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Igualada torna demà, 41 anys després,
a ser final d’etapa de “la Vuelta”
La ciutat va ser arribada l’any 1978,
i la darrera com a sortida, el 1994

Els ciclistes arribaran pel Passeig i
el c/Lleida, fins el Parc Central
Pàgina 8

Vilanova
del Camí i
Montmaneu,
de Festa Major
Pàgines 15-16 i 18

La Festa Major
d’Igualada,
molta gent...
i molts
problemes
Pàgina 9

L’Anoia, inclosa
en un projecte
europeu de turisme
L’Agència Catalana de Turisme liderarà el projecte europeu Med Pearls, i en formarà
part la comarca de l’Anoia.
Aquest programa té com objectiu la creació de 26 experi-

ències turístiques en diversos
països del Mediterrani, amb
l’objectiu de posicionar-los
internacionalment. S’ha escollit l’Anoia, Les Garrigues i la
Ribera d’Ebre.

Pàgina 10

Anoia Motor

Ciclistes de la Vuelta a España 2019, aquesta setmana. Foto: Luis Àngel Gómez.

El castell de Claramunt, un dels atractius turístics de l’Anoia.

Hostalets, a
punt per a la
Festa de la
Verema

Av. Barcelona, 121 - Igualada Tel. 93 804 02 00
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L’EDITORIAL

L

Cal polir coses

a Festa Major d’Igualada ens ha deixat dies de
gresca però també actes d’una gran qualitat cultural, cívica i social. El teatre de Xiques a l’Aurora, que ha tingut un important ressó nacional,
les visites a l’edifici del que serà el nou Arxiu Comarcal
i Escola Oficial d’Idiomes, el participadíssim concert
d’Obeses i Dr. Prats al Parc Central, l’excel.lent exhibició
castellera i algunes actuacions musicals com la del
presentador Manel Fuentes amb un tribut a Bruce
Springsteen, han deixat
petjada en la Festa Major
que dilluns va viure el seu
final amb un acolorit castell
de focs.
Malauradament,
però,
hi ha aspectes que han
contribuït -també- que
la festa d’estiu més gran
de l’Anoia no sigui d’especial bon record. Les queixes
veïnals pel soroll en un determinat punt de la ciutat, el conflicte etern entre colles i d’aquestes amb el
govern municipal sobre el model de la festa i la seva
organització, i, finalment, un augment evident del
consum d’alcohol entre joves i adolescents -un detall
que té un rerefons que ultrapassa la ciutat i esdevé un
problema social de gran envergadura- han enterbolit,

podríem dir, la crònica de la Festa Major 2019.
Està clar que caldria polir coses, i no totes elles tenen com
a primer actor a l’Ajuntament. És evident que ubicar un
espai molt cèntric com a nucli neuràlgic d’un grup tan actiu com la Coll@nada esdevé problemàtic si hi ha veïnat
molt a prop. Malgrat que siguin dies de festes i ja se sap
que viure al centre té aquest hàndicap, no té sentit que
les activitats estiguin
radicades sempre en el
mateix lloc. Si logísticament és difícil distribuir
l’emplaçament, el millor
seria cercar un espai
alternatiu que afecti al
mínim de persones possible.
Respecte les colles, el
tema ja comença a fer
una olor desagradable.
Potser caldria repensar el model organitzatiu de Festa Major i, d’una vegada, establir una comissió decisòria que representi de debó a la societat civil, de forma que tothom
hi tingui garantit el dret de veu i, si cal, de vot. No
té sentit donar lliçons de democràcia participativa
i defensar referèndums a tort i a dret, i ser incapaços d’establir mecanismes per posar-se d’acord en fer
una Festa Major on tothom pugui somriure.

Respecte les colles, el tema
ja comença a fer una olor
desagradable. Caldria repensar
el model organitzatiu i, d’una
vegada, crear un òrgan decisori

MÉS ENLLÀ
DE L’ANOIA

Jordi Sànchez diputat de JxCat al
Congrés suspès, ha rebutjat un avanç
electoral a Catalunya com a resposta a
una sentència condemnatòria als líders
independentistes, del TS i ha demanat
que “no s’utilitzi la resposta a la sentència per fer política de partit. Barrejar
anticipadament la resposta a la sentència amb eleccions són ganes de fer-nos
combregar amb rodes de molí.”
Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, des de la Universitat Catalana
d’Estiu a Prada de Conflent ha lamentat que els presos polítics no decidíssim
marxar a l’exili quan van tenir l’ocasió.
“Què passa si hi ha un judici i ningú no
hi va?” i va afegir “L’exili té una raó de
ser: la construcció nacional.” Per concloure “Estic segur que aquí hi ha gent
de dretes i d’esquerres, però a tots us

uneix un mateix objectiu. No es dispara dins de la trinxera. S’ha de disparar
cap a fora.”

administratiu contra l’incompliment de
la llei orgànica de finançament de les
comunitats autònomes”

Carmen Calvo, vice-presidenta del
govern espanyol en funcions, ha dit
que “Open Arms s’arrisca a sancions
de fins a 901.000 euros que li pot imposar la Marina Mercant espanyola,
depenent del ministeri de Foment, per
haver salvat migrants. La seva llicència és per a repartir ajuda humanitària, però que no té permís per fer salvaments. Ho sap el capità, tots estem
obligats a complir la llei i tots sabem
què podem i què no podem fer”.

Quim Torra, president de la Generalitat ha dit “A l’ofec financer denunciat
pel Vicepresident -que portarem als
Tribunals-, el Govern espanyol avui ens
fa saber que vol acabar ara amb l’acció
exterior catalana. No hi ha cap altre
camí que la confrontació democràtica
i la defensa dels nostres drets socials i
polítics.”

Òscar Camps, fundador d’Open
Arms, ha reaccionat amb ironia “no sé
si la ministra parla per sí mateixes o bé
és el ventríloc de Matteo Salvini”.
Pere Aragonés, vicepresident de la
Generalitat, ha dit “l’Estat reté de forma irregular 1.317 milions d’euros
d’avançaments de finançament i de la
recaptació de l’IVA. Aquest recursos
no són de lliure disposició del govern
espanyol i corresponen a l’estricta aplicació de la llei” i va anunciar que “demanaré al Consell Executiu l’autorització per presentar un recurs contenciós

Alfred Bosch, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, ha dit “l’acció
exterior de Catalunya no només és legal
i legítima, sinó que és necessària. Farem
front a l’enèsima arbitrarietat del Govern espanyol.”
Jordi Cuixart, president ‘Omnium Cultural, ha fet una crida “a desobeir aquelles lleis injustes quan calgui” però “militant en la tendresa amb el més gran
dels nostres somriures”, per concloure
que “diguin el que diguin les sentències,
des de la nostra entitat persistirem en la
lluita per la llibertat i els drets humans
arreu dels Països Catalans.”
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Onze de
Setembre

E

l curs polític a Catalunya –i els
darrers nou anys també a Espanya- comença amb la celebració
de l’Onze de Setembre. La festa
nacional catalana és el moment que d’una
forma cada vegada més reivindicativa, els
catalans ens mostrem al mon, decidits a esdevenir un país lliure.
Aquest any però, els ànims sembla que estan més baixos del que és habitual i no son
pocs els que diuen “aquest any no hi aniré”.
La desgràcia que han fet els partits polítics,
sobretot després de les eleccions municipals (una vergonya que li hem “d’agrair”
entre d’altres al Marc Castells) barallant-se,
no és el millor escenari per a decidir-se a
passar un dia de festa, manifestant-se per
Barcelona. Sincerament, ni a mi no em ve
tan de gust com altres anys.
Però hi aniré, hi hem d’anar.

Hi hem d’anar perquè hi ha qui des de Madrid ens comptarà per a calibrar si som
més o menys que l’any passat. I si la manifestació de l’onze de setembre d’aquest any
punxa, la força repressora de l’Estat espanyol encara serà mes forta i més barroera
del que és habitualment.
Penso que estem en el pitjor moment del
procés independentista i just per això, no
hauríem de deixar de participar a la festa
nacional de Catalunya. En l’immediat horitzó tenim la sentència contra els presos
polítics catalans que requerirà una resposta contundent i unitària i només amb una
demostració potent de suport popular, es
podrà revertir la situació actual.
Tinc clar que tan si som un milió, com si en
som dos, com si en fòssim tres, l’Estat espanyol no variarà la seva postura. De fet portem vuit anys fregant els dos milions cada
any i no els ha tremolat el pols a l’hora de
repartir garrotades amb les porres i també
garrotades judicials. Per a qui és important
omplir novament els carrers de Barcelona,
és per a nosaltres els catalans. És la nostra
festa nacional. La més pacífica i participada
del món. És el nostre aparador internacional i crec que no hi hauríem de renunciar.
Per tant penso que passar tota la Diada per
Barcelona, participant de tots els actes programats –i dels que no s’han programat- és
la millor opció per aquesta edició de l’Onze de Setembre. Encara que fóssim alguns
menys que l’any passat, cada manifestant
serà un rebuig a l’Estat que ens oprimeix
tots els dies de l’any.
Després de dos anys de reculades polítiques, comença a ser hora que ens donem
impuls popular per a passar un octubre
que s’anuncia calent. Podem deixar al terra les banderes dels partits, hi tenim tot el
dret, però no podem deixar a terra la nostra Diada Nacional.
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15 anys reivindicant allò que som

FÈLIX SIMON

President Pro Vegueria Penedès

La tribuna
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l Pacte del Tinell del desembre de
2003 recollia el compromís de reformar l’organització i la divisió territorial de Catalunya, i el nou Govern
de la Generalitat es va posar a treballar-hi. La
previsió era implantar les vegueries, i la regió
del Penedès quedava adscrita a tres: el Baix
Penedès a la vegueria del Camp de Tarragona,
l’Alt Penedès i el Garraf a la de Barcelona, i
l’Anoia a la de la Catalunya Central. Davant
d’això, el mes de juny els representants polítics de les quatre comarques i les seves capitals van signar la Declaració de Sant Martí,
que advocava per integrar-les totes en una
única vegueria del Penedès. A l’estiu l’Institut
d’Estudis Penedesencs (IEP) va iniciar una
campanya per reclamar aquest objectiu i l’onze de setembre de 2004 va fer públic el Manifest del Penedès. Tanmateix el 15 de desembre el Govern de la Generalitat va presentar la
seva proposta en ferm que preveia 7 vegueries
sense la del Penedès, que es mantenia dividit
en les tres abans esmentades.
El febrer de 2005 es va constituir la Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP), que va
endegar campanyes per al seu reconeixement
mitjançant actes informatius i reivindicatius
per sensibilitzar l’opinió pública, així com entrevistes amb els principals responsables polítics del país perquè se sumessin a la demanda.
En pocs anys, les adhesions a les accions de
la PVP van ser majoria: 66 ajuntaments que
representaven el 93% de la població; els 4
Consells Comarcals; 132 entitats, associacions i grups que suposen 7.950 associats; 13
associacions empresarials que suposen 5.250
empreses, a part dels ciutadans que ho feren a
títol individual.
Però fins al cap de 6 anys, no es va aprovar la

#L’enquesta
de la setmana

Llei 23/2010, del 22 de juliol, que fixava l’Àmbit de planificació territorial del Penedès. I la
vegueria encara trigaria 7 anys més, total 13
anys, ja que la llei que la creava és la 2/2017
del 15 de febrer; i fins al cap de 14 anys, no es
va crear la Delegació Territorial del Govern,
que s’ubica a les instal·lacions de l’Institut
Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) a Vilafranca del Penedès, i també es nomenà el Sr.
Pere Regull, delegat territorial del Govern de
la Generalitat al Penedès.
I arribem al 2019, quinze anys desprès, i seguim esperant el Pla Territorial Parcial, i la
descentralització dels serveis de les delegacions del Govern al Penedès encara ha de
començar. El passat 14 de març, a la Vil·la
Casals, davant la majoria d’alcaldes de la Vegueria, vàrem poder explicar públicament
al president Torra quines eren les nostres
reivindicacions i mancances... ell es va comprometre a desplegar els serveis territorials

Et sembla bé el pas de la Vuelta
a España per Igualada?

Sí 63%

afegint que les competències de la vegueria
«no poden passar només pel nomenament
del delegat del Govern». I el mateix president
Torra, va dir enguany a la Universitat Catalana d’Estiu: «ens devem a la voluntat popular
representada en les nostres institucions democràtiques i no només n’hem de ser honorables representants, sinó també fidels i lleials
representants de la voluntat del poble».
El temps fuig. ¿Quants anys més ens haurem
d’esperar? Sabem prou bé que a vegades ens és
més còmode seguir vivint en la passivitat, en
la rutina o el convencionalisme de les formes
i del que és “políticament correcte”. Llavors
tenim el que ens mereixem. ¿No ens podríem espavilar de nou i fer-ho possible? ¿No és
prou engrescador treballar per uns objectius
destinats a democratitzar l’ús del territori, a
facilitar a tothom l’accés als béns i serveis, i a
reduir les desigualtats socials?

Cada setmana tenim
una enquesta a:

No 37%

participa-hi!

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 (EPÍLEG)
Carles Bisbal i Sendra
Bé, doncs, ja ho tindríem, això...
I la veritat és que ens anem acostant,
per fer-ne una valoració, tal i com
jo ho he viscut, podríem dir que els
tres primers dies han anat prou bé, ja
s’han començat a veure alguns canvis,
la música en general estava més baixa, segur que no al gust de tothom,
però més baixa, i l’hora de plegar
es respectava, això ja passava l’any
passat.
Ja som a dijous, operació cigró... s’ha
acabat més o menys a l’hora, però la
gent s’ha quedat a la plaça fent gresca.
L’últim cop que he mirat el rellotge
abans de dormir-me eren les 5,15 h.,
jo a les 7 ja tornava a estar despert,
1,5 hores de dormir essent optimistes, aquí els que s’han lluït són els de
l’Ajuntament, doncs a les 8 h. si algú
podia dormir més, a algun savi se li
ha acudit que la plaça de bon matí tenia que estar ben neta (cosa que em
sembla molt bé), i ha fet venir tota
la cavalleria del servei de neteja...
Aquestes màquines bufadores amb
motor de gasolina, amb un soroll infernal, que potser de papers al terra
no en deixen, però les entrades de
les cases queden ben empolsinades,
per assegurar-se, això sí, que tothom
s’acabés de despertar. Què se’n han fet
de les escombres?
Divendres, a les 5,32 h. he vist el rellotge abans de dormir-me, m’he
tornat a despertar a les 5,58h. per
un soroll, no he tornat a dormir fins
passades les 6,37, m’han despertat
les màquines fantàstiques de la Casa
Gran, tot i que haig de dir, que potser
han recuperat les escombres, doncs
els bufadors no els he sentit, encara

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

deu quedar algú amb una mica de
seny... tot plegat potser 1,5 hores de
son...
Dissabte i Diumenge ja els dono per
perduts...
Sembla que us expliqui la meva vida,
però vull fer entendre que si dijous la
gent, en acabar l’operació cigró ,hagués anat a .... bé cadascú a on volgués,
però lluny de la plaça, i divendres, per
exemple el Passacalle de les 2,30 h.
l’haguèssin fet a un altre indret, serà
que no hi ha carrers..., doncs ja seria
diferent.
Fins i tot se’m acut, que, desprès de
cada acte a la plaça, es podria fer un
Passacalle i emportar-se la gent ben
lluny... ben lluny...
Dissabte i Diumenge...
No vull que se’m entengui malament,
la gent que té iniciativa, idees, ganes
de fer coses i més d’una manera altruïsta crec que se’ls ha de donar suport,
l’ambient que hi ha és maco, i crec que
ens hem d’entendre.
Dec tenir la síndrome d’Estocolm...
potser és la falta de son...

QUE ES QUEDI MOSSÈN
FRANCESC
86 feligresos de la P. Montserrat
Als feligresos de la parròquia del barri
de Montserrat ens agradaris que Mossèn Francesc es quedés amb nosaltres
mentre la seva salut li hi permeti, per
això ens dirigim a qui correspongui
per a sotmetre-ho a la seva consideració.
Des del primer moment tots o gairebé tots vam connectar amb la seva
manera de transmetre el missatge de
Jesús, l’Evangeli.

ELS CIRCS D’EN JOSEP
ELIAS i FARRÉ
Jafepi
Enmig de tots els actes de la Festa Major, un dels que va destacar va
ser el recordatori que el veteraníssim
periodista igualadí Josep Elias i Farré va oferir a la ciutat, empès per la
seva afecció de sempre al món dels
circs. Una afecció que es va traduir,
en aquest cas, amb l’acurada exposició de vida i miracles dels espectacles
circenses presentats a Igualada al llarg
del temps. Aviat està dit, però cal una
estima superlativa a la màgia del “más
difícil todavía” per haver recuperat,
puntualment, sense fissures, la història d’un art, circumscrita a la seva
presència en una població.
Una presència que va ser normal durant moltíssims anys, sobretot en l’assenyalada data de les festes majors.
De la gent d’edat madura, qui és que
no ha anat al circ per Sant Bartomeu,
una o moltes vegades a la seva vida?
Darrerament, les presències de la carpa festiva s’han diluït força. Una baixa
propiciada per les modes. En el cas del
circ, la competència irrefutable dels
temps canviants, amb la facilitat de
“veure circ” –per cinema, en teatres o
televisió en circumstàncies i hores diverses, de qualitat i amb comoditat-,
ha dificultat molt el manteniment actiu de les companyies circenses i de
poder plantar en directe la màgia de
les carpes en els espais adients de les
poblacions.
Però si ja no per les festes majors
per sistema, sí que esporàdicament a
qualsevol època de l’any et pots trobar
encara amb la rodonesa d’una carpa al
costat gairebé de casa. Cada companyia d’aquests rodamons somniadors
tindria les seves històries per explicar.

I en Josep Elias ha estat testimoni de
moltes d’aquestes vivències. Ha anat
recollint programes, cartells, fotografies, retalls de premsa, ha mantingut
contactes, és corresponsal d’una revista de circ, i ha anat sabent d’aquests
històries. I ara ens les presenta i explica. I encara més: per reblar el clau, de
tot això aviat en sortirà un llibre que
ja té escrit. De moment, però, tenim
l’exposició. Encara vigent. Encara s’hi
pot anar fins al 8 de setembre. Encara
podem veure referències i visualitzar
imatges dels circs que dels anys 1923
al 2018 han passat per Igualada.
L’exposició té interès. I com es diu ens
uns paràgrafs marcadament poètics
en el programa de presentació, és “un
món de somnis, emocions, sorpreses
i acrobàcies que ens deixaven sense alé” (Pere Camps), o que “creuar
el pas de la porta del circ, recórrer
aquell tros que uneix –o separa- el
carrer de les serradures de la pista,
és iniciar un viatge al més enllà, a un
món de sentiments endormiscats on
neix una unió entre l’espectador i l’artista” (Joan Cortadellas). La gentada
que va fer companyia a Elias i autoritats el dia de la inauguració per la
Festa Major 2019, denota l’estima a
la persona i la suggestió popular del
tema. És d’elogiar la feinada d’en Josep
en haver guardat i d’oferir ara la documentació, amb la col·laboració dels
fons de l’Arxiu Fotogràfic Municipal i
reculls de premsa de l’hemeroteca de
la Biblioteca Central. Cal afegir que
en Josep Elias és una d’aquelles persones que per sort hi ha a les ciutats, les
quals, com formiguetes treballadores,
podrien passar més o menys desapercebudes, però que de manera ben merescuda, com ara ell, mereixen tenir el
seu “dia de glòria”.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

CLUB FUTBOL IGUALADA
El CF Igualada s’estrena demà dissabte a la Tercera Divisió. Els
igualadins començen així una nova aventura, després d’un ascens
que va arribar tard però del tot merescut. Molta sort!

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

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY BENZINA
ANY: 2018 PREU: 6.900€
FINANÇAMENT: DES DE 112€/MES

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA AYGO 70 X-WAVE DESCAPOTABLE BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 8.500€
FINANÇAMENT: DES DE 138€/MES

TOYOTA YARIS 70 CITY BENZINA
ANY: 2018 PREU: 7.900€
FINANÇAMENT: DES DE 129€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 9.900€
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 9.900€
FINANÇAMENT: DES DE 161€/MES

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 11.900€
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES

TOYOTA YARIS 110 FEEL BENZINA
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 11.900€
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 11.900€
FINANÇAMENT: DES DE 194€/MES

TOYOTA YARIS 100H ACTIVE HYBRID
OPORTUNITAT ANY: 2018 PREU: 12.400€
FINANÇAMENT: DES DE 202€/MES

TOYOTA CHR 125H ADVANCE HYBRID
ANY: 2018
PREU: 19.900€

TOYOTA VERSO 130 ADVANCE BENZINA
ANY: 2018 PREU: 13.900€
FINANÇAMENT: 226€/MES

Av. Europa, 4 · IGUALADA · Tel. 93 804 82 30 · www.toyotaigualada.toyota.es
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Versots de la Festa Major del Ball de Diables d’Igualada
FOC! FOC! FOC!
Els Diables volem foc!
FUM! FUM! FUM!
Amb les forques ben amunt!
TRONS! TRONS! TRONS!
Que espeteguin els racons!
LLUCIFER:
Som Diables centenaris
que venim del 1.400
amb tradició d’incendiaris
fem del foc, un crit al vent.
DIABLESSA:
Als Diables d’Igualada
el sexe ens és ben igual.
Som diables i diablesses
i tots som fills del mal!!
FOC! FOC! FOC!
FUM! FUM! FUM!
TRONS! TRONS! TRONS!
LLUCIFER
Bon dissabte tarda Igualada!
Quina Festa major més estranya
des de dilluns que vaig castanya.
Que el que bec jo no és pas poc
després de tanta cercavila o correfoc!
DIABLESSA
Llucifer! Què som dimecres!
Que no saps en quin dia vius?
Aquest any no sortiràs tant de festa,
i em menjaràs la figa al niu.
LLUCIFER
Vatua! Aquest any ens l’han ben col-Ada!
Un Jep d’hòsties s’enduran per tocar-me el collons ja sabem com funcionen les coses a Igualada..
Pere! Per fer això ja pots tornar a fer
mitjons!
Diablessa
Però centrat Llucifer
que uns versots hem de fer,
tot i que en teoria
avui no sigui el dia.
DIABLE 1r:
Ciutat en obres i millores pels veïns
Vores, parcs, carrers i jardins
La Teneria li han fet un lifting complert
ara és un arxiu de moment desert!
I el nou Institut Badia i Margarit
no té parets i ja s’ha quedat petit
I heu vist la millora de la Masuca?
Si algú ho sap agafa i em truca
LLUCIFER
8 anys deixant la ciutat fina
Convivint amb tanques i carretes
Al llibre de la història igualadina
Sortiràs com en Marc el manetes
DIABLE 2n:
Nois! Sí que estem de sort;
Ja som ciutat europea de l’esport!
Però jo no veig gaires coses diferents,
potser més gent al Rec corrent
Patricia, i tu a què esperes?
on juguem a bàsquet hi ha goteres,
I a les pistes de dalt,
el sostre cau!
DIABLESSA
Enlloc de la clàssica samarreta
a l’esportiueig al nens daran de record
botes, armilla i casc de paleta,
per si els cau al cap un roc.
DIABLE 3r:
Air bnb ha aterrat a Igualada,
De Barcelona foragitada.

Ens quedem el que no vol la capital
I ens ho venen com un fet fenomenal.

L’opinió d’Europa cada cop és més
crítica
però a Espanya no importa gens ni mica.
I nosaltres? Quina resposta els donarem?
Amb unitat d’acció al final, vencerem!

De ser famosos per la Pell,
Sembla que ara busquen el turisme.
Fent servir el reclam del Rec Vell.
El museu i quatre cases del modernisme.

DIABLE 11è:
La festa de la Coll@nada es rovella,
i jo no l’acabo de gaudir,
perquè com a veí de la Font Vella
a les nits no puc dormir!!

LLUCIFER
Alguns faran el negoci del segle
llogant el pis a estrangers
mentre es va fent fora del centre
a petits comerços i botiguers.
DIABLE 4rt:
Tenim un premi internacional per
l’anella verda
Però a mi això m’ha deixat una mica confús presentant-te a la Generalitat?
Com pot guanyar si sempre està ple
Sense el sou de la Diputació
de merda
Et faltarà vi al porró
I a sobre és un projecte inconclús?
T’havies acostumat a l’opulència
Ja som la perla de la Catalunya Central! I ara arriben temps de decadència
Castells, boscos i masies eco-chic
REPLICA: DIABLESSA
Serem trending-topic mundial
I ja que tindreu bastant merder al
Fixeu-vos el que us dic!!
consistori
millor que no feu enfadar als meus
DIABLESSA
dimonis!
Som la Toscana catalana
El nostre drac necessita una rèplica urgent
Déu n’hi do amb la comparació.
I si es trenca, us fotrem foc a l’Ajuntament!
No hi ha terra més ufana,
para, que encara ploraré d’emoció!
DIABLE 7è:
Se’ls veu cofois als d’Esquerra
DIABLE 5è:
de 3 a 5 regidors han pujat
La entesa independentista
els seus vots ja no estan per terra
després d’eleccions va a pitjor
però la poltrona no han guanyat.
Fins i tot el Marc s’apunta a la llista
Perquè el PSC mani a la Diputació
En Conill ho tenia clar
Potser aquesta és una nova tendència i el pacte a tres va provar,
Alguns s’estranyen i d’altres tiren coets la Neus s’hi va negar:
I el Marc no l’hi importa deixar la pre- - amb el de Flaixbac ni parlar!
sidència
En mans d’una “sociata” de l’Hospi- DIABLESSA
l’Enric ens va copiar ho del soterrament,
talet
però ells del passeig i nosaltres del tren.
No sé que es va fumar per aquest invent
LLUCIFER
Però ei!!! Que nosaltres també en voPerò Esquerra també va fent via
lem!
I a Junts li pispa alguna alcaldia!
Els del 155 es pixen amb la disputa
perquè els indepes els hi fan la feina DIABLE 8è:
Quina sort que té Igualada
bruta!
Amb un alcalde tant macarra
Menyspreant als seus rivals
DIABLE 6è:
al més pur estil de ciutadans.
Marc, quina hòstia t’has fotut
La majoria no has obtingut
Tot i anar amb el llaç groc
I ara, com ho vols arreglar?

A CUA D’ULL

Ataca a ERC i Poble Actiu
i si vol fer un pacte barroc
al Cuadras del PSC li somriu!

Festa per tothom reivindiqueu
però una sola ubicació utilitzeu!
Als veïns ens sobra la generositat
I volem que aneu a repartir-la per la ciutat!
DIABLESSA
Només un any vau anar al Pati Vila
I aquest serà el segon a Pius XIIè
Els veïns ja us tenen al punt de mira,
l’any que ve, si voleu, l’infern us deixaré!

LLUCIFER
PSC, “Partit Sociata Comodí”.
Pacten sense importar el color.
Doncs potser que pactin amb mi
DIMONI:
per ficar una tele més grossa al men- Alça, alça Llucifer
jador!
si tenim uns bons coets
i bona festa puguem fer.
DIABLE 9è:
Que “Visca la Diablessa
A Espanya les esquerres
i les banyes de Llucifer”.
no s’han ficat d’acord
i ara per nosaltres la merda
LLUCIFER:
Eleccions a la tardor
Alerta! Alerta Diables
pareu bé l’atenció!
A nosaltres ens interessa el pacte
La victòria serà nostra
i que no es faci de pregar el Pablito
si no ens falta vi al porró.
que millor que mani aquest sociata
que la merda del trifachito!
DIABLESSA:
Gloriós Sant Bartomeu
LLUCIFER
que d’Igualada n’ets patró,
I la feineta del Rei no acaba
fes que les banyes que porto
rebent un i altre a palau
no se’m tornin de debò.
esperant que no li treguin la paga
i li quedi cara de babau!
ARCÀNGEL SANT MIQUEL:
Ai aquesta Diablessa
DIABLE 10è:
i aquest pobre Llucifer
A la tardor tindrem la sentència
que avui en la nostra gran festa
Dels encausats per la independència
semblen uns àngels del bé.
tot i que diuen que han de deliberar
només els hi falta enquadernar.
Soc l’Arcàngel Sant Miquel
i vigilo amb l’espasa nua
Ens diuen que son garants de la de- aquests diables de Déu,
mocràcia
que no els hi tallin la cua.
Tot i que això sembla Istanbul
I com que els informes no els hi fan gràcia Fem d’avui una gran festa!!
Només els fan servir per netejar-se el cul I en el dia del Sant Patró,
els Diables d’Igualada, us diem:
REPLICA: LLUCIFER
BONA FESTA MAJOR!

LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador
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Igualada
Demà dissabte, Igualada acull el final d’etapa de la
Vuelta a España de ciclisme
REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada acull demà dissabte el final d’una etapa
de La Vuelta, una de les
tres grans curses ciclistes del
calendari mundial, juntament
amb el Tour i el Giro. El pilot
arribarà a la meta situada a
l’avinguda de Catalunya després de completar un recorregut de 166,9 Km que s’haurà
iniciat a Valls i que haurà inclòs el pas per punts com Santa
Coloma de Queralt, Sant Martí
Sesgueioles, Calaf, Manresa i
el port de Montserrat. El final
d’etapa es podrà veure per televisió a La 1 de RTVE i per
Eurosport.

Arribada a Igualada
Els organitzadors preveuen
que els corredors arribin a la
línia de meta entre un quart de
sis i les sis de la tarda, en funció
del ritme de la carrera. La cursa
entrarà a Igualada per l’avinguda de Monserrat i passarà per
davant de l’estació d’autobusos
i pel Passeig Verdaguer per pujar cap al carrer Lleida abans de
tombar a l’esquerra en direcció
al Parc Central. El recorregut de l’etapa, amb l’ascensió a
Montserrat a pocs quilòmetres
de meta, fa preveure una cursa
animada i amb un final molt
disputat.
No és el primer cop que la capital de l’Anoia rep un final
d’etapa de La Vuelta, tot i que
l’antecedent més immediat es
remunta a l’any 1970. També
cal afegir que en tres ocasions
la ciutat ha estat el punt de partida d’una etapa (l’últim cop el

La meta estarà situada
a l’avinguda Catalunya, a tocar del Parc
Central, i els ciclistes
passaran pel Passeig
Verdaguer i el carrer
Lleida abans d’arribar
1994) i que els anys 1977 i 1978
també hi va haver sengles finals d’etapa en què oficialment
constava que es feien a Igualada, tot i que el recorregut va finalitzar a la Tossa de Montbui.
I a aquest historial cal afegir-hi
també les diverses ocasions en
què la ciutat ha acollit etapes de
la Volta a Catalunya.
Igualada, de fet, ha estat històricament una ciutat aficionada
al ciclisme, un esport que va
viure l’etapa d’or amb les curses
que es disputaven al velòdrom
que durant molts anys hi va haver a la zona on ara hi ha l’IES
Joan Mercader. Actualment,
cal destacar la figura de la ciclista local Lorena Llamas, que
fa unes setmanes ha decidit retirar-se, després d’haver corregut durant dos anys en l’equip
professional Movistar. Anteriorment, durant la primera
dècada d’aquest segle, també
cal destacar la trajectòria professional del ciclista local Juan
Fuentes, que fins i tot va arribar a disputar quatre edicions
de La Vuelta amb diferents
equips italians.

Importants afectacions
de trànsit
Atesa la complexitat de la cursa, durant el dia de l’etapa no
es permetrà la circulació de
vehicles dins l’horari de pas
de l’esdeveniment en els carrers de l’itinerari de la prova i
en els destinats a l’organització.
Els carrers afectats quedaran
totalment tallats al trànsit entre les 14.00 i les 20.00 h i l’ús
dels guals de vehicles quedarà
restringit des de les 09.00 fins a
les 20.00 h.
D’altra banda, atès que l’estació
d’autobusos d’Igualada queda
totalment afectada per aquest
esdeveniment, es preveu una
parada provisional per poder
donar servei als usuaris de
transport públic interurbà. La
parada provisional estarà ubicada a l’Av. Gaudi, 3 i estarà
operativa durant tot el dissabte 31 d’agost. També hi haurà
afectacions en les línies de bus
urbà i es posaran avisos a tots
els autobusos i parades anul·lades i també a les xarxes socials
i al web municipal.
Per a qualsevol consulta o actualització de la informació,
es podrà consultar el canal de
Twitter de l’Ajuntament. @
ajigualada o trucar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (93 803 19
50) o a la Policia Local.

lectius independentistes coordinats pel moviment CDR han

convocat una protesta amb
xiulets al Parc Central.

Convocada una protesta
independentista
D’altra banda, coincidint amb
el final d’etapa, diversos col.
Carrers afectats, demà, pel pas de la Vuelta.

Horaris de pas per l’Anoia

TRANSPARÈNCIA
EFICÀCIA
PROFESSIONALITAT

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

Perfil de l’etapa de demà.

Destrucci— d'arxiu
confidencial

				Caravana
Carrera
Santa Coloma de Queralt
12:50		
14:27
St. Martí Sesgueioles		
13:41		
15:06
Calaf				13:48		15:13
Port de Montserrat		
15:40		
16:41
Montserrat Park (antiga NII)
16:02		
17:00
Meta a Igualada (Parc Central) 16:26		
17:22

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

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

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

iuristrivium7@gmail.com

Tel. 93 801 71 07
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Una Festa Major participada amb protestes veïnals, queixes de
colles a l’Ajuntament, i una lamentable imatge nocturna
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

L

a Festa Major d’Igualada 2019 no passarà
precisament a la història per ser una de les més plàcides que es recorden. Tot el
contrari. Sí que és cert que, en
general, va ser una festa molt
participada, i el públic va decidir sortir al carrer i gaudir
dels moltíssims actes de qualitat que l’organització va situar
en el programa oficial. D’aquí
que dimecres, el regidor de
Promoció Cultural i Relacions
Institucionals Pere Camps es
mostrés cofoi davant els mitjans de comunicació. “Tenim
un model concret de Festa
Major, consolidat, i els igualadins ja s’hi han adaptat”,
deia el regidor, qui destacava,
tot resumint la festa, “l’emoció de la diada castellera”, en
la que els Moixiganguers van
repetir la “tripleta” i els Capgrossos de Mataró i especialment els Joves de Valls van
oferir una actuació de molts
galons. El regidor va xifrar en
95.000 persones les que han
participat a la festa, 14.000 de
les quals només en el concert
d’Obeses i Dr. Prats al Parc
Central.
Cost de 283.797€
Camps va explicar que la Festa
Major 2019 va tenir un cost de
283.797€, quaranta-cinc mil
menys que l’any passat, amb
uns ingressos que han estat de
54.000€, tot i que els números
encara no estan tancats.
Però no tot són flors i violes.
La festa d’aquest any ha tingut,
de fa dies, un clima tens per les
protestes d’un grup de veïns
de la plaça Pius XII queixosos del soroll excessiu que hi

Molta gent comenta
l’alt nombre de joves -i
molts d’ells adolescentsbeguts a altes hores de
la matinada pel centre
de la ciutat
ha durant els dies de la Festa
Major, la qual cosa va obligar
l’Ajuntament ha instal.lar sonòmetres de control i a rebaixar les hores de tancament en
alguns dies. La situació, però,
no ha agradat a la Coll@nada
-que ha renunciat a la subvenció municipal per tenir més
llibertat-, que des de l’any passat té aquest espai com a Territori Festiu, el centre neuràlgic
de les seves activitats. El cert
és que aquest punt de la ciutat
ha estat a rebentar de gent tots
els dies, especialment durant
les nits.
“Mala gestió
de l’Ajuntament”
Algunes colles -altra vegadas’han mostrat també queixoses davant el govern municipal
pel què consideren una “mala
gestió” del calendari de la Festa Major, i no precísament
contra el regidor Pere Camps,
sinò més aviat respecte els tècnics, tal i com explicaven a La
Veu la setmana passada des de
Ball de Sant Miquel i els Diables. Contraprogramacions
d’actes, imposicions, decisions
unilaterals i la reiterada manca
de decisió final sobre la festivitat i el model d’actes entorn de
Sant Bartomeu han fet acabar
la paciència d’alguns grups...
La situació ha arribat a tal
punt que s’han vist pancartes
de protesta al bell mig de la
plaça de l’Ajuntament, i la re-

Protesta de la Festhi abans de l’exhibició castellera de diumenge. Fotos: Joan Guasch.

L’Ajuntament, satisfet
de la participació de
95.000 persones a la
Festa Major, que ha
costat 283.797€
núncia d’algunes colles, com
la Festhi, a actuar. “Davant la
No Gestió, la Festhi no calla,
no balla”, apuntava una pancarta poc abans de l’inici de
l’Exhibició Castellera. “Sense
model no hi ha festa. Ens hem
cremat amb l’Ajuntament” i
“Mediació, diàleg, model, us
toca a vosaltres”, dèien d’altres,
dirigides a les autoritats presents al balcó. Feia molt temps
que no es veia quelcom així,
i menys en un dels moments
més importants de la festa a la
ciutat.
De moment, aquesta situació
que cal qualificar de, com a
mínim, singular, ha tingut escassa resposta al govern mu-

PREINSCRIPCIÓ
ON-LINE
NOU ALUMNAT

Pilar de 8 amb folre i manilles de la Joves Xiquets de Valls,
i 3d8 dels Moixiganguers, diumenge a Plaça.

nicipal i a l’oposició, tot i que
s’augura un debat imminent
sobre el tema, abans que acabi
refredant-se.
D’altra banda, força ciutadans
s’han mostrat queixosos de
l’alt nombre de joves, molts
d’ells adolescents, que anaven
força beguts durant les mati-

nades de tota la Festa Major.
Alguns veïns dels carrers més
cèntrics vòmits, pixarades i
defecacions en portals. Tot i
estar prohibit, la nit de dissabte a diumenge es podia comprar alcohol sense cap tipus
de problema en determinats
establiments de la ciutat.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

del 2 al 5 de setembre
www.eoiigualada.cat
PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL
05/09, a l’escola, de 9 a 14.00

ESCOLA OFICIAL
D’IDIOMES D’IGUALADA

Av. Barcelona, 105 (baixos) Igualada
93 803 32 01 / 93 803 17 70
info@eoiigualada.cat

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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L’Anoia, dins el projecte europeu
Demà, torna la Gran
Med Pearls per sobre l’Slow Tourism Pagesada a l’Espelt
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

L

’Agència Catalana de
Turisme (ACT), del Departament d’Empresa
i Coneixement, liderarà el
projecte europeu Med Pearls,
i en formarà part la comarca
de l’Anoia. Els socis europeus
de l’ACT són The Confederation of Egyptian European Business Associations (Egipte),
The Federation of Egyptian
Chambers of Commerce –
Alexandria Chamber (Egipte),
The Municipality of Thessaloniki (Grècia), Discovery Travel & Tourism LLC (Jordània),
APS Mediterranean Pearls
(Itàlia), The Palestine information & Communications
Technology Incubator (Palestina), i The Palestine Wildlife
Society (Palestina).
La proposta liderada per
l’Agència Catalana de Turisme
ha estat un dels únics quatre
projectes seleccionats entre les
67 propostes rebudes sota l’eix
del turisme sostenible.
El projecte Med Pearls estableix que les experiències
s’hauran de desenvolupar en
zones de baixa densitat turística però amb molt de potencial. Sota aquests criteris,
l’Agència Catalana de Turisme
ha escollit les zones de l’Anoia
(en col·laboració amb la Diputació de Barcelona), Les Garrigues (en col·laboració amb
la Diputació de Lleida) i la Ribera d’Ebre (en col·laboració
amb el Patronat de Turisme de
Terres de l’Ebre), per impulsar
les tres experiències catalanes
que formaran part del projecte.
Les empreses catalanes que
formin part d’aquesta prova pilot rebran formació en
creació de producte turístic;
podran realitzar viatges de
benchmarking amb les altres
experiències que formen part
del projecte; rebran assessorament tecnològic; participaran
en fires, workshops i altres
activitats de promoció turística; i entraran a formar part
d’un programa de cross selling

D
El castell de Claramunt, un dels atractius turístics de l’Anoia.

Med Pearls té com
objectiu la creació
de 26 experiències
turístiques en diversos
països del Mediterrani,
que tindran com a
finalitat posicionar-los
internacionalment.
Aquí s’ha escollit
l’Anoia, Les Garrigues i
la Ribera d’Ebre
amb la resta de socis, adreçat a
tercers mercats com els Països
Nòrdics, Estats Units i Canadà, Rússia i Àsia.
El projecte Med Pearls forma
part de la de la convocatòria Eni Cbc Mediterranean
– Sea Basin Programme de la
Comissió Europea, i té com
objectiu la creació de 26 experiències turístiques —les 26
perles del Mediterrani que donen nom al projecte— en 13
àrees pilot dels països que hi
participen. Aquestes experiències tindran com a finalitat
posicionar internacionalment
la Mediterrània com a destinació de qualitat i excel·lència
per a l’Slow Tourism, a partir
de la cooperació público-privada.
Els objectius són:
- La desconcentració, per
crear fluxos turístics cap a
destinacions del Mediterrani
menys conegudes o no conegudes però amb potencial
turístic, de forma sostenible i
responsable.
- La desestacionalització, per
crear experiències que es puguin dur a terme fora de tem-

S’ofereix:
Senyora amb experiència i referències per
acompanyar i tenir cura
de gent gran els matins.

Tel: 643 152 461

porada alta o en qualsevol
moment de l’any.
- La diversificació, per desenvolupar nous productes turístics i experiències per nínxols
i nous segments basats en
l’Slow Tourism i que es valoritzi el patrimoni natural i cultural.
- La innovació, per introduir
les noves tecnologies i la digitalització per reforçar nous
productes turístics creats per
PIMES locals.
El desenvolupament de
l’economia local, per implicar
directament les PIMES locals i
la ciutadania en la creació dels
paquets de Slow Tourism.
En aquest sentit, les experiències pilot que formin part
d’aquest projecte es desenvoluparan sota els mateixos
criteris de qualitat i hauran
de basar-se i impulsar l’Slow
Tourism, una tipologia de turisme responsable i sostenible
que posa èmfasi en promoure
i involucrar les economies locals per tal de donar a conèixer experiències turístiques
culturals i naturals, tot respectant els llocs visitats.
Els objectius del projecte
coincideixen plenament amb
els objectius del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya:
desestacionalització, desconcentració, diversificació i augment de la despesa. A més,
Med Pearls reforça la marca
Ecoturisme creada per l’ACT,
ja que l’Slow Tourism és un
dels eixos de l’ecoturisme.
El projecte té un pressupost
global de 3 milions d’euros i
una durada de 36 mesos.

emà dissabte, dia 31
d’agost, la Gran Pagesada torna a l’Espelt. Després d’una exitosa
primera edició, el col·lectiu
juvenil que l’organitza, pretén
tornar a tenir una jornada cultural i lúdica dedicada a pensar en el territori.
Després d’un any en el que
l’Espelt i el seu territori ha estat protagonista de portades
de diaris i focus d’atenció a la
Conca, l’Assamblea de la Pagesada considera “més important que mai seguir tenint veu
i podent parlar nosaltres del
nostre poble i nostre entorn.
És per això que volem tornar
amb més força que mai”.
Per a totes les edats, amb
tallers, xerrades i gimcanes
En aquesta línia, el cartell d’enguany planteja una tarda plena d’activitats variades i destinades a totes les edats. Des
de les sis de la tarda, diversos
tallers, xerrades o gimcanes
tindran lloc a les Antigues
Escoles de l’Espelt (un tast de
cervesa, una visita guiada per
l’entorn amb Eixarcolant, un
kahoot, una “torneig” popular

La jornada planteja
diverses activitats pensades per a reflexionar
sobre la Conca
d’Òdena, en ple debat
sobre el seu futur
de bitlles catalanes o un scape
room).
A les set, es farà l’acte central
de la jornada: una taula rodona que ha estat titulada De la
protesta a la proposta: què en
traiem de la defensa del territori? Acabant aquesta xerrada
la música prendrà el protagonisme amb diferents concerts
fins l’hora de la botifarrada
popular, a les 22h. (preu 6 euros. Inscripcions al 647 11 47
22). Acabat el sopar Les Pastes
de la Iaia i diversos Dj’s animaràn la festa fins la matinada.

Festes de Sant Agustí

REDACCIÓ / LA VEU

A

vui divendres s’acaben les Festes del barri de Sant Agustí. El
primer dia va ser dimecres,
amb l’exposició del IV Rally

Fotogràfic Passejant entre tartanes i el lliurament dels premis.
Avui, a les 8, es farà la ballada de Country a càrrec del Dj
Miquel. Servei de restauració i
bar a càrrec de Ca la Tieta.

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

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

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

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

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat
www.senagua.cat
POUS i MINES
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La 46a Botiga al Carrer, Igualada Som-hi es queixa de que el
el proper 7 de setembre Casal del Passeig tanqui l’agost
REDACCIÓ / LA VEU

E

REDACCIÓ / LA VEU

I

gualada Comerç portarà a terme dissabte 7 de
setembre la 46ª edició
d’aquesta tradicional activitat, amb qué es tancarà simbòlicament el període de les
rebaixes d’estiu. Com sempre,
a principi del mes de setembre, l’entitat igualadina marca
el començament del curs comercial amb aquesta popular
promoció.
Com ja és habitual en les últimes edicions, les parades se
centraran en un únic lloc de
concentració de botigues amb
carpes. Serà al Passeig Verdaguer, des de l’Estació Vella i
fins al c/Sant Josep, formant
d’aquesta manera un eix comercial per excel·lencia.
Són ja vint-i-tres anys d’una
de les campanyes comercials
amb més èxit a la Catalunya
Central. L’entitat calcula que hi
participaran prop de 100 comerços en aquesta nova zona
comercial plena d’activitats i
animació, facilitant d’aquesta

manera a milers de visitants
d’arreu una agradable visita i
compres tranquil·les.
La Botiga al Carrer és una
oportunitat única pels comerciants que volen treure els seus
estocs de la temporada d’estiu,
i tancar el període recomanat
de les rebaixes, que conclouran dissabte 31 d’agost, i també és, una oportunitat única
de comprar els productes
de temporada amb els preus
competitius de sempre.
A més a més, durant tota la
jornada hi hauran promocions, música i activitats de lleure per a tot el públic.
A part de comerços que
s’ubicaran al Passeig Verdaguer, també hi haura les
botigues que, per la seva
logística, no es podran desplaçar, i s’instal·laran davant
dels seus establiments comercials. La Botiga al Carrer és una de les campanyes
més populars que organitza
Igualada Comerç i també és
una de les primeres que es
va fer a Catalunya.

l
grup
municipal
d’Igualada
Som-hi
(PSC - Comuns - Igualada Oberta) ha denunciat que
el Casal del Passeig que dona
servei a la gent gran hagi estat
tancat durant tot el mes d’agost.
Des de la formació d’esquerres i progressista han rebut el
malestar de diversos usuaris de
l’equipament que han vist com
durant tot el mes no hi han pogut anar. Tot i que l’Ajuntament
lloga alguns espais a l’Ateneu
per suplir el tancament del Casal durant l’agost, des d’Igualada Som-hi defensen que qui ho
ha d’assumir és la Generalitat i
que tenint un equipament públic en condicions com és el
Casal, s’ha de garantir que funcioni tot l’any.
El regidor portaveu d’Igualada
Som-hi, Jordi Cuadras, demana a la Generalitat que “l’estiu
que ve això no es repeteixi” i
també ha demanat al govern

de la ciutat que “faci els tràmits necessaris per requerir
a la Generalitat que el Casal
obri durant l’agost”. Cuadras
recorda que “és molta la gent
gran que a l’estiu es queda a la
ciutat i que voldria fer ús del
Casal. Així ens ho han fet arribar i demanat diversos ciutadans i ciutadanes que fan
ús de l’equipament. No pot
ser que un equipament públic
com aquest tanqui les portes
durant tot un mes”.

La regidora d’Igualada Somhi Montse Montaña ha afegit
que “la ciutat ja no para durant l’agost com podia passar
fa uns anys i, alhora, és molta
la gent que, malauradament,
no pot marxar de vacances.
Per tant, demanem que els
equipaments de caràcter social com és el Casal del Passeig
mantinguin les portes obertes
durant l’estiu i que pugui seguir essent un lloc de trobada
per a la gent gran”.

ERC reclama “direcció política” per
resoldre els conflictes de Festa Major
REDACCIÓ / LA VEU

D

urant aquesta festa
major diverses entitats
i col·lectius han protestat públicament per manca
de suport, organització, planificació i iniciativa del govern
municipal respecte l’organització de la festa major. Precisament des d’ERC apunten que
“les entitats que s’han queixat
estan fent evident que hi ha diverses problemàtiques quant a
l’organització de la festa major
a la ciutat i el govern municipal

no pot seguir amagant-se o inhibint-se”.
El regidor republicà Joan Valentí assegura que “l’ajuntament ha
de prendre la iniciativa en la resolució dels conflictes que hi ha
durant la festa major” i apunta
que “això s’ha de començar a
fer ja i no a última hora, escoltant a tothom, fent d’àrbitre i
treballant en pro d’aconseguir
un acord de ciutat i d’entitats”.
Segons Valentí “l’ajuntament
no pot seguir fent veure que no
passa res o deixar que això es
resolgui sol o per art de màgia

sinó que ha d’esdevenir un actor proactiu que cerqui consensos i tingui una direcció política suficient per resoldre aquells
punts on no hi hagi acord. No
fer-ho suposa enquistar problemes i fer-los més grossos”. Des
d’ERC es posen a “disposició
del govern i de les entitats per
ajudar i treballar-ho plegats”.
Des d’ERC també demanen
al govern “més campanyes de
sensibilització i de civisme” per
evitar “escenes poc desitjables
com les que hem pogut veure a
finals de la festa major”.
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1928 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

Començen les obres del darrer tram de la nova
carretera d’Igualada a Manresa
JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL

L

a bona carretera C-37
que avui disposem entre Igualada i Manresa,
que forma part de l’anomenat
Eix Diagonal (Manresa-Igualada-Vilafranca-Vilanova) és
molt nova en el temps. Però
l’intenció de voler comunicar amb un mínim de garanties les dues poblacions més
importants de la “Catalunya
Central” ve de molt lluny.
Hom recorda encara que la
carretera entre l’Anoia i el Bages va ser motiu de moltes
queixes quan l’ús de l’automòbil ja era quelcom habitual, a
les dècades dels anys 70, 80 i
molt més encara als noranta.
La gran quantitat de corbes
que hi havia des de més enllà
d’Òdena fins a Sant Salvador
de Guardiola provocava marejos a gairebé tothom.... De fet,
es va fer molt més usual passar
per Can Maçana (a Montserrat) abans que agafar el camí
natural per Maians.
Just el 1928 van començar les

obres del darrer tram de la
carretera d’Igualada a Manresa, que s’havia començat el
1912. En aquell també es treballava en el darrer tram de la
carretera d’Igualada a Valls.
S’ha d’esmentar que ambdues
carreteres encara existeixen
avui pràcticament amb el mateix traçat, doncs l’Eix Diagonal és del tot nou entre Castellolí i Manresa, i la carretera
de Valls no ha patit quasi cap
canvi en gairebé un segle.
Recordem que no va ser fins al
1956 que, a Igualada, la carretera N-II travessava l’interior
de la població es va desviar
a una variant esplanada a la
zona del pla de Sant Magí.
L’obertura del túnel del Bruc,
va ser l’any 1977, i fins el 1991
no s’acabaren les obres de l’autovia Igualada-Martorell.
Fins a mitjans del segle XIX,
la carretera de terra de Can
Maçana era l’única via apta
per a carros que hi havia entre
el Bages i l’Anoia. Per aquesta
via, de Manresa a Barcelona
es trigava unes catorze hores i

Un grup de ciclistes de la Volta a Catalunya, sortint de Manresa per la pujada de la carretera a Igualada.

mitja, amb parades als hostals
del recorregut, per fer el viatge menys feixuc. Els altres camins eren de ferradura, aptes
només per a cavallers i caminants. De Manresa a Igualada, es tardaven sis hores i un
quart; de Manresa a Calaf, set
hores i mitja.
La nova llei estatal de carreteres de l’any 1877 i el pla provincial de Melcior de Palau de
1878 donarien una nova empenta a la construcció de les
carreteres de la nostra zona,
amb el projecte, entre molts
d’altres, de la carretera d’Igualada a Manresa.

Imatge de la vella carretera d’Igualada a Manresa, encara existent.

Preus del mercat
El cronista Antoni Carner, en
el seu recull històric d’Igualada, ens explica els preus del
mercat que hi havia l’any 1928,
quelcom interessant per tenir
una idea dels preus d’aquells
anys, naturalment, en pessetes. Cal que tingueu en compte que un obrer metal.lúrgic,
per exemple, venia a cobrar
llavors 10 ptes. de jornal.
Corder: 1,90/400 gr.
Vedella: 2,50/400 gr.
Tocino: 1,60/400 gr.
Botifarra blanca: 2,20/400 gr.
Botifarra negra: 1,60/400 gr.
Patates: 0,55/2kg.
Ous: 12 rals/dotzena.

Conill: 22 rals/un.
Pollastre gros: 25 ptes./dos

Pollastre mitjà: 15 ptes./dos
Coloms: 2 ptes./un
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#latevaveu
Aquesta situació és inadmissible! @gencat no ha
efectuat les millores promeses fa uns mesos, i continua sense actuar en el tram de #B224 amb + accidents #Masquefa #Piera. És la carretera + perillosa
de la zona. Fins quan els veïns de l’#Anoia i el #BaixLlobregat seguirem així?

Dani Gutiérrez @daniguties
A l’Anoia tenim varis campionats d’Europa
d’Hoquei i vint-i-tres-mil-set-cents títols de
trial i el pitjor tren de la història

Mossos d’Esquadra detenen
1 Elsel conductor
2
que hauria
provocat l’accident mortal d’un
motorista a Jorba

Mor un motorista en un
accident a l’A-2 a l’alçada de
Jorba

Instants de La Veu

3

El Ral·li Ciutat d’Igualada
canvia de data i serà el proper 6
i 7 de desembre

@veuanoia

@bmgranollers i @fcbhandbol s’emporten la Supercopa de Catalunya
d’Handbol disputada a Les Comes
#IGUALADA #Igualada2019
#handbol #veuanoia
#premsacomarcal @handboligualada
@fedcathandbol #Anoia

Humans de l’Anoia

@humansanoia

#92 Jordi Marcé Termes

Sóc en Jordi Marcé Termes, tinc 49 anys, sóc agent immobiliari, empresari igualadí i
regidor de Dinamització Econòmica. M’estimo aquesta gran ciutat i me l’estimo molt;
tinc el privilegi de viure-hi, de gaudir-la i de treballar-hi. He compartit amb ella la meva
vida, aquí han crescut els meus dos fills i hi he desenvolupat tota la meva carrera professional. Fa temps que trepitjo els seus carrers i, des de fa uns anys, treballo per la
comarca, per la Conca d’Òdena i per la seva capital també des de la junta de la Unió
Empresarial de l’Anoia i d’altres entitats. Recentment, a més, responent a la meva inquietud de treballar per la meva ciutat, m’he sumat a l’equip d’en Marc Castells en una
nova aventura il·lusionant i motivadora.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...

En els darrers anys s’han instal·lat a la igualada i a la Conca moltes empreses de mida mitjana i
gran, millorant substancialment les expectatives de futur del territori. Sóc d’aquells que creuen
que la millor política social és que les persones tinguin una feina digna, perquè això permet que
els nostres fills i filles puguin trobar aquí totes les oportunitats per formar-se i treballar.”

Red Pèrill @redperill
Doncs no, no han pogut contra la gent que, quan
s’acaba la Festa Major, li brillen els ulls d’il·lusió,
d’estima i del convenciment de la feina feta. Gràcies per tant, @lacollanada! #fmigd

Joan Domingo @joan_do
Per la Conxita Grangé, darrera supervivent catalana dels camps d’extermini, i per totes les persones que van sobreviure el cel de plom.
Heu fet de la vostra vida un acte d’amor, un crit
d’esperança que és present, futur i memòria. No
passaran Conxita, no passaran!

Pau Ortínez Martí @pauortinez
- El submarí que no flotava.
- La fragata que no entrava al moll de Lampedusa.
- I avui el vaixell encallat.
Tot s’entén quan veus que l’estat té un pressupost
quasi deu cops major per Defensa que per Cultura.
Quin ridícul.

Joan Mangues @jmangues
Acaben de dir al @eltempsTV3 que a Barcelona hi
ha hagut una tempesta violenta.
Els nivells de violència que ha portat Colau a
Barcelona està arribant a nivell desconeguts. On
està la Guardia Civil?

Pep Solé Vilanova @pepsoleV
Hem d’insistir en l’educació des joves sobre com
viure les festes de manera sana, fomentant valors
que no s’associïn per a res amb la desmesura, el
consum d’alcohol i d’altres substàncies. És responsabilitat de tots i cal fer-ho sempre des de la família,
l’escola, la ciutat. TOTS

Marisa Vila @marisavilaber
La Irene Compte treballa a INDITEX. Els nostres
exalumnes ho tenen clar: tria enginyeria al Campus Universitari Igualada-UdL, un branca d’estudis
molt versàtil, amb un 100% d’inserció laboral i en
un centre punter a nivell internacional. #TriaEnginyeria #TriaIgualada

CAMPUS IGUALADA-UdL @campusigualada
Aneu assenyalant en el calendari el dissabte 21 de
setembre... Torna, més puntual que mai, la Fira de
la Cervesa Artesana a l’Espelt, en la que serà la 8a
edició! La festa de @labromera més autèntica!

La Bromera @la_bromera
Les vinyes ja ensenyen els seus fruits. Voleu saber
que es farà a partir d’aquest moment?
A l’ #Anoia alguns dels seus cellers us proposen
diferents activitats per ensenyar-vos com es fa l’elaboració del vi.

FOTO: Cesc Sales

Anoia Turisme @Anoia_Turisme
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economia i empresa
ORIOL AMAT @oriolamat

Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)
La multinacional alemanya Freudenberg invertirà quest
any 10 milions d’euros en les seves set plantes d’ESP, de
les quals cinc es troben a CAT. L’objectiu és augmentar la
seva eficiència i tecnologia.

Espai patrocinat per

ÀNGELS CHACÓN COMPTE @angelschacon

Martí Pinyol

Responsable de Gestió de Persones de Grup Carles
@MartiPinyol

ELS RECLUTADORS I L’ÚS DE LES XARXES SOCIALS

L

Més concretament, en els processos
de selecció, els reclutadors poden utilitzar-les per obtenir informació de
les candidatures que poden complementar el currículum vitae tradicional. Aquesta pràctica permet conèixer
millor la persona que hi ha darrere del
perfil professional i identificar determinats aspectes de les seves vides que
potser no sorgiran durant l’entrevista
i que són de gran valor pel reclutador.
Tot i que aquesta praxi és coneguda
per tothom, ho tenim en compte quan
compartim contingut per les xarxes?
Realment som conscients de la facilitat d’accés a aquestes dades? I de
la seva influència en la decisió final
d’una selecció?
Mitjançant una senzilla anàlisi d’un
perfil es pot veure com es presenta un
candidat en l’entorn digital per poder
determinar el seu encaix amb la cultura de l’empresa: valors, opinions,

Secretària d’Economia del Govern de la Generalitat

Catalunya és un país innovador que concentra molts elements d’un
sistema d’ #innovació potent: excel·lència científica, tradició industrial, noves tecnologies, cultura emprenedora i creativitat . Generació
i atracció de CONEIXEMENT i TALENT! @empresacat

motivacions, interessos que comparteix amb l’organització... fins i tot les
habilitats comunicatives a l’hora de
redactar missatges.
Amb les noves tecnologies s’han
traspassat les fronteres entre la vida
personal i la laboral. Les empreses
busquen treballadors que no mostrin
conductes inapropiades, ordinàries o
violentes. Per aquest motiu, i sobretot
en aquelles xarxes socials més vinculades al mercat laboral, com ara LinkedIn, és important crear una identitat digital professional.
Tanmateix, aquestes comunitats virtuals ens ofereixen una molt bona
oportunitat per cultivar la nostra
marca personal, influint activament
en la imatge que volem projectar a
l’exterior, i compartir contingut amb
responsabilitat per tal que et percebin
com un professional expert i influent.
Quan es disposa d’una bona marca
personal, les oportunitats laborals i
de col·laboració es multipliquen.
En conclusió, la presència a les xarxes
socials no ha de ser negativa per si mateixa. Pot ser molt beneficiosa si són utilitzades correctament i amb cautela, sent
molt conscients dels perills i les conseqüències que poden comportar.

L’economia catalana segueix avançant bé. Durant els primers
cinc mesos 2019 les exportacions de béns han millorat (+2,6
% de creixement, per sobre de l’1,1% del 2018). El creixement
d’abril i maig ha estat molt favorable (8,1% i 9%).

Per aconseguir bons resultats
a internet, és fonamental tenir
una estratègia digital

La presència a les xarxes socials no
ha de ser negativa per si mateixa

es xarxes socials han tingut
un fort impacte en el món
dels recursos humans i han
implicat una transformació
en els processos i mètodes utilitzats
pels seus professionals, que s’han vist
obligats a adaptar-se a noves formes
de treballar i de relacionar-se amb els
candidats.

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix

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

Marc Fernandez

Assessor, formador i empresari. Fundador d’Innio

U

ESTRATÈGIA DIGITAL

na de les preguntes que
acostumen a fer-me més
freqüentment podria ser
perfectament: encara funciona bé Facebook? Instagram imprescindible, oi? Youtube què tal per a
la meva empresa? Tenir web encara té
sentit existint les xarxes socials? I una
botiga online? He d’invertir part del
meu pressupost en publicitat a google?
... i moltes més d’un estil força semblant. Sincerament, sóc incapaç de respondre a cap d’aquestes qüestions sense
abans, conèixer bé el projecte, en quin
punt es troba, i quins objectius té.
La realitat és que la majoria d’empreses
no disposen d’una estratègia digital: tenen presència en alguns canals perquè
“ho han sentit”, “està de moda”, o bé al
revés, creuen que és “perdre el temps”, o
bé a la meva empresa “no li servirà per
res”. No disposar d’uns objectius clars
en l’entorn digital ens pot portar sense
cap dubte a perdre el temps, i els diners.

canals de venda; realitzar vendes a través d’una botiga online; donar suport al
client; reduir costos en la comunicació
i publicitat.

Per on comencem doncs?
Hem de fer una anàlisi de la nostra situació inicial. Per fer-ho, cal saber en
quins mitjans digitals es mou el públic
objectiu a qui ens dirigim: a quina àrea
geogràfica són, on es mouen, quins interessos tenen, quines són les seves tendències de consum, quines tendències
té el nostre sector. També és important
poder fer una anàlisi de què fa la nostra
competència, tenir clar quin nivell de
coneixement tenim de les noves tecnologies, i amb quins recursos comptem.

Amb les accions concretades, arriba el
moment de posar-les en marxa! Definirem un calendari per implementar-les,
definint els recursos necessaris i les dates previstes, i el responsable.
El seguiment de l’èxit de les nostres accions farà necessari definir unes mètriques, és a dir, com mesurarem si evolucionen segons el previst (nombre de
visitants a la web; perfil del client; nombre de contactes, vendes, etc.)

A partir d’aquesta anàlisi, haurem de
ser capaços de definir els nostres objectius. L’estratègia digital al final és això
mateix: definir accions que ens permetin assolir el nostre objectiu.
De quins objectius estem parlant?
Doncs poden ser forces i diversos. Entre d’altres podem trobar: crear i desenvolupar la nostra imatge de marca;
captar més clients; ampliar els nostres

Definits els objectius, és hora d’entrar a
l’acció! En aquest punt, i depenent del
negoci i del tipus de sector, les accions
que hem de fer poden variar. Ara sí que
és el moment d’anar concretant aspectes: tindrem una web corporativa, un
blog, desenvoluparem una app? Amb
quina tecnologia ho farem? Tenim clar
com ajustar-nos als requisits legals actuals? I... l’eina clau per desenvolupar la
nostra estratègia digital: el màrqueting
digital. És vital definir a quines xarxes
socials hem de ser presents; si hem de
tenir presència en algun Marketplace
(amazon, booking, ....); tindrem estratègia d’email màrqueting?; contractarem algun blogger o influencer?; Quins
continguts generarem?; on farem publicitat?

En conclusió: per aconseguir bons resultats a internet, és fonamental tenir
una estratègia digital que tingui en
compte els nostres objectius, i un pla
d’acció per assolir-los. Aquesta estratègia l’hem d’anar actualitzant periòdicament, adaptant-nos als canvis del nostre entorn i a les necessitats del nostre
públic objectiu.
La teva empresa, ja disposa d’una estratègia digital?

100€ mes
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comarca
Vilanova del Camí, de Festa Major!
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L

a Festa Major 2019 de
Vilanova del Camí ja
és punt. L’aposta per
l’humor i la música són els
dos aspectes que destaquen
d’un ampli ventall d’actes que
convidaran al gaudi de tots
els públics.
Des d’ahir dijous i fins el 2
de setembre una cinquantena
d’activitats tornaran a convocar la ciutadania als carrers i
places de Vilanova del Camí.
D’una banda, aquells actes
més tradicionals que no poden faltar a la festa, com la
proclamació de les pubilles,
la sardinada, la cercavila…
però també d’altres.
En efecte, la regidora de Festes Eva Vadillo explica que
“ens agrada innovar i per tant
cada any tractem d’incorporar algunes novetats”. És el
segell que la regidora vol afegir a l’organització de la festa,
perquè com afirma la valoració que en va fer el públic
l’any passat va ser molt positiva. “És un repte personal
superar-nos cada any”.
L’humor i la música, afegeix,
“són dos dels ítems que s’han
tingut més en compte per garantir l’ambient festiu juntament al fet de pensar en tothom i planificar un programa
en què tothom tingui el seu
espai”.
D’aquí també que el concert
de dissabte, un dels plats
forts de la festa, enguany amb
l’actuació de David DeMaría,
es pensi any rere any amb un
caire més aviat de concert

L’actuació del cantant
David DeMaría, demà
dissabte, és un dels
punts forts de la Festa
Major d’enguany

“Música i humor es donen la mà en una festa
que aposta per combinar tradició amb innovació”, diu la regidora
de Festes, Eva Vadillo
comercial, diu Vadillo, perquè el que ens agrada és que
el pugui gaudir tota la família i no tancar-lo a un públic
concret.
De fet, per a públic de perfil
més específic ja hi ha altres
activitats, com l’Embarraca’t
que de la mà de la Xispa satisfà als més joves sobretot
amb la gira del Va parir Tour
de Flaixbac. Enguany, a més,
l’Embarraca’t s’ampliarà una
tercera nit, amb una actuació de final de festa bastant
més oberta pel que fa a l’edat
del públic: el concert d’Hotel
Cochambre, una companyia
referent en les versions musicals.
Segons afirma Vadillo, que
també és regidora de Joventut, la seva intenció és “potenciar l’àrea i fer que sigui
molt més transversal, d’aquí
que també es doni cabuda a
un dia més festiu i amb un
acte que dona cita als joves i
als no tan joves”.
Mesures concretes per reforçar la seguretat
Aquest any des de la regidoria de Festes posaran encara major atenció al tema de
la seguretat per tal de viure
una celebració sense ensurts
o si més no per estar prepa-

Eva Vadillo, regidora de Festes de Vilanova del Camí.

rats davant l’elevada afluència
d’assistents que caracteritza
alguns dels actes.
“Cada any intentem millorar
els nivells de seguretat dels
diferents actes, en tots els
sentits, perquè considerem
que és un dels aspectes més
importants” expressa Vadillo.
Enguany, de la mà de la regidoria d’Igualtat es vetllarà per donar un pas més en
la implantació del Protocol
d’actuació davant les violències sexuals en espais d’oci,
on les violències sexuals cap
a les dones gaudeixen de més
impunitat.
“Tal i com es va aprovar per
ple el novembre”, recorda Vadillo, “els Punts Liles és una
de les mesures que contemplava i per tant estem com-

plint amb el que vam aprovar
amb el convenciment que la
informació i la sensibilització
és bàsica”.
En la Festa Major 2019, concretament el divendres 30 i el
dissabte 31 d’agost, des de la
mitjanit i fins a les 7 del matí,
hi haurà una carpa del Punt
Lila d’informació i atenció
amb dues professionals especialitzades en violències
sexuals, a la zona de l’Embarraca’t (al costat del CAP)
per atendre a qui ho necessiti i davant les diferents
formes d’agressió sexual que
poden anar des de les mirades sexuades no desitjades i
continuades, a l’assetjament
i tocaments, passant pels comentaris masclistes, fins a les
agressions físiques.

D’altra banda, la Festa Major
també vetllarà per la sostenibilitat “amb la implantació
d’un Protocol d’Ambientalització que serà una prova
pilot i que es vol promoure
en tots els esdeveniments”,
explica Vadillo “amb mesures
respectuoses per reduir l’impacte ambiental”.
El programa ha tornat a
comptar novament amb la
col·laboració de la Comissió
de Festes i de l’associació juvenil La Xispa, així com de
les entitats vilanovines, tant
des de l’àmbit cultural com
esportiu. Eva Vadillo aprofitava per agrair el suport de
tothom i també dels que vetllaran durant la celebració
per l’organització i la seguretat, com el personal municipal de Cultura, Brigada i
Policia Local, així com també
a Protecció Civil.

OFERTA

ALUMINI
a partir de 25€/mes
G7 DISC ULTEGRA
125€/mes

en 24 quotes sense interesos

btt
Bmx infantils
Carretera
e-bikes
Urbanes
aparells de fitness
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Programa d’actes de la FM a Vilanova
DIVENDRES 30 D’AGOST
- 19:30 h Proclamació de la Pubilla i l’Hereu, la Pubilleta i Hereuet. Ajuntament.
- 20:00 h Pregó de Festa Major
a càrrec d’Edu Mutante. Plaça
Major.
- 20:30 h Cercavila amb els ritmes de percussió. ¨Els Diables
Els Cabrons de Vilanova del
Camí¨. Recorregut: Plaça Major,
C/Major i davant de l’Església.
- 21:00 h Versots d’Els Cabrons.
Plaça del Mercat.
- 21:30 h Sardinada Popular. Plaça del Mercat. Preu: Gratuït amb
la “Targeta client” del mercat.
2€/sense targeta.
- 22:30 h Remember Dance. Plaça del Mercat.
EMBARRACA’T (COSTAT DEL
CAP) NIT DE L’ESPURNA!!
- 00:00 h Carlos Gómez.
- 01:00 h Bohemios Autorizaos.
- 03:00 h Tancament amb DJ
Adri Machaca.

del Mercat.
- 21:00 h Botifarrada Popular
Plaça del Mercat. Preu: 5€ anticipat, 6€ el mateix dia. Venda
tiquets: Perruqueria Montse i
Sandra Merceria.
- 21:00 h Correfoc infantil. Recorregut: Plaça Major, C/ Major,
C/ Sant Hilari, C/ Sant Jordi, Av.
Onze de Setembre. Pl. Mercat.
- 21:30 h Urban Essence Dance
School, D&S i Dark Season. Plaça del Mercat.
- 22:30 h Gran concert de FM
“David DeMaría”. Pl. del Mercat.
- 00:00 h Ball de Festa Major
amb l’orquestra Gala. Plaça del
Mercat.
EMBARRACA’T (COSTAT DEL
CAP) NIT DE FOC!!
- 00:30 h Va Parir Tour‘19 de Ràdio Flaixbac.
- 04:30 h Tancament DJ Adri
Machaca.
DIUMENGE 1 SETEMBRE
- 10:30 h Cercavila de Festa Major. Recorregut: Plaça Can Papasseit, C/ Verge de Núria, C/
Papa Joan XXIII, C/ del Molí,
C/ Montserrat, C/ Sta. Llúcia, C/
Cristòfol Colom, Plaça Extremadura, C/ Alfons XIII, C/ Migdia,
C/ Sta. Llúcia, finalitzant a la
Plaça del Mercat.
- 10:30 h Escape Room Obsidiana (infantil). Plaça Picasso.
- 11:00 h Missa de Festa Major.
Parròquia de Sant Hilari
- 12:00 h Dansa de Vilanova.
Plaça del Mercat.
- 12:00 h Acte dels Moixiganguers amb Castellers d’Esparreguera. Plaça del Mercat.
- 12:00 h Tast de vinyales de Festa Major. Plaça del Mercat.
- 13:30 h Vermut popular. Plaça
del Mercat.
- 17:30 h Escape Room Ikal (a
partir de 12 anys). Plaça Picasso.
- 19:00 h Espectacle Improshow.
Entrades limitades i gratuïtes el
mateix diumenge a Can Papas-

DILLUNS 2 SETEMBRE
- 10:30 h Jocs i tallers per la mainada. Plaça del Mercat.
- 11:30 h 1, 2, 3, 31…. La pares
tu. Actuació per la quitxalla. Plaça del Mercat.
- 12:30 h Fruita tast! Fruita fresqueta. Plaça del Mercat.
- 13:00 h Festa de l’escuma i
Holi. Plaça del Mercat.
- 17:30 h Disco mòbil infantil.
Plaça Picasso.
- 19:30 h Rom Cremat que ens
prepararà Andreu Pedregosa i el
Joan Vicenç Bernal i on gaudirem al mateix temps de les Havaneres del grup “Olla Barrejada”. Plaça del Mercat.
Durant tota la festa Major hi
haurà barra de bar a la Plaça
del Mercat amb la Penya Bètica
i Barraques a l’espai de l’Embarraca’t.
Divendres 30 d’agost Exposició
de la “Tercera Juventud” de 15.30
h a 20.30 h al Casal de la Gent
Gran
Atraccions (al costat del CAP)
Dilluns dia 2 de setembre Dia del
Nen a 1,50 €

Veciana va viure una
intensa Festa Major
VECIANA / LA VEU

tingui una gran festa major.

l passat cap de setmana
el nucli de Veciana va
viure la seva festa major en honor a la patrona del
poble.
Les activitats festives van començar el divendres a la nit
amb la sardinada popular a
la plaça de Ramon Servitje
que va quedar plena de gom
a gom. A continuació el grup
de teatre Vada Retro de Barcelona va posar en escena l’obra
“Manual d’un garrepa” d’Albert Capel.
L’endemà dissabte a la nit un
nombrós públic va omplir la
mateixa plaça per gaudir del
ball de revetlla a càrrec del
grup Liberty. A la mitja part
es van repartir entrepans
de pa amb tomàquet i pernil a tothom. Durant el ball
l’alcalde de Veciana, Jordi
Servitje, va dirigir unes paraules d’agraïment a totes
les persones que amb el seu
esforç i treball fan possible
que any rere any Veciana

L’endemà diumenge la diada
festiva va començar a les 12 del
migdia amb la missa solemne
en honor a la patrona oficiada per mossèn Eduard Flores
i acompanyada per les veus
de la Coral de Veciana que va
cloure l’acte litúrgic entonant
els goigs de la Mare de Déu de
Veciana. A la sortida hi hagué
un aperitiu per a tots els assistents en el magnífic entorn
de què disposa l’església. A les
sis de la tarda va arribar l’hora més esperada pels més xics
amb el taller que la companyia
Tot Circ va realitzar a la plaça
de Sant Miquel. Una hora més
tard el grup anoienc La Guingueta va fer passar una bona
estona amb les seves rumbes,
versions i temes propis del seu
últim disc.
Amb aquest concert es va posar punt i final a la festa major
organitzada per la Comissió
de Festes i la col·laboració de
l’Ajuntament de Veciana i empreses de la contrada.
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DISSABTE 31 D’AGOST
- 10:30 h Matinal aquàtica!!! refresca’t i gaudeix de les atraccions aquàtiques. Escola P. Fabra.
- 11:00 h Ball de Bastons amb
els Ximplets d’Hostalets i Ball de
Pastorets d’Hostalets de Pierola.
Plaça del Mercat.
- 13:00 h Sevillanes “Vine a ballar i la Penya Bètica et convidarà a un rebujito”*Fins exhaurir
existències! Plaça del Mercat.
VIII XAMBALADA A LA PLAÇA PICASSO
- 17:00 h Actuacions Estàtiques
dels grups convidats No m’atabalis, So-m Maurina i Tabalers
Els Cabrons
- 18:00 h Taller Infantil de percussió amb bidons a càrrec de
Brincadeira.
- 19:00 h Masterclass.
- 20:00 h Espectacle Evolution
2.0 de Brincadeira.
- 19:45 h Ballada de Sardanes
amb la cobla Vila d’Olesa. Plaça

seit de 9 h a 13 h
Can Papasseit.
- 19:30 h Ball de tarda amb la Liberty. Plaça del Mercat.
- 20:45 h Baixada a l’infern amb
espectacle al final del recorregut
on col·laboren els Diables de
Montbui, Drac I Moltaxamba.
Plaça del Mercat, carrer Major
fins la Plaça Major.
- 21:30 h Correfoc de Festa Major. Recorregut: Plaça Major, C/
Major, C/ Sant Hilari, C/ Sant
Jordi, Av. Onze de setembre, C/
Santa Llúcia, C/ Jaume Balmes,
C/ Rafael Casanovas, C/ Bruc.
22:30 h Castell de Focs amb música. Pl. Gertrudis Artigal..
EMBARRACA’T (COSTAT DEL
CAP) FINAL DE FESTA!!
- 23:00 h Hotel Cochambre

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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Els Hostalets de Pierola, a punt per
a la Festa de la Verema
En marxa un procés de
participació per dues
ordenances a Piera
PIERA / LA VEU

A

mb l’objectiu de pro·
moure la participació
dels veïns i de les ve·
ïnes en el dia a dia de la vila,
el consistori pierenc ha obert
un procés participatiu per
a redactar dues ordenances
municipals noves. En aquest
sentit, els pierencs i les pi·
erenques podran fer sug·
geriments i propostes sobre
el contingut de l’ordenança
reguladora dels horaris de
tancament per a bars i restau·
rants i sobre el text de l’orde·
nança reguladora del soroll i
la contaminació acústica.

L’Ajuntament ha publicat dos
esborranys per tal que la ciu·
tadania els prengui com a
models per a suggerir després
els canvis que consideri opor·
tuns. Les propostes es podran
presentar via instància des del
dilluns 26 d’agost fins al di·
mecres 11 de setembre, a les
23.59 hores.
Un cop recollits tots els sug·
geriments, es debatran en el
següent ple municipal per tal
d’aprovar les dues ordenances
de manera provisional si s’es·
cau. Posteriorment, les dues
ordenances disposaran de 30
dies per a la presentació d’al·
legacions als textos normatius.

HOSTALETS PIEROLA / LA VEU

C

oincidint amb el canvi
de mes, aquest cap de
setmana vinent tin·
drà lloc la tradicional Festa
de la Verema amb dos actes
destacats com són el ‘Cava
i Teca’ de dissabte al vespre
davant la Torre del Sr. Enric i
diumenge amb la sortida per
anar a buscar raïm, esmorzar
popular i trepitjada.
Un any més se celebra la Festa
de la Verema, organitzada per

l’entitat hostaletenca ‘Festa i
Teca’ amb dues activitats di·
ferenciades com són el ‘Cava i
Teca‘ que promou vins i caves
amb maridatge previst el dis·
sabte a partir de les 19.30 amb
tapes calentes, focaccia amb
pernil i postres variats.
La novetat és que, degut al di·
nar de socis de l’Associació de
la Gent Gran previst al migdia,
es trasllada uns metres més
avall, just davant la Torre del
Sr. Enric. Els tiquets (a partir
de 2€) es vendran al mateix
moment i, durant la trobada,

es podrà fer intercanvi de pla·
ques de cava.
Per altra banda la pròpia i
més tradicional festa de la
verema arriba diumenge a
les 9 del matí al parc de Cal
Ponsa quan hi ha convocada
la sortida en tractors fins a la
vinya per collir el raïm.
Sobre dos quarts d’11 es pre·
veu l’esmorzar amb la moda·
litat ‘de forquilla’ o entrepà
i, un cop arribat el migdia,
tindrà lloc la popular trepit·
jada de raïm amb animació
de Laia Bosch.

Dos morts de la Torre en
un accident a Piera
PIERA / LA VEU

D

ues persones van
morir en un accident
entre un camió i un
turisme a la B-224 a Piera. Se·
gons informa el Servei Català
de Trànsit, es va rebre l’avís
a les 17,12 hores de la tarda
d’aquest dimarts. El sinistre
mortal es va produïr concre·
tament al quilòmetre 12,3 de
la via, per causes que encara
s’investiguen. Arran del xoc,

es van activar quatre patrulles
de Mossos, dues dotacions de
Bombers i dues ambulànci·
es del SEM. Les víctimes són
dos veïns de la Torre de Clara·
munt, la conductora H.L.S., de
66 anys d’edat, i F.S.R., de 79.
Amb aquestes dues noves
víctimes mortals, són ja 116
les persones que han mort en
accident de trànsit en el que
portem d’any a la xarxa viària
interurbana de Catalunya.

L’1 de setembre, Festa
de la Moto a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU

E

l diumenge 1 de se·
tembre, l’Associació
Motorista 4311 –amb
la col·laboració de l’Ajunta·
ment- organitzarà la 15a edi·
ció de la Festa de la Moto, un
esdeveniment popular que
vol ser un lloc de trobada per
als amants del motociclisme.

Des de les 10 h fins a les 15
h La Fàbrica Rogelio Rojo
acollirà un variat programa
d’activitats que inclou es·
tands, bijuteria, roba biker,
música en viu i un esmorzar
gratuït pels primers 300 as·
sistents que arribin en moto
al punt de trobada situat a la
benzinera Pedrosa.
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Avui, l’Associació
Salam dels Hostalets
de Pierola celebra el
Sopar de Germanor
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Àngel Farré, alcalde de Montmaneu: “Hem
aconseguit un fita històrica en inversions al poble”
MONTMANEU / LA VEU

M
Aquest divendres, penúltim
dia d’agost, l’Associació Salam
(pau) dels Hostalets de Pierola
celebra la 6a edició d’una trobada que inclou menú tradicional del Marroc, sorteig i un
concert. Els tiquets es poden
comprar en els punts de venda
habituals.
Divendres 30 d’agost a les
21.00 és el dia que aquest any
l’associació Salam organitza el Sopar de Germanor, a
la plaça de les Oliveres. Una
nova oportunitat per crear o
enfortir els lligams entre persones amb orígens culturals
diferents al nostre municipi i
compartir la voluntat conjunta de viure en pau i respecte.
Des de l’associació Salam i
l’Ajuntament dels Hostalets
de Pierola convidem a tothom a gaudir d’un bon sopar
de germanor i d’aquesta, ja
tradicional, trobada amb la
gastronomia marroquina com
a protagonista. Després del
sopar se sortejarà un joc típic
per servir pastes dolces.
El menú previst d’aquesta edició és el següent:
Amanida de fideus
Xai a la brasa
Pa del Marroc
Té a la menta
Assortit de pastes dolces
Després del sopar hi haurà
concert amb Moulay Sherif
(llaud àrab, guembrí, veu i
percussió) i Aziz Khodari (veu
i percussió).
Els tiquets tenen un preu de 7€
i es podien adquirir fins dimecres als comerços locals: Casal
Català, al Kakau o al Suma.

ontmaneu es prepara per viure uns
dies intensos de
Festa Major, que, de fet, ja va
començar ahir dijous. El plat
fort, però, arribarà aquest
cap de setmana. Aprofitant
l’avinentesa, hem parlat amb
l’alcalde Àngel Farré (JxCat),
que ha tornat a guanyar les
eleccions municipals el passat
mes de maig. Encara així el
seu segon mandat com a primer representant polític del
poble.
Com valora els primers quatre anys com alcalde?
Aquests quatre anys al front
de l’Ajuntament han sigut una
experiència molt positiva per
a mi i, sincerament, crec que
hem aconseguit una fita històrica en quant a inversions.
No és gaire habitual, fer tantes obres...
Doncs ho hem pogut fer, i estic
molt content. S’han fet moltes
obres com asfaltar carrers, el
canvi de canonada d’aigua per
una més grossa al sector de les
granges, l’ampliació del pont
de la font de Mussa, l’arranjament de la teulada de la Sala,
també s’ha millorat la teulada
de l’església, s’ha fet la remodelació i ampliació de l’Ajuntament, de la pista esportiva,

cementiri, font de Mussa...
Què en podria destacar?
Tot és important, però s’ha
aconseguit l’adquisició de la
Torre de Guàrdia a La Panadella, anomenada El Castellot,
que en aquesta legislatura es
preveu restaurar-la i s’acondicionarà per ser visitada.
Cal dir que queda pendent,
la portada d’aigua del canal
Segarra-Garrigues, que ja es
va signar l’acord, però per diferents motius polítics, entre
ells, l’aplicació del article 155,
encara no s’ha dut a terme,
esperem també en breu poder
realitzar.
Quins projectes teniu en cartera a l’Ajuntament?
Un dels temes que estem treballant i que encara no hem
aconseguit, és la portada d’empreses al Polígon Industrial de
La Panadella, cal dir però que
estem treballant molt amb el
projecte que vàrem iniciar i
que esperem ben aviat pugui
ser una realitat.
Hi ha també una intensa activitat social al poble.
Sí, el cert és que també s’han
dut a terme molts tallers, de
Cant, de Circ, de Caps Grossos, de ceràmica, de ioga, gimnàstica, de cuina... S’han fet
també trobades i dinars com,
el Dia Gran i la calçotada popular, son dues festes que no

Àngel Farré.

es feien i que ha tingut una
gran acceptació, com també
les dues festes principals, com
la Festa de la Caldera i la Festa Major, les hem potenciat, la
Festa de la Caldera amb una
gran actuació a la tarda, amb
convidats com per exemple
Toni Albà, Jordi LP, Quim
Masferrer i Pep Plaza. La Festa
Major la començem el dijous
amb l’encesa de llums i es perllonga fins dilluns.
El nou equip de govern, treballarem amb la mateixa línia

que aquests darrers quatre
anys amb un projecte transversal i cohesionador, per
seguir construint plegats el
Montmaneu del nostre present i futur. Sabem com fer-ho
i tenim molta il·lusió.
Aprofito per recordar que
aquesta Festa Major està farcida de diversos actes, pensada
per a que petits i grans puguin
participar i gaudir de la mateixa, us convidem a venir a
Montmaneu a participar de la
Festa Major.

Diumenge 1 de setembre
- 10:30 h Cercavila per tot el
poble amb els gegants, capgrossos i grallers de Verdú,
acompanyats també pels capgrossos de Montmaneu.
- 12:30 Missa Solemne amb
l’acompanyament musical de
l’Orquesta Rosaleda
- 13:00 h Sardanes a la plaça
Major amb l’Orquestra Rosaleda.
- 18:30 h Concert de Festa
Major a la plaça Major amb
l’Orquestra Rosaleda i tot seguit Ball de Gala amb la ma-

teixa orquestra. En el transcurs del ball es repartiran
entrepans per tothom.
Dilluns 2 de setembre
- 12:00 h Missa de difunts a la
capella de la Mare de Déu de
la Creu, oficiada per Mn Enric
Garcia.
- 13:00 h Vermut de Festa Major al Cafè del Poble.
- 14:00 h Paella Popular. Per
recollir el tiquet del dinar, cal
trucar a la Sra. Carme Marsà,
telefon: 617579233. La data
límit de recollida del tiquet és
fins el dia 27 d’agost. El preu
és de 10 €.
- 16:00 h Bingo amb esplèndits regals.
- 17:30 h Jocs de carrer per
petits i grans. Curses de sacs,
trencar l’olla, tirar la corda ...
Seguidament xocolata amb
melindros per tothom.
- 20:00 h Havaneres amb el
reconegut grup “Son de l’havana”. Acompanyat del típic
rom cremat.

Programa d’actes de la Festa Major
Divendres 30 d’agost
- 18:30 h Partit de Futbol Sala
entre els equips: F.C. Montmaneu - F.S. Dynamo de Cervera.
- 21:00 h Tradicional Sopar
Popular a la Plaça Major. Per
recollir el tiquet del sopar, cal
trucar a la Sra. Carme Marsà,
telefon: 617579233. La data
límit de recollida del tiquet és
fins el 27 d’agost. El preu és de
5€. A continuació presentació
de l’hereuet i la pubilleta i del
pregoner/a de la Festa Major.
- 24:00 h Gran actuació de la
reconeguda humorista “Mayte
Carreras”.

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

Dissabte 31 d’agost
- 8:30 h Repic de campanes
- 9:00 h Tothom qui vulgui
anirem caminant o amb bicicleta fins la Font de La Panadella on en arribar farem un
esmorzar per tots els participants.
- 10:30 h Partit de Tennis
taula, bàsquet i futbol sala a
la pista poliesportiva. Tots els
participants rebrant trofeus
cedits per la Diputació de Barcelona.
- 11:00 h - 14:00 h Inflables i
jocs per la mainada a la zona
esportiva.
- 17:30 h Espectable infantil
a càrrec del grup d’animació
“Més Tumàcat”.
- 20:30 h “Escala En Hi-Fi”.
Lluït espectable de playback
amenitzat pels veïns i veïnes
del nostre municipi.
- 24:00 h Actuació del famós
grup “The xandals” ens oferirà les millors versions dels
70’s, 80’s, 90’s i actuals.

ESPORTS |

Divendres, 30 d’agost de 2019

esports

A.M.ANOIA
c/Alemanya 2 · 93 803 93 00

Espai patrocinat per

El CF Igualada s’estrena a Tercera a Sant Feliu
FUTBOL / LA VEU

E

l CF Igualada de Moha
s’estrena aquest diumenge, a partir de les
6 de la tarda, al camp del
Santfeliuenc. Els igualadins
s’enfrontaran així a la seva
primera prova de foc en una
categoria de bronze que feia
molts anys que no ocupava.
Els blaus hi arriben després
de fer una pretemporada
prou bona. En el darrer partit, el de Festa Major, van

guanyar amb solvència al Vilafranca per 2-1, amb dos gols
de Franco en els primers vint
minuts joc.
Aquesta és la jornada:
Santfeliuenc-Igualada
Horta-Pobla Mafumet
Figueres-Manresa
Vilafranca-Europa
Sants-Perelada
Castelldefels-Reus
Granollers-Sant Andreu
Vilassar-Hospitalet
Cerdanyola-San Cristóbal
Terrassa-Banyoles

El CFI femení també va aconseguir la victòria en el partit

de Festa Major, derrotant per
3-1 al Cornellà.

Avui, III Memorial Gabri L’Igualada FHCP, contra
Pérez Escalante de Pàdel el campió de l’OK Lliga
PÀDEL / LA VEU

E

ls companys de Pàdel
del Gabriel Perez Escalante organitzen avui
divendres per tercer any consecutiu el torneig de Pàdel en
la seva memòria al complex
de l’Infinit. La idea és que la
figura d’en Gabriel no s’oblidi
mai. Recordem que en Gabriel va ingressar a l’Hospital
d’Igualada per una apendicitis que no es va diagnosticar
a temps amb més complicacions posteriors que el van
portar a la mort el 23 d’agost
del 2016.
La idea és reunir com més
gent possible, entre familiars,
amics i companys del món del
pàdel i si s’iguala el centenar
de persones del primer any i
quasi dues centes persones el
segón any seria un veritable
exit, l’organització es donaria

per satisfeta.
El sistema de joc serà omplir
les cinc pistes de l’Infinit en
quatre torns de joc. En cada
torn es realitzaran partits de
10 minuts. Cap a les 20:45h
aturaran per recordar al Gabriel amb música i parlaments.
El preu de la participació és
sense anim de lucre per cobrir despeses. La inscripció
son 12 euros i entra un gran
wellcompack més botifarrada, i amb sorteig de grans
regals pels jugadors. També
hi ha la possibilitat de aconseguir una samarreta conmemorativa per 5 euros o la
botifarrada amb carn salada i
llesca de pa amb tomàquet i
un geladet per 7 euros.
L’organització vol agrair als
col.laboradors i a la família
del Gabriel, que els ha donat
totes les facilitats.

HOQUEI / LA VEU

L

’Igualada Femení HCP
va disputar aquest dissabte el primer partit
de la pretemporada contra
l’actual campió de l’Oklliga,
l’HC Palau, a la seva pista,
corresponent a la primera
jornada de la Copa Esports
Penedès. Les locals presentaven les absències de les mundialistes Laura Puigdueta i
Berta Busquets, i les igualadines van perdre per 6-2.
Bon partit de les igualadines
en aquest primer matx de
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pretemporada i contra tot un
ós com és un campió de l’Oklliga. El proper partit serà dissabte a les 12:30 h, a la pista
del CHP Bigues i Riells que
estrena entrenador, l’asturià
i ex-jugador arlequinat blaugrana, Ramon Peralta. L’equip
vallesà s’ha reforçat aquesta
temporada amb la italiana
Erika Ghirardello, provinent
del CP Las Rozas i l’argentina
Rocío Ailen “Piojo” Ramón
González, provinent del CP
Alcorcón. Aquesta temporada un total de 8 equips que
manté al club igualadí en
el TOP3 de clubs amb més
equips femenins a Catalunya,
i segurament d’Espanya.
Igualada Femení HCP: Mònica Ferrer (P) Zoe Torras (P),
Elba Garreta, Ester Ferrer,
Pati Miret (1), Carla Claramunt (1), Laia Cid i Maria
Bonet.

Atletes del CAI, als
Campionats d’Espanya
Absoluts a Alacant
Tres atletes del C.A. Igualada Petromiralles participaran
demà dissabte i diumenge, en
la gran cita de l’atletisme estatal, els 99ens. Campionats
d’Espanya Absoluts aire lliure,
que enguany es disputaran a
la població alacantina de La
Nucía.
Es la competició mes esperada pels atletes que tenen la
mínima per participar-hi, i
per a alguns, una nova oportunitat per assolir la mínima
per al Mundial de Qatar, dels
propers 27 de Setembre al 6
d’Octubre.
Marc Sánchez prendrà part en
el Salt d’Alçada, amb una millor marca de 2,18 m., assolida
a Antequera el 16/02 (PC), assolint el campionat estatal.
Cora Salas participarà en la
prova del Salt de Llargada, amb
un millor registre enguany de
6,23 m. assolit el passat 17/02
a Antequera (PC), assolint el
sots campionat estatal.
L’atleta Sub-23 Nora Taher
participarà en la prova del
Triple Salt, amb un millor
registre enguany de 13,26 m.
assolit el 31/05 a Sant Cugat.
D’altra banda el també atleta Sub-23 Eduard Fàbregas,
entrenador del CAI i atleta
de l’Intec-Zoití d’Osca, participarà en el Salt d’Alçada,
amb una millor marca de
2,16 m. assolida el passat
02/06 a Osca.
Les proves podran ser seguides pel canal esportiu de
RTVE Teledeporte i també
per Internet, mitjançant la
pàgina web de la RFEA, dissabte i diumenge.
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La gran família global
Estrena • Padre no hay más que uno
VICTOR ESQUIROL / FILMAFFINITY

A

questa història tracta, bàsicament, sobre aquesta institució
(mental) a la que anomenem
família. Sobre aquest poca-solta en
què acaba convertit qualsevol llar habitat per més d’una persona. La regla,
pel que es veu, obeeix a les lleis més
bàsiques (i per això irrefutables) de
l’aritmètica: a quanta més gent sota
el mateix sostre, més probabilitat hi
ha d’acabar trasbalsat. Els Simpson,
sempre segons la irrefutable paraula
de Trey Parker i Matt Stone, van saber
veure-ho i plasmar-abans que la resta
d’éssers humans. Molt abans que, per
descomptat, Ariel Winograd (a ell arribaré).
Ho van fer en un dels molts episodis
magistrals que compondrien el seu
valuosíssim corpus televisiu. Aquell al
qual em refereixo, narrava el deteriorament físic i mental de Marge (pilar més
sòlid d’aquella mítica casa de Evergeen
Terrace), causat aquest per un organisme que havia crescut fins a esdevenir
un monstre les necessitats més urgents
i / o capricis més irrellevants, engolien,
per pura saturació, en ser teòricament
encarregat de tenir cura d’ell. Homer,
Bart, Llisa i Maggie eren una mena
l’enemic a casa. Un tot vampirizant del
que s’havia de fugir, si el que es volia era
conservar una mica de seny.
Total, que Marge, mare sacrificada per
antonomàsia, es va prendre un més
que merescut descans, delegant durant uns dies totes les responsabilitats
casolanes a Homer, pare desastre per
excel·lència. La gràcia, almenys a nivell
epidèrmic, era a delectar-se en la ineptitud d’aquest senyor desbordat; superat per una situació que, en el fons,
estava dissenyada per riure del rol de
l’home modern en el si de la família,
aquesta ¿beneïda? tortura. Doncs bé,
aproximadament vint anys després (és
a dir, el 2017), el director bonaerencse Ariel Winograd (vaig arribar) signa
una pel·lícula que reprodueix, al llarg
de poc més d’hora i mitja, el mateix
escenari.
I com si es tractés d’un Gremlin donant-se un bany, aquella pel·lícula titulada ‘La mare se’n va anar de viatge’, es
multiplica. En l’any en què ens trobem,
s’estrena una d’idèntic títol, però de nacionalitat mexicana, una altra titulada
‘10 dies sense mare’ (aquesta d’Itàlia), i

per descomptat, la resposta espanyola
que tant necessitava el món. ‘Padre no
hay más que uno’ es presenta, des dels
títols d’obertura com “una comèdia de
Santiago Segura”. El film, efectivament,
està dirigit, co-escrit i protagonitzat
per ell, però evidentment és deutor
d’un altre, gairebé tant com un remake
ho és de l’original en què es basa.
Encara que clar, a hores d’ara ... quin
producte està lliure d’influència? Exacte, de manera que assumim que no es
pot parlar del reflex o de l’eco sense
passar abans per la imatge o la veu
que els han despertat. Així doncs, en
aquesta nebulosa de títols clònics està,
precisament, l’interès d’una proposta
que, irònicament, no pot (o directament no vol) desvincular-se del tot de
la seva família. És a dir, la gràcia està
en jugar a detectar les diferències entre
una cinta i les altres, per així enfrontar-nos a l’única pregunta que segurament importa: ¿La indústria cine-

matogràfica s’està deixant vèncer per
la mandra, o és que la família, aquesta
cosa , és un objecte d’estudi cada vegada més homogeni?
Misteris d’un món clarament globalitzat. Dubtes existencials que s’agreugen davant la constatació que a banda
i banda del “bassal”, i sense importar
massa la llengua en què es parli, el públic pot connectar amb el drama (graciós) de l’home que descobreix, quan
ja és massa tard, que mai més podrà
escapar de les notificacions del grup
de WhatsApp de mares del cole en què
li ha afegit la providència. Gags que es
repeteixen, com es repeteixen els sons
d’avís del telèfon mòbil, aquesta gota
malaia dels nostres temps. Plans i seqüències que igualment es reprodueixen amb total exactitud: al principi
amb l’anti-carisma de Diego Peretti,
després amb la cara desdentada de Fabio De Luigi.
En aquest sentit, cal admetre que l’au-

to-proclamada autoria de Santiago
Segura sobre aquesta espècie de franquícia, no manca totalment de sentit,
doncs de moment, és qui ha mostrat
més interès per separar del full de
ruta primigènia. El que passa, i aquí
entra en joc una altra sospita, és que
aquesta originalitat fa olor molt a única solució per satisfer les quotes del
“cinema d’amiguets”. O sigui, que ara
a la mare li seguim més la pista, i coneixem al psiquiatre d’una de les cries,
i ens endinsem més profundament en
els interessos d’una altra nena, i vam
descobrir que la càrrega de la llar pot
recaure també en un oncle. .. excuses,
totes elles, perquè Victoria Abril, Alberto Casado, Rubén Doblas Gundersen i Leo Harlem es llueixin davant la
càmera.
Leo Harlem, sobretot. En la seva gesticulació, empipament crònic, patètica
(per infundada) convicció d’estar sempre en possessió de la veritat universal
... la pel·lícula arriba a la revelació que
la distingeix de les seves germanes, i
que de pas, potser, distingeixi Espanya
de la resta del món. “Padre no hay más
que uno” ... i per desgràcia, cunyats
n’hi ha molts. Massa. Aquí, les tensions laborals (un dels principals catalitzadors humorístics amb Winograd
i Genovesi) perden pes; el mateix que
les qüestions de gènere, igualment engolides per l’absurd ego del cunyat, autèntic obstacle aquí per aconseguir la
alquímica felicitat familiar. En aquesta
pel·lícula importa, al cap i a la fi, l’auto-convenciment sentir-se important.
I no, en realitat el món no va així. I a
riure, o a irritar-se, perquè Santiago
Segura, agradi o no, ens té calats.

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 |
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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

Cinema
a l’Anoia

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.

Ateneu Cinema
Igualada
Projecció de:
ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD

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.

17:00/20:15

Dimecres 4 de set.
(dia de l’espectador)

17:30/20:45

Dijous 5 de setembre
(V.O.S.E.)

17:00/20:15

EL REGRESO DE BEN
UN VERANO EN IBIZA

Yelmo Cines 3D
Abrera
SALA 1
QUIÉN A HIERRO MATA
Dv a Dme: 15:40/17:50/20:05/22:20
Dg: 13:15/15:40/17:50/20:05/22:20
CHICOS BUENOS
Dj: 17:30
IT
Dj: 19:30
SALA 2
PLAYMOBIL: LA PELÍCULA
Dv a Dme: 16:05/18:10/20:15
Dg: 11.55/14:00(cat)/16:05/18:10/20:15
Dj: 16:05/18:10
CHICOS BUENOS
Dj: 20:15/22:15
FAST&FURIOUS: HOBBS&SHAW
Dv a Dme: 22:20
SALA 3
ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA
Dv a Dj: 17:00
Dg: 15:05/17:00
ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD
Dv a Dj: 18:50/21:55 (Dm Vose)
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA
Dg: 12:40
SALA 4
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA
Dv a Dj: 16:10/18:20/20:30 (Dm Vose)
Dg: 12:20/16:10/18:20/20:30
HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR..
Dv a Dj: 22:40

DIUMENGE 1 DE SETEMBRE
18:00 h
19:40 h

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui
SALA 1 GRAN
ANGRY BIRDS 2
18:00 (divendres); 16:30 i 18:30 (dissabte); 17:15 i 19:15 (diumenge).
PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
20:30 (divendres i dissabte)
SALA 2 PETITA

SALA 5
MASCOTAS 2
Dv a Dj: 15:55/17:40
Dg: 13:00/15:55/17:40
OBJETIVO: WASHINGTON DC
Dv a Dj: 19:25/21:50 (Dm Vose)
SALA 6
PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
Dv a Dj: 16:30/18:30/20:30/22:35
TOY STORY 4
Dg: 12:50
SALA 7
EL REY LEÓN
Dv a Dj: 16:15/18:35
Dg: 11:55/16:15/18:35
INFIERNO BAJO EL AGUA
Dv a Dj: 20:50/22:45
SALA 8
ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA
Dv a Dme: 16:30
Dg: 12:10/14:15/16:30
CHICOS BUENOS
Dv a Dme: 18:45/21:00/22:50
QUIÉN A HIERRO MATA
Dj: 15:40/17:50/20:05/22:20

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
18:00 (divendres); 17:30 (dissabte i
diumenge).
ÉRASE VEZ EN HOLLYWOOD
20:00 (divendres); 19:30 (dissabte i
diumenge).

Club del subscriptor

Premi al millor digital 2018

SOCIETAT

Diumenge 1 de set.

EL VENDEDOR DE TABACO 18:00 h
EL REGRESO DE BEN
19:40 h

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.

POLÍTICA

17:15/20:30

DISSABTE 31 D’AGOST

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

PORTADA

Dissabte 31 d’agost

Casal
St. Martí de Tous

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.

Cinema

17:15/20:30

Dilluns 2 de setembre 17:00/20:15

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.

Agenda

Divendres 30 d’agost
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CISTELLA AMB PRODUCTES

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG
2 ENTRADES

railhome.com

10% DE DESCOMPTE

SORTEIG D’UNA
BICICLETA

676 959 431

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

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

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

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

SORTEIG
Un forfait circuit
per a 2 persones
Pèlag de Fregaire +
Plataners + Puenting

SORTEIG
2 Entrades

SORTEIG DE 2 ENTRADES
PER AL MUSEU DEL TRAGINER

Recollir a les oficines de la Veu
Carrer Retir, 40 Igualada

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

GUANYADORS DELS SORTEJOS DE
Entrades Yelmo Cines

Entrades Cine Ateneu

JAUME MATEU/ ALBERT ROSSELL
JORDI BERNADAS / JOSEFINA RIBAS
Forfait Les Deus
VIOLETA PELFORT
Caves Bohigas
MERCÈ LLORENS
Escalada
MONTSE ROMERO

Nom
Cognoms
Població
Telèfon mòbil
Email
Signatura

Mª ANGELS MONLLOR / JULIA ESCALANTE
ROSA PUJADÓ / ROSER VILA

Concert Hostalets de Pierola

Entrades Museu del Traginer

MONICA MARSAL

MONTSE CASTELLS
Entrades Museu del tren

Cistella Caprabo
Entrades Yelmo Cines
EMILIA SANCHEZ

MONTSE CASTELLS

Bicicleta

Val de xapa i pintura

CARMEN GALAN

JOAN LUCO

PARTICIPA ALS SORTEJOS DE
Marca amb una creu els sortejos als que vulguis participar i
omple les dades personals per a que puguem contactar amb tu!
Entrades Museu del tren

Forfait circuit Les Deus

Cistella Caprabo

Entrades Yelmo Cines

Entrades Museu del Traginer

Bicicleta

Concerts Hostalets de Pierola

Val de xapa i pintura

Escalada

Entrades Cine Ateneu

Visita Caves Bohigas

TOTS ELS SORTEJOS

El subscriptor de LA VEU amb la lliure entrega d’aquesta butlleta entra a formar part del sorteig que es realitzarà amb totes les butlletes rebudes fins el 28/6/2019. 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.
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C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

Espai patrocinat per

www.rendaurbana.cat

Diumenge vinent tornen les visites guiades a Cal Boyer
i Cal Granotes, del Museu de la Pell
MUSEUS / LA VEU

C

om cada primer diumenge de mes, l’1 de
setembre a 2/4 de 12
del migdia, el Museu convida
a visitar les diferents exposicions permanents, per conèixer
el món de la pell i les adoberies.
A Cal Boyer, antiga fàbrica cotonera del s.XIX i seu central
del Museu, s’hi troben tres àmbits: L’home i l’aigua, Univers
de pell i L’ofici d’adober. L’home i l’aigua presenta una visió
general de les qualitats i ús de
l’aigua. La col·lecció d’estris i
enginys hidràulics es reforça
amb el Canal d’Experimentació, que ens ajuda a compren-

dre els mètodes de canalització i d’aprofitament energètic
i industrial de l’aigua. Univers
de pell és una de les sales centrades en la pell, i es dedica a
explicar l’ús de la pell per la
humanitat, al llarg del temps i
per diferents cultures a través
d’una selecció acurada d’objectes, confeccionats total o parcialment amb pell, que exemplifiquen les múltiples aplicacions
i utilitats de la pell adobada.
L’altra espai sobre la pell, L’ofici
d’adober, se centra en el treball
de la pell a Igualada des de fa
generacions. Eines i màquines
són els testimonis dels inicis
manufacturers i de la millora
constant, fins a la implantació

industrial que explica la vigència dels processos productius
de les empreses adoberes actuals i la configuració de tot el
barri del Rec.
L’altra edifici del Museu és Cal
Granotes, antiga adoberia del
Pla del Cornet, que data del
segle XVIII. És situada a pocs
metres de Cal Boyer i a frec del
Rec, canal medieval que abastia les fàbriques de la zona. La
posada en escena de l’ofici artesanal de l’adob de la pell grossa —bovina— ens transporta a
la Igualada preindustrial.
Esperem que aquest diumenge
no us perdeu una visita a un
patrimoni industrial tan singular.

LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Albert Gàmez i Enrich, o la grandesa de melodies
i cançons per a comunicar uns intimistes pensaments
Fill d’Olot, però resident a Igualada des dels 12 anys,
Albert Gámez és un d’aquests joves talents que, tot i un
sòlid bagatge acadèmic, s’han construït a si mateixos
per a convenir una manera molt personal d’entendre la
música. A través del seu ja dilatat recorregut per l’univers
musical no li trobes cap episodi sobrant, raó per la qual a
una persona no habituada a reportatges o entrevistes el
major tribut és posar en valor les diverses situacions que
l’han portat a exercir les seves prodigioses competències
artístiques.
De petit i en el sí d’una família molt sensible a la música,
a la falda del seu avi Ramon Enrich, va aprendre a tocar
al piano aquelles melodies tan entranyables de les populars nadales. No obstant això, no trigaria a descobrir tant
les lletres de Lluís Llach com les complexes composicions de Beethoven, a més d’altres grans de la música; una
circumstància que va afavorir el despertar d’una gran
sensibilitat artística i de la seva no menor passió per un
instrument: el piano. Així, dels seus primers passos com
a estudiant de piano a l’Escola de Música “Harmonia”
d’Olot en guarda estimables records sobretot en descobrir els Gymnopedies d’Erik Satie. Seguidament, instal·
lat a Igualada, va continuar els estudis musicals a l’Escola
de Municipal de Música, de la mà de Pau Sastre; el mateix
període en què gràcies a qui seria com un pare per a ell,
en Toni Balcells, l’acostaria a la música de Queen. Aquests
aprenentatges van portar-lo a voler participar en directe
de la majoria de concerts possibles, cosa que l’abocaria
ben aviat a cantar i interpretar les seves mateixes cançons
al piano, així com algunes de Sinatra, Michael Jackson i
Alejandro Sanz, entre d’altres. Més endavant, uns cursos
a l’Institut del Teatre, en el camp del teatre musical, el van
empènyer a l’estudi i perfeccionament de la veu gràcies
al mestratge de reconeguts professionals; una avinentesa
que va donar pas a estrenar-se en uns primers concerts
amb el grup musical “Crítica urbana”, i aportant cançons
pròpies per a piano i violoncel.
En qüestió de temps, moltes de les seves versions a piano van ser les que amenitzarien festes populars i diver-

Foto:
CARMEL·LA
PLANELL

ses celebracions privades; unes actuacions per a les quals
el boca orella era un bon reclam. També, dins d’aquesta trajectòria, la seva admiració per Pepe Rubianes li va
brindar el privilegi de fer “Libretas”, tot un homenatge a
aquesta gran figura, conduït per Guillermo Torres, el mateix president de la Fundació Pepe Rubianes i també per
la germana d’aquest, Carmen Rubianes.
La possibilitat de conèixer l’obra del poeta igualadí Marc
Freixas el va captivar tant que va plantejar-se dur a terme
l’ambiciós projecte anomenat “Música d’amor i silenci”;
un disc dels seus poemes musicats i cantats que, gràcies
Galàxia Management, va obrir-li camí a moltíssims concerts amb unes notes sensiblement intimistes arreu de
Casa Nostra i més enllà.
Tanmateix, a l’abril del 2015, després de procés de sanació
personal, surt a la llum el llibre “La purga”, un laboriós
treball fet a base de dibuixos, esbossos, quadres, escrits i
cançons que aprofundeixen en una pregona introspecció
interior. Aquesta sorprenent autoedició, juntament amb
Sara Agudo (composició i enquadernació) i les fotografies de Maria Mateu i Julia Potrony va ser objecte d’una
magnífica exposició a l’Ateneu, a més d’un espectacle
musical, amb banda de música i projeccions al Teatre
d’Òdena. A aquesta producció van seguir-li les seves actuacions a l’Orquestra Rosaleda amb la qual ha participat en sovintejats concerts destinats al gran públic. I, en
aquest moment, està interpretant “Bohemian Rhapsody”,
de Queen, un dels seus grans somnis; alhora que, al decurs d’aquest estiu, ha actuat com a cantant de Filferro

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, historiadora i fotògrafa

Trio, al costat de Gerard Serratroy i Jordi Rapullés, amb
adaptacions al català de destacades cançons de la història
de la música; una col·laboració amb molt bones perspectives de futur.
Finalment, una situació conjuntural al començament
d’aquest any el va empènyer en el propòsit de propagar i
divulgar la seva obra a través de les xarxes socials, especialment des de Youtube; una esfera que a més de l’efecte
socialitzador resulta ser una oportuna plataforma per a
la visió i audició a la carta. I, ha estat aquest mes d’agost
el que ha vist la presentació d’una nova cançó d’autor:
“Llums”. Gravada en format de vídeo, amb el guitarrista i cantautor Nick Arandes, i escenificada a l’interior
d’una avioneta segons una al·legoria en què es personifica la projecció de Gámez nen (Lluc Brunet) a adult; un
audiovisual que vol magnificar el resplendor de la llum
interior que portem dins. Satisfet amb l’enorme acollida
de “Llums” a les xarxes, Gámez s’atreveix a assenyalar la
grandesa de la música en la seva comesa de vincular i
unir les persones.
En tot moment, i a mercè de tantes experiències a què la
vida el convida, el seu esperit creatiu i la necessitat de comunicar mitjançant les seves creacions les seves idees es
fa imparable. Efectivament, d’allò viscut en el seu estadi
privat en surt un nou projecte que se suma a transferir un
relat del seu saber filosòfic, de la seva presa de consciència, del més recòndit descobriment de si mateix i del que
més el commou.
Quant a la concepció del seu art, Gámez és una artista no
gens procliu a encasellar-se ni en tendències ni estils. Si
bé la seva música està molt a prop de la línia del pop, les
seves creacions són realment lliures; i en elles s’aprecia el
gaudi de jugar amb les notes i amb les lletres com si d’un
diàleg entre elles i el mateix es tractés.
I, al capdavall, una premissa el defineix: “Si algú és feliç
amb la feina que més li agrada ni tan sols s’adona que està
treballant”.
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Johanesburg 2a part

GEOGRAFIES INEXCUSABLES
CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Johannesburg: de la quimèrica “Ciutat de l’or’’ als moderns barris, propietat de l’imperi del capital

L’avui l’anomenat Crown

pas al naixement de l’actual l’escala del món desenvoMine Shaft, la zona minera Soweto.
lupat i la immensa majoria
a l’entorn de Johannesburg,
negra abocada als límits de
va ser un sistèmic reclam, a Amb tot, Johannesburg, la pobresa et descobreix un
l’últim quart del segle XIX, la ciutat més rica del país univers insòlit d’espais púper a la seva explotació a i la quarta de major eco- blics al cor de la ciutat que
propòsit de la febre de l’or nomia de l’Àfrica subsa- van des del Neighbourde la dècada de 1880. Allà hariana, és coneguda com goods Market fins a l’illa
hi van concórrer un gran la gran potència financera de gratacels que rodeja el
nombre d’immigrants bri- de Sud-àfrica; això sí, amb Carlton Center, l’edifici
tànics i uns altres tants de massa
transformacions més alt de tot Àfrica, fins fa
raça negra, procedents de a la seva esquena i sense poc (de cinquanta plantes,
poblats propers. Aquesta poder imaginar ni el futur en 223 metros d’alçària);
destinació aviat va con- més immediat. Si bé s’ha un immoble comercial i
vertir-se en un punt de guanyat el qualificatiu de de despatxos, inaugurat
colonització estable que, a ciutat resplendent, una de als anys 70 i des d’on se’t
principis de 1890, va con- les de més dinamisme de fan espectaculars totes les
solidar-se com a un veri- la gran República Sud-afri- panoràmiques d’aquesta
table municipi fins al punt cana, el seu nucli primitiu impressionant conurbaque, amb menys de cent -que combina edificis del ció humana. Endemés, en
mil habitants, Johannes- govern amb centres uni- aquest context en què grans
burg era fundada a l’any versitaris, museus, comer- vies i places es troben desa1886; no sense -a mesura ços i locals de lleure- és teses i on el trànsit de cotque augmentava la seva protagonista d’un pols vital xes i de persones és caòtic,
població- veure’s involu- desigual que s’observa pels la sensació d’inseguretat et
crada en unes freqüents seus carrers: d’una banda, resulta palpable sobretot
agitacions sindicals atesa amb el tarannà i aspecte quan t’adones que molts
l’explotació laboral sobre diligent d’una classe mit- dels desafiants gratacels
la població negra. En poc jana, de blancs; i de l’altra, han quedat abandonats a
temps, gràcies a l’auge eco- per les persones que tran- l’ombra del que van ser fa
nòmic, Johannesburg va siten sense rumb aparent ben poc. Ara, les antigues
conquerir la denominació per les voreres dels baixos oficines estan poblades per
de ciutat, una avinentesa d’edificis mig despoblats o milers de persones de raça
que va atreure a molta més de velles fàbriques oxida- negra a les quals aquest
població negra bo i con- des en procés de reconver- desigual repartiment de la
formant la proliferació dels sió i hàbitats de semblants riquesa les confina al més
primers nuclis suburbials misèrrims. Evidentment, deplorable sobreviure.
que, de retruc i a causa el contrast entre els seus
d’un desplaçament forçós, habitants en base a què la Emperò, a unes comptades
a finals dels 50’ van donar minoria blanca visqui a illes del centre, a Maboneng –altrament coneguda com “el lloc de la llum”el nou barri inventat i de
moda de Johannesburg,
les empremtes de pintors
i dissenyadors locals han
recreat velles construccions industrials, a partir
d’una genial remodelació
interior, per a destinar-les
a allotjar habitatges o despatxos de nous emprenedors. Aquí mateix, doncs,
mig embolicat en una improvisada estètica eclèctica, els límits de Main Street Life i Fox Street, amb els
seus punts de menjar ràpid
-barreja de cuines americana i africana- apunten a
ser una ocorrent invitació
a descobrir -a l’aire lliureles empremtes més recents
de la història de la ciutat,
en el sentit de redefinir
com una urbs de llibertat
creativa, de vida bohèmia i
de nous conceptes urbans
és capaç de coexistir amb
retrats de Nelson Mandela
Gratacels del centre
o gegantins animals afri-

Des del Carlton Center

cans pintats a les parets de
significats edificis. Efectivament, aquestes són les
últimes mirades que reten
homenatge a un passat
massa recent de Johannesburg, mentre perfilen el
seu incert i potser impossible brillant futur.
Avui, amb el radicalisme
de la unicitat de la globalització, ha succeït quelcom gairebé fictici a Johannesburg. I és que, en
un segle, ha passat de ser
un emplaçament entre
barraques i casetes dels
seus primers pobladors a
una ciutat de desafiadors
gratacels amb múltiples
i antagòniques fesomies.
Les àmplies construccions
i instal·lacions dels seus
diversos barris fan que es
tracti d’una de les ciutats
modernes més joves i més
transitades del país, però
més increïblement paradoxal.
I, al capdavall, no t’és difícil de concloure fins a quin
punt l’Ajuntament segueix
sent inhàbil en l’abordatge
d’unes descomunals desigualtats -socials i racialsque han portat al fet que
tot el que va ser l’àrea -inapel·lable centre- d’influència de “Joburg” hagi estat
pràcticament abandonat
a la seva sort arran dels
canvis produïts amb el fi-

nal de l’Apartheid, als anys
90’. Va ser, doncs, a partir
d’aquell període de fatals
convulsions, que la majoria d’empreses van desplaçar-se cap al perímetre de
la zona nord, a Sandton.
Allà, una florescent Johannesburg va anar creixent
tímidament, superant el
concepte de perifèria i nodrint el barri residencial
de Braamfontein d’una
saba urbana summament
transformadora però subjecte als designis –del capital- de les empreses privades que, en el seu moment,
van projectar i implementar la construcció d’aquest
ambiciós i gegantí complex financer tan allunyat
del nucli històric.
Tanmateix, en una ciutat -de deu milions d’ànimes i tan predisposada
al desmembrament de
les persones- sembla impossible acabar amb totes
les barreres que va deixar
l’Apartheid. I l’evidència
més palpable te l’ofereix
Soweto als afores de la ciutat, al mateix llindar del
sud-oest, conformant l’assentament habitat per més
del 60% de la població de
Johannesburg i una de les
franges més representatives de la història d’aquesta capital, on la segregació
racial de la població negra
tristament persisteix.
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Propera exposició a Artèria:
Des-triar-nos, de Marta Pruna

Dijous, concert del cor
Leioa Kantika Koral al
claustre de l’Escola Pia

EXPOSICIONS / ARTÈRIA

E

l proper dijous 5 de
setembre a les 19,30
h. inauguren la propera exposició a la sala Artèria.
Serà “Des-triar-nos”, de Marta Pruna, oberta fins al 12
d’octubre.
Horari: de dimarts a divendres de 19 h. a 21 h.
Dissabtes de 09,30 h. a 13,30
h. i de 17 h. a 20,30 h.
Cinc anys després de la inauguració d’Artèria els ve molt
de gust convidar de nou els
artistes que han exposat a
la galeria. L’escultora Marta
Pruna és la primera que torna a Artèria amb una nova
proposta expositiva, Des-triar-nos, que ens aboca al món
dels sentits.
En aquest temps, el seu treball constant l’ha portat a
crear noves obres que van en
aquest sentit. Resultat d’això
és també El camí dels sentits,
un recorregut immers en plena natura a voltes treballat
sobre la pròpia roca, que es
pot veure a Les Garrigues.
Això és el que ens explica la
pròpia Marta Pruna sobre la
seva propera exposició:
“Des que Artèria em va propossar de nou l’ exposició, no
deixava de pensar en la il·lusió dels sentits i el possible espai acústic de la galeria-passadís per evocar-ne molts
altres. Aquest espai va del
carrer ple de gent, la massa, a
un racó més solitari, un pati
interior. De l’entrada del carrer estant, vull que t’empenyi

com a l’esglèssia l’altar. Com a
la vall de casa on tot ressona...
on a les pauses enretiro l’ aire
i toco els núvols.
Amor al passat, egipcis, romànic, escultures que agreeixen la vida...abeuradors on
possar-hi les mans després
que hi beguin els ocells...
mòbils que sonen quan l’aire
bufa. Alentir el ritme, aturar-te del tot per entendre un
poema visual que se’ns escapa contínuament. Intentar
entendre el passat..i Déu ens
ha donat la memòria per fer
crèixer roses al desembre...
Recordo sempre la meva lentitud amb l’espai i els objectes. L’época més lliure, quan
dibuixava la gent per entendre l’espai, o l’ésser humà i
fins i tot alguna persona se

25

n’adonava i s’oferia per ser
dibuixat...llavors, quan encara podies mirar la gent als
ulls i “perdien el temps” en
el viatge.
Des-triar-nos parla de la
continua cura en l’elecció de
cada cosa que primer s’ha
de desfer per fer-ne una de
nova. Destriar-nos com anar
tenint filtres per coneixe’ns
i donar lo bo. Bo, sense morals socials, bo ho inclou tot.
D’aturar-se, de connectar-se,
d’obrir la mà i veure també el
seu entorn infinit, tot lo que
l’envolta, el cosmos. L’escultura és dinàmica si condueix
al plantejament de les forces.
Les estàtues, malgrar lo estàtic, tenen un moviment mol·
lecular de vida, petjades, són
tocades infinitament...”

MÚSICA / LA VEU

D

ijous dia 5 a les 9
del vespre actuarà
al claustre de l’Escola Pia d’Igualada el cor Leioa Kantika Koral a, un dels
conjunts joves de més prestigi internacional que, sota la
direcció de Basilio Astúlez,
oferirà un espectacle fresc,
dinàmic i ple de color i de
sonoritats noves que no deixarà ningú indiferent. Aquest
cor està format per 40 nois
i noies bascos que canten i
ballen amb una precisió que
meravella i una energia que
enganxa.
Tant el Leioa Kantika Korala

com Basilio Astúlez han actuat arreu del món, han fet
nombrosos enregistraments
i han guanyat diversos premis internacional. Tot el
programa d’aquest concert
estarà format per obres de
compositors joves, algunes
de les quals han estat escrites expressament per a
aquest cor.
Les entrades ja es poden
comprar a https://entradium.com/ca/events/concert-leioa-kantika-korala i
valen 6 euros per als menors
de 18 anys i 12 per als més
grans. L’organització d’aquest
concert és una iniciativa de
la Coral Mixta d’Igualada.

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

Històric del periodisme
El dia 3 de setembre de 1982 sortí
el primer número de LA VEU, una
publicació escrita en català, sota el
guiatge d’Emili Àlvarez. Aquell primer director fou suplert per Francesc
Català Mateu, que tenia molta afició
al futbol. Aquest darrer, si mal no recordem, de jovenet, jugà amb el Sant
Francisco OAR i en el Junior OAR.
Ell era qui feia les cròniques del primer equip de la ciutat, per al periòdic
“Igualada”, Ràdio Igualada i, després,
per a “La Veu”., que fou on s’acredità
com periodista.
En el nostre mitjà impulsà l’Assemblea
de la Premsa Comarcal Catalana -que

se celebrà a Igualada- essent secretari
de la Junta de l’ACPC. En el 1994 fou
substituït per Jaume Singla, però continuà la seva tasca periodística, fins el
juny del 2016, que morí a l’edat de 82
anys, deixant esposa, fills i néts.
Francesc Català fou Soci d’Honor
del CF Igualada. L’apreci i prestigi
que havia adquirit com home coherent, íntegre i actiu es va veure en
l’acte de comiat, que va tenir lloc a
la parròquia de la Sagrada Família,
d’aquesta ciutat. Els darrers anys els
passà a la seva finca de Sant Martí de
Tous, on, també, era reconegut pel
seu veïnatge.
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Troben abundants motlles de restes de fusta de les comunitats
neandertals de l’Abric Romaní
ARQUEOLOGIA / LA VEU

F

ins aquesta setmana
es desenvolupa al jaciment Abric Romaní, a
Capellades, la campanya d’excavació arqueològica anual.
Un grup de 35 persones han
estat col·laborant en les tasques d’excavació sota la coordinació de la Dra. M. Gema
Chacón, el Dr. Josep Vallverdú i la Dra. Palmira Saladié,
tots tres investigadors de
l’IPHES (Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social). Entre els altres
doctors i estudiants participants n’hi ha vinculats també
a aquest centre de recerca i a
la URV (Universitat Rovira i
Virgili de Tarragona, com els
del Màster Erasmus Mundus
en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana), i
altres procedents d’altres institucions espanyoles e internacionals.
L’Abric Romaní és un important jaciment amb vestigis
arqueològics testimonis de

la vida neandertal, on fins el
moment s’han excavat completament 16 nivells arqueològics en una extensió de
300 m2. S’han documentat
diferents tipus d’ocupacions
que indiquen que es tractava de societats altament
mòbils, i amb estructures socials complexes en les quals
el repartiment dels aliments
aconseguits era clau. La base
de la caça eren els animals
unglats com els cérvols, els
cavalls, urs, i rinoceronts. Les
eines eren elaborades principalment amb sílex i calcària, i
probablement amb fusta.
Enguany ha fet 110 anys des
del descobriment de la presència de restes prehistòriques en aquest jaciment i 36
des de que es van reprendre
els treballs programats en
campanya anual. En aquesta
ocasió els treballs s’han centrat en destapar el nivell R,
de 60,000 anys d’antiguitat.
Tot i que s’està en el sostre
del nivell, i encara no es poden valorar amb profunditat

les restes de fauna i les eines
de pedra que s’hi ha trobat,
si s’han pogut documentar
abundants negatius de fusta
o motlles. A l’Abric Romaní
es conserven les empremtes
d’alguns vegetals, entre ells
la fusta, per mitjà de la precipitació de carbonats sobre
aquests. Un cop desintegrat el
contingut vegetal, es conser-

va la seva empremta en forma
de negatiu; en aquest nivell
destaca el volum de restes
d’aquest tipus que s’hi estan
trobant.
Si es confirma la presència
d’algun tipus d’eina entre el
conjunt excavat, es possibilitarà aprofundir en l’estudi de
l’explotació de la producció
d’eines de fusta durant el Pa-

leolític mig, un fet extraordinari donat el caràcter perible
de la fusta. Futures excavacions, com la que continuarà
l’any que ve al mateix nivell
R, permetran també l’anàlisi
de la resta de materials, entre
ells, els fogars conservats a la
superfície de l’abric, fet que
permetrà saber més sobre
l’estil de vida neandertal.

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.
TEATRE DEL CENTRE MORAL INSTRUCTIU DE SANT JOSEP,
INAUGURAT EL 25 DE DESEMBRE DE 1903, AL CARRER DE
LA TRINITAT.
Aquesta és la Igualada que, a principis de segle XX, va tenir uns
quants teatres, si es compara amb els dos que té avui (L’Ateneu i
L’Aurora)!

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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Pau Bombardó Grup,
protagonista al Festival
de Jazz de Miralles
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Pujalt acull una exposició sobre les
conseqüències dels incendis forestals
EXPOSICIONS / LA VEU

D

MÚSICA / JAUME SINGLA

D

esprés de l’exit obtingut en la primera
edició del Festival
de Jazz de Miralles, tot està
a punt perquè demà dissabte
31 d’agost es celebri la segona
edició d’aquesta vetllada jazzística, davant l’ajuntament
de Miralles.
Els protagonistes seran Carles Pineda, Laia Porta, Dan
Posen, Xavi Algans i Pau
Lligades, els components de
Pau Bombardó Grup que ja
han actuat en altres ocasions
a l’Anoia, especialment a les

tardes de jazz entre vinyes que
organitza cada any la Mary
Gumà a casa seva. Aquest
es un grup composat per sis
musics excel·lents i molt ben
conjuntats sota la batuta de
Pau Bombardó i amb un gran
repertori tant de jazz com de
rithym & blues..
El festival de Jazz de Miralles,
que arriba just després de la
festa major, es una excel·lent
oportunitat per a gaudir d’un
dels darrers concerts a l’aire
lliure de la comarca. Començarà a les 7 de la tarda i amb
l’entrada es tindrà dret a una
copa de cava.

es de dimarts està
oberta a Pujalt l’exposició artística multidisciplinària «La Terra Calenta», al nucli de la Guàrdia
Pilosa. La trobada barrejarà
la fotografia, amb la música
i la dansa en un indret molt
simbòlic, el bosc que fa un
parell d’anys va patir un incendi forestal. Malgrat que
l’esdeveniment principal tindrà lloc el dimarts, l’exposició
fotogràfica es podrà visitar
fins demà dissabte 31. L’entrada és lliure.
Va ser el 2017 quan una trentena d’hectàrees van cremar
al municipi anoienc de Pujalt,
afectant en gran part al terme
del nucli de La Guàrdia Pilosa. Instants després que les
flames s’apaguessin i quan encara alguns bombers remullaven la zona per una possible
represa del foc, alguns veïns
de la zona s’hi van aproximar per avaluar els danys. Un
d’aquests fou el fotògraf Martí Rosell, que amb la seva càmera va immortalitzar aquella escena. «Vam veure com el
bosc on havíem jugat tota la
vida havia quedat destruït per
les flames, l’únic que en quedava eren arbres fumejant i el
terra calent d’haver estat cremant» explica Roselll. Aquest
fet fou el que el va motivar a

transformar aquella experiència i aquelles fotografies en
una exposició. El seu impulsor afegeix, «El viatge físic a
través del bosc cremat es converteix en un trànsit introspectiu i catàrquic cap a les
profunditats del mateix ésser,
qüestionant la intenció fotogràfica i la petjada humana.
El projecte busca expandir-se
a través de noves mirades artístiques i retorna les imatges
al seu lloc d’origen per obrir
als visitants un espai de meditació i reflexió».
Els incendis forestals a Catalunya, una amenaça estiuenca
A l’estiu, la sequera eleva sovint el risc d’incendi forestal,

Anem al teatre!
NADA ES IMPOSIBLE

i cada any els Bombers i les
ADF han de fer front a milers
de focs: per exemple, entre
el gener i el juliol del 2018
en van apagar més de 4.500.
L’eficàcia aconseguida per
aquests professionals i voluntaris fa que la majoria només
cremin superfícies molt petites, de manera que la suma
total d’hectàrees és baixa.
Però quan arriben anys amb
condicions meteorològiques
adverses, per molts esforços
que s’hi posin es fa pràcticament impossible d’aturar-ne
alguns, que són els que fan
pujar el nombre d’hectàrees
cremades.

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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Gelat de nabius

gastronomia
El Restaurant
El Jardí
d’Igualada

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 10 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

Nabius congelats: 200 g
Sucre: 180 g
Suc de llimona: 1 cullerada
Clara d’ou: 3
Nata líquida (35% MG): 200 g

--

Elaboració:
Per fer aquesta recepta
amb Thermomix:

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

Posem en el vas els nabius,
80 g de sucre i el suc de llimona. Programem 7 min
/ 100º / vel 1. Triturem 10
segons / vel 10. Aboquem
en un bol i reservem.
Col·loquem la papallona a
les ganivetes i incorporem
les clares i 100 g de sucre.

Muntar 3 minuts / 50ºC
/ vel 3,5. Retirem la papallona, posem les clares muntades en un bol
i reservem. Rentem el
got i la papallona.
Col·loquem la papallona a les fulles. Aboquem
la nata al vas i muntem
a vel 3,5 fins que tingui
la consistència desitjada, prestant atenció per
evitar batre en excés i
es faci mantega. Afegim
la vas les clares muntades i el coulis de nabius
i barregem 15 seg / vel
3,5. Aboquem la barreja
en els motlles de polo,
col·loquem els pals i
les tapes i reservem al
congelador durant un
mínim de 8 hores. Retirem del congelador 10
minuts abans de servir,
desmotllem i servim
immediatament.

Per fer aquesta recepta
sense Thermomix:
Triturem els nabius amb
el suc de llimona i 80 g de
sucre. Reservem. Batem les
clares a punt de neu amb la
resta del sucre. Vam muntar la nata fins que quedi
consistent. Afegim les clares i el coulís de nabius i
barregem amb una espàtula fent moviments envoltants. Aboquem la barreja en els motlles de polo,
col·loquem els pals i les
tapes i reservem al congelador durant un mínim de
8 hores. Retirem del congelador 10 minuts abans de
servir, desmotllem i servim
immediatament.

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

HORITZONTALS: 1. Reticència envers la curació en salut. Al centre del camp / 2. Entre
remer i remer, gairebé com fer un remix. Demanaria una gràcia / 3. El sant al pot. Espícula
segons el lema geminat del botànic. Xes molt alterats per l’aplec de divorciats / 4. Ei, com
va, com prova? Esplèndides, sobretot per a les Pimes / 5. Adversari (o és un conferenciant?). Un trosset del trombòcit, i de fet de tot / 6. Líder del moment. No val la pena ni considerar-les. Líder del segon / 7. Fletxa d’ús reservat al poeta. Rígides en ses certeses / 8. Més
sofisticat que el tori, l’element. Dues d’una tacada / 9. Amics d’en Pau Vila. Disposició de la
vegetació en fase defensiva / 10. S’hi enganxen els avisos d’una plantofada. Tan amable que
es fa embafador / 11. Per sobre del sol. Burundi no s’entendria sense aquest idioma. Al cor
dels liceistes / 12. Sortida que de vegades no porta enlloc. Ovelles de pèssima fama / 13.
Capes amb caputxa que omplien el cap de puces. Per arribar a l’ajuntament s’ha de fer gran.
VERTICALS: 1. Patricis (però no l’Homs, eh?). El més sensat és aplicar-lo a la paret / 2.
Rebot contra un i altre top. Sempre va de costat a costat / 3. Principi d’embòlia. Li dura més
la jubilació que les contribucions. I ara ja principi d’epidèmia / 4. El que es pot esperar d’un
vilà. La clàssica estafa de l’alemanya / 5. Enemics de la Gent Empipadora. L’entozou parasita a dins i ell a fora. Final de feliç / 6. Per nou li falta un ou. Més lleig i més encantat que
una patata. Pon de qualsevol manera / 7. Si vols que pagui, porta-me’l amb cura. Vaivens
de la moda / 8. L’indignat dels crucigrames. Tan ingenu que resulta angelical / 9. Extrems
de l’Osasuna. Sol ser-ho la taula quan s’omple d’embotits. Dintre la boca / 10. Vi tan fluix
que val més que es quedi al rebost. Quan ella menjava embotits no n’hi havia, de taules /
11. Alçament, però menys. Gregues amb molt de pedigrí / 12. Tan robusta i consistent com
una muntanya. Una lletra per matar la canongessa.

Troba les solucions a la web de La Veu,

Sudokus

Nivell mitjà

Nivell alt

Espai patrocinat per:

Troba les 7 diferències

o escanejant amb el teu mòbil aquest codi QR
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La parròquia, comunitat de deixebles de Crist
portar a donar un testimoniatge
pasqual: amb Jesús, «morir per
viure». Maldar per tenir un estil
de vida del qui fa do d’ell mateix, una vida lliurada al servei
dels germans per amor a Déu;
i tot això amarat amb una empremta de sobrietat, solidaritat,
veritat i, amb l’encíclica Laudato si’, una ecologia integral.
És a dir, una manera de viure
que lluita per ser coherent amb

l’Evangeli, amb un estil evangelitzador, com ens ensenya Francesc, papa, «que realment arribi
a tothom sense excepcions ni
exclusions, en què l’anunci es
concentra en l’essencial, que és
el més bonic, el més gran, el més
atractiu i alhora el més necessari» (EG, 35).
Romà Casanova,
Bisbe de Vic

Temps de crisi

El cristià és deixeble missioner.
L’evangelitzador és el qui sempre es deixa evangelitzar; és a
dir, el qui contínuament escolta
l’evangeli i deixa que l’Esperit
Sant modeli la seva vida. L’autèntic cristià és el qui viu en
conversió contínua, el qui viu
en el camí de la santedat. Per
això també hauríem de dir que
una parròquia és la comunitat
dels qui viuen la santedat en
camí. La santedat dels qui no
defalleixen, malgrat les seves
mancances i els seus pecats, per
a deixar-se rescatar i guarir cada
dia per la misericòrdia de Déu.
La santedat dels qui posen la
seva confiança, no en les seves

forces, sinó en la gràcia de Déu,
en l’amor misericordiós de Déu.
Redescobrir la misericòrdia de
Déu i el sagrament de la penitència és una necessitat contínua per a la nostra autèntica
vida cristiana .
L’escolta de la Paraula i la valorització de l’Eucaristia han de
ser els pols de la vida personal
i comunitària dels deixebles
missioners de Crist. La lectura,
l’estudi, la meditació i la contemplació de la Paraula han de
ser opció quotidiana. Una paraula que arribi a la vida, que
il·lumini els goigs i les penes de
cada dia i que obri camins de fidelitat a Déu en el servei als ho-

mes. La redescoberta de la força
transformadora de l’Eucaristia,
perllongada en l’adoració eucarística, és camí de forja d’autèntics deixebles evangelitzadors.
La pràctica de l’adoració eucarística amb joves és un camí a
potenciar en les nostres comunitats cristianes. També una altra aportació dels nostres temps
és l’estima a la pregària del sant
rosari, especialment entre el
jovent, la qual es converteix en
escola de pregària.
L’espiritualitat pròpia del deixeble de Crist en el si d’una parròquia, comunitat de comunitats, en quant centrada en la
Paraula i en l’Eucaristia ha de

Jean Hakolimana, prev.
És una llàstima que la paraula crisi, amb el temps, hagi agafat mala
pols que l’ha deixada desnaturalitzada. Etimològicament, crisi
en grec vol dir, entre altres coses,
‘decisió’. D’aquí que un temps
de crisi ens planteja reptes i ens
demana decisions inajornables.
El temps de crisi ens treu de la
tebiesa, ens obliga a definir-nos,
posicionar-nos, prendre partit.
La crisi ens treu del confort de
la confusió i ens aboca a la responsabilitat de la claredat. Així
que Jesús no busca espantar-nos
quan anuncia la seva vinguda en
termes de foc encès i de divisió.
El compromís amb l’evangeli no
pot deixar-nos en un terme mitjà, excepte en cas d’un compromís a mitges. Quan és complet,
tard o d’hora genera una crisi, un
temps de decisió i posicionament
clar.
En moltes llars, es comença a
viure l’experiència dolorosa de

viure dividits precisament per
diferents postures respecte a la
fe. Els cristians hem d’aprendre
a viure la nostra fe en aquesta
nova situació. No seríem fidels
a l’evangeli si, per mantenir una
falsa pau i una falsa unitat familiar, ocultàvem la nostra fe en l’íntim del nostre cor, avergonyits de
confessar-la o bé desvirtuant-la
traient-li tota la força que té d’interpel·lació a tot home de bona
voluntat. Hem d’aprofundir més
en el missatge de Jesús per a saber
«donar raó de la nostra esperança» davant d’altres postures possibles davant la vida. El veritable
cristià porta la «revolució» en el
seu cor. Viu buscant ardentment
que el foc encès per Jesús cremi
cada vegada més en aquest món.
Però, primer de tot, s’exigeix a si
mateix una transformació radical. Emmanuel Mounier deia:
«Només es demana als cristians
que siguin autèntics. Aquesta és

SANTORAL
Agost

En record de:

JOAN FÍGOLS MANESCAL
Morí cristianament el passat divendres dia 22 d'agost a l'edat de 80 anys.

A.C.S
Els seus familiars i amics volen agraïr les mostres de condol rebudes en l'acte de comiat
que tingué lloc el passat dissabte dia 23 d'agost a la llar del Sant Crist d'Igualada.

30: Pamaqui; Pere; Agil: Bononi.
31: Ramon; Arístides; Paulí.
1: Josué; Artur; Edigi; Gil; Verena; Sixte.
2: Epidi; Pròsper; Siari; Zenón.
3: Gregori; Aristeu; Marí; Sandali.
4: Moisès; Bonifaci; Ida; Marcel.
5: Quint; Teresa; Alpert.

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

Funerària Anoia, S.L.

Igualada, agost de 2019

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

CLÍNICA DENTAL ANOIA

FARMÀCIES DE TORN
DIVENDRES 30:

-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

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

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

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

Av. Països
Catalans,
De dilluns
a divendres 101
de 9h a 14h i de 15h a 20h
Dissabtes de 9h a 14h

DISSABTE 31:

CASAS V.

Rbla. Sant Isidre 11
Igualada119
Soledat,
www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DIUMENGE 1:

BAUSILI

OFTALMÒLEG JOSEP
FERRERA FIGUEROLA

Dr. Mariano Devoto Nogueira

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria
· Implantaments

ESTEVE

• 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

Cirurgia cataractes
Cirurgia miopia
Oftalmologia general

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

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

Girona, 1
93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

ADZET

Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)
DILLUNS 2: SECANELL

Òdena, 84
DIMARTS 3:

PAGÈS

Pau Muntadas, 58

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

MARIA INÉS
VIDAL MARURI
psicologa col. num 19.304

Ma DOLORS
CAPELLADES
psicologa
EDMR-Resolució de trauma
pel moviment ocular
Diagnòstic i tractament de trastorns de
la personalitat i de l’estat d’ànim
c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)
Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com
dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

psicologa col. num 8.396

Psicoterapeuta

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

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

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

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

ORTOPÈDIA CASES

Born, 23
(9:00- 22:00)

www.psicologiaytu.com

DIMECRES 4 : LA

CREU

P. de la Creu, 7
DIJOUS 5: CASAS V.

Soledat, 119

PATROCINAT PER:

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9
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Espai patrocinat per:

Mohammed El Yaagoubi, “Moha” /
Entrenador del CF Igualada
Divendres, 30 d’agost de 2019

“No perdre la categoria
després de tants anys sense
ser-hi és un bon repte”
Aquest dissabte començaré la meva segona temporada com a entrenador del
primer equip del CF Igualada. Després d’aconseguir l’ascens la temporada passada
volem tornar a fer una gran temporada i fer que tant jugadors com entrenadors
i aficionats gaudim amb els partits del nostre equip. He estat jugador de futbol
professional en equips com l’Espanyol, el Girona o la Reial Societat.
Demà comenceu la lliga contra el Santfeliuenc. Com veus a l’equip?
No sé què et puc dir. Si ara et dic que estem preparats i ens guanyen 4-0
se’ns dirà “però no estàveu preparats?”. Però la veritat és que estem treballant molt bé, els jugadors estan agafant la gran majoria de conceptes
que estem intentant inculcar de la nostra forma de joc i a partir d’aquí
intentarem començar el millor possible.
Tens controlat ja com juga el primer rival, el Santfeliuenc?
Sempre s’intenta veure partits del rival al qual ens enfrontarem. Però
sempre he pensat que els protagonistes som nosaltres, i si estem convençuts i sabem el què hem de fer, això és el principal. Evidentment conèixer el rival per buscar-li els seus punts dèbils i evitar que ens facin mal,
és important.
Va canviar la planificació de pretemporada un cop sabíeu que pujàveu a Tercera Divisió?
Tant el cos tècnic com el club teníem la idea molt clara d’intentar mantenir a la majoria de la plantilla per donar continuïtat respecte a la idea
de joc i la manera de jugar. L’any passat teníem aquesta mentalitat i la
volíem mantenir. Hem fet fins a cinc incorporacions i de moment estem molt contents amb ells perquè s’estan adaptant a la idea de l’equip i
sumaran segur.
Teniu cap objectiu a la temporada o aneu partit a partit?
Si no ets el Barça o Madrid, la realitat és anar pas a pas i anar caminant.
Segur que en algun moment o altre ens entrebancarem i ens haurem
d’aixecar. Ara mateix, el més important és arribar preparats al partit del
Santfeliuenc i després ja veurem. Tots partim de zero i amb la mateixa
puntuació, a partir d’aquí haurem d’anar sumant. A llarg termini, no
t’enganyaré, a mi m’agradaria quedar primer, però soc realista i abans
de quedar primer has de guanyar el primer partit, guanyar-te la perma-

nència, etc. I tenir els jugadors convençuts. Nosaltres com a cos tècnic
no juguem, així que volem transmetre aquesta confiança als jugadors
perquè realment creguin que es pot estar a les posicions de dalt. Però
repeteixo, abans de marcar-se objectius a llarg termini el què hem de fer
és anar partit a partit, i després ja es veurà. Després de tants anys sense
estar a aquesta categoria és un bon repte no tornar a perdre-la. Aconseguir pujar va ser una gran recompensa, però perdre-la seria molt dur.
Quin paper tindrà l’afició a l’hora d’assegurar els partits de casa?
El nostre objectiu quan vam arribar l’any passat era guanyar partits i
jugar bon futbol perquè la gent s’enganxés. Volíem que la gent s’il·lusionés. Si aquest any els jugadors son capaços de realitzar grans partits com
els que vam fer la temporada passada, espero que la gent gaudeixi amb
nosaltres i ens doni el recolzament per ser un més.
Com vas viure tu personalment l’ascens?
El nostre objectiu de la temporada passada era quedar el més amunt
possible, intentant superar la temporada anterior. Nosaltres sabíem
que després de quedar tercers, era possible que acabéssim pujant a
tercera com finalment va ser. Va ser un orgull per a tots nosaltres.
L’any passat compartíeu grup a Primera Catalana amb l’Andorra,
que després de ser comprat per Gerard Piqué es va reforçar molt
a mitja competició i ha acabat pujant a Segona Divisió “B”. Què
et sembla a tu aquest canvi tant radical d’un equip a la meitat de
competició?
És que tenien tot el dret a fitxar i gastar-se els diners que volguessin
en aconseguir els objectius que s’havia marcat el club. A nosaltres
només ens tocava donar el màxim i fixar-nos en la nostra feina. Al
final, però, en aquest cas l’Andorra tampoc s’anava passejant per tots
els camps de primera, però evidentment, tenia molt bons jugadors.

Més enllà de ser l’entrenador del primer equip també tens responsabilitat en el futbol base. En què es basa?
Vam venir amb la idea d’implementar una metodologia i una manera
d’entrenar pel futbol base. Ho vam començar amb el Gerard Piniés, que
ara ha començat un nou repte professional a Mèxic, i ara ho continuem
amb el Lucas, que és un dels meus segons aquest any. Volem que el futbol base de l’Igualada gaudeixi jugant a futbol i també n’aprengui. I sense
oblidar-nos de guanyar, però sempre tenint en compte que el principal
és aprendre a jugar bé i gaudint. És la primera vegada que desenvolupo
una funció com aquesta i és difícil, però m’he trobat un club amb una
gran estructura i que ja estaven fent les coses molt bé.
Comences ara la segona temporada a Igualada. Com et sents al club?
Jo dono les gràcies a la Junta i tothom que m’ha obert la porta.
M’han donat l’oportunitat d’entrenar, que avui en dia no és fàcil. De l’any
passat a aquest m’he adonat que he de millorar molt. Me n’he adonat
de coses que l’any passat no acabàvem de fer bé i que estem intentant
millorar ja des de la pretemporada.
És difícil adaptar-se del futbol professional al qual havies jugat a un
futbol amateur com el d’un club de Tercera Divisió?
Tampoc és tant diferent perquè al final segueix sent futbol, amb els jugadors com a protagonistes. Però és evident que hi ha coses que son molt
diferents. L’entorn, les capacitats dels estadis, el màrqueting, l’staff dels
equips, els salaris, etc. Aquí els jugadors treballen i quan acaben han
de venir ràpid cap aquí a entrenar. Però la il·lusió i la passió pel joc és
la mateixa. Tot i tots aquests condicionants, el què volem nosaltres és
professionalitzar al màxim l’estructura de l’equip. Estiguis a la categoria
que estiguis s’ha d’intentar fer el màxim. No venim aquí a passar l’estona
sinó a treballar bé i guanyar, que al final és l’important.
Marc Vergés @MarcVerges8

Ja s’ha acabat la Festa Major. Han quedat per resoldre la Tabalada reivindicativa per evitar el solapament d’actes i haver rebut com resposta el programa tancat. També la plantada davant la casa de la Vila que feren el diumenge moltes associacions exigint veure l’Alcalde.
Massa disgustos per haver d’aturar activitats, assaigs o actuacions, les proves de so, la ubicació de les activitats, els sonòmetres o perquè
s’apaga la llum en mig de l’ofici de sant Bartomeu. Però ara ja ni fa tanta calor, ni hi ha tan soroll pels carrers. Veurem si per l’any vinent
es poden resoldre aquests ‘problemets’ i tothom parla només dels èxits acomplerts. Però molt ens temem que les crítiques ja no es limitaran als versots dels diables o a les paròdies dels pregoners. Les queixes i enfrontaments s’han fet tan sorollosos que en alguns casos han
superat la festa, els petards, els trabucaires, les traques i els castells de foc. No hi ha bolets per fer deixar enrere les posicions particulars
i endegar un projecte de Festa Major. I si l’Ajuntament no es posa les piles, l’any vinent tornarem a tenir terrabastall, espurnes i foc pels
queixals. Fins que algú prendrà mal.

SÈRIE ESPECIAL
PEUGEOT RIFTER NAV +
CONDUEIX-LO
PER

160 € /mes*

47 Quotes • Entrada: 1.931€
TAE: 6,37% • Quota ﬁnal: 11.841,26€

NAVEGADOR CONNECTAT 3D TomTom®
PEUGEOT i-Cockpit®
CLIMATIZADOR BIZONA
LLANDES D’ALIATGE DE 16”

*Segons PVPR a la Península i les Balears de 17.843,81 € per a un Nou Rifter Active NAV + BlueHDi 100 Standard (amb impostos, descomptes i entrega per part del client d’un vehicle usat de la seva propietat amb una antiguitat mínima de tres mesos). Quota per a una durada del contracte
de 48 mesos i 40.000 km totals. Capital ﬁnançat amb despeses d’obertura incloses (628,56 €): 16.541,37 €. TIN: 4,95%. TAE: 6,37%. Import total degut: 19.361,26 €. Preu total a terminis: 21.292,26 € ﬁnançant-lo a través de PSA Financial Services Spain, EFC, SA amb una permanència
mínima de 48 mesos. Al ﬁnal del contracte podrà triar entre entregar el seu vehicle i pagar-ne o reﬁnançar-ne l’última quota. Subjecte a aprovació ﬁnancera. Oferta no acumulable vàlida ﬁns al 30/09/2019. PVPR per als clients que no el ﬁnancin: 19.265,70 € i del model visualitzat Nou
Rifter Active NAV + BlueHDi 100 Standard amb opcions afegides: 19.538,70 €.
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