i alemanyes.
Molt resumit, aquest és el panorama poc
engrescador dels grans productors de cava.
Es poden fer també, però, algunes lectures
positives. Per una banda, hem de suposar
que els compradors deuen tenir idees innovadores per revertir la difícil situació actual
del sector i poder rendibilitzar les seves inversions. A més, les entrades de capital estranger al sector del cava engreixen la xifra
de les inversions estrangeres a Catalunya.
És un trist consol, però qui no es conforma
és perquè no vol.
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Cent mil turistes a Igualada?!

ALBERT ROSSELL

La tribuna

Periodista
albert.rossell@gmail.com

E

l pregó de la Coll@nada va ser un
dels actes destacats del primer dels
vuit dies de la Festa Major. Hi ha
joves que van preparar la iniciativa
durant setmanes, dipositant-hi tota la il·lusió,
escalfant-se el cap per trobar propostes divertides i, sobretot, sumant esforços i posant-hi
imaginació i creativitat perquè sortís un espectacle lluït. El resultat va ser excel·lent. L’associació juvenil va aconseguir posar damunt
la taula tots els temes polèmics d’Igualada i
l’entorn: Airbnb i els pisos turístics, l’arribada
de la Vuelta Ciclista a España, les cada vegada
menys fàbriques dels sectors industrials tradicionals, la defensa de la terra per part dels
pagesos de la Conca d’Òdena... Tot plegat, per
donar la benvinguda al turista número cent
mil —«one hundred thousand!», reiteraven
els conductors de l’acte, fent un esforç irònic
de pronúncia com per demostrar que dominaven l’anglès. El més remarcable és que la
Coll@nada va aconseguir fer-ho amb humor,
com sempre. Una ciutat que sap riure’s de si
mateixa és una ciutat amb bona salut. Quan
ens falta el sentit de l’humor, estem perduts.
Vaig assistir al pregó ‘alternatiu’ amb la mosca darrera l’orella. Tenia el dubte de si m’agradaria un espectacle en què es fes mofa d’una
qüestió per a mi tan seriosa com és el del potencial turístic d’Igualada i l’entorn —tema
al qual ja he dedicat quatre articles en aquest
mateix periòdic—. Fa deu anys que vinc escrivint que el turisme és un sector a explotar a
Igualada ara que els sectors industrials tradicionals no passen pel seu millor moment. El
turisme pot generar llocs de treball directes
i se’n poden beneficiar els restauradors, els
hotelers i els comerciant, creant així ocupació
indirecta. Sempre m’he manifestat en contra

#L’enquesta
de la setmana

Nena, si aprens a cuinar
podrem fer fora a la cuinera
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dels pisos turístics perquè els lloguers ja són
prou cars. Una altra cosa és compartir pis
amb els turistes —per exemple, cedint-los
una habitació buida— però, si aspirem a rebre
estrangers, ens cal dominar l’anglès i tantes
llengües com sigui possible. Si es vol que els
visitants estiguin a gust i sentin escalf, caldrà
que l’amfitrió posi damunt la taula algunes
propostes divertides, que abans haurà pensat
amb imaginació i creativitat, i dipositant-hi
tota la il·lusió.
Cal que el sector públic i el sector privat sumin esforços per desenvolupar un turisme
d’incentius: congressos, fires i convencions
corporatives amb una agenda d’activitats paral·lela per als assistents i els acompanyats
que inclogui cultura, gastronomia i compres.
Per fer-ho possible cal ampliar i modernitzar l’oferta hotelera. Al mateix temps, tothom s’ha d’adonar que hi ha pocs llocs com
la Conca d’Òdena que facin de frontera entre la Catalunya industrial i la rural. Que el
patrimoni natural i paisatgístic és un bé molt
valorat pels habitants de les grans ciutats, que

poden gaudir-ne com a senderistes, ciclistes o
genets. Que estem a 63 quilòmetres de la ciutat que rep més turistes d’Europa —després
de París— i que, si a Igualada vingués a passar
un dia només l’1% dels 2,7 milions de turistes
que cada any trien Barcelona com a destinació, tindríem 27.000 visitants adinerats cada
any a la capital de l’Anoia —la ciutat està preparada per rebre una mitjana de 74 persones
més al dia—. Si no s’hi fa res, seguiran anant a
Montserrat, a Sitges o a Tarragona. Si la iniciativa pública i la iniciativa privada s’uneixen,
en poc més de tres anys Igualada rebrà, sempre amb bon humor, el turista ‘one hundred
thousand’. Res d’indústria que no s’hagi ficat
de ple en la transformació digital. Res de logística. Són el desplegament universitari i el
turisme els dos principals reptes per al desenvolupament econòmic i sostenible d’Igualada
en la pròxima dècada. Cal treballar-hi sense
descans, com sense descans es queden els
veïns de la plaça de Pius XII durant els vuit
dies de Festa Major. Si no ho veiem, estem
perduts.

Et sembla atractiu el programa d’activitats de la
Festa Major d’Igualada?

Sí 71%

No 29%

Cada setmana tenim
una enquesta a:

participa-hi!

Aprèn tu a fer l’amor,
i farem fora al jardiner

Més de 40 anys

al servei de la construcció

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es

www.estil-llar.cat
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del lector
UNA FESTA MAJOR
COLL@NADA
Carles Bisbal i Sendra
Fa pocs dies, els veïns de la plaça Pius
XII i rodalies, vam rebre una carta
(avui dia, això sempre fa il·lusió...)
de la Coll@nada on es presentaven
per seguidament explicar-nos tot de
coses.
En ella ens deien que volien “una Festa Major de totes i per a totes, crítica i
conscient del moment en què vivim”.
Aquí vaig pensar que els veïns de la
Plaça no som totes, ja que si rumiem
els dies que ens deixaran dormir, la
cosa queda així:
Dia 19 sopar a les 22h. Posem que
s’acabi a les 2h. De la matinada més
l’estona de recollir posem les 3h. (tant
de bo no sigui més....), si ens hem
de llevar a les... posem les 7h. Tot i
que molta gent ho fa abans... resultat
anant bé, dormirem 4h.
Dia 20 tria d’espurnes a les 21,30h.
Que s’acabi a les 1h. Més una hora
per recollir les 2h. Anant bé, dormirem 5 hores.
Dia 21 camionet a la festa a les 23 h.,
(mira, comença l’hora que jo normalment vaig a dormir...), farà recorregut entre la plaça i la rambla, haig de
suposar que s’acabarà a les 12h. Ja que
llavors comença la Zona PD, que pots
comptar quan s’acabarà, com a mínim les dues, tot i que aquí, és veritat
el soroll arriba una mica més esmorteït... siguem optimistes i posem que
a la 1 ja dormirem, (Déu ho vulgui...),
total 6 h.
Dia 22 Operació Cigró i disco cigró,
calculo que entra que s’acaba, es recull i la gent marxa, amb l’experiència
de l’any passat, poden ser perfectament les 4h. En dormirem 3h.
Dia 23 l’última activitat es fa a les 2,30
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h. Entre una cosa i l’altra que duri 2 h.
En dormirem 2,5h.
Dia 24 la darrera activitat comença a
les 5h. Senzillament no dormirem...
Dia 25 l’última activitat comença a les
4,30h. Tampoc dormirem...
Es a dir, de 56 hores recomanades en
dormirem 20,5 hores, i no és només
el fet de no dormir, és el malestar que
comporta tot plegat, i és clar després
parlen de “respecte i humilitat”..., en
un lloc on hi viuen famílies, carrers
estrets on tot ressona, a l’estiu, ja serà
molt si no passa cap desgràcia, a part
de les normals denúncies als Mossos...
També parla de la seva “aposta pels
espais públics” i que com l’any passat
el punt neuràlgic serà la plaça... potser
podrien repartir-ho per tota la ciutat.
Del barri de Montserrat a Sant Jaume
Sesoliveres i del Rec fins a les Comes
hi ha moltes places i espais públics
per fer-hi activitats, i en més bones
condicions que en una plaça petita,
on l’aforament serà per força superior
al que hauria de tocar, i si hi ha una
emergència pot ser una trampa...
El tros més bo és el que diu:
“Disculpeu les molèsties, som conscients de la repercussió que té viure a la
plaça. Esperem que entre tots fem el
desenvolupament el més fàcil possible
i sempre tenint en compte la voluntat
de ser respectuoses amb la comunitat
i per la comunitat.”
Aquí no se si directament se’n foten...
Val a dir, que ells no en tenen tota la
culpa, ja que es l’Ajuntament qui autoritza les activitats i per tant l’últim
responsable.
És veritat que l’any passat van acabar
amb les activitats a l’hora que se’ls
hi deia des de l’Ajuntament, (més o
menys...), després queda el recollir i
el marxar de la gent, que això pot ser
lent, molt lent... El volum del soroll
era el que els hi van autoritzar des de

l’Ajuntament (90 o 99 decibels, ara no
ho recordo exacte...), però és clar, tenint en conte que és zona B1, tot i que
compleix les característiques degut a
la falta de estructures de transport en
ser zona peatonal i de trànsit restringit per ser zona A4, i segons Ajuntament i Generalitat el soroll màxim
permès hauria de ser, (si no vaig equivocat) de 55-65 dB zona B1 o 50-60
dB si ho comptem com a zona A4...
És a dir, l’Ajuntament va autoritzar
quasi el doble, i això durant 7 dies.
Tot plegat és una llàstima, aquest any,
els veïns, ja tenen els aparells per mesurar el nivell sonor tant a dins com a
fora de les cases.
A mí em sembla molt bé fer activitats
al carrer, ho sap tothom qui em coneix, però és una llàstima que la falta
de sentit comú faci que les coses acabin, anant bé, als tribunals...

SERVEI D’URGÈNCIES
A L’HOSPITAL
Miquel Segura
El passat dimecres dia 14 d’aquest
mes per una situació que comprometia la meva salut -sembla que superada- vaig visitar urgències del nostre
hospital. En ple mes d’agost i amb una
ciutat mig buida un no espera trobar
el servei d’urgències amb una càrrega d’usuaris tan notable, la llarga
espera va suposar a més de la preocupació com a pacient la possibilitat de
reflexió com a ciutadà.
Destacar que el servei funciona, els
professionals que l’atenen demostren capacitat de treball i tenir una
bona dosis de paciència doncs l’espera sempre provoca nerviosisme als
afectats. Com a país tenim en la sanitat un bé preuat que cal conservar
, a ser possible millorar, però en cap

cas deixar-lo perdre i es aquí on cal
donar un toc d’atenció als governants
perquè no dubtin en prioritzar els recursos per el conjunt de serveis sanitaris del país, veure persones de totes
condicions, nouvinguts i residents de
sempre, tractats per un igual, amb
dignitat i eficàcia, malgrat la quantitat de persones a visitar, és el millor
exemple d’un país en que lo primer
son les persones.
Agraeixo al personal d’aquest servei i
en especial al Doctor Luis Guillermo
Casanova, tot ells exemples del que
acabo d’escriure.

PREMSA RESPECTUOSA
Eduard Ruiz Martínez
Com lector habitual, i subscriptor, de
La Veu, vull expressar la meva disconformitat amb el tuf tendenciós, que al
meu entendre, desprèn l’acudit de l’il.
lustrador Sr. Lluís Capdevila, publicat
en l’edició del divendres 2 d’agost.
Dona a entendre (potser estic equivocat) amb el seu text “a Espanya ...
allà l’esquerra no serveix per res” de
una desqualificació general per tota
l’activitat, passada i actual, de les organitzacions i partits d’esquerres fora
del territori de Catalunya.
Per a mi és insultant, inadmissible,
per tants parents i amics d’esquerres
(i tantes i tantes persones, com Manuela Carmena que és un referent
moral i polític per l’esquerres d’arreu) que varen patir la repressió de
la post guerra civil i/o que van lluitar
per una societat més justa durant la
dictadura i la transició, sovint colza
a colza amb les esquerres catalanes
davant l’opressió i l’explotació de la
dreta (també la catalana amb la que
s’entenia, i s’entenen, molt bé quan
els convé pels seus interessos).

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

CLUB HANDBOL IGUALADA
El Club Handbol Igualada i la Federació Catalana organitzen avui a
les Comes la fase final de la Supercopa de Catalunya, que permetrà
veure a casa nostra els equips de més nivell del país. Tot un encert!

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

Rates de claveguera

E

ls catalans estem una
mica –de fet molt- enfadats amb els partits
que es defineixen com
a independentistes, però que no
deixen de atacar-se entre ells mateixos, allunyant així la possibilitat d’avançar envers la República. És evident que,
en general, els partits catalans es troben molt per
sota dels mereixements del conjunt de la població.
La desunió tàctica i estratègica dels partits catalans,
genera desànim i desmobilització entre els que voldríem veure el nou país que reclamàrem en el referèndum de l’u d’octubre. Però, si ho mirem més
fredament, ens adonarem que si els “nostres” partits no estan a l’alçada del poble, els partits estatals
i/o unionistes, no solament estan pitjor, sinò que
sovint mantenen actituds rastreres i vergonyants.
Us posaré un exemple proper –i absolutament vergonyós- que vaig veure a Barcelona dissabte passat.
Concretament a les Rambles de Barcelona.
Les institucions públiques, catalanes i espanyoles,
varen convocar un acte de record a les víctimes,
on els únics protagonistes serien els familiars dels
morts i ferits en l’atemptat i l’ofrena de clavells
blancs al monument de record al lloc on hi ha el
mosaic de Joan Miró. En l’acte no hi varen haver ni
parlaments, ni protagonisme de cap càrrec institucional ni polític. A més del silenci només es varen
escoltar les notes musicals de “El cant dels ocells”.
Res més.
Això passava a les deu del matí. Una hora més tard,
a l’inici de les Rambles, els partits dits unionistes i
una fantasmagòrica “Associación de Víctimas” (el
president de la qual és un conegut militant del PP)
va convocar un acte amb parlaments dels de sempre: Ciudadanos i PP i amb participació d’alguns
individus que foren candidats a les passades eleccions.
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MIQUEL SEGURA
Unesco Igualada

L’actriu de Roma... i els anoiencs
fundadors de Bimbo

M

arina de Tavaria es una de les
protagonistes del
film
“ROMA”
guardonat amb l’Oscar 2019 a
la millor pel·lícula de parla no
anglesa.
L’any 1944 Lorenzo Servitje va
contreure matrimoni amb Carmen Montull, filla de
Carmen Vallés i del l’empresari Daniel Montull Segura, propietari de les empreses “cerilleras” “La Central” i “La Imperial”, i qui temps després va donar
suport al seu gendre per iniciar amb el projecte de la
Panificadora Bimbo.
El matrimoni va tenir vuit fills Daniel, Marinela, Cecilia, Pilar, Mari Carmen, Marisa, Lucila i Lorenzo.
Marina de Tavira és la més gran dels tres fills que
va tenir Lucila Servitje amb el criminòleg i fundador
del Centre Federal de Readaptació Social Número
1 “El Altiplano”, Juan Pablo de Tavira, que desprès
Josefina Sendra de Servitje i Marina de Tavira Servitje.
(Editorial Khálida/ Getty Images)

Joan Servitje i Josefina Sendra el dia de la seva boda,
el 2 agost de 1916 (Editorial Khálida)

A CUA D’ULL

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

Ja estem acostumats a la manipulació de les víctimes
que sempre ha fet el PP, sobretot pel que fa a Euskadi,
on fins hi tot els donatius per a l’homenatge a Miguel
Angel Blanco –el jove regidor assassinat per ETA- els
va utilitzar el PP per a pagar-se campanyes electorals.
Tornant a Barcelona, és indignant veure com els mitjans de comunicació li posen imatges i veus a unes
persones que tenen comportaments que no farien ni
les rates. Curiosament son aquestos mateixos partits
els que bloquen la possibilitat de crear una comissió
parlamentaria a Las Cortes Españolas, per a aclarir la
relació entre l’imam de Ripoll –cervell dels atemptatsi els serveis secrets espanyols, també anomenats clavegueres de l’Estat.
Per això, veient la utilització dels atemptats en benefici
propi, em ve al cap la imatge de les rates de claveguera..... rata política de claveguera de l’Estat.

de rebre amenaces durant molt temps, va ser trobat
mort el mes de novembre de 2000.
Des de nena, Marina va deixar clar el seu gust per
l’actuació, possiblement heretat del seu pare, ja que
era un apassionat del teatre i dramaturg aficionat. A
més va construir el Fòrum Bertolt Brecht, lloc que
va enamorar i va impulsar a l’actriu en els inicis de la
seva carrera.
Es diu que Marina va comptar amb l’aprovació i el
suport del seu avi, però que li va deixar un clar consell: “El que facis fes-ho amb excel·lència”, després, ja
mai van tornar a parlar del tema.
Diferent a la resta dels membres del clan Bimbo, Marina -actualment té 44 anys- va estudiar dramatúrgia
a la Casa del Teatre a Coyoacán, al Nucli d’Estudis
Teatrals i el Centre de Formació Teatral Sant Gaietà.
El seu primer treball després de graduar-se de la carrera d’actuació va ser en la posada en escena Feliç
nou segle Doctor Freud i el van seguir obres com Set
portes i Sota la pell del castor, pel·lícules com ‘Efectes
secundaris’ i ‘Els arbres moren de peu’ , i sèries com
‘ingovernable’ i el ‘Senyor dels Cels’, entre d’altres.

PUBLICITAT |
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Santi Serra, el xiuxiuejador de cavalls

“El cavall és el meu mestre i jo el seu alumne”

Com i quan vas
començar amb els
espectacles?
Tenia dotze o tretze anys i
participava en espectacles
de rodeo. Va ser en una
d’aquestes exhibicions,
on compartia cartell amb
els campions del món,
quan els teòricament
favorits van fracassar i em
van fer sortir de forma
precipitada a la pista. Vaig
tenir molta sort perquè
tot em va sortir rodó. Vaig
aconseguir arribar amb el
llaç al cavall salvatge, vaig
muntar-lo i vam sortir
galopant. Vam donar dues
o tres voltes i finalment
va parar en sec. La gent va
arrencar a aplaudir i vaig
tenir una sensació molt
especial.
Llavors vas substituir
el llaç per la doma
natural…
Sí. Vaig començar a
estudiar el comportament

del cavall en ramat i, a poc
a poc, ells mateixos van
ensenyar-me com tractarlos.
Quin va ser el teu
primer cavall?
En Kyfruc, un àrab
tord. Amb ell i en Texas,
un border collie, vaig
protagonitzar el meu
primer xou.
Quin és el secret del teu
mètode?
No tinc cap mètode.
Segueixo els passos dels
cavalls; ells són els meus
mestres i jo el seu alumne.
Vaig començar observant
el ramat, aprenent el seu
llenguatge fàcil. El millor
per relacionar-nos és parlar

el seu idioma, intentant
transformar-me en cavall,
no a l’inrevés. Els cavalls
demanen tenir una vida
fàcil i som nosaltres
els que la compliquem.
Quan juguen, galopen o
es rasquen ho fan en poc
temps. Tots els exercicis
naturals són breus, així que
vaig pensar que els nostres
exercicis també havien de
ser-ho. Quan sorgia una
reacció adequada, als 5
o 10 minuts, tornava el
cavall al prat i el deixava
descansar durant hores. En
el següent entrenament
la resposta del cavall als
meus estímuls sempre
era positiva i reforçada.
Gran part de l’èxit d’un
bon entrenament es deu

Photo Nature Juli

al benestar del cavall, a un
bon descans, i a una bona
alimentació. Sempre cal
tenir en compte el que
no t’agrada i ensenyar
com t’agradaria que
t’ensenyessin a tu.

A més de la
intel·ligència, quina
altra qualitat necessita
un bon cavall de doma
en llibertat?
Tots els cavalls aprenen,
però no tots serveixen
per formar part d’un
espectacle. Ens hem
trobat amb cavalls molt
fàcils i molt bons per a
la doma, que a casa han
funcionat bé, però que
a l’hora de la veritat han
tingut por. Es té la idea
equivocada que un cavall
d’espectacle ha de ser
mans, i no és així. Ha
de ser valent, amb molt
de caràcter i molt fort
per resistir en llibertat
la pressió de vint mil
espectadors.

Quant trigues a domar
un cavall?
Depèn del cavall i del
seu caràcter, però de
tres a sis mesos. Tot i
això, l’aprenentatge d’un
cavall és infinit, segueix
formant-se al llarg de tota
la seva vida.
Creus que hi ha cavalls
més intel·ligents que
d’altres?
Hi ha cavalls que aprenen
més ràpid que d’altres.

ESPORT – Escalfant motors per al CSIO Barcelona

CSIOBARCELO
NA

3 - 6 OCTUBR

E 2019

Del proper 3 al 6 d’octubre. Barcelona tornarà a convertir-se
en la capital mundial de l’hípica a l’acollir la 108a edició del Concurs
de Salts Internacional, el CSIO Barcelona, l’esdeveniment esportiu
internacional més antic d’Espanya. Al llarg de quatre dies, els millors
equips del món, amb els seus genets, amazones i cavalls més
destacats, tornaran a lluitar per la supremacia internacional.
A més de les tres proves corresponents a la final mundial LONGINES
FEI Jumping Nations CupTM, destaquen al CSIO Barcelona la Copa
Hyundai de la Ciutat de Barcelona, que es disputarà la nit de
divendres, coincidint amb un dels tradicionals sopars de gala, així
com la Copa de SM la Reina - Trofeu Segura Viudas, que tindrà lloc
dissabte al migdia.
L’espectacle esportiu s’alternarà amb apassionants xous eqüestres
i tota la família podrà gaudir simultàniament dels 20.000 m2 d’oci
ubicats a la pista de polo. El PoloPark by mesoestetic oferirà per
quart any un extraordinari market, una àmplia zona de food trucks,
música en viu i infinitat d’actuacions per a grans i petits.
Més informació a www.csiobarcelona.com.

dosemeagencia.com

Santi Serra i els seus
animals protagonitzen
més de 50 espectacles
l’any a tot el món: Hong
Kong, Los Angeles, Nova
York, Sao Paulo, Doha,
ciutats de tot Europa,
Espanya...

Nacho Olano

Però el vincle de Santi
amb els cavalls va
començar molt abans:
“Cada tarda, a partir dels
tres anys, durant els set
dies de la setmana, anava
a les quadres a veure els
cavalls, a tocar-los, a jugar
amb ells”, recorda. “Es
van convertir en els meus
millors amics. Hi ha gent
que em defineix com ‘el
xiuxiuejador de cavalls’,
jo prefereixo declararme amic dels cavalls. No
utilitzo cordes, ni mossos,
ni cadires... Això sí, ballem,
juguem, riem i, sobretot,
ens respectem”.

El fet de participar
i guanyar ‘Tu sí que
vales’ va esdevenir una
empenta important a la
teva carrera.
El programa,
indubtablement, va ajudar
que la gent no vinculada
al món del cavall ens
conegués i gaudís amb
l’espectacle. Volem que
aquelles persones no
coneixedores del món
hípic segueixin la nostra
exhibició com una obra
de teatre. La nostra meta
és que els nostres cavalls
es coneguin pel seu nom,
com a autèntics actors:
Nika, Kyfruc, Napoleó...

Nacho Olano

El Santi acaba de fer
31 anys i va començar a
muntar abans d’aprendre a
caminar. A la seva família es
vivia un ambient eqüestre.
Els seus pares eren persones
molt vinculades al món
de l’hípica. Participaven
a concursos d’endurance,
però el Santi preferia un
altre tipus d’acostament al
cavall: “No m’agradava la
competició, picar el cavall
a força d’entrenaments per
delectar-se amb la victòria.
Preferia tenir un altre tipus
de relació: d’amistat, de joc...
En definitiva, gaudir amb
ells”. Va guanyar un concurs
televisiu i això, sens dubte,
l’ha ajudat en gran mesura a
donar-se a conèixer pel gran
públic.

Patrocinador /
Sponsor:

Vehicle oficial
/ Vehículo
oficial / Official
vehicle:

Media Partners:

Partners:

Amb el suport
LOSBERGER

DE BOER

/ Con el apoyo

de / Supporting:

Deus haver viscut
moltes situacions
especials...
Infinitat de moments
inoblidables. Però el
que més m’emociona és
haver complert dos reptes
que m’havia proposat al
principi de la meva carrera.
El primer va ser aconseguir
que en Napoleó –un dels
nostres frisons– pintés,
que agafés una brotxa i
colors i acolorís una tela.
El segon gran somni, que
també he vist complert,
va ser volar. Volia tenir
un cavall amb el qual
realitzar una coreografia
aèria, única al món, i això
també és una realitat. A
uns trenta metres d’altura,
en Napoleó camina,
trota i galopa. Va ser un
entrenament dur i vam
necessitar molta paciència
per aconseguir la total
confiança del cavall.
Com recompenses els
esforços?
A un cavall no el
pots obligar a fer els
exercicis. Quan es
treballa en llibertat,
ho fa voluntàriament,
perquè gaudeix amb ells.
A vegades, fins i tot, en
ple espectacle percebo
que el cavall té ganes de
galopar i llavors deixo que
ho faci, que es diverteixi,
que jugui. Quan torna
amb mi, es troba relaxat,
amb ànims i ganes de
seguir treballant. Aquesta
és la millor teràpia i
recompensa que li pots
donar, molt millor fins i
tot que una pastanaga.
¿Necessita el cavall
alguna atenció
especial?
Una excel·lent alimentació
i una bona quadra,
neta i confortable. Són
condicions fonamentals
i indispensables per tenir
cura d’un cavall. Ell ho
agraeix i es nota de forma
evident als entrenaments.
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Igualada
Clima enrarit a la Festa Major amb l’enuig d’algunes colles
per solapament d’actes i restriccions de l’Ajuntament
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a Festa Major d’Igualada ha començat i, com
sol ser habitual en els
darrers anys, algunes colles
estan molestes per determinades actituds. Aquest any, el
Ball de Sant Miquel i Diables
d’Igualada va voler mostrar
ahir dijous públicament la
seva crítica amb una tabalada reivindicativa sota el lema
“Sense model no hi ha festa” i
“ens hem cremat amb l’Ajuntament”.
Per a l’entitat a l’Ajuntament
“no li importa que convisquin
dos models de festa dins la
mateixa setmana sense cap tipus d’ordre ni consens, perquè
sembla que ja li estigui bé que
entre colles ens enfrontem,
perquè tot això va en detriment de la festa”, i afegeixen

que “solapa actes tradicionals,
programa concerts que fan
mal a aquests actes. I si hi ha
coincidència de cercaviles o
processó amb proves de so ens
demanen que ni cremem carretilles, ni sonin músiques dels
balls”.
Des de l’entitat expliquen que
“fa vuit anys que existeix una
festa en la que se segueix un
calendari històric, i una altra que és la que s’ha fet en
els darrers trenta o quaranta
anys. Hi ha malestar, perquè
hi ha colles que són inamovibles, i des de la Festhi també
es pensa el mateix. S’hauria
de vetllar que no se solapessin
les cercaviles, la Festhi va fer
una proposta alternativa però
l’Ajuntament no va dir res”.
El Ball de Sant Miquel i Diables d’Igualada considera que
“no cal provocar un malestar,

però amb l’Ajuntament no hi
ha manera d’arreglar les coses,
sembla que tant els hi fa. La
gota que ha fet vessar el vas va
ser a la darrera reunió de cercaviles amb l’Ajuntament, ens
van dir que el dia de la proces-

só, quan passèssim per la plaça
de la Creu, aturessim el soroll
perquè hi hauria proves de so
d’un concert. Increïble”. Per a
la colla la tabalada d’ahir “vol
suposar un toc d’atenció, res
més, però caldria que de cara

a futures ocasions no passés
més, convindria parlar amb
les entitats el setembre o a l’octubre, si cal, i no esperar-se al
maig”.

Les visites a l’antiga Teneria, també la setmana vinent

D

egut a l’èxit de les
visites guiades al remodelat edifici que
va ser “La Escuela Nacional
de Tenería” des del 1958, s’han
ampliat fins divendres de la
setmana vinent. Del dimarts
dia 27 al divendres 30 d’agost,
es faran visites gratuïtes a les
11.30h, i no cal inscripció.
Durada aproximada: 1.30 hores. L’entrada serà pel carrer de
la Concepció, 19 (al costat de
la plaça del Rei Neptú).
Es tracta d’un recorregut guiat
a càrrec de l’arquitecte municipal Carles Crespo i David
Martínez. Un edifici emblemàtic d’Igualada que evoca
l’origen adober de la ciutat,
on s’hi ubicarà el nou Arxiu
Comarcal, l’Escola d’Adults i
Escola Oficial d’Idiomes. De
moment, acolliran als alumnes del Grau d’Infermeria,
mentre no estigui fet el nou
campus a l’antic Hospital.

L

p

Destrucci— d'arxiu
confidencial

Disseny de Producte

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

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!
2a OPORTUNITAT
www.iuristriviumadvocats.com

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07
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Molta participació en els primers dies de la festa

Visita guiada a l’exposició retrospectiva de les pintures de Exposició Que comenci la funció! El circ a Igualada (1883Montserrat Acosta Figuerola (Igualada, 1949-1984) Llum, 2018). Un recull d’anècdotes, notícies i programes aportades, en gran part, per Josep Elias i Farré i d’imatges del pas
intimitat i realitat.
del circ per Igualada: des dels primers acròbates ambulants
a finals del s. XIX fins als circs actuals.
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Fotos: Joan Guasch

Jocs bèsties, cursa de la Síndria, al carrer del Rec. Proves
esbojarrades per a totes les edats amb activitats com la cursa de nadons, apilament de caixes, curses de sacs... Aigua,
fang i males herbes són alguns dels obstacles que hauràs de
superar per demostrar que ets un Igualadí de Ferro.

Tabalada petita a càrrec de les diferents colles de percussió
de la ciutat.
Presentació del Tabal, l’estampa del Sant, i lliurament del
Penó de la Ciutat. L’estampa és a càrrec d’Albert Vendrell.
L’entitat portadora del penó és enguany l’entitat Coral Gatzara, amb motiu del seu 50 aniversari. El Tabaler és Roger
Teixé Escura.

Pregó de la Coll@Nada d’inici de la Festa Major. Un gran
espectacle sorpresa per donar un inici de paròdia a les festes.

Cercavila d’Imatgeria. Lliurament del ram a la geganta per
part de l’alcalde. L’Associació de Puntaires de l’Anoia ha
confeccionat artesanalment un mocador per a la petita geganta. Posada del nou davantal del Tonet Blanquer, obra de
Mercè Martí Bernades, alumna de La Gaspar. Després, versots i ball parlat dels Diables d’Igualada i Tast de la Pòlvora.

QUINA ÉS L’ENERGIA
DEL TEU FUTUR?
ENDESA, COMPROMESA AMB EL PROGRÉS I LA SOSTENIBILITAT.
Cadascun de nosaltres tenim una energia que ens impulsa a avançar i
construir el futur que volem. I, avui, cadascun de nosaltres pot comptar amb
aquesta energia sostenible per fer-ho. Sigui quina sigui la teva energia, creu-hi.

What’s your power?

endesa.com

AF_ENDESA_LA VEU DELANOIA_250X90_GENERICO_A_CATALAN.indd 1

19/3/19 11:07
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Diumenge arriba la 8a
Marcel Mauri va inaugurar dimecres
edició del Rrrrec Festival la nova seu d’Òmnium a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

L

a 8a edició del Rrrrec
Festival arriba aquest
mes d’agost en el marc
de la programació de la Festa
Major d’Igualada, i en col·laboració amb l’Ajuntament. Com
a novetat destacada en l’edició
d’aquest any, el festival agruparà els concerts la nit del diumenge 25 d’agost, omplint de
pop, rock i música electrònica
de primer nivell el Rec, zona de
les Barraques (davant el Museu
de la Pell).
El cartell del Rrrrec Festival
2019 l’encapçala l’australià
Steve Smyth (00h) acompanyat per The Diablos, la banda
formada per Quico Tretze (al
baix) i Oriol Planells (a la bateria).Un trio perfecte per un
còctel de folk, rock i blues. Les
Cruet (1:30h) posaran la nota
punk al festival. El grup de Sant
Celoni portarà a Igualada el
seu nou disc “Cérvols, astres”
on despleguen tot el seu potencial més animal que porten
a dins, amb la inconfusible veu
trencada de Laura Crehuet i la
incorporació d’un nou bateria,
Pau Albà (Les Sueques).
La música rock amb pinzellades d’electrònica arribarà de la
mà del grup Tuya, una formació que ha recorregut les sales i

E
els festivals de música de més
renom del país. Finalment, la
8a edició del Festival es tancarà amb el nou projecte a quatre
mans dels catalans Gunsal Moreno (beGun) i Marc Fernández (Ocellot). La música electrònica fresca i naturalista
d’AKKAN traslladarà al públic
un viatge multicultural.
El Rrrrec Festival va néixer
el 2011 al barri del Rec sota
l’empara de l’Associació Amics
del Rec (després la Bastida del
Rec) amb l’objectiu de difondre
la bellesa del barri i reivindicar-lo com una zona cultural
potent. Des del 2018, el festival
està sota la direcció del col·lectiu La MaCa (Associació Manel Caro) l’associació cultural
més recent formada al barri.

L

’Ajuntament, en el marc
del projecte Nits de
Qualitat a Igualada, ha
tornat a posar en marxa diferents recursos per a la promoció de l’oci nocturn saludable.
A l’Espai Barraques i al Territori Festiu (Plaça Pius XII)
es farà difusió d’Info Salut
(informació útil sobre salut,
drogues, sexualitat i altres temes relacionats, d’Info Alcoholèmia (per mitjà de regletes
d’un sol ús que permeten calcular-ne el nivell aproximat),

d’Info Transport (amb un recull d’alternatives per trobar la
millor forma d’arribar a casa
amb transport públic i de Preservatius (on es podran trobar
kits de plaer per a prevenir
malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats),
entre altres.
Per facilitar l’accés a l’aigua
potable per prevenir el risc de
deshidratació hi haurà dues
fonts mòbils, posades a disposició per Aigua de Rigat, que
aniran mobilitzant-se pels diferents espais de festa.

Fotos: Joan Guasch.

El Punt Lila es consolida
REDACCIÓ / LA VEU

Campanya per un oci
nocturn saludable
REDACCIÓ / LA VEU

l vicepresident Marcel
Mauri va inaugurar
dimecres a la tarda el
nou local d’Òmnium Anoia en
un acte emmarcat dins la Festa Major. A l’acte hi va assistir
molta gent, de manera que els
parlaments es van fer a l’exterior del local, al carrer Santa
Maria. Els assistents van tenir
també l’oportunitat de veure
l’exposició “Judici a la Democràcia. Els drets perseguits”
que s’allotjarà al nou local fins
al 31 d’agost i es podrà visitar
de dilluns a divendres, de 19h
a 20.20h.
Amb aquest trasllat, Òmnium
Anoia continuarà mantenint
l’espai obert a la ciutat. A més
de ser un punt de trobada per
als socis, s’hi posaran a la venda els articles de marxandatge
de l’entitat i també acollirà activitats i exposicions. A banda
de les que organitzi la mateixa
entitat, com ara presentacions
de llibres i conferències, l’espai
restarà obert a d’altres entitats
i associacions culturals i cíviques d’Igualada i la comarca.

P

er segon any consecutiu, l’Ajuntament aposta per l‘organització del
punt lila per festa major, mostrant així el seu compromís en
la lluita contra els comportaments sexistes i lgtbifòbics.
El dispositiu s’emmarca en el
Protocol d’actuació davant les
violències sexuals en espais
festius impulsat des de les regidories d’Igualtat de la MICOD
(Igualada, Vilanova del Camí,
Montbui, La Pobla i Òdena) i
aprovat l’octubre del 2018.
Enguany, i com a novetat, el
dispositiu que posarà en marxa l’Ajuntament estarà format,
per un estand físic ubicat a
l’Espai Barraques durant les
nits del divendres 23 d’agost

(de 00h a 06h), dissabte 24 i
diumenge 25 d’agost (de 00h a
07h), essent gestionat per dues
educadores formades en l’àmbit de les violències sexuals.
Aquest equip estarà complementat durant les mateixes
nits per una parella itinerant
que recorrerà els diferents espais de festa. Així mateix, es
disposarà de dos “Espais Tranquils” per a realitzar les atencions que resultin necessàries. El
dispositiu tindrà les funcions
d’informar, sensibilitzar, detectar comportaments sexistes
i atendre les persones agredides.
A banda, l’Ajuntament, i en el
marc de la formació anual per
a la protecció de la salut prèvia
a la Festa Major, ha potenciat
una formació professionalit-

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

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

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

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

zada en perspectiva de gènere per a totes les entitats que
participen de les barraques i la
gestió d’altres barres en què es
s’ha incidit en la sensibilització
i informació sobre com actuar
davant d’una situació de violència sexista. També es distribuirà per diferents espais el
material de la campanya #NOendeixempassarNiuna, amb
diferents missatges dirigits a
sensibilitzar a tota la ciutadania.
Els contextos de festa són
moltes vegades facilitadors
d’aquest tipus de violències i és
per això que cal prendre mesures específiques per entendre i
detectar les dinàmiques que
s’hi donen i fer-hi front, com
a institució, entitats, serveis i
societat.

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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Les colles castelleres prometen una gran jornada
per diumenge a la plaça

Recordeu que, fins
dilluns inclòs, la zona
blava de la ciutat
és gratuïta tot el dia

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Fins després de la Festa Major, cal recordar que les zones
blaves d’Igualada són d’ús
gratuït. De l’1 al 27 d’agost,
ambós inclosos, no caldrà
pagar per aparcar en aquestes zones d’estacionament.
Aquesta mesura de gratuïtat
afecta, específicament, les zones blaves, i durant tot el dia,
però els aparcaments soterrats de la ciutat, que no són
gestionats per l’Ajuntament,
conserven les seves condicions habituals de pagament.
La mesura de zona blava gratuïta el mes d’agost ja fa anys
que s’aplica, amb molt bona
acollida entre els usuaris en
general.
Cal recordar que a l’aparcament de l’Hospital Igualada
Nord tots els usuaris disposen
d’una hora d’estacionament
gratis i que la majoria de municipis de l’Anoia han signat
un conveni perquè qui hi hagi
d’ingressar tingui a la seva disposició una targeta de 25 hores gratuïtes.

L

es colles castelleres
participants, el proper
diumenge, a l’exhibició
a la plaça de l’Ajuntament han
promés castells de categoria
alta. Eduard Toda, membre de
la Colla Joves Xiquets de Valls
i vinculat a Igualada, David
Minguillón, sotscap de colla
dels Capgrossos de Mataró
i Jordi Moreno, cap de colla
dels Moixiganguers, han explicat les seves previsions per
a diumenge, en l’actuació que
tindrà lloc poc després de les
12 del migdia, en acabar la
missa dominical.

folre, tant de bo es pogués
aconseguir per la Festa Major, però és molt difícil. Ja
Tripleta... o més!
hem aconseguit fer un castell
Jordi Moreno ha avançat que de nou, però tenim nous repel principal objectiu per diu- tes per davant, però necessimenge “és tornar a repetir la tem que la ciutat s’involucri
tripleta, en base al que tre- més.
ballem aquesta setmana en Qui si que ja ha assegurat que
els assajos, que són oberts a farà “un castell de 9 com a
tothom i esperem que vingui mínim és la Joves Xiquets de
molta gent. L’objectiu final Valls. Eduard Toda qualificava
és aconseguir
el 4 de 9 amb la plaça castellera d’IgualaA.F. S60 MEDIA PAG 250x183 motorcat julio 2019 CAT.pdf
1
5/8/19

da “com a casa, ens l’estimem
molt, i per això vindrem a fer
els màxims. Portarem a plaça
un castell de 9, un 3 de 9 amb
folre i si som suficients i no
tenim baixes de darrera hora,
un 4 de 9 amb folre i un 5 de
8. Finalment, els Capgrossos de Mataró vindran per
tercera vegada a Igualada.
David Minguillon deia que
“serà la primera actuació
després
de les vacances, tot
12:09

just comencem dijous a assajar, així que nosaltres farem castells de 8, amb la intenció de portar a plaça un
3 de 8 o un 4 de 8 i acabar
amb un gamma alta de set”.
La moixiganguera Helena
Aparisi ha fet un cartell de
la diada castellera molt original, amb uns plecs que
permeten veure, segons
l’angle que es mira, les tres
colles participants.

NOU VOLVO S60.
SIGUES FOLLOWER DE TU MATEIX.

C

M

Cal molta confiança per sentir que ets capaç
de fer del món un lloc millor.
Voldria dir que tens la ferma voluntat de
ser diferent, que pots anar a buscar el teu destí
i el futur, en comptes d’esperar que passin.
Perquè si de debò vols fer del món un
lloc millor per a tothom, has de tenir
la confiança de ser diferent.

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Descobreix-lo a
motorcatpremium.com/ca

#VolvoS60
Consum mixt (l/100 km) de 2,0 a 6,8; emissions de CO2 (g/km) de 39 a 155.

Motorcat Premium
Av. Europa, 4
08700 Igualada (Barcelona)

C/ Mossèn Jacint Verdaguer, 24
08243 Manresa (Barcelona)

Carrer de Lleida, 8
08500 Vic (Barcelona)

93 524 08 08
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1927 l’Anoia al s.XX

Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Espai patrocinat per

Ctra. de Manresa, 133 93 803 03 75 Igualada

S’inaugura la biblioteca de “la Caixa” i Igualada
celebra el tercer centenari de la basílica de Sta. Maria
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

E

l 29 de juny de l’any
1927, pocs després de
la seva arribada a la capital de l’Anoia constituïnt-se
com la sucursal “001”, la Caixa
de Pensions per a la Vellesa i
Estalvis de Barcelona, la popular “la Caixa”, inaugurava una
biblioteca pública en les seves
instal.lacions a la rambla General Vives. Obria així les portes un centre de lectura que es
convertiria en tot un referent
per als igualadins durant sis
dècades, essent la biblioteca
de la ciutat fins ben entrada la
recuperació de la democràcia,
després de la mort de Franco.
“L’obra cultural de “La Caixa”
va tenir una rellevància especial per a Igualada. Amb la biblioteca es va obrir també una
sala de conferències annexa.
L’expressada infraestructura
ha proporcionat, sens dubte,
un servei inestimable per tal
d’elevar el nivell cultural de la
ciutat i també per popularitzar
la cultura catalana mitjançant
l’oferta de llibres en català i les
conferències impartides en el
centre. La magnitud del nombre de lectors -que va passar
d’uns 35.000 el 1928 a més de
40.000 lectors anuals a partir
de 1932- posa de manifest la
contribució de la biblioteca
al desenvolupament cultural
igualadí, que el 1935 disposava de 6.158 volums”, publicava l’historiador igualadí Pere
Pascual Domènech a la Revista d’Igualada l’any 2009 en

un article titulat “La Caixa” i
Igualada. A propòsit d’un centenari”.
Primer periòdic “diari”
a Igualada: la Gaseta
El dia 16 d’agost, apareixia per
primera vegada a les llibreries
la “Gaseta Comarcal”, que va
ser el primer periòdic “diari”
que va tenir Igualada, és a dir,
que sortia tots els dies de la
setmana. La “Gaseta” es publicava a les tardes i ja incloïa informació del dia a nivell nacional i internacional, a més de
les notícies locals i comarcals..
Va sorgir gràcies al sacerdot
manresà Lluís Gomís Cornet que també va imprimir el
diari “Pàtria” (amb informació de Manresa), amb el qual
compartien dues pàgines d’informació de caràcter general;
les altres dues pàgines eren
redactades per periodistes de
cada població donant les informacions més rellevants de
caire local. No es publicà entre
desembre de 1929 i març de
1930.
La “Gaseta Comarcal” va deixar d’imprimir-se el febrer
de 1931. El maig d’aquell any
apareixia el “Diari d’Igualada”,
que va existir fins el 16 de juliol de 1936, suspès per les autoritats de la República.
300 anys de Santa Maria
Un dels fets més destacables
de 1927 van ser, el novembre,
les festes del III Centenari del temple de Santa Maria. Entre les activitats més
importants van destacar el

Imatge de la biblioteca de “la Caixa” a Igualada, l’any 1927.

Primer número de la “Gaseta Comarcal”, primer diari a Igualada, el 16 d’agost de 1927.

“Certamen d’Història, Art
i Poesia”, que va presidir el
llavors Abat de Montserrat Antoni Maria Marcet.

Anuncis a la premsa igualadina el 1927

Va actuar de mantenidor
d’aquest certamen el conegut arquitecte Cèsar Martinell. Cal esmentar que va

obtenir la “flor natural”, pel
seu “Himne a Santa Maria
d’Igualada”, el poeta igualadí presbíter Josep Forn.

Discurs de l’arquitecte César Martinell
en la commemoració del III Centenari de Sta. Maria.
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El més llegit 					

www.veuanoia.cat

#latevaveu
Avui he somiat que comprovava quins països no
estan en temporada de tifons al novembre. El
meu inconscient també necessita vacances.

Diana Gómez @dianagmz7
¿Alguien le puede explicar que la bandera rojigualda española, esa que colgó tan enorme en
el ayuntamiento de Vilanova, es la que asesinó
a Lorca por ser un revolucionario a favor de la

Mossos d’Esquadra
1 Elsinvestiguen
l’apunyalament
d’una persona a la Torre de
Claramunt

2

Detingut el presumpte autor
de l’agressió a la Torre de
Claramunt

Instants de La Veu

3

II República?

Intervenen una plantació
de marihuana per valor de
200.000 euros en una casa de
Masquefa

@veuanoia

Juan Carlos González Caldito @JuanC_Gonza
Treballar per la dignitat de les persones no és
donar més i millor ajuda humanitaria sino és
treballar perque les persones no la necessitin
rebre

EnricMorist @emorist

Comença la Festa Major d’Igualada,
amb més de 150 activitats i vuit dies
de gresca
#Igualada #Anoia #veuanoia
#premsacomarcal
#festamajorIgd

Laura Borràs ha estat molt clara afirmant que el
pacte a la @diba és conseqüència de no haver fet
llista única i de la lògica de partits posterior. Ras i
curt, venjança dels convergents i gloria dels socialistes per frenar a esquerra

Jordi Calpe C. @JordiCalpeC
El personal es carda unes galetes que flipo!! A2

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#91 Ignasi Farré Espar
Vaig néixer a Esterri d’Àneu i visc a Igualada. Sóc llibreter i aquesta setmana hem
celebrat els primers 30 anys de la Llibreria Aqualata.
La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
Després de 3 anys de l’inici del projecte ”Tots a llegir”, en el que participen escoles, biblioteques
i llibreries de l’Anoia, la comarca assoleix la primera posició en l’índex de lectura a Catalunya.

Ricard de Copons @taxisigualada
A eso, a qué viene que todos los portavoces masculinos lleven barba?. Es que al final costará distinguirlos, sobretodo a @jordicuadras y @marccastells ...por lo de la sociovergéncia, ya saben.

La Trucha @osozampon
Segon dia de Festa Major. Avui comencen les actuacions de les Xiques al @teatreaurora , gaudirem de
la tabalada petita, @lacollanada elegeix les espurnes... Va, a sortir al carrer i participar de les festes
populars!

Poble Actiu @PobleActiu
20-27 de septiembre Movilización mundial por el
Clima aiguaesvida @aiguaesvida

@AnoiaXelClima @anoiaxelclima
Visualitzem la presència de dones en carreres tecnològiques i fomentem entre tots el nombre de projectes empresarials innovadors liderats per dones.
Necessitem visibilitat! #EmprenedoresTecnològiques
#WomenSTEM @empresacat @coneixementcat

Àngels Chacón @angelschacon

FOTO: Cesc Sales

Molt contents d’haver participat ahir en el taller
“les músiques de la festa” dins el cicle Creactiva’t
del Museu de la Pell d’Igualada, i haver apropat la
música tradicional als nens i nenes d’Igualada!

Aula de Música Tradicional de l’Anoia @AMTAnoia
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
Daimler i BMW trien Barcelona com a seu europea de la
seva empresa de patinets.

Espai patrocinat per

Scopely, l’empresa nord-americana del sector dels vídeojocs amb qui ens
vam reunir a #SiliconValley aquest gener amb el president @QuimTorraiPla , anuncia els seus plans de creixement a Barcelona.

Advocat ICAB. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat

Més de 2.200 milions s’han
deixat d’invertir en el territori
Empresari
@pere_prat

ESCANYAMENT

LA CONSTITUCIÓ!

Resulta que Cebreros és el poble natal d’Adolfo Suárez! I li han dedicat
un Museu en un emblemàtic edifici
anomenat “ADOLFO SUÁREZ Y LA
TRANSCICIÓN”.
Dit això, aquest Museu va acollir els dies
3, 4 i 5 de juliol “CURSO DE VERANO
DE LA UNED DE ÁVILA”, el curs en
qüestió era “LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, PROBLEMAS ACTUALES”
amb un cartell de ponents de primera
magnitud, i en el medi més ideal, es va
desenvolupar el Curs.
Per començar, hi havia un plat fort,
Alfonso Guerra!, la veritat és que no
necessita padrins, es va florejar constantment, i va deixar anar unes perles com les següents: la Constitució, a
pesar de les seves mancances, ha sigut
molt valida donat que va acabar amb
el terrorisme, va parar el 23 F, així
com a parat els fets del 2017! Preguntat per l’article 2 de la Constitució “...
la indisoluble unidad de la Nación espanyola...”, ells, el PSOE, mai votaran
a favor de la seva modificació.
Doncs bé, l’altra cara de la moneda va
ser l’últim ponent, ni més ni menys
que D. Miguel Herrero y Rodríguez
de Miñón. Socarrenc, però molt més
tècnic. La Transició la va definir en
tres fets concrets: la “Ley de Anmistía” de 1977, a on es va pactar la Constitució; la “Ley para la Reforma Política” que va ser gràcies a la voluntat del
Rei, Adolfo Suárez, Felipe Gonzalez i
Santiago Carrillo; i els “Pactos de la

En ESP la duración media de la contratación temporal es de 50
días anuales. Ese el número de días que, de media, trabaja al
año una persona que encadena contratos temporales. En ESP el
empleo se está recuperando, ¡claro que si!.

Pere Prat

Josep Soriguera

P

Catedràtic d’Estructura Econòmica a l’IQS de la URLL

Consellera d’ Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya.

La qüestió territorial, apartat
que ningú s’atreveix a obrir

rimerament cal situar-nos.
Cebreros, és un poble de la
província d’Àvila, de 3.500
habitants; dista a 90 km de
Madrid i a 50 de la seva capital, en un
entorn boscos, muntanyós i rocós que
una carretera sinuosa travessa i arriba
a Cebreros.

SANTIAGO NIÑO BECERRA @sninobecerra

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon

Moncloa”, a on es va articular la “Ley
General Electoral”. Per ell la Constitució va ser possible per l’objectiu
comú que es perseguia, va fer el símil amb el negoci jurídic del “pactopermuta” a on l’objectiu comú és “el
pacto de unión de voluntades” això
ho extrapola a la política, sent molt
vàlid pel moment actual. I després
de desmentir algunes asseveracions
del primer ponent, una cosa té molt
clara, és la frase d’Ortega y Gasset “el
que es dediqui a la política primer ha
d’haver-se guanyat la vida treballant”.
El Catedràtic de Ciència Política i de
l’Administració Fernando Vallespín,
de la Universitat UAM de Madrid, va
senyalar que en la darrera pressa de
posició dels diputats a les Corts, cent
no van jurar la Constitució. Un fet no
anodí. Per ell estem davant d’un problema d’Estat, no polític, donat que
les Autonomies no han resolt el problema territorial, que és el principal
escull que té l’Estat en aquests moments. Va destacar que en la Constitució no hi ha clàusules de prohibició,
per tant tot és reformable. Per resoldre el problema de l’escissió de Catalunya, mitjança el model autonòmic,
caldria:
- Acord polític entre constitucionalistes i no constitucionalistes.
- Un consens en tot l’estat a la fi de
reformar l’Estatut de Catalunya.
- Governabilitat
Això comportaria modificar el Títol
VIII de la CE, la qüestió territorial,
apartat que ningú s’atreveix a obrir, si
no es donen aquestes condicions.
Preguntat per si s’hagués aprovat l’Estatut del Maragall, no restant-hi importància, el principal factor que ha
promogut l’independentisme ha sigut
la crisi econòmica, va dir.?

A

vegades no cal cercar cinc
potes al gat per entendre situacions complexes. Sovint
és senzill i la primera impressió és suficient per explicar el que
passa. Ja fa anys que Catalunya es queixa de la diferència entre el que es recapta i el que es rep. I això, al llarg dels
anys, porta greuges comparatius amb
la resta de l’Estat, que a més es queixa
de com s’administren els pressupostos
catalans. El llarg incompliment dels
compromisos de l’estat pel que fa a les
inversions a Catalunya ha fet que, de
tant en tant, algun polític de la capital
prometi una pluja de milions per pal·
liar aquest secular desajust, malgrat
que, quan arriba l’hora de posar-ho en
els pressupostos la majoria d’aquestes
promeses es quedin en paper mullat i
són altres zones les que se’n beneficien,
ja sigui per inversió directa o per reducció d’impostos.
I no n’hi ha prou amb que ací els projectes siguin pocs, incomplets i sovint
tardans, sinó que en l’execució pressupostària l’estat segueix fent córrer
la pala. Així la inversió real executada
dels anys 2015 al 2018 ha estat de només el 65,9% a Catalunya. Alguns han
volgut explicar-ho dient que és el normal en el desenvolupament de projectes complexos. Però només cal mirar
a Madrid on, en el mateix període, el
percentatge ha estat del 113,9% mentre
que la mitja de la resta del conjunt de
l’Estat només ha assolit el 75,3%, segons dades de la mateixa Intervenció
de l’Estat (IGAE).

Són diferents els camins per executar
la inversió que es realitza pels ministeris i els organismes autònoms en
relació amb les empreses públiques,
ja que normalment s’executa més del
pressupostat, però ací seguim patint el
mateix problema. En el mateix període la previsió d’inversió era de 1.369
milions d’euros i l’execució va arribar a
ser de 2.948 milions. És a dir gairebé el
doble. Però a Catalunya només va passar de 683 a 878 milions (un 28,5%)
Són acords polítics i per tant discrecionals.
La nostra conciutadana Natàlia Mas
Guix, secretaria de Finances Públiques
de la Generalitat, ha treballat molt
aquest tema i arriba a la conclusió
que en els darrers sis anys a Catalunya
“una tercera part de les inversions no
s’han executat a pesar d’estar previstes
en el pressupost”. I això significa que
més de 2.200 milions s’han deixat d’invertir en el territori. Si això s’hi afegeix
el crònic desajust pressupostari, la diferència entre els diners que se’n van i
no tornen arriben a xifres escandaloses. Com deia el President Tarradellas,
“quan es va a fer gestions als despatxos
de Madrid, tot són bones paraules i
marxes amb un copet a l’esquena i la
promesa que tot està arreglat, però a
l’arribar al carrer més val mirar-se la
cartera”.
I això afecta a tots els que viuen al
Principat, siguin de la ideologia que
sigui. No hi ha discussió en el què passa, sinó en el per què passa.
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Detecten dos casos sospitosos
de listeriosi a la Catalunya Central
REDACCIÓ / LA VEU

L

a infecció per listeriosi
relacionada amb el brot
ocorregut a Andalusia
pel consum de carn entatxonada, podria haver arribat a la
Catalunya Central. Es tractaria de dos casos que l’Agència
de Salut Pública de Catalunya
(ASPCAT) està estudiant i
que, si es confirmen, s’haurien
produït pel consum d’un producte portat d’Andalusia per
un familiar. Es tractaria de la
marca La Mechá, que a Catalunya no s’ha distribuït.
Fonts de l’ASPCAT, que no
han especificat on resideixen
els dos possibles afectats, han
explicat que es tracta de dos
membres d’una mateixa família de la Catalunya Central
que fa uns dies va rebre la visita d’un altre familiar procedent de Sevilla. Aquest va
portar carn entatxonada de la
marca afectada, i tots tres en
van consumir. Dies després,
els dos residents a Catalunya
van tenir símptomes lleus
com diarrees, febre i dolor a
les articulacions, dels quals ja
estan recuperats, mentre que
el familiar andalús va haver de

L’ANC ja ven tíquets
de bus per anar la
Diada a Barcelona

REDACCIÓ / LA VEU

ser ingressat a Sevilla, i encara
hi continua. Davant d’aquesta situació, els dos casos de
la Catalunya Central estan en
fase de sospita clínica d’infecció, pendent de confirmar-se
o descartar-se els propers dies
segons els resultats de les analítiques efectuades.
L’ASPCAT va rebre la notificació de l’Agència Espanyola de
Seguretat Alimentària i Nutrició de la retirada, per part de
les autoritats sanitàries andaluses, de tots els lots de carn
entatxonada La Mechá, fabricada per l’empresa sevillana
Magrudis SL, associada al brot
d’Andalusia.
L’empresa andalusa Magrudis SL, amb seu a Sevilla, està

retirant del mercat els lots del
producte afectat. El producte i lots afectats són la carn
entatxonada de la marca ‘La
Mechá’ fabricats des del mes
de maig i que s’han distribuït
a les comunitats autònomes
d’Andalusia, Madrid, Extremadura, Castella-La Manxa i
les Illes Canàries. ASPCAT ha
comprovat que a Catalunya no
hauria arribat.
Com a mesura de precaució,
es recomana a les persones que
hagin viatjat a les comunitats
autònomes esmentades, que
hagin consumit el producte
indicat anteriorment i que tinguin alguna simptomatologia,
que vagin al seu centre d’atenció primària de referència.

800 persones han participat en actes
de salut comunitària a Igualada

L

’ANC d’Igualada comença avui divendres
a vendre els bitllets de
bus per anar a la manifestació de la Diada. Aquest any, la
Plaça Espanya de Barcelona i
les seves rodalies seran el lloc
de concentració de centenars
de milers de persones per reclamar la independència de
Catalunya. Com cada any, hi
haurà distribució de trams segons les comarques i els anoiencs estan convocats al número 16, ubicat a la Gran Via
entre els carrers Viladomat i
Calàbria.
Per tots aquells que vulguin
comprar un bitllet de bus,
aquests son els horaris de
venda:
- Divendres 23 i dissabte 24
d’agost de 7 a 9 de la tarda a la
Plaça de l’Ajuntament
- Divendres 30 i dissabte 31
d’agost de 7 a 9 de la tarda a

l’Ateneu
- Dijous 5, divendres 6 i dissabte 7 de setembre de 7 a 9 a
l’Ateneu
Les places pels autobusos, que
sortiran al migdia del Passeig
del Rec, son limitades. Per
aquelles que no les puguin
comprar de manera presencial als llocs indicats, també ho
podran fer a través d’internet a
www.inscriu.me/ca/anc-igualada-autobusos-11s-2019
Demà, xerrada amb Marta
Torrecillas a l’Ateneu
Demà dissabte 24 d’agost,
el Grup de Gent Gran per
la República de l’Anoia,
ha organitzat una xerrada amb Marta Torrecillas,
que està essent investigada
pels fets de l’1 d’Octubre de
2017 a l’Institut Pau Claris
de Barcelona.
La xerrada i col.loqui es
farà demà a les 6 de la tarda a l’Ateneu.

EDICTE

Per a coneixement general es fa saber que en data 8 d’agost
de 2019, l’alcaldessa acctal. ha aprovat inicialment el projecte executiu de modernització i millora integral d'infraestructures dels carrers d’Alemanya i de Gran Bretanya, entre l'av.
Països Catalans i el c/ França i els trams dels carrers intermedis, entre ells, els c/ Itàlia, Luxemburg i França del Polígon
Industrial de Les Comes, en el terme municipal d'Igualada,
redactat per l’enginyer de Camins, Canals i Ports, Josep Serra
i Vicente, de l’empresa Paymacotas Engineering, SA, i que
compta amb un termini d’execució de 10 mesos.
REDACCIÓ / LA VEU

U

nes 800 persones han
participat
durant
el primer semestre
d’aquest any en les diferents
activitats que organitzen els
professionals d’atenció primària de l’ICS Catalunya Central
a Igualada per promoure la salut comunitària. Entre les accions dutes a terme hi ha des
de xerrades en escoles fins a
concursos de fotografia, caminades i tallers.
Amb l’objectiu de promoure
hàbits saludables entre la ciu-

tadania, els centres d’atenció
primària de l’ICS organitzen
diverses activitats durant l’any
per arribar a la societat també
fora de les consultes. En el cas
d’Igualada, l’Equip d’Atenció
Primària Igualada Urbà ha dut
a terme de gener a juny, entre
altres activitats, xerrades i tallers als instituts sobre tabac,
alcohol, canvis puberals, alimentació, drogues... A l’Escola Ramon Castelltort es va fer
un taller de primers auxilis; a
l’Escola Gabriel Castellà, una
xerrada sobre salut bucodental; i a l’Escola Ateneu, la xer-

rada va ser sobre alimentació
equilibrada.
També s’han organitzat: caminades, sortides setmanals
de marxa nòrdica, un concurs fotogràfic en el marc de
la Setmana sense Fum (amb
la participació de 150 joves),
sessions del grup psicoeducatiu per donar suport a persones amb depressió o ansietat,
i la taula informativa del Dia
Mundial sense Tabac, per la
qual van passar 170 persones.
A més, el CAP Anoia ha rebut
la visita d’uns 25 alumnes de
l’Escola Mowgli.

El projecte esmentat se sotmet informació pública per un
termini de trenta dies, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la
Província, als efectes que els interessats puguin examinar
l’expedient al Departament de Qualitat Urbana de l’Ajuntament d’Igualada (Plaça de Sant Miquel núm. 12 de dilluns a
divendres, de les 8:00 a les 14:00 hores) i fer les al·legacions
que estimin oportunes.
Si no es presentés cap al·legació en el període d’exposició
pública el projecte d’obres ordinàries i l’estudi de seguretat
i salut, es consideraran definitivament aprovats sense
necessitat de nou acord.
Igualada, 13 d’agost de 2019
Marc Castells i Berzosa
Alcalde
Ajuntament

d'Igualada

100€ mes
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L’Ajuntament ordena
L’European Balloon Festival,
tancar l’accés a la fàbrica protagonista al Globus Sonda de TV3
Carlomagno
REDACCIÓ / LA VEU

E

REDACCIÓ / LA VEU

A

rran dels dos incendis declarats aquests
darrers dies a l’antiga fàbrica tèxtil Carlomagno
situada al carrer Santa Paula,
l’Ajuntament ha ordenat als
propietaris de l’edifici que es
prenguin les mesures oportunes per tancar la finca i
evitar l’accés de persones alienes al seu interior. El termini
màxim establert per al compliment d’aquest requeriment
és de dos dies hàbils des de la
recepció de la notificació.
La decisió s’ha pres en funció
dels informes de la Policia Local, que indiquen que l’immoble afectat pels dos sinistres

és accessible i que, per tant,
és necessari tancar, amb caràcter d’urgència, el accessos
possibles per impedir l’entrada a qualsevol persona aliena
a l’edifici.
El primer incendi va cremar
una pila de fustes de la planta baixa i el segon foc, declarat aquest dijous a la tarda, es
va produir a l’última planta
de l’antiga fàbrica de mitjons
Carlomagno. En cap dels cos
casos no ha resultat ferida cap
persona.
Els indicis apunten que els
dos focs són fruit de bretolades provocades per persones
desconegudes que haurien
pogut accedir a l’interior de
l’immoble.

l programa Globus
Sonda del dilluns passat
19 d’agost es va rodar
coincidint amb l’European Ballon Festival, amb l’actor Ivan
Labanda com a convidat principal acompanyant al Francesc
Mauri sobre el globus i amb un
convidat sorpresa molt reconegut dins del món musical i teatral, la Candela Figueras.
Globus Sonda és un programa
de televisió pensat, creat i produït per l’agència de comunicació igualadina Boxcom. I és
precisament per aquest motiu
que l’emissió del dilluns 19
d’agost era “un xic especial”...
perquè volaran a “casa”, a Igualada.
Es tracta d’un programa que
gira al voltant d’entrevistes personals dalt d’un globus a personatges de rellevància mediàtica, esportiva i social, conduït
pel meteoròleg Francesc Mauri
i amb la periodista Candela Figueres com a co-presentadora
del format.
El programa mostrava als espectadors què és l’European
Ballon Festival i les diferents

activitats que es desenvolupen
durant el festival, com el vol
inaugural, el vol de la ciutat o
el multitudinari Night Glow.
També va centrar l’atenció en
l’entorn geogràfic i natural
d’Igualada i la Conca d’Òdena,
amb imatges aèries del Castell
de la Pobla de Claramunt, la
ciutat d’Igualada o el Riu Anoia, posant també en relleu el
projecte de les Vies Blaves en el
seu pas per Igualada.
El programa visitavà també espais concrets de la ciutat com
la plaça de l’Ajuntament o el
Museu de la Pell, descobrint

l’antiga fàbrica cotonera del
Cal Boyer, i Cal Granotes, una
de les adoberies més antigues
d’Europa.
Per l’equip de Boxcom, que
ha fet possible aquest Globus
Sonda, “és un privilegi haver
pogut rodar aquest programa
a Igualada. El fet de rodar a
casa sempre és especial, i rodar
en un escenari com l’European Balllon Festival, la ciutat
d’Igualada i la Conca D’Òdena, simplement indescriptible.
Com bé diu en Mauri, el Globus Sonda de dilluns era “un
programa de Champions”.

L’Anoia, tercera comarca amb més
creixement del sector TIC
REDACCIÓ / LA VEU

L

’Anoia és la tercera comarca de la demarcació de Barcelona amb
més creixement dins del sector TIC, segons un treball del
Gabinet d’Estudis Econòmics
i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Amb un 2’5% de la població
activa dins del sector TIC i
un 1’7% d’empreses dedicades
al mateix àmbit, l’Anoia es
posiciona com a tercera comarca amb un major nombre
d’afiliacions dins del sector,
especialment en el relacionat
amb l’economia dels serveis,
amb un 3’9%.

La nostra comarca compta
613 persones afiliades en el
sector TIC, mentre que 249
autònoms es dediquen a tasques relacionades amb el sector, que té 55 empreses en el
nostre territori, menys que
a comarques com el Bages
(64), el Baix Llobregat (458), o
l’Osona (88).

OFERTA
DOBLE
SUSPENSIÓ
A PARTIR DE
50€/MES

E-BIKE

A PARTIR DE
100€/MES
en 24 quotes sense interesos

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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comarca
El sector de la vinya protesta, en plena verema, contra
el baix preu del raïm que imposen els grans cellers
ANOIA SUD / LA VEU

U

nió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i l’Associació de
Viticultors del Penedès han
convocat una concentració
davant del Centre Àgora de
Vilafranca del Penedès, que
ha aplegat a més de 250 viticultors, en protesta contra
el baix preu del raïm que els
cellers més grans volen pagar
durant aquesta campanya.
El sector de la vinya aplega
molts professionals agraris al
sud de l’Anoia, especialment
als municipis de Cabrera, Piera, Masquefa i els Hostalets
de Pierola, però també a Santa Maria de Miralles, la Llacuna i Òdena, entre d’altres.
Manifest
Les tres entitats han llegit un
manifest en el qual denuncien que els preus del raïm
i del vi d’aquesta campanya
són ruïnosos per als productors i que no els permeten ser
viables. Consideren que una
davallada de fins el 28% en
el preu, que ens retorna a les
valoracions del 1998, no és

justificable; ni les retallades
de compra a última hora que
aboquen a la mateixa situació
lamentable. Per als convocants, aquests preus enfonsen
el prestigi de les denominacions d’origen, i entenen que
no hi ha prestigi sense un
preu digne. El manifest també recull que les entitats reclamen empreses socialment
responsables.
Un altre punt del text recorda
que el sector del cava és un
dels que més acusa aquesta
davallada de preus. Afegeix
que les empreses que més
raïm compren, i les que les
segueixen i que sempre havien considerat còmplices
de l’èxit del cava, han encetat
una deriva egoista i insolidària que no respon a l’estratègia engegada pel Consell
Regulador per prestigiar la
marca cava. Per a les entitats,
així no hi haurà ni viticultura de qualitat, ni territori, ni
futur.
El manifest també indica que
el sector està molt regulat
i que els viticultors han fet
una feina ingent en pro de la
qualitat, apostant per una viticultura ecològica i mètodes

CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ DE DUES BORSES DE TREBALL
Places Convocades: 1 tècnic/a d’Àmbit d’Estratègies per l’Ocupació i 1 tècnic/a
orientador/a
Classificació: A2 - 21
Contracte Laboral: Contractació temporal i creació de dues borses de treball per
l’Àmbit d’Estratègies per l’Ocupació del Consell Comarcal de l’Anoia.
Jornada: Es preveu completa (de 37,5 hores/setmana), però s’adaptaria segons
necessitats del projecte.

de lluita natural que impliquen uns costos de producció més elevats i que no es
veuen recompensats.
Les entitats indiquen que
el 9 d’agost van demanar al
president de la DOP Cava
que convoqués amb caràcter
d’urgència una reunió sectorial o un ple extraordinari
tenint en compte la situació, i
que avui encara no ha donat
una resposta afirmativa.
La situació, afegeixen, els
aboca a la inviabilitat de les
explotacions, provoca falta de relleu generacional,
l’abandó del conreu, la destrucció del territori i la fi del
sector vitivinícola català tal
com el coneixem.
Les entitats també han demanat una reunió amb la
consellera d’Agricultura, que
encara no ha estat atesa, i
exigeixen una reunió urgent,
amb la mediació de l’Incavi,
amb les diferents empreses

Procediment:
La presentació de candidatures i de la documentació acreditativa es realitzarà
mitjançant instància on s’expressi la voluntat de ser inclòs/a en aquestes
convocatòries. El procés de selecció constarà d’una prova escrita/pràctica,
valoració de mèrits i entrevista.
Per a més informació respecte al procediment, consulteu les bases específiques
publicades
a
l’e-tauler
del
Consell
Comarcal
de
l’Anoia:
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=8100690004

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra
bancs: Index revisió IRPH,
despeses de la hipoteca,
clàusula terra...
Cancel.lació
legal de deute
(segona oportunitat)

Termini de presentació de candidatures: Del 7 al 26 d’agost, ambdós inclosos.
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia (Pl. de Sant Miquel, 5 d’Igualada, de dilluns a
divendres de 09h a 14h) o bé per mitjà d’instància electrònica a través de:
https://www.seu-e.cat/web/ccanoia

Limitació de la producció
En un altre punt, destaca que
el Ministeri d’Agricultura,
amb una gran irresponsabilitat, ha denegat des del 2015
la petició que li ha estat fent
el ple del Consell Regulador
del Cava de limitar la inscripció de noves hectàrees de
vinya. El Consell ha presentat aquesta petició cada any
recolzant-se en un estudi tèc-

nic i econòmic, realitzat per
les universitats de la Rioja i
la Rovira i Virgili. Aquesta
negativa ha comportat que
s’incrementessin en 6.000 les
hectàrees inscrites a la DO
protegida Cava, passant de
les 33.000 a les 39.000 hectàrees actuals, i que tenen un
potencial de 72 milions de
quilos addicionals. Aquest fet
suposa un greuge comparatiu
respecte a altres DO protegides que han vist acceptades
les seves recomanacions de
limitació.

LLOGUER

Requisits mínims per 1 tècnic/a de l’Àmbit d’Estratègies per l’Ocupació:
 Diplomatura o grau universitari en Dret, Ciències Polítiques, Gestió i
Administració Pública, Ciències Empresarials, Economia, Administració i
direcció d’empreses o titulació equivalent.
 Nivell C de català.
 Art. 56 del TREBEP 5/2015.
Requisits mínims per 1 tècnic/a orientador/a:
 Diplomatura o grau universitari en l’àmbit social o en el seu defecte, en
altres matèries però amb experiència i competència acreditable en
actuacions o programes ocupacionals.
 Nivell C de català.
 Art. 56 del TREBEP 5/2015.

implicades per reconduir
aquesta situació i trobar-hi
una solució.

Per més informació,
truca’ns al: 629 77 31 01

DE COTXES I FURGONETES

www.marcelclaramunt.com
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53
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JxCat impulsarà una
Un mort per arma blanca
moció a tota la Vegueria a les Pinedes d’Armengol
en suport als pagesos
TORRE CLARAMUNT / LA VEU

ANOIA SUD / LA VEU

J

unts per Catalunya de la
Vegueria Penedès ha fet
un comunicat de suport
als pagesos de la vinya, davant
la baixada del preu del raïm.
“La secció penedesenca vol
impulsar una moció als ajuntaments i consells comarcals
de la vegueria per donar suport a la pagesia del territori
que reclama uns preus justos
del raïm. Per Junts per Catalunya del Penedès el pagès és un
actor imprescindible per conservar el paisatge i la identitat
penedesenca”.
Per la JxCat “la funció del pagès és estructural, des de la
seva feina al camp, les seves
tradicions, la seva funció ordenadora i conservadora del
paisatge, i la seva funció en el
desenvolupament del Enoturisme, un sector turístic estratègic pel Penedès”.

Consens amb altres
formacions polítiques
A la moció, Junts per Catalunya, demana la constitució
d’una taula de treball amb
les conselleries d’Agricultura,
d’Empresa, el sector empresarial del Cava i els sindicats
pagesos i els representants del
territori per tal d’ afrontar els
reptes de present i de futur del
sector i del Penedès.
Des de Junts de Catalunya del
Penedès es mostren disposats
a consensuar la moció amb la
resta de formacions polítiques
del territori “per tal de fer un
front comú del Penedès respecte a aquesta problemàtica”.
És per tot això que des de la
formació de Junts per Catalunya del Penedès proposaran a
totes les seves seccions locals
de la Vegueria que impulsin
aquesta moció.

També suport de
l’associació Corpinnat
L’Associació de Viticultors i Elaboradors Corpinnat-Avec, titular de la marca
col·lectiva de la UE de vins
escumosos de qualitat, ha
mostrat en un comunicat el
seu suport a la vaga general
convocada pels viticultors
del Penedès pel pròxim 5
de setembre en protesta pels
baixos preus del raïm. Consideren que el fet que les grans
empreses cavistes vulguin
pagar fins un 30% menys
que la temprada passada,
“atempta” contra el principal
sector econòmic de la comarca i posa en perill el futur
de la pagesia i de centenars
de famílies. “Corpinnat defensa un model territorial on
la pervivència de la viticultura és la principal garantia de
sostenibilitat per preservar el

paisatge”, afegeixen.
Al text, l’associació recorda
que el seu compromís amb
la pagesia i el futur del sector
es tradueix en un preu garantit de 0,65 cèntims el quilo
de raïm per aquesta verema,
gairebé el doble del que volen
pagar els grans cellers.
Per tot això, Corpinnat insta
totes les parts implicades en
el conflicte a fer un esforç per
trobar una solució que permeti resoldre’l “amb la dignitat que reclamen i mereixen
els viticultors.
També emplacen la resta de
cellers, independentment de
la DO a la qual estiguin adscrits, a mantenir la millora
en la política de preus d’anys
anteriors i no deixar-se portar per l’oferta a la baixa de
grans productors.

U

n home de 30 anys i
nacionalitat marroquina va morir apunyalat a l’urbanització de les
Pinedes de l’Armengol, a la
Torre de Claramunt. Segons
han confirmat fonts del cos,
l’home va ser trobat dissabte a
la tarda en ple carrer amb ferides d’arma blanca.
L’home va ser traslladat en estat crític a l’Hospital de Bellvitge i va morir posteriorment.
Els Mossos van detenir, amb la
col.laboració dels agents locals
de la Torre, un noi de 22 anys
i nacionalitat espanyola com a
autor dels fets.

Des de l’Ajuntament de La
Torre de Claramunt, el seu
alcalde Jaume Riba es va interessar per l’estat de salut de la
víctima, que estava ingressat a
l’Hospital de Bellvitge en estat
crític i va acabar morint durant la matinada.

De moment es desconeixen
més dades sobre l’autor dels
fets, ni tampoc les causes, si bé
s’especula que es podria tractar d’una rendició de comptes.
Tant la víctima com el presumpte autor no eren coneguts al municipi.

Els incendis durant la sega del cereal
es redueixen un 80%
COMARCA / ACN

E

l nombre d’incendis
que es vincula a l’activitat agrària de la sega
s’ha anat reduint en els darrers
anys. Concretament, des que
es va posar en marxa la campanya de prevenció d’incendis
el 2012 -quan n’hi va haver 34s’ha passat a sis (-82,35%). La
xifra d’aquest estiu es manté
estable si es compara amb la
dels últims dos anys, malgrat la
manca de pluges i les condicions meteorològiques adverses
d’aquest estiu, en què s’ha activat fins a sis vegades el nivell
3 per alt risc d’incendi, segons
ha explicat aquest dilluns el
director general dels Agents
Rurals, Marc Costa. Entre el 15
de juny i el 8 d’agost s’han cremat 123,75 hectàrees de les set
comarques que formaven part
de la campanya (Anoia, Bages,
Conca de Barberà, Noguera,
Segarra, Solsonès i Urgell).
El director general dels Agents
Rurals, Marc Costa, s’ha mostrat satisfet per les xifres del
balanç de la campanya de
prevenció d’incendis durant
la temporada de sega d’aquest
any. Segons ha destacat, a més,

Us agrada el bàsquet?
Veniu a l’Escola de Bàsquet del CBI!

cal inscriure les xifres en una
situació “anòmala” pel que fa
a la precipitació dels últims sis
mesos, amb una pluviometria
d’entre el 50% i el 60% habituals per l’època. En algunes
zones de les terres de l’Ebre,
aquesta xifra arriba al 20%.
Costa ha explicat que durant
la campanya, s’han viscut sis
situacions d’activació del nivell
3 del Pla Alfa, per alt risc d’incendi, amb episodis de forta de
calor i baixes humitats i vent.
Pel que fa a la superfície afectada, aquest estiu s’han cremat
123,75 hectàrees, una dada
que suposa un 2,22% del total
d’hectàrees cremades a Catalunya, que a 4 d’agost ha estat de
5.347,17.
Dels sis episodis d’incendi, el
foc que es va declarar a Talavera (Segarra) a finals de juny

INSCRIPCIONS
OBERTES!

·A partir de 5 anys · Dimarts i dijous de 17.30h a 18.45h
cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com

i que va cremar 48,46 hectàrees és el més important de la
campanya i gairebé suposa la
meitat del total de superfície
afectada per incendis relacionats amb activitat agrícola. Els
sis incendis s’han concentrat
en les comarques de la Segarra,
l’Urgell i la Noguera.
Un dels factors que expliquen
les bones xifres d’enguany també ha estat una major conscienciació per part del sector.
Més enllà dels mecanismes
d’extinció que porten les pròpies màquines de segar i que
marquen els protocols, Torralba ha assenyalat la importància
de les xerrades prèvies que es
fan amb els pagesos. Des dels
Agents Rurals, també s’ha posat en valor la col·laboració
dels pagesos i les ADF.
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El Centre Recreatiu i Cultural de
Doblet dels Falcons de
Vilanova d’Espoia rep dos domassos Capellades
TORRE CLARAMUNT / LA VEU

E

l Centre Recreatiu i
Cultural de Vilanova
d’Espoia rep per sorpresa en el marc de la Festa
Major, la donació de dos domassos fets pel Taller de Patchwork de Capellades.
Els dos teixits artesanals han
presidit durant la FM la balconada del Centre Recreatiu i
Cultural de Vilanova d’Espoia
En el marc de la Festa Major de
Vilanova d’Espoia i com a acte
sorpresa, membres del Taller
de Patchwork de Capellades,
a través de la presidenta del
Centre Recreatiu i Cultural de
Vilanova d’Espoia van fer donació a Jaume Riba, alcalde de
La Torre de Claramunt, de dos
domassos fets durant el taller.
La donant de les obres va ser
la Flora Legaspi i en l’acte hi
van assistir com a testimonis,
la Roser Teixidó i l’Antonia
Bernadet, professores totes
dues del Taller de Patchwork
de Capellades.
Els dos domassos tenen forma lleugerament rectangular,
amb el fons de color granat i
els escuts al centre. En un s’hi
ha reproduït l’escut del municipi de La Torre de Claramunt,
amb la torre blava en un primer pla i el mont floronat del
llinatge Claramunt a banda i
banda. El segon mostra l’escut
del Centre Recreatiu i Cultural de Vilanova d’Espoia, amb
la flor de lis sobre la Senyera.
La donació es va celebrar amb
una Acta de Donació formal
que en testimonia l’efemèride
i que reproduïm:
Acta de Donació
En el dia d’avui, 2 d’agost del
2019, i en presència de l’alcalde
Sr. Jaume Riba Bayo, la presi-

CAPELLADES / LA VEU

La presentació, inauguració
i donació de dos domassos
confegits a l’esmentat taller de
patchwork per la donant Sra.
Flora Legaspi Iglesia, sota el
bon mestratge de les seves professores, Sres. Teixidó i Bernadet.
La donació per la Sra. Flora
Legaspi de l’obra de patchwork,
en aquest acte formal, davant
els testimonis esmentats, donació que amb gran satisfacció i
agraïment accepta El Centre
Recreatiu i Cultural de Vilanova d’Espoia, manifestant els
presents el desig de poder-ne
gaudir tots plegats per molts
anys.
L’Acta està signada per Jaume Riba, alcalde de La Torre
de Claramunt, Josefina Solé,
presidenta del Centre Recreatiu i Cultural d’Espoia, Flora
Legaspi, donant de l’obra de
patchwork i les professores del
Taller de Patchwork de Capellades, Roser Teixidó i Antonia Bernadet.

E

l 15 d’agost els Falcons
de Capellades van participar en els actes de
la Festa Major de Capellades.
Van realitzar una actuació a la
plaça Verdaguer, enfocada a la
nova quitxalla de la colla, on
van realitzar les següents figures: tres Vols de 2, dues Pira
2x1, Escala de 4, Presentació,
Supervol amb un Vol de 3 i un
Vol de 3 coronat, Avet, Pira
4x3, Planxes amb Pilar de 3
amb tombarella i per finalitzar
van ballar la Polka.
El 18 d’agost els Falcons de
Capellades es van desplaçar a
Santa Coloma de Queralt per
participar en el Seguici festiu
de Santa Coloma de Queralt.
Aquest és un dels actes més
rellevants de la Festa Major
del poble, la qual es va iniciar
el 14 d’agost i va finalitzar el
20 d’agost. En el Seguici festiu
els Falconers van tenir el plaer
d’actuar amb les següents entitats: Esbart Dansaire Alt Gaià,
Diables Keresus, Gegants de
Santa Coloma i els Grallers

M

D

B

ÉS

EL

AM

MÓN

denta del Centre Recreatiu i
Cultural de Vilanova d’Espoia
Sra. Josefina Solé Castells, de
la donant Sra. Flora Legaspi
Iglesia amb les Sres. Roser Teixidó Bou i Antònia Bernadet
Rius, professores del Taller de
Patchwork de Capellades i amb
l’acomanyament de socis, veïns
i amics de Vilanova d’Espoia i
el seu entorn, es procedeix a:

de Santa Coloma. L’actuació
va constar d’una cercavila i
l’exhibició de quatre figures a
la plaça del poble. Durant la
cercavila els falconers van realitzar una Pira de jovent i un
Avet. Avançaven pels carrers
del poble amb Pilars de 2 caminats i un Carro i van entrar
a plaça amb un Pilar de 3 caminat i Pilars de 2 caminats.
Un cop a la plaça van defensar
les següents figures: Pira 4x4,
Supervol amb dos Vols de 3 i
un Vol de 3 coronat, Tripira
amb Pilar de 3 rodat i les Planxes amb Pilar de 3 amb tombarella i un Ventialdor.
Els capelladins estan molt
contents amb l’estrena de les
tres enxanetes més joves de la
colla i molt satisfets amb l’excel·lent realització tècnica de
totes les figures. El sacrifici,
l’esforç i la constància són tres
qualitats que els caracteritzen
i ara més que mai treballaran
de valent per preparar la Trobada Nacional de Falcons, que
es realitzarà el 28 de setembre
a Sant Llorenç de Salanca.

REF

ERÈNC

HORARI:

IES

DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS

DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Ca n’Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604 aperitiuscatalans@hotmail.com
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S’inicien els treballs a les franges del
Castell de la Ventosa i Bosc de l’Àliga
PIERA / LA VEU

E
Trobada dels alcaldes
de Piera i Masquefa
PIERA-MASQUEFA / LA VEU

L

’alcalde de Piera, Jordi
Madrid, i l’alcalde de
Masquefa, Xavier Boquete, s’han trobat recentment
per tractar diversos aspectes
comuns de la realitat d’ambdues viles. Durant la reunió,
han parlat de la connexió entre Piera i Masquefa a través
de la via verda - Camí Ral, del
tram de la B-40 entre Abrera i
La Beguda i del desdoblament
de la via B-224, que suposaria una disminució del trànsit
pesat pel mig de la vila i potenciaria el polígon industrial
de Piera.
Així mateix, han aprofundit
sobre com es pot millorar la

connexió amb Barcelona a
través dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya i han
fet palesa la seva preocupació
actual per l’abocador i l’Ecoparc dels Hostalets de Pierola,
així com han exposat les conseqüències que tenen aquestes
infraestructures en general i
especialment per a les dues
viles.
Per últim, han acordat obrir
les trobades a altres municipis
amb punts en comú, com Hostalets de Pierola, Sant Esteve
de Sesrovires o Esparreguera,
i sumar així esforços per fer
front a les diferents problemàtiques i tractar amb organismes superiors amb més força.

l passat dilluns 19
d’agost van començar
les tasques d’arranjament de les franges perimetrals, essencials per a la prevenció dels incendis forestals
a la vila. Són diferents actuacions de neteja i de manteniment a les franges perimetrals
del Castell de la Ventosa zona
A i B i del Bosc de l’Àliga. La
intervenció la portarà a terme
una empresa, tutelada per la
Direcció d’Obres i per una enginyera forestal que supervisarà totes les accions perquè es
compleixi el projecte i la llei.
Les franges perimetrals són
molt importants per a minimitzar el risc de patir un
incendi forestal al terme municipal, sobretot durant els
mesos d’estiu, els més perillosos de l’any. Per aquest motiu,
es portaran a terme diverses

feines com l’aclarida de l’arbrat i dels matolls, la poda i el
desbrossament dels arbres i el
tractament de les restes. L’objectiu és mantenir nets els 25
metres que estableix la legislació vigent i facilitar, en cas
que sigui necessari, l’accés dels
equips d’extinció d’incendis a
la zona.
Així mateix, cal recordar a la
ciutadania que fins al 15 d’octubre està prohibit fer foc als

terrenys forestals del municipi ni a la franja de 500 metres
que els envolta, independentment de quina sigui la finalitat
de la crema. Tampoc està permès la crema de restes de poda
o d’aprofitaments forestals,
agrícoles o de jardineria, ni els
marges pròxims a les zones forestals. Finalment, també està
prohibit fer focs d’esbarjo o relacionats amb l’apicultura.

El Bruc, protagonista a la Xarxa de
Televisions Locals de Catalunya

Els pobles afectats per
l’incendi de Miramar,
amb la Diputació
EL BRUC / LA VEU

L
CAPELLADES / LA VEU

E

l divendres 2 d’agost
es va fer a Capellades
una reunió inicial entre l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals i Desenvolupament
Agrari de la Diputació de
Barcelona i els alcaldes de la
Torre, Jaume Riba; de la Pobla, Antoni Mabras i de Capellades, Salvador Vives, dels
municipis afectats per l’in-

cendi a Miramar.
L’objectiu d’aquesta trobada
és començar à col·laborar en
la restauració de la zona forestal cremada a l’incendi de
Capellades del passat 24 de
juliol. En aquest sentit, es va
entregar als alcaldes un estudi
preliminar de la zona afectada.
A més a més des d’aquesta oficina es vol impulsar la
gestió forestal per a la prevenció d’incendis en aquests
municipis.

a història, els artistes,
els productors locals
i un entorn idíl·lic als
peus de la muntanya de Montserrat. Aquests són els elements que s’han pogut veure
en el programa de televisió de
“la Xarxa” ‘Connecti.cat estiu’
el passat divendres, que es va
fer des de la piscina municipal, el punt de trobada dels
veïns a l’estiu.
La historiadora Gemma Estrada va explicar anècdotes i
troballes importants al voltant
del timbaler del Bruc, el seu
veí més il·lustre. A més, el programa va destacar Can Serrat,
una residència internacional
d’artistes oberta a la creació i
la cultura alternativa.

La màgia de Montserrat
El paisatge màgic del Bruc és
fruit d’inspiració també per
als escaladors. El programa
incloïa un esmorzar amb un
grup de muntanyencs de més
de 80 anys vinguts d’arreu .
Un entorn digne de preservar,
tal com promou el projecte
Life Montserrat. El programa
va comptar amb Miquel Rafa,
cap del departament de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya-La Pedrera, i
Lídia Quevedo, presidenta de
propietaris forestals Entorn de
Montserrat. Per assolir aquest
objectiu és clau la prevenció
d’incendis, una tasca que va
posar en valor David Colomé,
cap del Parc dels Bombers voluntaris de Collbató i Òscar
Calafell, president de l’ADF El

Bruc.
A la falda de Montserrat s’hi
cultiva la varietat d’oliva Vera,
que només es troba al Baix
Llobregat i l’Anoia. La familia
Rovira n’extreu un oli magnífic. Josep Rovira i Marçal Rovira, membres de la nissaga,
en van explicar els secrets. Un
altre dels productes locals més
exitosos són les ‘montserratines’, unes postres inspirades
en la muntanya elaborades pel
xef del restaurant l’Ó de Món
Sant Benet, Jordi Llobet, amb
una estrella Michelin.
L’espai és una producció de La
Xarxa i Canal Taronja Central, presentat per Jèssica del
Moral, Sergi Lladó i Laia Cererols. Es pot veure en ‘streaming’ a laxarxa.cat i per les
televisions locals.
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Vallbona d’Anoia, a punt
per a la Festa Major

Acaba la Setmana de la
Joventut als Hostalets
HOSTALETS PIEROLA / LA VEU

D

iumenge al vespre
va acabar una edi·
ció rodona, aquest
cop sense pluja, amb novetats,
activitats variades i una molt
bona participació. Un any
més, l’Arc Juvenil, amb la col·
laboració de l’Ajuntament dels
Hostalets de Pierola, va treba·
llar fort per tal que el progra·
ma previst fos un èxit.
Del 14 al 18 d’agost s’ha cele·
brat la Setmana de la Joventut
amb el ‘Joc de la Pastanaga’
com a principal novetat que
ha estat seguit per un centenar
de veïns i que va acabar amb
el lliurament de premis a les
acaballes de l’edició. A ban·
da, també han destacat altres

propostes com la gimcana,
l’hostabrut, el partit de casa·
des contra solteres, correbars,
concerts o la fideuà i el tanca·
ment amb monòleg de Dani
Pérez i castell de focs.
A diferència dels dos anys an·
teriors, aquest any el temps ha
acompanyat en tot moment
i s’han pogut seguir tots els
actes amb normalitat. L’en·
titat local Arc Juvenil ha
fet una gran feina d’orga·
nització amb productes de
marxandatge, renovació de
propostes amb, per exem·
ple, l’hostachill o sessió de
tuppersex i ha donat res·
posta als dubtes que han
anat sorgint amb el ‘Joc de
la pastanaga’ que s’estrenava
en aquesta edició.

VALLBONA / LA VEU

E

l darrer cap de setma·
na d’agost Vallbona
d’Anoia celebrarà du·
rant 2 dies la Festa Major en
honor al seu patró Sant Barto·
meu.
Primers actes, avui
Els actes començaran avui di·
vendres 23 d’agost a partir de
les 6 de la tarda, amb la cam·
panya responsable i solidària
de Donació de sang. L’acapte
es farà fins a les 9 del vespre.
L’animació infanti i juvenil co·
mençarà a partir de dos quarts
de 7 de la tarda, a la plaça, amb
DeParranda! Després d’haver
fet gana tindrà lloc un berenar

popular per a petits i grans
al mateix lloc, a partir de dos
quarts de 8 del vespre i des de
les 9 fins a mitjanit, bany noc·
turn a l’equipament municipal
amb la Piscina Nit.
L’endemà dissabte, diada del
municipi, la missa en honor
a Sant Bartomeu tindrà lloc a
les 11 del migdia amb la parti·
cipació de la Coral Ara i Aquí
que oferiran els goigs de Sant
Bartomeu. L’agenda d’actes
continuarà a la tarda, amb la
festa de l’Escuma i la col·labo·
ració del grup d’esplai El Cau,
a partir de les 6, a la pista de
Pàdel. El sopar popular ame·
nitzat amb música, durant la
Diada del patró, es farà a plaça
i començarà a dos quarts de

Anem al teatre!
NADA ES IMPOSIBLE

10 del vespre. Seguidament, la
festa continuarà amb música
en viu a partir de les 11 de la
nit.
Sopar del dissabte
Els fogons del restaurant Cal
Saumell seran els encarregats
de cuinar el sopar del dissab·
te d’enguany i que constarà de
Salmorejo de primer, llom a la
sal amb salsa de poma i hum·
mus acompanyat de focaccia
de segon i gelat per postres.
L’àpat de Festa Major tindrà un
preu de 5 euros per persona i
caldrà inscriure’s prèviament a
les oficines de l’Ajuntament de
Vallbona d’Anoia. El termini
per a les inscripcions serà fins
el 22 d’agost.

Temporada
2019 - 2020
Teatre Victoria

Dissabte, dia 19 d’octubre de 2019

Hora Sortida: 14.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Victoria Entrades garantides a platea

"NADA ES IMPOSIBLE", l'espectacle de l'Antonio Díaz - EL MAGO POP, que està triomfant des de la seva estrena el Setembre de 2017 al Teatro Rialto de
Madrid, arriba al Teatre Victòria de Barcelona, oferint un viatge a través de l’extraordinari, ple de sorpreses, diversió, sensibilitat, ritme i emoció, en una aventura plena d'il·lusions que confirma que, quan EL MAGO POP surt a escena, res és impossible!
Després de portar la seva màgia a més de 150 països amb els seus programes a DMAX - on va tenir l'honor de poder sorprendre al mateix Stephen Hawking
amb un dels seus jocs - i convertir-se en l'il·lusionista més taquiller d'Europa amb el seu anterior espectacle, "LA GRAN ILUSIÓN", Antonio Díaz torna a demostrar la seva inesgotable capacitat per a sorprendre des del primer minut, en aquesta ocasió amb "NADA ES IMPOSIBLE".
Si encara no l'has vist en directe, prepara't per a veure coses increïbles, que et captivaran i t'emocionaran!! Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

LA TIENDA DE LOS HORRORES
Dissabte, dia 26 d’octubre de 2019

Teatre Coliseum
Hora Sortida: 15.45h

Sortida amb el nostre autocar a Igualada cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al Coliseum Entrades garantides a platea
Dels creadors de 'La Jaula de las Locas' arriba al Teatre Coliseum 'La Tienda de los horrores'.Una comèdia musical electritzant a ritme de soul i rock & roll!
La història d'amor impossible entre Seymour i Audrey, empleats de la vella floristeria del Senyor Mushnik, dóna un gir inesperat amb l'aparició d'una
misteriosa planta que pot convertir els desitjos en realitat. La vida en el barri de Skid Row està a punt de canviar per sempre!
Pagament al fer l’inscripció - Places limitades

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

93 803 75 56
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Inscripcions obertes a les jornades
tècniques de l’Agro Alta Segarra

Castellfollit del Boix ja
prepara la Baixada
d’Andròmines

CALAF / LA VEU

CASTELLFOLLIT BOIX / LA VEU

C

alaf tornarà a convertir-se en la capital
agrícola de la Catalunya Central els dies 6 i 7 de setembre amb la nova edició de
la fira Agro Alta Segarra.
Enguany, es realitzaran dues
jornades tècniques el divendres amb l’objectiu d’esdevenir una fira de referència pel
que fa a la formació i divulgació entre els professionals del
món agrari. Al llarg del matí
es realitzarà la jornada “Recomex. Resultats d’assaigs i
innovacions en cultius extensius” organitzades per l’IRTA
(Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries) on
es presentaran algunes de les
problemàtiques més importants en els cultius extensius
d’hivern i es posarà especial
èmfasi en novetats i innovacions que hi ha al mercat i que
poden ser una oportunitat per
al sector.
A la tarda, es realitzarà la formació “Desherbatge mecànic i
sembradora elèctrica” organitzada pel DARP (Departament
d’Agricultura,
Ramaderia,
Pesca i Alimentació) i Unió
de Pagesos que posarà l’accent
en el control de males herbes
mitjançant sistemes mecànics.
Aquest control és una estratègia més que té a disposició
l’agricultor per a combinar
amb les ja existents i assolir
una major efectivitat i eficiència al llarg del temps. L’objectiu és veure alguns dels atifells que poden realitzar aquest
control. Cadascun d’ells utilitza diferents sistemes de treball
i és important conèixer el seu
maneig per aconseguir una
bona eficàcia. Durant la jorna-

La quarta edició
de la fira agrària
comptarà amb dues
jornades tècniques
per a professionals del
sector el divendres 6 de
setembre i repetirà l’èxit
del Tractor Festival, la
gimcana de tractors, el
dissabte al matí
da també es podrà veure una
sembradora elèctrica, i s’explicarà les novetats que suposa
l’entrada en vigor de la nova
normativa de maquinària. Les
xerrades són gratuïtes però cal
inscriure’s prèviament.
El certamen també estarà
obert al públic en general interessat pel món agrari. El
visitant podrà gaudir de les

demostracions i tindrà l’oportunitat de passejar per una
completa fira de productes i
serveis dedicats a l’agricultura.
Una de les principals diferències amb altres fires agrícoles
de Catalunya i el que la fa única, és el protagonisme de les
màquines en moviment i treballant.
Torna el 2n Tractor Festival,
la gimcama de tractors
Després de l’èxit de l’any passat, en aquesta quarta edició,
la fira repetirà el dissabte al
matí la proposta de gimcana
de tractors on els participants
hauran de mostrar les seves
habilitats sobre el vehicle. Els
conductors hauran de realitzar un circuit amb diferents
proves i es puntuarà tant la
seva habilitat com el temps.

E

l pròxim dissabte 31
d’agost a les 17h , i en
el marc de la festa major de Castellfollit del Boix, es
durà a terme la sisèna edició
de la baixada d’andromines
més multitudinaria i participativa de la comarca de l’Anoia
i el Bages. Superant el nombre
de participants de l’edició passada, serán més de 20 pilots,
locals, de Manresa, Igualada,
Prats de Rei, Calaf, St Salvador de Guardiola i Andorra
els que donarán tret de sortida
a la popular cursa organitzada
per la Comissió de Festes juntament amb l’Adjuntament de
Castellfollit del Boix. Aquest
any a més a més, es compta
amb la participació d’alguns

professionals del Campionat
de Catalunya d’Inèrcia, un
fet que farà créixer la rivalitat
amb els locals!
En aquesta prova es valora la
velocitat, però també l’originalitat, la diversió, el temps i la
feina que ha suposat la construcció d’aquests particulars
vehicles. Dins de la categoria
d’adults hi haurà premis per
l’andromina més original ,
l’andromina més rápida i l’adnromina grupal, i també premis pels més petits, dins de la
categoria infantil.
Un cop acabada la cursa amb
els guanyadors, la festa acaba
amb la mongetada popular al
centre del poble, amb les tipiques mongetes de Castellfollit
del Boix!

Obres a Montmaneu

MONTMANEU / LA VEU

D

illuns de la setmana
passada varen començar les obres, per
la construcció d’una paret de
pedra seca (escullera) sota la
pista esportiva de Montmaneu. A consequència de les
pluges, la malmesa paret exis-

ten es va enfonsar i tot el voral
de la pista anava caient, amb el
conseqüent perill.
L’empresa Gassó, S.L. és l’encarregada de fer aquesta obra,
que està subvencionada en la
seva totalitat per la Diputació
de Barcelona.

COMARCA | 23

Divendres, 23 d’agost de 2019

Veciana viu des d’avui divendres tres dies de Festa Major
VECIANA / LA VEU

D

es d’avui i fins diumenge el nucli de
Veciana viurà la seva
festa major en honor a la patrona del poble. Sens dubte
aquests tres dies seran una
bona ocasió per visitar el
poble i observar les darreres
obres realitzades per l’Ajuntament com són l’arranjament
de l’entrada principal i la millora de la placeta lateral de
la casa consistorial amb les
quals s’ha millorat notablement la imatge del nucli.
Pel que fa la festa grossa la
comissió organitzadora ha
confeccionat un programa
amb actes per a tots els gustos
i edats. Així tenim que la festa
començarà avui a 2/4 de 10 de
la nit amb la sardinada popular a la plaça Ramon Servitje.
El preu de la sardinada serà

de 3 euros per persona. A
continuació el grup de teatre
Vada Retro de Barcelona posarà en escena l’obra còmica
“Manual d’un garrepa” d’Albert Capel.
L’endemà dissabte es reprendran els actes a 2/4 de 10 de
la nit amb el ball de revetlla
a càrrec del grup Liberty, durant el qual s’obsequiarà als
assistents amb entrepans de
pa amb tomàquet i pernil.
El diumenge a les 12 del migdia tindrà lloc la missa en honor a la patrona del poble a
l’església parroquial de Santa
Maria de Veciana. L’acte que
serà oficiat per mossèn Eduard Flores estarà acompanyat
per les veus de la Coral de Veciana.
A les 6 de la tarda, a la plaça Sant Miquel, tindrà lloc el
taller infantil amb la companyia veïna de Tot Circ. Una

hora més tard la formació
anoienca La Guingueta iniciarà el seu concert de rumba,
havanera i cançó de taverna

amb el qual es clourà la festa
grossa d’enguany.
La festa major de Veciana, que
està organitzada per la comis-

sió de festes, compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament
de Veciana així com de diverses empreses de la zona.

Desmantellen una gran plantació de marihuana a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

L

a Policia Nacional va
desmantellar el passat
13 d’agosta Masquefa
una plantació de marihuana que s’amagava a l’interior
d’una casa situada al barri d’El
Maset.
L’operació es va iniciar arran
de les indagacions portades a
terme pels investigadors que
van constatar que a l’interior d’un habitatge unifamiliar,
s’estava duent a terme algun
tipus d’activitat il·legal.
Gràcies a les comprovacions
efectuades amb la companyia
elèctrica que subministra el
fluid elèctric a la zona, es va
poder determinar que aquest
immoble estava realitzant un
important consum de submi-

nistrament elèctric i que ho
feia sense passar pel comptador habilitat.
Tots els indicis apuntaven que
es trobaven davant d’una plantació indoor de marihuana i
que l’energia necessària per
alimentar les instal·lacions era
presa fraudulentament de l’escomesa general, amb el consegüent risc de sobrecàrrega que
pot generar per als habitatges
confrontants
Una plantació repartida en
dues estances de l’habitatge
Després de l’autorització del
jutjat competent, es va practicar el registre de l’immoble,
i es va procedir a la detenció
del màxim responsable de la
plantació. Fruit de tot això es
va poder intervenir un total

de 510 plantes de marihuana
amb un pes aproximat de 57
kg., així com nombrosos aparells de climatització, necessaris per al seu manteniment.
La plantació es trobava repartida en dues estances de l’habitatge i els estris per al seu
manteniment van ser localitzats al garatge.
La instal·lació desmantellada
comptava amb tot el necessari per obtenir diverses collites
anuals i disposava d’aparells
d’aire condicionat, llums de
calor, filtres d’aire, transformadors i higròmetres tots ells
necessaris per a optimitzar al
màxim la producció.
El valor de la plantació supera els 200.000 euros
El valor de les plantes inter-

vingudes un cop processada
i distribuïda al mercat negre
al detall, podria arribar a un
valor aproximat que superaria
els 200.000 euros.
El detingut, a qui se li imputa
delicte contra la salut pública
i defraudació de fluid elèctric,
va ser posat a disposició de
les autoritats judicials compe-

tents. D’altra banda tres persones més van ser escoltades en
declaració com investigades
per la seva relació amb els fets.
La investigació va ser duta a
terme per funcionaris de Policia Nacional afectes al Grup
Operatiu de Policia Judicial
d’Igualada.

L’Ajuntament de Veciana us desitja Bona Festa Major
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Igualada acull aquest divendres les final de la Supercopa de
Catalunya d’Handbol
HANDBOL / LA VEU

A

vui divendres Igualada acollirà les finals masculina i femenina de la Supercopa de
Catalunya d’Handbol 2019
La jornada començarà a les 7
de la tarda amb la celebració
de la final de la Supercopa de
Catalunya femenina, que enfrontarà a BM La Roca i BM
Granollers, que van imposar-se en semfinals a l’Handbol Sant Quirze i l’Handbol
Sant Vicenç, respectivament.
A continuació, a les 9 de la
nit, es disputarà la final de la
Supercopa masculina, entre el
BM Granollers i el FC Barcelona. Per arribar a la final, el
BM Granollers va superar per
la mínima a la UE Sarrià, 1718, aquest dimarts al vespre.
El partit no es va decidir fins
a l’últim minut, i va acabar
donant el bitllet per la final a
Igualada pels del Vallès Oriental. Per la seva banda, el FC

Barcelona es va desfer del BM
La Roca per un resultat molt
més contundent, 19-46. Els
blaugranes, un dels màxims
favorits a proclamar-se campions d’Europa aquest any,
voldran revalidar la Supercopa de Catalunya aconseguida l’any passat. Aquesta
competició antigament anomenada Lliga dels Pirineus
on participaven els equips
catalans, aragonesos i francesos, va canviar el seu format
en l´any 2009 passant-se a
anomenar Supercopa de Catalunya ja amb la participació de només equips catalans.
La Lliga dels Pirineus es va
organitzar a Igualada en una
ocasió a l´any 2007 i ara, després de 12 anys torna a Igualada per poder veure el millor
Handbol de Catalunya. La
jornada esportiva començarà
a les 19 hores. Totes dues seran retransmeses, en directe,
pel canal Esport3 de Televisió
de Catalunya.

El CF Igualada pateix la seva primera derrota de la pretemporada
FUTBOL / LA VEU

D

esprés de sumar dues
victòries en els dos
primers partits de
pretemporada, el CF Igualada va caure aquest dissabte
al camp del Terrassa per 2 a
0. Els igualadins ja van arribar al final de la primera
part per darrere en el marcador, després que el Terrassa
s’avancés al minut 35 de partit. A la segona part, els blaus
van tenir més ocasions de

marcar, però van ser els egarencs qui van tornar a veure
portaria, deixant el resultat
final del partit amb un 2-0.
El quart i últim partit de pretemporada dels igualadins
serà el proper diumenge, enmig de la Festa Major, contra
el Vilafranca. El partit serà
d’entrada gratuita per a tots
aquells aficionats que portin menjar a l’estadi municipal de Les Comes, que es
donarà al Banc de Queviures d’Igualada.

Inici de pretemporada amb
derrota pel femení
El primer equip femení també va disputar dissabte passat
un partit de pretemporada
contra el Terrassa. En aquest
cas era el primer amistós,
que va acabar amb derrota
per les blaves, 1-0. Les blaves jugaran el segon partit de
preparació aquest dissabte,
dins els actes de la Festa Major d’Igualada contra la Unió
Esportiva Cornellà.
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El Ral·li Ciutat d’Igualada canvia de
data i serà el proper 6 i 7 de desembre

La U.D. Montserrat
guanya el Memorial
Pedro López
FUTBOL / LA VEU

E

n el primer partit de
pretemporada la UD
Montserrat va guanyar
per 3 a 2 gols enfront del C.F.
Cardona. Els gols dels locals

van ser marcats per Amine
(2) i Victor Sánchez. Demà
dissabte, es jugarà el Memorial Drs. Botet, davant l’UE
Castelldefels a les 20 hores a
l’estadi municipal de Les Comes.

Pati Miret tanca la
plantilla de l’IFHCP
MOTOR / LA VEU

E

l Comitè Organitzador
del 21è Ral.li Ciutat
d’Igualada ha comunicat oficialment aquesta setmana el canvi de data per la
celebració de la seva prova,
inicialment prevista el 20 i 21
de setembre, pels dies 6 i 7 de
desembre de 2019.
Per tal de no interferir en el
bon desenvolupament del
Campionat de Catalunya de
Ral·lis, i davant la resposta
negativa per part de l’ens regulador al canvi de data proposat i consensuat amb l’organitzador del Ral·li de Vidreres
(efectuat amb anterioritat a
l’emissió del Comunicat Oficial num.1 ), el Moto Club
Igualada i el Comitè Organitzador del 21è Ral·li Ciutat

d’Igualada es van reunir en
junta extraordinària i gràcies
a la gran predisposició oferta
per part de la RFEDA, van
decidir buscar un nou emplaçament al calendari estatal
per la celebració seva cursa,
buscant una nova data on no
es coincideixi amb cap cursa
de l’especialitat.
El fet de mantenir la data
inicialment assignada comportava un augment de les
dificultats tant organitzatives com tècniques i un gran
esforç, tant econòmic com
logístic, pels equips participants, oficials de la prova i
per la pròpia entitat organitzadora. Per aquest motiu, i
sent conscients de la dificultat
de trobar una nova data factible per disputar una cursa
de l’especialitat, les darreres

setmanes s’ha treballat contra
rellotge per tal de desplaçar la
data de celebració de la cursa
a la primera setmana de desembre, esdevenint d’aquesta
manera en la festa de final de
temporada del Motorsport
estatal i regional de l’especialitat.
Es per això que des dels organitzador de la prova expliquen que “esperem que
aquest fet comporti mes alegries que desil·lusions tant a
equips participants, oficials
com als propis afeccionats i
convidem a tothom a seguir
col·laborant d’una manera o
un altre amb aquest projecte.
Agraïm de tot cor les mostres
de suport rebudes als darrers
mesos, i us esperem a tots a
Igualada els dies 6 i 7 de desembre”.

HOQUEI / LA VEU

L

a vilanovina de 22 anys
i segona màxima golejadora del CP Vilanova
d’Oklliga la passada temporada, amb 22 gols, Pati Miret,
és el quart i darrer reforç de
l’Igualada Femení HCP per a la
nova temporada.
Amb aquesta incorporació,
l’equip anoienc dona per tancada la plantilla amb la intenció
de millorar la tercera posició
de Nacional Catalana assolida
la temporada passada.
Les quatre noves incorporacions igualadines, doncs, venen
de diferents equips de l’Oklliga: la portera, Mònica Ferrer
(CP Alcorcon), les jugadores
vendrellenques, Laia Cid (CH
Vila-sana) i Ester Ferrer (Reus
Deportiu), i la nova incorporació de Pati Miret (CP Vilano-

va).
Tot i que una part de l’equip ja
ha començat amb algunes sessions físiques amb el Preparador Físic, Martí Dalmases, el
gruix de l’equip ha començat
aquesta setmana la pretemporada.
L’equip igualadí participarà, a
partir d’aquest cap de setmana, a la Copa Esports Penedès
d’Oklliga femenina. Així, les
blaves jugaran contra l’actual
campió de l’Oklliga, l’HC Palau
de Plegamans, aquest dissabte
a les 19:30 h a la pista palauenca.
Les igualadines es trobaran
també amb el recent ascendit
PHC Sant Cugat, entrenat per
l’exjugador Beto Borregan, el
CHP Bigues i Riells, entrenat per un conegut arlequinat
blaugrana, en Ramon Peralta, i
el CH Vila-Sana.
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David Núñez (UECANOIA),
Cora Salas (CAI), 4ª en
s’assegura la Copa Catalana de Curses llargada a l’encontre
de Muntanya
entre Portugal i Espanya
ATLETISME / LA VEU

L

’atleta del CAI Petromiralles Cora Salas va
participar dimecres, 14
d’agost, en la prova del Salt de
Llargada, formant part de la
Selecció espanyola Absoluta,
en l’encontre Internacional
de Salts Portugal - Espanya,
disputat a Lisboa, amb la participació dels atletes estatals

CURSES DE MUNTANYA / LA
VEU

E

l passar dia 3 d’agost
es va celebrar a la localitat d’Esterri d’Àneu
la tercera prova puntuable
per la 18a Copa Catalana de
Curses de Muntanya, la SkyRace Valls d’Àneu (SRVA).
Aquesta prova es caracteritza per tenir un recorregut
molt exigent i d’una gran
bellesa, passant gairebé el

cent per cent de la prova
per corriols, amb una distància de 27 kms i un desnivell positiu de 1.900 metres.
La cursa es va fer en sentit
circular, amb sortida de d’Esterri direcció cap a Jou, Espot, Planes de Son, Son i tornar altre vegada cap a Esterri.
La prova va estar dominada en tot moment pel
jove Arnau Cases (Espot Esquí Valls d’Àneu) i
per Núria Hospital (Club

Camí dels Ibers Trail Run).
Per part del Club Excursionista UECANOIA, va pendre
part el corredor David Núñez
que va assolir la segona posició de la seva categoria, assegurant-se així el lideratge de
la Copa Catalana de Curses
de Muntanya de la FEEC a
falta de l’última prova del
campionat (TAGA 2040).
Aquesta última prova es realitzarà el proper 15 de setembrea St Joan de les Abadesses.

ticipants. Des de la Vall de
Cardós s’han fet una bona
part de les activitats realitzades com la visita a la piscifactoria de Tavascan, la pujada
amb btt al Pla de Nègua, la
ruta pels ponts medievals, etc.
La proximitat a altres valls de
la mateixa zona com la Vall
Ferrera o les Valls d’Àneu ha
permès a les famílies accedir a
altres zones de muntanya com
el Parc Nacional d’Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici, d’alta muntanya com el Sotllo, la
Pica d’Estats i el Pic Verdaguer,
o rutes amb bicicleta com la
pujada al Port de la Bonaigua.
Al mateix terreny de l’acampada s’hi han fet jocs, cabanes,
banys al riu, tallers, xocolatada, etc.
La diversitat d’activitats ha

permès que fos quin fos el nivell de cada persona, pugués
adaptar-se les vacances a la
seva condició, i és aquí un dels
punts forts dels campanents

capdavanters de les diferents
especialitats d’ambdós països.
Cora Salas assolia un millor
intent de 5,94 m., essent 4ª i
2ª atleta estatal en la prova del
Salt de Llargada, en aquest
encontre internacional a nivell absolut.
La Selecció espanyola es va
imposar en l’encontre de salts,
amb 41 punts, per davant de
Portugal, 2ns amb 37 punts.

Acaben els campaments familiars d’estiu UECANOIA
EXCURSIONSME / LA VEU

U

n any més, i ja en
són 56 edicions, tanquen amb bona nota
els campaments d’estiu per
socis del Club Excursionista UECANOIA d’aquest any
que s’han celebrat del 4 al 18
d’agost a Ribera de Cardós (Pallars Sobirà).
Aquest any han tornat al Pirineu de Lleida i han fet gaudir
d’allò més a grans i petits amb
activitats de tot tipus: excursions, alpinisme, barranquisme,
ciclisme, jocs, tallers, visites
culturals, etc.
El lloc escollit ha estat un terreny annex al Càmping Ribera
de Cardós a la mateixa població de Ribera que ha permès
acollir a totes les famílies parAgenda
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d’estiu, facilitar l’accés a activitats de muntanya a qualsevol
participant dels campaments.
Aquesta ubicació i la connexió a tot aquest entorn natural

Vídeos

ha estat molt ben valorat pels
assistents d’aquesta edició així
com l’organització i coordinació dels campaments. Bona feina i esperant ja la 57a edició!!
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Jordi Savall rep el premi Canigó en el marc de la Universitat
Catalana d’Estiu de Prada
MÚSICA / LA VEU

L

a consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va lliurar ahir
dijous, el Premi Canigó al
músic Jordi Savall, en el marc
de la Universitat Catalana
d’Estiu de Prada de Conflent.
L’acte, que va tenir lloc al
Liceu Renouvier, també hi
van participar el president
de la UCE, Jordi Casassas; el
membre del Institut d’Estudis Catalans, Romà Escalas, i
el mateix Jordi Savall.
El Premi Canigó l’atorga
anualment, des de 1995, la
Fundació Universitat Catalana d’Estiu a una persona o a
una entitat amb una trajectòria rellevant en favor de la relació cultural, cívica, científica o política entre els Països
Catalans. El premi, sense do-

tació econòmica, consisteix
en una reproducció d’una
obra d’art. Jordi Savall és una
de les personalitats musicals
més polivalents de la seva
generació. Fa més de quaranta anys que dóna a conèixer
al món meravelles musicals
abandonades en la foscor de
la indiferència i de l’oblit.
Dedicat a la recerca d’aquestes músiques antigues, les
llegeix i les interpreta amb la
seva viola de gamba, o com a
director. Les seves activitats
com a concertista, pedagog,
investigador i creador de
nous projectes, tant musicals
com culturals, el situen entre
els principals artífexs del fenomen de revalorització de
la música històrica. És fundador, juntament amb Montserrat Figueras, dels grups
musicals Hespèrion XXI

(1974), La Capella Reial de
Catalunya (1987) i Le Concert des Nations (1989) amb
els que explora i crea un univers d’emocions i de bellesa,
i les projecta al món i a milions d’amants de la música
antiga. Segons el The Guardi-

an (2011), “allò que de debò
distingeix Jordi Savall són les
seves incursions més enllà
del temple de l’alta cultura.
Trobador omnívor, tresca i
remena les biblioteques de
Manchester o els vilatges
colombians a fi de rescatar

tradicions musicals, amb
enregistraments que van des
dels ritmes berebers fins als
èxtasis d’un raga, des de la
quietud emocionant d’un lament armeni fins a la vivacitat d’una gallarda isabelina.”

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Els “Contes de la Festa Major”, de la Maria Àngels Gual:
tot un inestimable homenatge als festeigs populars de Casa
Nostra

E

l passat dilluns, 19 d’agost, l’Auditori del
Museu de la Pell i Comarcal de l’Anoia, ens
va convidar a participar d’una presentació
d’excepció: el llibre “Contes de la Festa Major”, de
l’artista i escriptora igualadina, Maria Àngels Gual.
En una taula compartida amb el regidor de Cultura, Pere Camps, i l’artista i interpretadora de contes
Mònica Torra, davant d’una gran concurrència de
públic –adults i infants- unes evocadores i emotives paraules de qui havia estat una alumna seva, la
filòloga i escriptora, Maria Enrich, van contribuir
de manera pregona a descobrir-nos aquesta nova
i magnifica publicació de la Maria Àngels, que se
suma a les seves dues obres anteriors que van ser:
“Contes de la Nit de Reis” i “Contes de Traginers”.
Si bé, de primer, la Maria Enrich va manifestar
la seva gratitud per haver estat convocada no solament en la creació d’aquests relats sinó també a
presentar-los, tot seguit va posar en valor –a la manera d’una sentida conversa- la importància que la
Maria Àngels hagués estat aquella primera mestra

(de l’Escola Mowgli) que, amb veu serena i amorosa li explicava uns contes impregnats de fantasia.
Seguidament, la circumstància que aquesta presentació inaugurés els actes de la Festa Major va servir
d’oportú encapçalament per a comentar les històries dels “Contes de la Festa Major”. I, és en aquest
sentit que, aquesta obra s’inscriu en la trilogia, iniciada el 2006, amb els “Contes de la Nit de Reis”,
seguida dels “Contes de Traginers”, el 2013; tres
llibres que evoquen i reten tribut a aquests festeigs
tan celebrats a Casa Nostra: la Nit de Reis, els Tres
Tombs i la Festa Major.
Deixant anar uns merescuts elogis a aquests “Contes de la Festa Major” que, des d’un punt de vista
temàtic, tots ells, set en total –localitzats a l’espai de
La Casa de la Festa del Museu de la Pell- segueixen
un eix cronològic (prenent com a inici un dia abans
de la Festa Major i com a final el Castell de Focs)
i tenen uns mateixos personatges malgrat la independència de cada relat; es posa en relleu la novella
tècnica, per part de l’autora, a l’hora de combinar
artísticament la fotografia i uns dibuixos summament coloristes. Això és, els contes estan protagonitzats per personatges fantàstics de la imatgeria
festiva: els gegants, els gegantons, el drac i la víbria,
l’àliga i els caps grossos... altres personatges com els
portadors de Dessota, el batlle, el regidor de cultura, etc., hi apareixen en un paper secundari; tot plegat en el sí d’unes històries, algunes incorporades
sorprenentment dins d’unes altres, que transcorren
en un món fantàstic no absent de disciplines pròpies i molt singulars, capaces de conferir a l’obra

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

un captivador i meravellós univers d’il·lusions i de
somnis, però ple de valors humans i de sentiment.
Un estil molt viu i l’ús de recursos llegats de la literatura tradicional i popular –transferida d’avis a
néts- predominen en una narrativa molt planera
que estalvia floritures i paraules de dificultosa comprensió; mentre que, de vegades, rescata hàbilment
expressions i mots en desús.
En un altre sentit, el cromatisme i la vivacitat expressiva de les il·lustracions són el major exponent
per a gaudir del potencial creatiu d’unes seqüències que, en molts casos, parlen soles tot descobrint
l’ànima més suggeridora i plena de màgia de cada
protagonista. Realment, totes aquestes imatges,
dins de l’esplèndid acoblament amb els textos relatats, se sumen a ser un inestimable homenatge a La
Casa de la Festa, endemés d’evidenciar el vertader
compromís de l’autora amb tot allò que dóna vida a
les festes d’un poble i transferir-ho a petits i grans.
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L’ànima del jazz va ser a Sant Magí
MÚSICA / AMICS DE SANT
MAGÍ

D

issabte 10 d’agost,
calor, molta calor. A
Sant Magí de la Brufaganya també n’ha fet tot el
dia, amb el pas de les hores,
però, la situació va millorant.
Però deixem de banda la calor, el Concert d’aquesta nit
està sent esplèndid. El grup:
GILI-ROMANÍ HOT JAZZ
CATS: Ricard Gili, trompeta
i veu - Oriol Romaní, clarinet
- Queralt Camps, contrabaix
- Xavi Hinojosa, bateria i Federico Mazzanti, piano.
Potser hi ha una paraula
per resumir el que transmet
aquesta música: alegria, molta alegria. I també molt de
ritme que no decau en cap
moment.
Es tracta d’un jazz clàssic,
una música i unes cançons
que tots els que tenim ja uns
anys hem sentit. La música
de la majoria de les pel·lícu-

les americanes de fa uns anys.
Estem fent un viatge en el
temps, però que a la vegada
també és molt actual, perquè
és una música fresca, alegre,
amb un ritme que fa que el
cos es vegi empès a seguir-la.
És música, com ens ha explicat l’Oriol Romaní, d’intèrprets coneguts de Chicago, de
New York, de Nova Orleans,
música dels anys 40, 50, 60,
70, que es ballava pels carrers
de Harlem, cançons de Louis
Amstrong, cantades pel Ricard Gili, que té una veu com
la del famós músic, i que ja
no saps si sents a un o a l’altre. Amb unes interpretacions del clarinet i la trompeta
excepcionals, també les dels
altres músics, amb un ritme
intrèpid en molts casos, més
suau en altres. Tothom vibra
amb aquests ritmes, els músics i el públic que no para
d’aplaudir. En la majoria de
les cançons, cada músic fa
el seu solo, interpretacions

que fan arrencar de nou els
aplaudiments. Els músics es
van animant a mesura que va
avançant el concert, porten el
ritme dins, s’animen uns als
altres, gaudeixen com ningú,
riuen i veus que s’ho passen la
mar de bé. I tots els que estem
allà, se’ns contagia el ritme, i
l’alegria que transmet tant la
música com ells mateixos.
L’Oriol Romaní és qui presenta les cançons i fa una
mica d’explicació de cada
una. L’Oriol venia a estiuejar de petit a Sta. Coloma, li
fa molta il·lusió estar avui
aquí i veure l’ambient que
hi ha aquesta nit, és familiar
dels Tarragó, dels Carreras,
dels Balcells, i dedica alguna
cançó a tots ells. És una persona agradable, alegre i toca
al clarinet amb una facilitat i
una perfecció com pocs músics ho deuen fer.
I el Ricard Gili és l’ànima del
grup, amb la seva experiència acumulada d’anys: va ser

el fundador i el director del
conjunt de Jazz la Locomotora Negra, que segur que molts
dels que estem avui aquí vam
sentir alguna vegada o altre
en directe. La seva naturalitat i la seva total immersió en
el ritme que sembla que surti del seu propi cos fa que el
públic s’entregui amb entusiasme i amb aplaudiments tant
quan canta com quan toca la
trompeta.
Com l’Oriol Romaní diu fent
broma: interpretem la música
de molts dels autors d’aquestes ciutats americanes que
hem dit, l’únic que ens manca
és ser negres.
Una de les cançons que interpreten és “La petite fleur”
del clarinetista i saxofonista
americà Sidney Bechet, que
va quedar-se a viure a França. Una cançó molt coneguda
i molt dolça, molt melòdica,
de ballar amb el cap repenjat.
Una flor guardada al fons del
cor, com a record de la infantesa, que malgrat la duresa
de la vida, sempre hi pots recórrer perquè la portes dins.

29

Al sortir, una amiga francesa
que viu al nostre poble, va comentar que s’havia emocionat molt al sentir-la, quan era
joveneta, la cantava sempre
amb una germana seva que ja
no hi és.
En acabar el concert, se’ls hi
entrega un ram de boix amb
una menta florida que hi ha
plantada vora l’església, i que
fa molta olor, sempre els rams
que s’ofereixen als músics són
de plantes i flors del mateix
lloc on ens trobem: la serra de
la Brufaganya. El públic està
entregat i no para d’aplaudir,
els músics se senten acollits
i s’hi troben còmodes, i ens
regalen dues interpretacions
més, l’última: What a wonderful world que canta Louis
Amstrong: una visió optimista del món. Una delícia
de cançó, potser una de les
cançons preferides de molts
del que estem aquí, amb la
trompeta i la veu ronca de
Louis Amstrong i avui amb la
trompeta i la veu també ronca
i profunda del Ricard Gili.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Aiguat de Festa Major
Van ser-ho les fortes pluges de la Festa Major d’Igualada. Fou per la festa
de sant Bartomeu. Fou un aiguat sense precedents. Una majòlica, bastant
malmesa, ho recorda, a la façana que
dona al riu Anoia, del Molí de l’Abadia.
“Ací arribà / la rierada / del 24 d’agost
/ de 1842/ essent moliner / Joan Soler”.
Recorda fins a quina altura arribà l’aigua, en aquest molí, que està al final
del carrer Molí de l’Abadia. És una
edificació de les més antigues d’Igualada. Funcionava mercès a l’aigua provinent del Rec, que comença a la res-

closa feta prop del Molí Nou, i acaba,
precisament, en molí de l’Abadia.
El nom el rep de quan Igualada pertanyia a la jurisdicció del monestir de
Sant Cugat del Vallés, el qual també
era propietari de les aigües del terme.
Durant la gruera 1936-39, fou bombardejat. Acabat el tràngol bèl.lic, fou
reconstruirt i va aixecar-se la seva altura. Sembla que una temporada serví d’adoberia.
Font: Pau Llacuna Ortínez. Fotografia: J.M.
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El cinema va portar l’aeroport a Almeria
JAUME SINGLA / LA VEU

A

ls que ens agrada viatjar acabem amb la
casa plena de records
que amb el pas del temps
s’han convertit en molestos
“pongos”. Confesso que havia
gaudit molt comprant figuretes, ceràmiques, plats i tota
mena d’andròmines “típiques” dels països que visitava.
Tot això es va acabar quan
vaig descobrir que el 90% dels
records que es venen al mon,
són “Made in China”. Des
d’aleshores, he deixat de comprar “records” però he seguit
emportant-me alguna cosa
de cada lloc a la maleta. Em
quedo, sempre que puc, amb
la seva cuina.
Un dels darrers viatges que
he fet ha estat a Almeria. La
ciutat - escollida Capital Espanyola de la Gastronomia
2019- s’ha pres molt seriosament la designació i la majoria dels seus restaurants i bars
de tapes hi participa. Almeria
ha fet un esforç de millora i
documentació de la seva cuina tradicional que aprofita els
bons productes de què disposa. En ser una ciutat marítima
te cuina de peix, però també
disposa d’una fantàstica horta
i una excel·lent cuina de carn,
on hi destaquen els plats amb
brau.
En el caràcter almerienc hi
ha moltes coincidències amb
el català. Han sabut sobreposar-se a un terreny àrid per a
construir uns hivernacles que
omplen d’hortalisses bona
part d’Europa. El desert de
Tabernas els ha servit per a

ser un plató de cinema on s’hi
ha rodat centenars de pel·lícules. Tan és així que, malgrat
ser una de les capitals andaluses mes petites, disposa des
de fa anys d’un aeroport amb
molta activitat. Inicialment es
va construir per a donar servei als milers d’actors, directors i tècnics cinematogràfics
que anaven a Almeria a rodar
els seus films, però ara és una
de les seves principals entrades de visitants.
La ciutat ha recuperat els escenaris urbans on es varen
rodar les escenes mes mítiques dels centenars de bones
pel·lícules que s’hi han rodat
i encara es roden. Passejant
per la ciutat pots trobar uns
plafons amb el fotograma del
film just en el mateix lloc on
es va rodar.
Un dels monuments mes notables es la Alcazaba. Una
imponent ciutadella que domina des de les altures tota
la ciutat. Es va passar molts
anys abandonada per l’administració –ho vaig veure en
la meva primera visita a la
ciutat l’any 1985- però ara és
un lloc recuperat i enjardinat,
que permet estones de relax.
Els més cinèfils hi trobaran
un dels espais on es va rodar
“Joc de Trons”.
El desert, contra el que es
podria pensar, ofereix un
fantàstic paisatge. Igual que
el Cabo de gata amb el seu
espectacular mirador de les
Sirenes. També podem girar
una visita a qualsevol dels milers d’hivernacles on es conreen tota mena d’hortalisses,
especialment tomàquets. O

FISCAL
COMPTABLE
LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75
www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat

tornant al cinema, el poblat
de l’Oest, on s’hi fan espectacles –un pèl anacrònics- de
cavalcades, baralles i trets. Al
caure la tarda una visita interessant es veure la subhasta
del peix a la petita i dinàmica
llotja d’Almeria.
Per menjar, Almeria ofereix
una interessant varietat de
restaurants i llocs per a tapejar. L’aposta per la qualitat i l’especificitat es fa palès
en llocs com “El quito toro”,
Casa Puga, “La dulce Alianza”, Casa Sevilla o si és una nit
de divendres podeu gaudir
d’una vetllada flamenca a la
Peña el Morato, segurament
un dels espais mes autèntics
del cante por taranto. Es pot
gaudir de plats fantàstics com
els huevos estrellados con papas, l’estofat de rabo de toro,
els tomàquets Raf amb tonyina, la Jibia en salsa, el Caldo
quemao, el Tabernero, les diverses versions del Salmorejo,
la Gamba roja i un plat molt
curiós que es la Olla de trigo,
que vindria a ser una sopa on
els grans de blat fan el paper
de la pasta.
Alguns dels plats que vaig

conèixer a Almeria, els faig
ara a casa. L’amanida de tomàquet Raf amb llom de tonyina, els ous ferrats amb
patates fregides i el salmorejo em surten molt bé. L’estofat de rabo de toro i el caldo
quemao em costen una mica
més. I amb el què encara m’hi
barallo amb escàs èxit és l’olla

de Trigo.
Com que cuinar és una activitat que em relaxa, mentre cuino puc rememorar
les olors i sabors d’Almeria i
anar pensant en el proper viatge. Us agradi la cuina o no,
es mereix un viatge. Millor
aquest any mateix que la ciutat és Capital Gastronomica.
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El Consorci per a la Normalització Lingüística i la Fundació
puntCAT impulsen noves mesures per estendre l’ús del català al
comerç local en l’entorn digital
LLENGUA / LA VEU

L

a presidenta del Con·
sorci per a la Norma·
lització
Lingüística
(CPNL), Ester Franquesa, i
el president de la Fundació
puntCAT, Carles Salvadó, han
recentment un conveni de col·
laboració per al foment de l’ús
del català en entorns digitals
en l’àmbit de l’empresa i del
comerç local.
L’objectiu de l’acord és fer créi·
xer la presència de la llengua
catalana en els webs d’establi·
ments comercials, fonamen·
talment per mitjà de sessions
conjuntes de sensibilització,
amb informació sobre els va·
lors de l’ús de la llengua ca·
talana en l’atenció als clients
i consumidors i sobre els re·
cursos lingüístics disponibles
en línia. El Consorci assumirà
l’organització de les sessions
de sensibilització des dels 22
centres de normalització lin·
güística distribuïts pel territori

i el personal tècnic col·labora·
rà per donar a conèixer els re·
cursos lingüístics en línia. La
Fundació puntCAT facilitarà
els materials i equipaments
necessaris per al desenvolupa·
ment de les sessions conjuntes
arreu del territori. El Vendrell
i Tarragona seran les prime·
res localitats on es desplegarà
l’acord.
El Consorci per a la Norma·
lització Lingüística (CPNL),
presidit per la directora ge·
neral de Política Lingüísti·
ca difon el coneixement de
català arreu del territori i en
promou l’ús. Actualment està
format per 136 administraci·
ons públiques i disposa d’una
xarxa territorial de 22 centres
de normalització lingüística
(CNL) i més de 140 punts de
servei.
La Fundació puntCAT és una
entitat privada sense ànim de
lucre ni filiació política. Té
com a objectius promoure
activitats referents a la gestió

i promoció del domini .cat;
impulsar la identitat catalana
i la normalització de l’ús del
català en l’àmbit d’Internet i
les TIC i potenciar la Societat
de la Informació catalanopar·
lant. El domini .cat va néixer
el 2006 i va ser el primer do·
mini associat a una comunitat
lingüística i cultural.

Altres
experiències
de
col·laboració
Aquesta no és la primera acció
conjunta en l’àmbit del comerç
i les tecnologies en què col·la·
boren el Consorci i PuntCat.
Durant el 2017 i 2018, la Fun·
dació puntCAT ha impulsat el
projecte Elteunegoci.cat, amb
el suport de la Direcció General
de Política Lingüística i la col·la·
boració del CPNL, amb l’objec·

tiu de promoure la incorpora·
ció del català en els webs dels
comerços locals amb un domi·
ni .cat. El projecte es va dur a
terme a Girona, Sant Feliu de
Guíxols, Palamós, Palafrugell,
Reus, Sallent, Vandellòs, l’Hos·
pitalet de l’Infant, Guissona,
Manlleu, Moià, Súria, Cervera,
Agramunt i Taradell. El resultat
han estat més de 515 webs nous
en català a 16 localitats.

Història de la Fotografia a Igualada
Carmel·la Planell Lluís: Fons de Documentació i Arxiu Fotogràfic de l’AFI

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, en dècades
anteriors a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica.
UN HISTÒRIC ESCUT D’ARMES DE LA CIUTAT D’IGUALADA, GRAVAT EN PEDRA, A L’ANY 1725; I QUE ES TROBAVA A LA PORTA PRINCIPAL DE L’HOSPITAL, A PRINCIPIS DEL SEGLE XX.

Actualment està ubicat sobre les finestres de la mateixa façana central de
l’Hospital... I és de mirada quasi imperceptible per la ciutadania.
La fotografia és d’autoria desconeguda.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons
de Documentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

Ens pots trobar també a:
AFI Història
de la Fotografia a Igualada
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Tornen els famosos ocells del videojoc per a mòbils
Estrena • Angry Birds 2: La pel·lícula
REDACCIÓ /

T

ornen a la càrrega Red, l’ocell de
color vermell amb problemes
de mal geni, i els seus amics
Chuck, l’ocell groc hiperactiu, i Bomb,
l’ocell negre molt volàtil. En aquesta
segona part, els ocells protagonistes i
els intrigants porcs de color verd portaran el seu conflicte a un nou nivell.
I és que apareixerà una nova malvada:
Zeta, un ocell que viu en una illa gelada. Quan Zeta llanci una bola de gel
sobre l’illa en la qual es troben Red i
companyia, els nostres protagonistes
hauran de fer front a aquesta nova
amenaça.
Secuela de la pel·lícula animada
Angry Birds: La pel·lícula (2016)
que està dirigida per Thurop Van
Orman (The Marvelous Misadventures of Flapjack) i John Rice (Rick
i Morty). Per la seva banda, Peter
Ackerman (The Americans, Ice Age
3: L’origen dels dinosaures) signa el
guió d’aquesta seqüela basada en el
famós videojoc per a mòbils desenvolupat per Rovio Entertainment. El
repartiment de veus de la versió ori-

ginal el formen Jason Sudeikis (Una
vida a lo grande), Josh Gad (Tu mejor amigo: un nuevo viaje), Danny
McBride (Alien: Covenant), Bill Ha-

der (Barry), Peter Dinklage (Juego
de tronos), Tiffany Haddish (Escuela
para fracasados), Awkwafina (Ocean’s 8), Sterling K. Brown (This Is Us)

i la cantant Nicki Minaj. La pel·lícula
en la seva versió en castellà comptarà
de nou amb les veus de Santiago Segura, José Mota i Álex de l’Església.

Una comèdia de preadolescents
Estrena • Chicos buenos
REDACCIÓ/

Max, Lucas i Thor són tres nois que,
als seus 12 anys, es troben al final de
la infantesa i al començament de l’adolescència. El trio comença a sentir una
gran curiositat sobre per què la gent es
fa petons. Enmig d’aquesta important
investigació, els amics utilitzen el dron
d’un dels seus pares que acaba trencant-se de manera accidental. Ara,
els ja no tan nens començaran una
esbojarrada aventura per reemplaçar
l’aparell per un de nou ... abans que
els adults arribin a casa. Lee Eisenberg
(Hello Ladies, Trophy Wife) i Gene
Stupintsky (Bad Teacher, Año Uno)
dirigeixen aquesta cinta, protagonitzada por Jacob Tremblay (Doctor Sleep,
Predator), Keith L. Williams (Kidding,
Sadie) i Brady Noon (Broadwalk Empire). La pel·lícula està produida per
Seth Rogen (Black Monday, El Rey
León)

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

Si ets subscriptor de la VEU o soci de l’Ateneu vine al cine per 4 euros*
ateneucinema.cat
*S’ha de mostrar el DNI acompanyat del carnet de subscriptor de La Veu de l’Anoia (el nom d’ambdós carnets ha de ser el mateix)
El descompte s’aplicarà al titular del carnet + 1 acompanyant que no s’haurà d’acreditar (pot ser o no membre de la família)

CULTURA / CARTELLERA |

Divendres, 23 d’agost de 2019

PADRE NO HAY MAS QUE UNO
Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb Santiago Segura, Toni Acosta, Silvia Abril
Javier, pare de cinc fills, d’entre quatre i dotze anys, s’haurà d’enfrontar a la caòtica realitat que suposa quedar-se sol
amb els seus cinc fills, quan la seva dona decideixi anar-se’n
de viatge i deixar-lo sol amb ells. La caòtica situació que això
provoca a casa, tot un exercici pràctic de conciliació familiar, donarà lloc al desastre més absolut
EL REY LEÓN
Estats Units. Aventures amb animals..
Després de la mort del seu pare, el jove lleó Simba abandona el seu territori per descobrir l’autèntic significat de la
responsabilitat i de la valentia. Acompanyat d’ uns animals
amics, el jove lleó iniciarà un recorregut ple de perills i
aventures, però que finalment el portaran a regnar a la selva.
Nova versió del clàssic de 1994.

DOLOR I GLORIA
Espanya. Drama. Units. Aventures. Reestrena
Salvador Mallo és un aclamat director de cinema en el seu
ocàs. La seva memòria el portarà fins a la seva infància en els
anys 60 al costat dels seus pares, als seus primers amors, el
seu primer desig, la mare, la mortalitat, el seu primer amor
adult ja en el Madrid dels 80, el mal de la ruptura d’aquest
amor quan encara era viu i palpitant, l’escriptura com a única teràpia per oblidar l’inoblidable.
A 47 METROS 2
Estats Units. De Johannes Roberts. Amb Nia Long, Brec Bassinge
A l’adolescent Mia no li ve de gust mudar-se a Mèxic amb
el seu pare, Grant, i la seva nova família. Amb Grant treballant com a investigador en una antiga ciutat maia que està
submergida sota l’aigua, Mia es veu obligada a passar temps
amb la seva germanastra Sasha. Mia, Sasha i les seves dues
amigues s’endinsen en la cova submarina en què Grant està
treballant, però aviat descobreixen que no estan soles. Estan
envoltades per enormes taurons blancs amenaçadors.
HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR...
EEUU. Terror. De André Øvredal. Amb Zoe Margaret
Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush.
Un grup d’adolescents intenten resoldre el misteri que envolta les sobtades morts al poble. Stella (Zoe Colletti) és una
nena que pateix per la desaparició de la seva mare en la nit
de Halloween. Novel·la Morales és un jove llatí que és reclutat per anar a la Guerra de Vietnam. Stella i els seus amics es
veuen embolicats en una broma pesada de Halloween que
surt malament.
FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
EEUU. Acció. De David Leitch. Amb Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba.
Luke Hobbs és un lleial policia, membre dels Serveis de
Seguretat del Cos Diplomàtic dels EUA. Per la seva banda,
Deckard Shaw és un solitari mercenari, exmembre del Cos
d’elit de l’exèrcit britànic. D’entrada, no tenen res en comú.
A més, desconfien l’un de l’altre, i els insults i cops entre tots
dos no han cessat des que es van conèixer. Això sí, quan el
món s’enfronti a una terrible amenaça, aquests dos adversaris no tindran més remei que unir les seves forces

Cinema
a l’Anoia
Ateneu Cinema
Igualada

TANCAT PER
VACANCES FINS EL 30
D’AGOST

Casal
St. Martí de Tous
DIUMENGE 25 D’AGOST
DOLOR I GLORIA (12 anys)
Dg: 18:00
EL REGRESO DE BEN (12 anys)
Dg: 19:35

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
TANCAT PER
VACANCES FINS
EL 30 D’AGOST
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Yelmo Cines 3D
Abrera
1)ANGRY BIRDS 2. LA PELÍCULA
Dv Ds Dll a Dj: 16:00/18:00/20:00
Dg: 12:00/14:00/16:00/18:00/20:00/
1)HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD
Dv a Dj: 22:00
2)EL REY LEÓN
Dv Ds Dl a Dj: 16:45/19:15/21:40
Dg: 11:55/14:30/16:45/19:15/21:40
3)CHICOS BUENOS
Dv Ds Dl Dc Dj: 16:15/18:15/20:15/
22:15
Dg: 12:45/16:15/8:15/20:15/22:15
Dm: 16:15/18:15/22:15
3)CHICOS BUENOS (VOSE)
Dm: 20:15
4)PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
Dv a Dj: 15:50/17:45/19:50/22:35
4)TOY STORY 4
Dg: 13:30
5)ERASE UNA VEZ... HOLLYWOOD
Dv a Dl Dc Dj: 15:45/18:50//21:55
Dm: 15:40/21:55
5)ERASE UNA VEZ... HOLLYWOOD
(VOSE)
Dm: 18:50
5)ALADDIN
Dg: 13:10
6)INFIERNO BAJO EL AGUA
Dv a Dl Dc Dj: 16:30/18:30/20:30/22:30
Dm: 16:30/18:30/20:30
6)INFIERNO BAJO EL AGUA (VOSE)
Dm: 22:30
6)SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA
Dg: 12:30
7)MASCOTAS 2
Dv Ds Dl a Dj: 15:55/17:40
Dg: 12:15/14:10/15:55/17:40
7)FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW
Dv a Dj: 19:30/22:20
8)ANGRY BIRDS 2. LA PELÍCULA
Dv Ds Dl Dc Dj: 17:00/19:00
Dg: 15:00/17:00/19:00
Dm: 17:00
8)ANGRY BIRDS 2. LA PELÍCULA
(CAT)
Dg: 13:00
8)ANGRY BIRDS 2. LA PELÍCULA
(VOSE)
Dm: 19:00
8)A 47 METROS 2
Dv a Dj: 21:00/22:50

MASCOTAS 2
Estats Units. Animació. De Chris Renaud Amb Patton
Oswalt, Kevin Hart, Harrison Ford
Tornen el gos Max i els seus companys Gidget, Chloe, Mel,
Luke i Pompón, tots ells mascotes que mantenen curiosos
secrets en la seva vida a la ciutat de Nova York quan els seus
amos no són a casa. És clar que la vida de Max canviarà per
complet quan aparegui Liam, un nadó que és el fill de la seva
adorada propietària Katie.

L’energia més eficient
és la que no es consumeix
Av. Barcelona, 188 – 08700 – IGUALADA
Tel. 93 803 29 65 – www.vitermik.es – info@vitermik.es
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GEOGRAFIES INEXCUSABLES
CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Robben Island, un inquietant punt negre a l’extrem sud de l’Àfrica

U

na presó és una presó aquí i arreu del món, però descobrir la presó de Robben Island és una de les experiències més inquietants precisament per la seva ubicació allà en els confins de qualsevol indret civilitzat; tota la
zona sembla un desert: un lloc despullat de gairebé qualsevol
tipus de vegetació, com devastat de vida silvestre. I, més encara si es té en compte que en aquell paorós emplaçament va
estar empresonada gent anys i anys pel simple fet de lluitar
per la llibertat del seu país. Així que, ningú no pot imaginar
l’horror viscut en aquest tenebrós extrem del sud de l’Àfrica.
És a dir, en definitiva, una visita a la presó on Nelson Mandela
va ser un presidiari durant tants anys resulta una mica més
que pertorbador, sobretot si t’atens a un precipitat retrocés en
el temps.
Fondejar al moll de Robben Island i realitzar un breu recorregut en un petit autobús per aquesta solitària i desolada illa
va ser descobrir d’entrada una sèrie d’edificis que havien estat
la residència d’alguns dels guàrdies de la presó i de les seves
pròpies famílies ... A la llunyania, i a una distància gairebé
intangible, veus dibuixats els perfils de la zona portuària de
Cape Town i com la Table Mountain s’imposa majestuosament per sobre de tota la ciutat; més detalls d’aquella bella
façana marinera se’t tornen incorporis o eteris des de tanta
llunyania.
Seguidament, a partir d’un itinerari pel qual t’acompanya un
ex-presidiari polític -que havia complert la seva condemna
allà- ingresses en un passeig autèntic a través de les dependències d’aquest ombrívol mausoleu per a presoners. Els
primers passos et condueixen al bloc de cel·les que van ser
la residència de tants presos fins aturar-te davant la mateixa
cel·la espartana on va ser retingut i privat de llibertat tants
anys Nelson Mandela; de fet, una rèplica del que va ser realment per a convertir-la en Patrimoni de la Humanitat. I en
aquest entorn, un cop d’ull et permet endevinar les condicions horribles en què havien d’haver estat tractats els presos,
independentment que haguessin comès algun delicte, fossin
criminals o simplement presos polítics. Una sèrie d’informes
gràfics et posen en coneixement que el terreny d’uns diaris
treballs forçats -a ple sol i amb l’única hidratació de l’aigua
de mar- era una pedrera de calç, on movien les pedres d’una
banda a una altra, i les retornaven al punt d’origen, una i infinites vegades ... una acció -un càstig- que resulta ser ridículament i espantosament grotesca. No obstant això, aquestes
maniobres d’explotació física no eren més greus que les nombroses tàctiques psicològiques utilitzades amb els presoners;
ja sigui amb la restricció d’aliments, ja sigui amb la deficient
qualitat dels mateixos, àdhuc altres quantioses barbaritats.
Endemés, se t’informa que tan sols es permetia una visita
d’una escassa mitja hora, un cop al mes; tot sota un rigorós
control i sol·licituds prèvies.
Al capdavall, emperò, amb un estremidor desconcert se’t passa pel cap una pregunta, que no t’atreveixes a fer: com i per
què una persona que va estar empresonada a Robben Island,
avui, es dedica a guiar-te i mostrar-te -com si d’una excursió
es tractés- amb les explicacions pròpies d’un relat la història
del centre; i, per extensió la seva pròpia i espantosa història.
Com poden aquests guies dedicar tantes hores de la seva vida
a internar-se i exhibir-te les interioritats d’aquest lloc?
Tanmateix, si bé a l’actualitat, al segle XXI, poques persones
miren cap enrere, després de la fi de l’apartheid i, amb la nova
generació -suposadament- nascuda en llibertat; et trobes davant d’un país de notòries pretensions occidentals en què se’t
fa difícil de comprovar que la segregació racial estigui del tot
superada. Definitivament, la lleialtat i el seguiment al llegat
del partit d’alliberament de Nelson Mandela, el Congrés Nacional Africà, estan bastant lluny de ser realitats tangibles.
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CISTELLA AMB PRODUCTES

PLANXISTERIA
GELABERT S.L
C/ Gaspar Camps,31 08700 Igualada 93 803 21 98

railhome.com

676 959 431

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER
Visita per a dues persones a caves
Bohigas amb degustació de caves
(últim diumenge de mes) i regal
d’una ampolla Bohigas Brut Reserva amb estoig

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

93 804 88 52

www.museudeltraginer.com

SORTEIG
UN VAL DE 100 €
PER A LA REPARACIÓ
DE XAPA I PINTURA
DEL SEU COTXE
www.planxisteriagelabert.com

www.lesdeusaventura.cat

696 965 684

SORTEIG D’UNA
BICICLETA
www.ingravita.cat

93 131 35 58

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones

93 803 07 63

www.ateneuigualadi.cat

Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG

de 8 abonaments
anuals per al cicle
de concerts 2019
dels Hostalets
de Pierola

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG
2 ENTRADES
10% DE DESCOMPTE
en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i omple les dades personals

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a
formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes el
30/8/2019. En aquesta data LA VEU procedirà pel mètode d’extracció la
butlleta guanyadora i es comunicarà amb l’interessat als únics efectes de
comunicar-li el premi procedint a destruir la resta de les butlletes
lliurades. La subjecció al Reglament General de Protecció de Dades queda
doncs limitada a la cessió de les dades dels guanyadors a les diferents
empreses promocionades en els diferents sortejos. El participant dóna el
seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions.

S
Signatura

Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Entrades Cine Ateneu

Entrades Museu del Traginer

Visita Caves Bohigas

Escalada

Val de xapa i pintura

Concerts Hostalets Pierola

Bicicleta

Cistella Caprabo

TOTS ELS SORTEJOS

amicsdelamusica@gmail.com
Entrades Yelmo Cines

Les entrades tenen vigència
d’un mes a partir de la publicació dels guanyadors.
Els guanyadors es donaran a
conèixer per mitjà de l’edició
impresa de La Veu a finals de
mes, podran recollir les entrades directament a cadascuna
de les entitats que participen,
a excepció de Yelmo Cines i el
cicle de concerts d’Hostalets,
que s’han de passar a buscar
per les oficines de La Veu *.
Els guanyadors de la cistella
Caprabo i Caves Bohigas se’ls
avisarà via telèfon a fi i efecte de poder fer-los la foto de
l’entrega del regal.
* C/ del Retir 40
08700 Igualada
93 804 24 51
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gastronomia

Granissat de cireres

(no necessita nevera)

Elaboració:
El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

Rentem les cireres, les
desossem i les introduïm
al congelador durant unes
4 hores o fins que estiguin
congelades. Mentrestant
escalfem l’aigua, el sucre, el
suc de llimona i un pessic
de sal. Quan arribi al punt
d’ebullició comptem dos
minuts, apaguem i retirem.
Deixem refredar abans
d’utilitzar.

nou urbisol
restaurant
Cuina de mercat

CARRETERA NII, KM.562 - 08719

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

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

www.nouurbisol.com

Ingredients:
Per a 4 persones o 4 unitats

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

Sucre 75 g
Aigua 125 g
Cireres netes i sense pinyol 525 g
Suc de llimona 31 ml
Sal

Un cop congelades les cireres les introduïm en el got
d’una batedora potent o
robot de cuina juntament
amb l’almívar fred. Triturem el temps suficient per
aconseguir un puré cremós.
Servim immediatament o
guardem al congelador fins
al moment de consumir.

--

Per publicitat a

Esmorzars, dinats (menú cap de setmana i festius)
sopars, tapes i carta. Menú diari per encàrrec per
a grups (mínim 15 persones)
obert dimarts a diumenge, dilluns tancat

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

93 804 24 51
Ctra. Igualada - Sant Martí de Tous C-241c, Km 0,9
08719 JORBA Barcelona
Telèfon 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat

671 669 047

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

publicitat@veuanoia.cat

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

· Esmorzars

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

Camí Ral 4-10 · 08700 Igualada
Tel: 93 804 91 64 · info@grupjardi.com

De dilluns a dissabtes
Migdia: d’13 a 16h
Nits: reserves per a grups
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passatemps
Mots encreuats per Pau Vidal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

HORITZONTALS: 1. Sant Ambròs en prenia, per ser immortal, un glop cada dia. Quina
veu més rara que sona en els juvenils… / 2. Defensor a ultrança del paladar, val a dir. Proveïdor del taverner / 3. Amics de Jeure Arreu. Transferència a benefici del pintor francès.
El napolità / 4. Empipada no, insectitzada com una nou. Beates a les escoles / 5. D’un tret
pot posar fi a qualsevol alarma. Vingué fa molts anys a portar-nos la llengua des de l’orient
/ 6. Per uns refinats, per altres uns ploramiques. No gaire lògic / 7. No gaire mòdic. És una
qüestió de crani / 8. Segons com parem ens donaran protecció. Tractament familiar propi
del torneig de cartes / 9. P amb crossa. Obris els ulls per reconèixer l’heroi més bell. L’oremus no l’hem perdut però la partida sí / 10. Generador elèctric de futbol soviètic. Confiança que l’Espert no s’acabarà mai / 11. Temes sense cap ni peus. Joc de dibuixar el fumeta
membre a membre. Crea escola / 12. Marxar a treballar a l’oest? Arbre que ja es porta bona
part del vernís de casa / 13. Amic de l’amic d’en Llull. Venerat amb els ulls de la Moliner.

10 11 12

1
2
3
4
5
6

VERTICALS: 1. Pren mesures sense necessitat d’estris. Remena tanta brutícia que el demarré ni es reconeix / 2. Al final ja veràs que tindrà la culpa. Acaba cada sermó invocant
Al·là i porró / 3. Sembla, en certa manera, un vituperi o un reprotxe. Un temps fou un regal
i ara tot just té quatre llesques / 4. Traç sense vores. Idèntica al paper de sobre. Abracen la
Generalitat / 5. No suporta quan se li acaba la custòdia. Faci una aparició trencadora / 6.
Per uns és l’alcaldessa, per altres treballadora. Pensament tan filosòfic que no inclou la M
/ 7. Està al dia, i a la nit. Prometé que no deixarien veure la ingrata. Primeres braçades de
cada nedada / 8. Amics d’Oblidar Raons. Puja al cel des de Casp o des de Sarrià. Un gra de
massa / 9. Destituït per raons de capteniment, de postura. L’avi d’en Tomeu, el culte / 10.
Un qualsevol dels óssos. I aquest, un sobrevingut dels insectes / 11. S’acosta amb escassa
vehemència. Al mateix lloc que en orris però com més cinematogràfic. Rap escuat / 12.
Desgast molt natural. Si fos regent no podria dirigir l’activitat econòmica.

7
8
9
10
11
12
13

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR

Troba les 7 diferències per Clàudia Hohnhaussen

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:
El temps d’un desplaçament
pot ser un temps perdut
o pot ser un temps agradable que
ens enriqueixi amb un valor afegit.
www.taxisigualada.com

Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com
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Missa a la Llar del St. Crist

Pere Basols Borràs
Pere Basols Borrás ha estat tota
la vida vinculat al món de l’automòbil. Ja de molt jove va córrer
Rallies amb vehicles que preparaven a les instal·lacions familiars. Per la seva vinculació amb
aquest món, va aconseguir la
representació de la marca Ford,
que ell ja havia visitat a U.SA i
va ser un dels cofundadors de
DABSA. També va ser l’impulsor de la marca BRAID de rodes d’aliatges d’alumini. Va estar
vinculat en serveis financers,
assegurances i activitats immobiliàries.
Sempre li va agradar rodejar-se
de bons professionals amb qui li
agradava fer companyia. Així en
la majoria de les seves activitats
professionals sempre va saber

trobar associats amb qui compartir responsabilitats i potenciar els projectes.
Va estar regidor de l’Ajuntament
d’Igualada, sent juntament amb
Paco Mateu i Pere Prat un dels

artífexs de que a Igualada es fessin les primeres eleccions des de
la guerra civil, encara que fos en
un àmbit limitat com va ser el
terç familiar.
Un greu accident d’automòbil
el va deixar en una cadira de
rodes, fet que no li va impedir
seguir les seves activitats i com
deia, amb bon humor, sempre al
damunt de rodes.
Va ser un home discret d’una
gran intel·ligència que li feia
abordar els problemes amb
tranquil·litat i fermesa, sovint
sabent trobar solucions en l’espera del moment adequat i sabent mantenir un ampli entramat relacional on podia abocar
les seves idees i experiència.

Ens ha deixat Pere Basols
Ens ha deixat a l’edat de 77
anys Pere Basols, reconegut
empresari igualadí que fou un
dels pilots pioners anoiencs
dins l’esport de l’automobilisme en les modalitats de ral.
lis, pujades en costa, circuits i
també de karts.
Empresari brillant dins l’automoció anoienca amb Dabsa
(Ford) i Braid (llantes). A
Igualada i comarca parlar del
cognom Basols, és sinònim de
parlar d’una saga empresarial
emprenadora com ho va demostrar el seu germà Josep
Maria que a la vegada era tot

un expert en la modalitat d’eslàloms i actualment el seu nebot Josep també un reconegut

pilot de ral.lis.
Descansi en pau, Pere Basols.
Josep Maria Vidal

El proper dilluns dia 26 es celebrarà una missa a les 11 hores
a la Llar del Sant Crist en la solemnitat de Santa Teresa Jornet,
dins del 75 aniversari de l’arribada de de les Germanes a la
nostra ciutat.
La missa, que concelebraran diversos sacerdots nascuts o vinculats a la ciutat, comptarà tam-

bé amb la Schola Cantorum, és
oberta a tothom i forma part
dels actes que la comunitat religiosa realitza al llarg de tot l’any
per celebrar aquesta efemèride.
Per la tarda a les 17,15 el grup
Playback de l’Unió Cultural Extremenya organitzarà una vetllada de karaoke.

Pobres convidats a
la generositat
Si no s’aprofundeixen una mica,
les paraules de Jesús en l’evangeli
d’avui poden sonar poc o molt
contradictòries. Per una banda,
reconeix la petitesa del seu ramat i, de seguida, el convida a
desfer-se fins i tot del poc que li
quedava. En el fons, ens està evitant el pitjor que se sol fer quan
un se sent petit i amenaçat
pertot arreu: tancar-se. Pensem: amb la nostra petitesa, no
podem permetre’ns el luxe d’assumir sorpreses. La consigna és
el control màxim. Tanmateix,
Jesús capgira la nostra mirada
recordant-nos que podem esperar sorpreses, però no en el
sentit que intuïm habitualment.
Orienta la nostra mirada cap a
un Pare capaç de sorprendre’ns
molt més enllà de les nostres expectatives.
La paràbola dels servidors serveix per a això. Tenen el seu amo
fora de casa. La seva tasca es
limita a vetllar per poder obrir-

li la porta tan bon punt arribi i
truqui. En el millor dels casos
poden aspirar a un reconeixement per part del seu amo, de
la seva constància en el deure.
A cap d’ells no li passaria pel cap
l’escenari que descriu l’evangeli a
continuació: L’amo «se cenyirà,
els farà seure a taula, i ell mateix
passarà a servir-los d’un a un».
Després de segles de «l’imperi
cristià», els deixebles de Jesús
hem d’aprendre a viure en minoria. És un error enyorar una
Església poderosa i forta. És un
engany buscar poder o pretendre dominar la societat. L’evangeli no s’imposa per la força. El
contagien els qui viuen a l’estil
de Jesús. Som un petit ramat,
però podem romandre molt
units a Jesús. Ell ens pot fer viure
aquests temps en pau. Com els
servidors de l’evangeli, Déu ens
reserva sorpreses que ni tan sols
podem imaginar.
Jean Hakolimana, prev.

SANTORAL
Agost

23: Rosa; Asteri; Ciríac; Claudi; Eugeni.
24: Bartomeu; Emília; Audeni; Tació.
25: Giner; Josep de Calassanç; Patrícia; Gregori.
26: Teresa de Jesús; Alexandre; Anastasi; Eleuteri.
27: Mònica; Antusa; Rufus; David; Cesari.
28: Agustí; Edmund; Florentina; Hermes; Julià.
29: Martiri de Joan Baptista; Adelf; Sabina; Víctor.

15è aniversari del Sr.

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

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

Els seus: fills, filla política, néts, germana i resta de família
el tindrem sempre en el nostre record.
Fillol, agost de 2019

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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Delícies, 8 i Passeig Verdaguer 114. Igualada
Tel. 93 805 04 04 (ambdós centres) www.mipsfundacio.com

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

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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

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

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

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

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

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals
• cirurgia ambulatòria: cataractes,
retina, glaucoma.
• cirurgia refractiva: miopia,
astigmatisme i hipermetropia
• làser, OCT (Degeneració Macular
Associada a l’Edat DMAE).
C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00
- IGUALADA

ORTOPÈDIA
MARIA ROSA SINGLA
VILANOVA
·Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares
c/Pujades, 47
93 804 24 27
IGUALADA
vives.singla@cofb.net

PILAR PRAT
JORBA
Psicologa col. num 18.704
Psicòloga
c/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample)
08008 BARCELONA
93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

ORTOPÈDIA CASES

ROSA VALLÈS

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

A partir del dia 01/06/19 canviarem les quotes,
conseqüentment a les properes publicacions
dels anuncis s’haurien d’actualitzar.
Ma DOLORS
CAPELLADES

Més
també modificarem la imatge
Perendavant
Publicitat:
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
però de moment hauríeu de canviar:
psicologa

INÉS
34,12€MARIA
per 34,60€

VIDAL MARURI

psicologa col. num 19.304
Psicoterapeuta

PILAR

DIUMENGE 25:

Av. Pietat, 25

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

20,97€ per 21,26€

ESTEVE

De dilluns a divendres
9h a 14hCatalans,
i de 15h a 20h
Av.de
Països
101
Dissabtes de 9h a 14h
Rbla. Sant Isidre 11
Igualada
DISSABTE
24:
www.dentaligualada.com
Tel
93
737
17 17
A. Mestre Montaner,
26

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

publicitat@veuanoia.cat

DIVENDRES 23:

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

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

93 804 24 51

FARMÀCIES DE TORN

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)
Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com
dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

DILLUNS 26:

PAGÈS

Pau Muntadas, 58
DIMARTS 27:

LA CREU

P. de la Creu, 7
DIMECRES 28 : MR

SINGLA

Pujadas, 47
DIJOUS 29: JUVÉ

Av. Montserrat, 27

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Sant Josepque
14, ENTL.
2a
c/Comarca,
72, 5è 2a
Us agrairia
m’enviéssiu
les proves
per
08700 IGUALADA
IGUALADA
donar-vos
la conformitat.
638 137
803
Herboristeria l’Espígol c/Sant
info@psicologiaytu.com

www.psicologiaytu.com

Bonifaci, 75 PIERA
687 84 76 51
pilar@copc.cat
www.pilarbos.cat

Salutacions,
a partir de

21,26€

al mes

la millor Assistència Sanitària

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

24h
OBERTA

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Espai patrocinat per:

Xavier Bargalló Rafa /

Pagès i president d’Agro Igualada
Divendres, 23 d’agost de 2019

“La indústria va buidar el camp,
però els joves hi estan tornant”
Soc Xavier Bargalló Rafa, pagès a la Torre de Claramunt i als Hostalets de
Pierola. Soc casat i tinc una filla i un fill que fa de pagès, però també té una
empresa d’excavacions. He procurat transmetre a la família, l’amor al treball ben
fet i l’estimació a la terra que ens caracteritza als que la treballem.
Quin model de cooperativa agrària es Agro Igualada?
Cada cooperativa és un model en sí mateixa. Per exemple, a Gratallops són diferents de nosaltres, ells fan vi –molt bo per cert- i obren
els diumenges pensant en els visitants, mentre que nosaltres ens dediquem majoritàriament al cereal, a l’ametlla, a l’oli... i a donar servei
als consumidors de l’Anoia a través de la nostra botiga de comestibles
i tanquem els festius.
En aquests cent anys ha evolucionat molt?
La cooperativa dels pagesos, avui Agro Igualada, ha passat per moltes
vicissituds però sempre s’ha sabut amotllar i evolucionar. Segurament
que per això ens hem mantingut durant un segle. El sindicat va néixer amb la intenció de distribuir el cereal de la comarca. Nosaltres
el recollim, el guardem, el venem i els pagesos venen a cobrar quan
volen. També tenim un molí d’oli per a les oliveres de la comarca i
una botiga de productes per als pagesos. Un cop complerts aquests
principis bàsics d’una cooperativa de pagesos, vàrem obrir la botiga
de comestibles per al públic, on venem una part de la producció agrària de l’Anoia. Aquí pot venir a comprar-hi tothom. Tenim milers de
targetes client.
Però a la botiga hi ha productes de molts altres llocs.
Mirem de tenir tot el necessari per a les famílies de l’Anoia i si un
producte no es produeix aquí, busquem en una altra cooperativa de
pagesos el producte més bo i més proper per a servir millor als consumidors. Tenim vins i formatges de les millors cooperatives de Catalunya. Venem producte de proximitat i de cooperativa, i sempre de
la millor qualitat.
Quants socis té la cooperativa?
Cap a quatre-cents. Que siguin productors potser son mig centenar

perquè ara amb la maquinària que hi ha, un sol pagès pot conrear
moltes hectàrees de camp. Al llarg dels anys el camp català va estar a
punt de desaparèixer. La indústria va buidar el camp, però amb la crisi
molts joves han tornat al camp. Això està donant molt oxígen al camp.

arquitectònic fantàstic. Amb quatre totxos ben posats, feia aguantar
tota l’estructura de l’edifici.
Com arriba vostè al Sindicat?

A partir de la fil·loxera que va acabar amb les vinyes, els camps es
varen destinar al cereal i també a la olivera. Ara tenim un producte extraordinari que és l’oli. La gent no ho sap, però amb les olives de la comarca es fa un oli fantàstic. L’oli és un dels grans productes anoiencs.

Hi vaig entrar com a pagès que soc. Després vaig ser membre de la
Junta fins que en un moment donat em feren president. L’any vinent
ho voldria deixar i m’agradaria que quedés un bon relleu amb ganes
de mantenir aquesta eina de la pagesia i la societat. Els que ara hi som,
ens ha tocat administrar el sindicat en aquest moment i l’hem de deixar a les generacions venidores en les millors condicions possibles.

I d’elaborats com anem?

El creixement de les àrees comercials us afecta negativament?

És sorprenent el que trobes quan busques a la comarca: formatges,
iogurts, carn de bé ecològica... hi ha persones que hi posen valor i
coneixement per a fer grans productes.

La veritat és que no. Cada any creix la nostra botiga. La diferencia és
que nosaltres oferim qualitat i proximitat. El nostre model de botiga
l’estan mirant els comerciants d’Es Mercadal de Menorca per a veure
d’aplicar-lo.

Quins productes agraris es fan a l’Anoia?

Com celebrareu el primer centenari?
Farem una convidada a tots els socis per a fer una xerrada i un dinar
on repassarem els esforços que s’han fet per a arribar als cent anys.
Només cal veure els diversos noms que ha tingut l’entitat per a endevinar les diverses èpoques que ha passat.
Quina ha estat la pitjor època per al sindicat?
No ho sé. La història escrita acaba amb el final de la guerra civil, la
resta encara s’ha d’escriure. El que se és el valor i l’esforç que hi han
posat les diferents generacions de pagesos. Els que varen picar a pic
i pala –sense cobrar- per a poder aixecar el celler de Cèsar Martinell
són un clar exemple de l’esforç i la fe que els guiava. Si avui a Catalunya tinguéssim aquell esperit, les coses ens anirien molt millor a tots
plegats. D’aquelles generacions ens queda l’exemple i un monument
arquitectònic que és un orgull per a l’entitat. Martinell tenia un estil

Doneu servei als pagesos?
Naturalment. Els nostres empleats saben aconsellar sobre malures de
les plantes, sobre planter, insecticides.... Han d’estar assabentats de les
noves normatives fitosanitàries. Fem cursos de capacitació perquè si
no tens el carnet addient no et podem vendre segons quins insecticides.
Quin és el futur de Agro Igualada?
L’habilitat d’aquesta casa és saber-se adaptar a les noves realitats. Crec
que el camp anoienc no desapareixerà. No se que passarà d’aqui a deu
anys, només se que un dia em moriré, però no se quan. Les persones
passem, però les entitats queden i aquesta és, i serà, dels pagesos.
Jaume Singla @jaumesingla

Fa anys que la nostra Festa Major va acompanyada de polèmica. És l’expressió de la seva pluralitat. Uns volen que es faci el dia de Sant
Bartomeu i altres no volen ni sentir a parlar de res que faci olor a cera. Parlant de gènere, uns sembla que diguin que ser home o dona és
un mèrit per fer o deixar de fer alguna cosa. També qui demana poder tocar a la Filharmònica, fent servir la igualtat de drets. El regidor
voldria parlar amb el Sant Patró per saber què en pensa de tot plegat i altres ja saben la resposta. Tan normal com culpar la premsa que
només pensa en “vendre més diaris”. Però matar el missatger no canvia la notícia, només aplaca la mala llet que provoca. Si a algú li diuen
Lucky Luke, o el titllen de ser més curt que les mànigues d’una armilla, o de ser el violinista de la teulada, no és culpa d’un periodista. Per
molt mala bava que se li presumeixi, fa la seva feina. A ningú no li agrada que li diguin cul d’olla, periodistes inclosos. Però a vegades ho
mereixem. I millor que quedi escrit, encara que sigui en paper d’embolicar.

Audi A l’avantguarda de la tècnica

Qui vol esperar
a demà?

Servisimó
www.servisimo.es

Alemanya, 17
08700 Igualada
Tel. 93 805 21 17

Avda. Barcelona, 19
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 34 06

Avda. Europa, 11
25241 Golmés
Tel. 973 60 29 63

Un Audi des de
160 € al mes*.
It’s Audi Time to Servisimó.
Fins esgotar existències
Hi ha coses per les quals has d’esperar.
Tenir un Audi des de 160 € al mes* amb
un rènting increïble i amb tots els serveis
inclosos no n’és una.
Gama Audi. Emissions combinades CO₂ (g/km): 0-302 (NEDC: 0-298). Consum combinat combustible (l/100 km): 5,3-13,3. Consum elèctric kWh/100 km: 22,5-26,2.
*Oferta Audi Financial Services calculada per a un Audi A1 Sportback Advanced 25 TFSI 70 kW (95 CV) 5 vel. amb un contracte de rènting a 36 mesos i 30.000 km totals, abonant una entrada de 3.379 € a través de Volkswagen Renting S.A. La quota i l’entrada no inclouen IVA. Canvi de pneumàtics
no inclòs. Inclou tots els serveis en Xarxa Oficial Audi de manteniment i desgast, garantia (reparació d’avaries), assegurança a tot risc sense franquícia i assistència en viatge durant el període contractat. Per a altres versions i equipaments, consulti el seu Concessionari Oficial Audi. Oferta vàlida
fins al 31/07/2019 per a unitats en estoc. Audi Financial Services és una marca comercialitzada per Volkswagen Finance S.A. EFC. El model mostrat no correspon a aquesta oferta.

