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L’EDITORIAL

Resignació i Memòria 

C ertament, no hi estem acostumats. De cap 
manera. Un poble sense Festa Major és un 
poble sense ànima, abocat a la tristesa, ens 
deien uns veïns no fa gaire dies. Algunes po-

blacions de la comarca han aconseguit celebrar  -si és 
que són temps per celebrar- festes majors més o menys 
participades, però els municipis amb més habitants han 
optar per passar full i no 
deixar-se temptar per una 
Covid-19 que no té escrú-
pols. Igualada, també, com 
altres capitals comarcals 
com Vilafranca, on la Festa 
Major és gairebé patrimo-
ni immaterial... Però Man-
resa ha decidit tirar enda-
vant, la setmana vinent. 
Veurem com els hi va.
No ens queda altre remei 
que la resignació i, sempre, respectar les mesures de se-
guretat que ens sabem de memòria. Hi ha qui apunta 
que la decisió a Igualada ha estat massa dràstica, i ens 
recorden que a Tàrrega van fer una Festa Major virtual,  
per mostrar a través de les xarxes socials i dels balcons 
de casa l’esperit de la Festa Major. Es va fer un castell de 
focs, que es va poder veure des de casa, es van fer actu-
acions musicals en línia i es van reproduir vídeos d’edi-

cions passades.. Fins i tot l’Àliga va ballar per Youtube 
el mateix dia i a la mateixa hora que ho fa cada any... Es 
veu que la proposta, que va fer-se el mes de maig, va ser 
un èxit... 
No sabrem mai si s’hagués pogut fer a Igualada o si bé 
tampoc calia. Sabem del cert que ganes de fer una Fes-
ta Major simbòlica n’hi havia, i moltes. Però ha pesat, 

com es veu cada dia en 
moltes decisions aquí i 
allà, la por. En el nostre 
cas, gairebé el pànic, i, 
si mirem enrere, raons 
no en manquen.
A La Veu, on ja us ho 
teníem tot preparat per 
dedicar moltes pàgines 
a la festa del 2020, hem 
optat per fer memòria. 
Portar-vos a casa imat-

ges i records de la història de la Festa Major d’Igualada 
creiem que us pot interessar, sabedors que el millor de 
tot plegat hagués estat, aquests dies, gaudir de la cultu-
ra, la festa, l’esport i la trobada amb amics i coneguts 
pels carrers i places d’Igualada. Aquest any serà diferent, 
però, toquem fusta, el 2021 serà millor. Encara que sigui 
sense la “gresca i xerinol.la” de tota la vida.... Igualadins 
i igualadines, diem-ho, sí, Bona Festa Major!  

Sabem del cert que ganes de fer 
una Festa Major simbòlica n’hi 
havia, i moltes. Però ha pesat, 
com passa cada dia en moltes 

decisions arreu, la por. 

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Josep Bargalló, conseller d’Educació, 
parlant dels plans per reduir l’impac-
te que tindrà el Covid-19 en el proper 
curs, va dir “Durant el curs hi haurà 
incidències i les haurem d’afrontar 
amb l’aplicació del circuit. Qualsevol 
quarantena genera un problema de 
família, però l’única solució efectiva és 
la baixa laboral i això és competència 
de l’Estat.”

Xavier Muro, secretari general del 
Parlament de Catalunya, ve decidir 
no publicar els acords que al seu cri-
teri contravenien les directrius del TC. 
Ara l’advocacia de l’Estat “estudia im-
pugnar davant del TC la majoria de les 
resolucions aprovades pel Parlament 
en el ple de la monarquia.”

José Maria Calvente, ex advocat de 

Podemos, s’ha convertit en un ali-
at dels que el volen fora del govern, 
i va plantejar una denúncia davant 
del Tribunal d’Instrucció número 42 
de Madrid, que va imputar part de la 
cúpula del partit, malgrat no aportar 
altres proves que rumors “és el que 
em diuen, jo no he vist. Passen coses 
molt estranyes que ens fan  sospitar 
que allà està passant una cosa molt 
estranya.” Des de Podemos diuen “el 
jutge fa coses molt estranyes i s’està 
fent molt soroll per intentar fer-nos 
fora del govern”.

Pablo Iglesias, líder de Podemos, va 
anunciar que el seu partit, també im-
putat en el cas com persona jurídica, 
ha presentat un recurs davant l’Audi-
ència Provincial de Madrid Nacional, 
perquè “han iniciat una causa general 
contra la formació en base a suposici-
ons i rumors per veure què troba, uti-
litzant la justícia per a intentar alterar 
els resultats democràtics” 

Laura Borràs, portaveu del PdeCat 
al Congrés, va dir “celebro que ha-
gueu comprés el que passa amb la 
justícia a Espanya. És trist però que 
us en hagueu adonat quan ho patiu 
vosaltres. Ja us vàrem advertir, però 
aleshores vàreu preferir callar.” 

La reina Leticia, sense deixar temps 
de respondre a la pregunta de “què 
voldries ser de gran” que una nena de 
la seva edat havia f et a l’infanta Leo-
nor, va dir “no és el que lla vulgui fer, 
sinó el que ella ha de fer”  i quan li van 
preguntar a ella pel rei emèrit va res-
pondre “no el sento.”

María Jesús Montero, ministra d’Hi-
senda, va signar un acord la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies 
(FEMP), però molts ajuntaments s’hi 
oposen. Pablo Montesinos, vicese-
cretari de Comunicació del PP, va dir 
“Estem intentant parar els peus a un 
Govern que no està a l’altura de les cir-
cumstàncies i que està intentant robar 
els estalvis dels veïns.”

Maria José Carcelén, coordinadora de 
residències 5+1, ha dit sobre el que va 
passar en els moments de més impacte 
del Covid-19 “Es trucava al 061 i al 112 
per demanar el trasllat i ens deien que 
això s’havia de fer a la residència. Els 
metges feien el diagnòstic i deien que 
estarien igual de malament als hospi-
tals. Donem per fet que hi havia una 
decisió claríssima de tancar les portes 
als hospitals a la gent gran de residèn-
cies, obligant-los a passar la malaltia 
aïllats en el mateixos centres on eren”

Quin model terri-
torial volem per la 
Vegueria Penedès?
Comença l’ hora de la veritat per planifi-
car l’ àmbit de la Vegueria Penedès amb  
l’ Avanç de Proposta del Pla Territorial 
del Penedès, que ja s’ ha presentat i que 
aquesta tardor estarà a exposició i debat 
públics. Un Pla que, un cop aprovat mar-
carà la vida del mig milió de persones de 
les 4 comarques durant un llarg període 
de temps. I com podria ser aquest model 
que ha de condicionar al Pla?
Des del punt de vista de les persones que 
treballem en Pro de la Vegueria Penedès, 
el Pla hauria de refermar les diferents 
sobiranies que volem pel nostre Territo-
ri, com ja ho vàrem definir en el passat 
Congrés, i que la pandèmia del Covid19 i 
el què pugui venir ens ha refermat encara 
més:
• Sobirania alimentària: tenim un terri-
tori que és una autèntica Regió Alimen-
tària, amb capacitat per abastir-se amb 
productes de proximitat del camp i el 
mar, alhora d’ abastir parcialment la Re-
gió Metropolitana i encara exportar-ne, 
especialment vins de qualitat.
• Sobirania energètica: hem de ser capa-
ços de produir l’energia que consumim 
per no ser dependents d’ energies brutes 
(petroli, nuclears,...); cada municipi hau-
ria de començar per produir 1Mw fins a 
ser autosuficients i descarbonitzar el Pe-
nedès.

• Aprofitar al màxim les grans infraes-
tructures de mobilitat que ens creuen el 
territori sense construir-ne més i tenir 
Sobirania sobre la mobilitat interna, a 
través de l’ Autoritat del Transport del 
Penedès.
• No voler ser una peça de la logística 
mundial (que la Covid19 ha demostrat 
que no té cap futur assegurat) sinó apos-
tar per zones industrials de qualitat i in-
novació, potenciant els centres universi-
taris i de formació professional existents.
• Ser una Regió Sanitària el més autosu-
ficient possible, amb una gran coordina-
ció de tots els seus recursos, potenciant 
la formació i cuidant al personal sanitari.
Segur que s’ haurà de concretar molt més, 
però el punt de partida hauria de ser el 
més semblant a aquest model si realment 
volem un Territori amb el que hi puguem 
compartir molts anys de felicitat. 

JORDI CUYÀS i SOLER

PREMI TASIS TORRENT 1998    /    PREMI AVUI DE PREMSA COMARCAL 1993    /    PREMI MILLOR PORTADA DE LA PREMSA COMARCAL 2013 
/ PREMI UEA 2017 / PREMI MILLOR PORTAL DIGITAL DE LA PREMSA COMARCAL 2019

DIRECTORA GENERAL   PIA PRAT i JORBA DIRECTOR DE REDACCIÓ   JORDI PUIGGRÒS i ASCÓN
EDITA PUBLICACIONS ANOIA,SL   Dipòsit Legal: B-31430-82   -   ISSN ed. impresa 2487-3616

Retir, 40 08700 IGUALADA   Tel. 93 8042451    Email redaccio@veuanoia.cat   publicitat@veuanoia.cat
TEXT LEGAL: Edicions de premsa periòdica LA VEU es reserva tots els drets sobre el contingut del diari LA VEU, els suplements i qualsevol producte de venda conjunta, sense que es puguin reproduir ni 

transmetre a altres mitjans de comunicació, totalment o parcialment, sense prèvia autorització escrita. Difusió controlada per l’OJD

També ens trobaràs a :Col.laborem amb:



C omenço per un agraïment. Sóc un 
afortunat pel premi al Compromís 
Cultural de la Junta d’Òmnium 
Cultural Anoia i els ho agraeixo. 

També el meu agraïment a La Veu de l’Ano-
ia pel tractament esplèndid de «la notícia» i 
la meva persona per aquest premi; iI encara 
aprofito per agrair a les persones que me n’han 
felicitat aquestes setmanes. Gràcies de debò. 

Un estiu estrany i horribilis, amb una presi-
dència de la pandèmia que no hem estat capa-
ços d’aturar: amb la continuació de contagiats 
en moltes zones del territori que han condici-
onat tots els àmbits de la societat catalana i del 
món: esfondrament del turisme, afectació letal 
del món de la restauració, amb tota la cadena 
de damnificats (proveïdors, transports de viat-
gers, locals tancats, etc) i de bona part del teixit 
econòmic; i a les portes del nou curs escolar 
amb les incògnites i els problemes que es pre-
veuen i que es reflectiran en l’àmbit familiar de 
manera evident. 

En clau nacional i del Procés, l’estiu també ha 
«vist» com els partits independentistes conti-
nuen mostrant diferències davant gairebé tot: 
sobre el diàleg amb Madrid, la convocatòria 
d’eleccions, l’actuació davant la pandèmia... I 
aquestes setmanes amb la guerra entre JxCat i 
la CUP i la Mesa del Parlament per la qüestió 
de la publicació de les resolucions aprovades 
pel Parlament reprovant el comportament del 
rei emèrit i, de retruc, la valoració de la Mo-
narquia espanyola, nefasta per a Catalunya i 
per als espanyols. En fi, segur que ho heu se-

guit i és per a llepar-se’n el dits.  Tot «ajuda» 
a desgastar-nos i despistar-nos de l’objectiu i, 
com diu Vicent Partal, aquests enfrontaments 
ens evidencien que els nostres enemics prin-
cipals som nosaltres mateixos. Enmig d’aquest 
estiu ben maleït hem tingut la bona i esperada 
notícia de la negació, per tercera vegada, de 
l’euroordre d’extradició contra el Conseller de 
Cultura, Lluís Puig. Una victòria de l’estratègia 
catalana a l’exili contra l’Estat espanyol; una 
sentència de la justícia belga que pot marcar 
a favor dels «nostres» interessos en els casos 
pendents de la immunitat del vicepresident 
Oriol Junqueras com eurodiputat electe i, fins 
i tot, de l’anul·lació del judicis de l’1-O, segons 
els entesos. Oxigen per a la causa de l’indepen-
dentisme.

L’estiu i la llengua. Seguint l’excusa del meu 
agraïment de l’inici d’aquest paper, deixeu-me 
aprofitar per cridar l’atenció de les dificultats 
creixents del català, la nostra llengua, que es 
veu greument amenaçada, sobretot, per la 
pressió del francès a la Catalunya Nord i el cas-
tellà a la resta dels PPCC, amb el corresponent 
afebliment de la catalanitat i del sentiment de 
pertinença. En el cas de Catalunya, aquest es-
tiu també hem viscut mostres de bel·ligerància 
contra el català; sense anar gaire lluny la can-
tant Suu, la de la cançó de l’estiu de TV3, es 
va deixar anar a El Periódico que canta en la 
llengua que li rota, que no li agraden els pu-
ristes de la llengua i que «no veo bien excluir 
una parte de la cultura, la lengua castellana, 
que también es nuestra». Se li entén tot. L’al-
tre capítol, acabat d’eixir del forn, és el prota-

gonitzat pels eurodiputats (!) Jordi Cañas, 
de C’s i Hermann Tertscht, de Vox contra la 
firma Frigo pel pecat de lesa majestat d’ha-
ver etiquetat  en català el difícl text «xocolata 
blanca», sense la versió en castellà. Però ja se 
sap, som a l’estiu i s’ha de treure profit d’on 
sigui: la cançò de l’estiu o d’un gelat... (es veu 
que a hores d’ara ja s’ha desfet el gelat, vull 
dir que els de Frigo ja han abaixat el cap). 
Per cert, contra aquest «mal rotllo», us reco-
mano la lectura de la sèrie d’articles de Car-
me Junyent a Vilaweb que componen una 
esplèndida Llibreta de vacances que us re-
confortaran lingüísticament i mentalment. I 
no deixeu de visitar a la Biblioteca Central 
l’exposició «Antoni M. Badia i Margarit: fi-
lòleg, gramàtic i lingüista»: el doctor Badia 
i Margarit un referent i una obra lluminosa 
cabdal. De res.
  
Del rei escàpol. Del rei que se’n va anar, què 
en podem dir? Em fa mandra, ja us ho reco-
nec. L’aventura final, o no,  d’aquest rei borbó 
emèrit, fora frivolitats, ha pres una dimensió 
enorme que deixa tocada de mort la monar-
quia espanyola i el denominat pacte de 1978;  
i de tot plegat nosaltres hauríem de treure’n 
partit.  Però em quedo aquí, esperant esde-
veniments i que acabi l’estiu.   En qualsevol 
cas i per lligar les cartes, em permeto recor-
dar que aquest senyor (?) un dia va sortir a 
tots els telenotícies «evocant» aquell «nunca 
fué el castellano lengua de imposición». En-
tesos, oi? Dit això, quin paperot! Quin altre 
episodi galdós de la Historia de España pro-
tagonitzat pels borbons! Pobres espanyols!  

OPINIÓ  |  3Divendres 21 d’agost de 2020

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

Ens en sortirem!

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat
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FRANCESC RICART Un estiu ben estrany 

(llengua i un rei escàpol)

Què et sembla la prohibició de fumar 
a l’aire lliure?

 Bé 58%  Malament 42%
Cada setmana tenim 

una enquesta a: 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana



ELS PROTAGONISTES DE LA FESTA MAJOR D’IGUALADA

Aquests dies, la Casa de la Festa, al Museu de la Pell, tota la imat-
geria de la Festa Major d’Igualada us espera. Ells, i totes les entitats 
festives de la ciutat, són els veritables protagonistes, doncs cada any 
la fan possible, amb l’escalf i l’alegria de tots els igualadins/nes. Ens 
retrobarem aviat als carrers!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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SANTI AMORES
Membre del consell directiu del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans de la Fundació Pere Tarrés

El lleure, llaços i vincles que perduren en el temps

C al especificar que l’eix 
central de tot procés 
educatiu és la relació 
interpersonal i, molt 

especialment, la relació entre un 
adult i un infant. Sabem que exis-
teixen altres relacions molt impor-

tants que formen part del procés educatiu: relacions 
entre iguals, institucionals, etc., però ens volem cen-
trar, molt especialment, en la relació infant i moni-
toratge i viceversa.
Evidentment, hi ha diferències essencials en la rela-
ció que estableixen les  diferents monitores i moni-
tors amb els seu grup d’infants. Tot i això, la relació 
entre un infant i monitor o monitora, tant en l’esce-
nari educatiu com en el terapèutic, està fortament 
impregnada per l’amor, l’augment d’autoestima i els 
afectes i sentiments que s’originen d’aquest vincle. 
Aquest pot arribar a crear un ric entramat de de-
sitjos, sentiments, identificacions i projeccions que 
catalitzen qualsevol tasca professional  per part de 
l’equip de monitors i monitores.
Per això, des que inicien la seva primera colònia o 
activitat de lleure, els monitors i monitores han de 
treballar en crear aquests llaços d’afecte, empatia, 
diàleg, comprensió, suport i respecte entre les dues 
parts.
De fet, serà en els seus primers anys de lleure quan 
es comencin a forjar aquests vincles amb els seus re-
ferents i si des d’aquell moment es creen bones rela-
cions emocionals, això els influirà significativament 
en la seva vida dins del lleure i també com a futurs 
monitores i monitors.
Segons afirmen diversos estudis, els infants que te-
nen un vincle ampli i proper amb els seus referents 
se senten més acompanyats, estimats i importants, 
i tenen més seguretat i confiança, i això els ajuda a 
tenir menys dificultats a l’hora de relacionar-se amb 
els altres i entaular amistats.
Alhora, en el moment en què tinguin algun pro-
blema o inquietud recorreran a aquests monitors o 
monitores referents perquè els ajudin. Sens dubte, 
moltes d’aquestes monitores i monitors amb el pas 
dels anys se sentiran satisfets en observar que són un 
important punt de referència per als infants que han 
tingut a l’esplai, al cau, al casal o a les colònies.
Sabem que la bombolla que es crea a les colònies i 

casals és creadora de vincles afectius i que aquests es 
poden fomentar amb més força com més temps dis-
posem per demostrar l’amor, la confiança i el respec-
te envers als nostres infants, dedicant més presència, 
sabent estar i sabent ser-hi. És molt important, i més 
en aquests temps de pandèmia, dedicar un temps es-
pecial a cada infant que tinguem al grup, sigui quina 
sigui la seva edat, perquè se senti singular, acompa-
nyat i comprès.

No obstant això, també és fonamental destacar que 
aquests llaços no només es creen quan l’equip de mo-
nitoratge lloa els bons comportaments dels infants, 
sinó que, tot i que cal que reconeguin allò que fan bé, 
també han de ser els que els indiquin quan o en quin 
moment s’equivoquen i ensenyar-los el camí correc-
te, sempre dins de la relació de confiança i amb l’ob-
jectiu d’ajudar-los a millorar.
Per tot això, és important que des que inicien la seva 
primera activitat dins del món del lleure, l’equip de 
monitoratge mimi els seus nens i nenes; això sí, sem-
pre tenint en compte les mesures higienicosanitàries 
per prevenir la Covid19. No els podrem abraçar, ni 
xocar les mans, i haurem de minimitzar el contacte 
entre ells i elles… Però els hi podrem demostrar que 
igualment som i serem al seu costat en tot moment. 
Farem ús de les paraules i dels nostres actes per po-
der fer un acompanyament emocional des de la dis-
tància física. Caldrà que utilitzem tota l’artilleria de 
paraules boniques per poder fer-nos el màxim de 
propers possibles.
Així mateix, a mesura que vagin creixent, no hau-

rem de deixar de mostrar-nos afectuosos i afectuoses 
amb els infants i demostrar-los atenció i interès, ja si-
gui escoltant-los, intentant donar-los solucions quan 
tinguin algun problema, orientant-los en la seva lli-
bertat responsable i fins i tot oferint-nos a ajudar-los 
en cas que ho necessitin. De la mateixa manera, els 
infants també es comportaran de forma propera amb 
els seus monitors i monitores i, de ben segur, els veu-
ran com a figures importants en la seva vida, no no-
més de petits, sinó per sempre.

Però un aspecte molt important en la relació dels in-
fants amb els seus referents és la maduresa d’aquests 
últims. El monitoratge és clau en l’èxit d’un bon 
acompanyament: comprendre els problemes, les di-
ferències entre els components, confortar la unitat 
del grup, escoltar totes les necessitats, respectar les 
individualitats i donar moments per al treball gru-
pal… Però tenint en compte que cal contemplar la 
distància suficient per garantir que el o la referent 
dels infants ja haurà superat per edat tots aquests 
aspectes comentats anteriorment. Aquest distanci-
ament educatiu cal mantenir-ho sempre, no només 
en temps de pandèmia, ha de ser un hàbit per poder 
donar una qualitat educativa i personal a l’infant.
En aquest sentit, per poder educar cal que el moni-
tor o monitora es conegui, s’accepti, tingui un bon 
equilibri emocional, una gran fortalesa física i psí-
quica i que en tot moment es pugui recolzar amb el 
seu equip quan no pugui gestionar la tasca educativa 
amb qualitat.
I com podem fer-ho per crear vincles? Tot i les noves 
mesures de distanciament forçades per la situació 
sanitària, les relacions que es crearan a les colònies 
o casals d’estiu es poden veure reforçades significa-
tivament. L’equip de monitors i monitores haurà de 
plantejar activitats molt emocionals, divertides i en 
emplaçaments diferents dels habituals, I de ben se-
gur que deixaran empremta en els records d’amb-
dues parts. Conviure dins la natura, fer activitats de 
multi aventura, promoure jocs en equip… Aquests 
nous escenaris forjaran increïbles vincles entre tots 
els assistents i ens permetran gaudir del costat més 
juganer i relaxat del grup de colònies, en un ambient 
divertit i ple d’experiències que no oblidaran (ni obli-
darem) tan fàcilment.
Diari de l’Educació (diarieducacio.cat) 
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RENTA’T 
LES MANS

POSA’T LA 
MASCARETA

RESPECTA 
LA DISTÀNCIA 

EXTREMEU LES MESURES DE PREVENCIÓ

Tria /Salut 

Protegeix-
te



E spanya pateix una do-
ble crisi: la de la coro-
na i la del virus. Una és 
institucional i afecta a 

la monarquia espanyola. L’altra és 
sanitària i ens afecta a tots. Amb-
dues però les paguem els ciuta-

dans. Ho paguem amb diners i amb vides.
Després de quaranta anys de regnat –a Espanya 
les dictadures duren quaranta anys- Juan Carlos I 
apareix amb el seu veritable rostre: el del vividor, 
aprofitat, desvergonyit i barrut. Després de fer 
creure en una pretesa “campechania” del personat-
ge, descobrim que ha utilitzat el càrrec per a robar a 
mans plenes i quan és descobert, lluny de retornar 
els diners a l’erari públic, l’Emérito s’escapoleix de la 
justícia i com els criminals de novel·la, torna al lloc 
dels crims.
Per a refugiar-se ha elegit els Emirats Àrabs Units, 
un lloc que té signat tractat d’extradició amb Espa-
nya.... però no amb Suïssa, el país que l’està investi-
gant per les presumptes donacions de l’Emir. Juan 
Carlos I només podria ser extraditat si ho dema-
nava Espanya i, casualitats de la vida, l’extradició 
l’hauria de firmar el mateix Emir que li hauria re-
galat els cent milions d’euros que investiga Suïssa. 
I tot això ho ha fet amb la col·laboració necessària 
del gobierno de España que, a mes, li ha posat tot 
un grup especialitzat en protecció de personalitats, 
el cost dels quals, es, com tot el que afecta a la mo-
narquia espanyola, opac. Opac i brut.

Què es pot esperar d’un gobierno que diu desconèi-
xer on es troba Juan Carlos I però li està pagant la 
protecció? On el ministro del Interior –tan dur amb 
els catalans- reconeix que li estem pagant els guar-
daespatlles a ell i a la cortesana que l’acompanya. 
També el ministre de justícia defensa l’emèrit amb 
el criteri que “cuando sea llamado a declarar por 
un tribunal espanyol, Juan Carlos I comparecerá”. 
Aquesta gent ens pren per enzes. Quin alt tribunal 
espanyol citarà a declarar a l’home en nom del qual 
han estat signant sentències durant quaranta anys? 
Mentre el govern d’Espanya gasta a mans plenes 
per a protegir al monarca corrupte, la pandèmia 
del covid-19 segueix avançant i matant. Amb el 
cost estimat de la protecció del rei fugat –potser 
600.000 euros- es podrien ampliar àrees hospita-
làries. Amb els 2.000 milions estimats de la fortuna 
il.lícita de Juan Carlos, es podrien construir una 
dotzena d’hospitals d’infecciosos o pagar milions 
de vacunes contra el corona virus. Es podrien sal-
var vides.
A l’Espanya del “todos somos iguales” l’Estat pre-
fereix protegir als seus a costa de castigar al poble.
El pitjor de tot és que el dia que acabem amb el 
corona virus seguirem patint el virus de la corona 
borbònica imposada per la dictadura feixista. 

Quin alt tribunal espanyol citarà a 
declarar a l’home en nom del qual 

han estat signant sentències durant 
quaranta anys?  Mentre el govern 

d’Espanya gasta a mans plenes per 
a protegir al monarca corrupte, la 

pandèmia segueix avançant i matant. 

BERNAT ROCA
@crossroad1815

Corona 
i virus

Sushi

A CUA D’ULL
LLUÍS CAPDEVILA il.lustrador

E l sushi ha estat un dels 
descobriments del meu 
estiu. Convidat per un 
amic em vaig aventurar 

a tastar-lo. Convençut per la pri-
mera experiència al restaurant hi 
vaig portar uns altres amics dies 

després. Era un sopar que teníem pendent de feia 
dies. L’estiu dóna per molt, però es fa curt. Seran 
coses de la relativitat del temps. El sushi és un 
plat de la cuina japonesa elaborat a base d’arròs 
bullit envinagrat, acompanyat de peix o marisc, 
generalment crus, o de verdura. El peix cru i la 
verdura fan una mica de mandra, d’entrada. So-
bretot quan de petit erets un llepafils com jo i ha-
vies sentit tota mena d’històries sobre les temudes 
tènies o solitàries. Però quan li dones una oportu-
nitat al menjar japonès és tota una troballa. 
Fa una nit preciosa d’agost, d’aquelles on la calor 
fa que la roba s’enganxi una mica al cos i la gent 
està més guapa. Entrem a dins. L’aura d’un local 
sempre té quelcom dels seus restauradors. Quan 
baixes les escales, deixes la zona més il·luminada 
per gaudir de les ombres que fan els llums amb 
les pedres. Creen un joc de llums original i caver-
nós, fan que sopis enmig d’un ambient íntim. No 
m’estranyaria que el dissenyador d’aquest cèntric 
local igualadí hagués llegit L’elogi de l’ombra de 
Junchiro Tanizaki. L’escriptor japonès contrapo-
sa la recerca de la llum en l’art occidental amb la 
voluntat oriental de captar la bellesa de l’ombra, 
produïda pel contrast entre llum i foscor sobre la 
matèria. Potser perquè la bellesa de la vida rau en 
el misteri, Tanizaki elogia l’ombra, el clarobscur i 
l’ambigüitat davant la tirania de la llum. 
Les petites peces de Sushi desfilen davant nostre i 
es mengen amb els ulls. Entre copes i converses es 
va teixint i desteixint una complicitat que només 
entenem nosaltres i  potser les estrelles. Aquest 
amic meu és el Pantani del Tinder. Escala les 
muntanyes de Cupido com si li anés la vida. Com 
que és ciclista puc dir que la metàfora li fa justícia 
i no és un truc d’aprenent d’escriptor. S’hi tira de 
cap a tomba oberta i amb noblesa, deixant-ho tot 

en les baixades. He conegut poques persones que 
et puguin mostrar amb els seus actes una idea tan 
sincera i directa de l’amor, un amor felí, sense in-
termediaris ni excuses. 
Parlen de la vida, callo, els observo i els escolto –
cosa que no faig gaire- i em recordo d’unes línies 
que vaig apuntar fa temps a la llibreta. Si el sexe 
és biologia, física i química, l’amor és literatura i 
filosofia i el matrimoni, dret i economia. Però em 
queda a l’aire la pregunta de quin paper tenen els 
sentiments i els records viscuts en tot això. Potser 
és que les persones complicades com jo necessiten 
vides simples i  les relacions sentimentals no estan 
fetes per les persones sentimentals. Això és el que 
t’ensenyen les vides de lletraferits, poetes i d’altres 
plumífers. Després d’explicar, en tres línies excel-
lents, la intensitat sentimental d’un home enamo-
rat, Mercè Rodoreda, ho rebla en una sola frase 
del magnífic conte En una nit obscura: com més 
apassionats som, pitjor. Potser l’amor és com el 
sushi: cru, petit i delicat, quan el degustes t’esclata 
a la boca com una salsa agredolça. I a vegades té 
un preu alt, però sempre val la pena.  
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JAUME SINGLA
@jaumesingla
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Un cartell de l’Ajuntament d’Igualada recordant, aquests dies, la suspensió de la Festa Major.

És la primera vegada 
que la ciutat suspèn 
la festa més gran des 

dels temps de la 
Guerra Civil
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U n cas insòlit. Dece-
bedor per a gairebé 
tothom, Igualada es 

queda aquests dies sense Festa 
Major per primera vegada des 
de 1938, en plena Guerra Ci-
vil. La Covid-19 en té la culpa 
i per sempre més quedarà pa-
lès així en els llibres d’història, 
i, sobretot, en la memòria de 
tots els igualadins.
La situació, doncs, és nova per 
a tots i arriba en un moment 
en que hi ha força gent a Igua-
lada i la Conca d’Òdena, quel-
com que també és novetat, 
doncs ja la setmana passada es 
veia força animació al centre 
de la ciutat tots els dies. Bars 
i restaurants estaven plens. 
“Això és perquè la gent no ha 
marxat, s’ha quedat a casa, o, 
com a molt, s’ha escapat tres 
o quatre dies. Es nota molt”, 
deia una restauradora d’un 
local de la Rambla Sant Isidre, 
que quasi tota la setmana te-
nia totes les taules plenes i el 
servei de menjar per emportar 
funcionant a tot ritme.

Més control de seguretat
Precísament per això ja es va 
anunciar des de l’Ajuntament 
que hi haurà més controls de 
seguretat, per evitar possibles 
“botellons”, festes sorolloses 
en cases particulars fins a altes 
hores de la matinada, o evitar 
concentracions al carrer, des-
prés que tanquin terrasses i 
locals a la 1 de la matinada, tal 
i com estableix la nova norma-
tiva. El passat cap de setmana, 
ja hi havia controls aleatoris 
en els accessos i sortides de la 
ciutat per part dels Mossos.

Imatgeria al Museu
Malgrat el panorama, des de 

Igualada, sense Festa Major per la Covid-19

l’Associació Cultural Desso-
ta ens informen que la imat-
geria de la ciutat us espera a 
la Casa de la Festa, al Museu 
de la Pell, exposada per a que 
tothom la pugui veure ben d’a 
prop. Ens diuen també que 
“durant les darreres setmanes 
hem treballat colze a colze 
amb la resta d’entitats que ges-
tionen imatgeria de la ciutat 
per preparar-vos una sorpresa 
que us ensenyarem ben aviat”. 
Estigueu atents a les xarxes 
socials i al nostre canal digital 
veuanoia.cat.

Una suspensió dolorosa
Recordem que l’Ajuntament 
va decidir a finals de juliol la 
suspensió de la Festa Major 
“com a mesura de prudència”, 
i ja es va dir que era “una de-
cisió que no ha estat senzilla, 
però és molt meditada”.
El temor a un rebrot i el pànic 
a repetir la situació de confi-
nament que va viure la Conca 
el mes de març i abril va fer 
canviar de plans a l’Ajunta-
ment, qui, en un comunicat, 
deia que “no vol fer res que, 
involuntàriament, pugui con-
tribuir a perjudicar l’evolució 
positiva que, amb tant sacri-
fici col·lectiu, hem aconseguit 
portar fins ara”.
I això que l’Ajuntament, des 
dels serveis tècnics del depar-
tament de Cultura, ha via pre-
parat una mini-Festa Major, 
més d’acord amb les normes 
adequades per la Covid-19. 
Es va tancar un programa que 

feia possible una festa simbò-
lica, amb un 20% de les acti-
vitats previstes -una trente-
na, aproximadament- i sense 
aglomeracions. A més, havia 
passat de forma positiva la va-
loració d’experts de Protecció 
Civil. 

Com Vilafranca... però Man-
resa sí tindrà Festa Major
Tot i això, es va optar per la 
suspensió, de la mateixa ma-
nera que han fet ciutats simi-
lars com Vilafranca... però no 
totes. Manresa, per exemple, 
manté la Festa Major, que  
serà més curta, reduïda a cinc 
dies de durada, sense correfoc, 
amb el castell de focs des dels 
balcons, i en només tres espais 
a l’aire lliure, amb totes les me-
sures de seguretat. Començarà 
el 27 d’agost. 
A la ciutat es va organitzar la 
nit de Sant Joan, o el Festival 
Anòlia, perquè “hem tingut 

la seguretat que es podien fer 
sense posar en risc la salut de 
les persones”, va dir l’alcal-
de en anunciar la suspensió. 
Igualada va ser també la pri-
mera ciutat del país en tornar 
a tenir representacions de tea-
tre amb públic.
Malgrat el silenci en públic, no 
a totes les entitats els ha agra-
dat la decisió de l’Ajuntament, 
i pensen que la Festa Major 
s’hauria pogut fer de manera 
simbòlica, respectant les me-
sures. D’altres, però, troben la 
mesura encertada. 

Som-hi critica els cartells 
de la suspensió
El grup municipal d’Iguala-

da Som-hi (PSC-Comuns) ha 
“lamentat” que el govern de 
Junts per Igualada hagi posat 
en marxa una campanya de 
publicitat “per anunciar una 
Festa Major que el mateix go-
vern fa un mes que va anul-
lar”. La formació d’esquerres 
i progressista considera que 
és una inversió absolutament 
“inútil” i vol conèixer quin és 
el “cost exacte” d’aquesta cam-
panya.
Als cartells que s’han repartit 
per diferents punts de la ciu-
tat com a la façana del mateix 
Ajuntament i en diversos opis 
de les parades d’autobús, s’hi 
pot veure el cartell de la Festa 
Major amb l’eslògan “Fem-ho 
bé”. Igualada Som-hi també 
considera que “és incoherent 
haver anul·lat la Festa Major 
i ara escampar el cartell de la 
festa convidant a ‘fer-ho bé’, el 
que trasllada un missatge con-
fús a la ciutadania”.

Igualada i Vilafranca 
van decidir suspendre 
la Festa Major, però 
Manresa la manté, 

reduïda

SEMPRE AL
TEU COSTAT

 633 660 014    

farmaciaadzet

farmaciaadzet

Des de 1974 creixent junts,
cuidant la teva salut i la dels teus

Tel. 93 803 09 47       
info@farmaciaadzet.com

Av. Barcelona, 9 08700 IGUALADA



C/ del Retir, 27 · Igualada · Tel.  93 803 05 86  ·  www.rendaurbana.cat   ·  info@rendaurbana.cat

TENIM CURA DE LA 
TEVA COMUNITAT

Compra venda

Gestió Immobiliària

Assegurances

Lloguer 

Assessorament
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Plaça del Rei, 1 · IGD
Tel.: 93 805 15 31

Catàleg i botiga on-line
www.posaldisc.com

C/Sant Magí 44,
 Igualada

Rbla. Sant Ferran, 25  Igualada
Tel. 93 804 22 56  - 651 93 83 13

comercialefren@gmail.com

www.electronicapenya.com

Tel.: 93 803 54 46 · FAX 93 803 54 46

Connexions i accessoris d’àudio, vídeo, TV, satèl·lit,
informàtica i càmeres de vigilància
Fem claus de cotxe

Carrer d'Òdena, 51, 
08700  Igualada (Barcelona)

www.reformesigualada.com
Tel. 938 04 06 98 

info@reformesigualada.com
Pl. del Rei, 10, 08700 Igualada, Barcelona

PROJECTES 
PERSONALITZATS

DISSENYS 
ÚNICS

ESTUDI
DETALLAT

PRESSUPOST
OPTIMITZAT



M
EM

Ò
R

IE
S 

D
E 

FE
ST

A
 M

A
JO

R

Rambla Sant Isidre, 39
Plaça la Creu, 26 

IGUALADA
654 48 82 23

ORXATA I 
GELATS ARTESANS

ESTILISME UNISEX
ASSESSORS D’IMATGE

Rambla Nova 27 (Igualada) 
936721340 o WhatsApp 689753348

C/Les Cabanyes 23 (Vilafranca del Penedès)
935385534 o WhatsApp 616054252

 De dimarts a divendres de 9.30 a 19.30 
i dissabte de 9 a 15h (obrim al migdia)

Plaça Pius XII, 7
08700 Igualada

Tel. 93 803 03 67
lenglantina@outlook.com

c/Aurora, 60-66 (Pl. Cal Font), Igualada
Tel. 669 701 198 

brodadetsigualada@gmail.com

Brodats personalitzats, arranjaments de roba, 
detalls per als més petits, etc.
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Marc Castells, alcalde d’Igualada. / ARXIU

“Seria també un punt 
il.lògic, després del què 
hem passat junts, que 
uns municipis de la 

Conca suspenguessin 
la festa, i en canvi la 
fés Igualada. A més, 
es podria propiciar el 

sorgiment d’algun brot, 
que, després de viure un 
confinament tant dur, 
seria imperdonable”
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L ’Ajuntament va decidir 
a finals del mes passat 
de juliol suspendre la 

Festa Major, en una decisió 
sense precedents. En aquesta 
entrevista Marc Castells parla 
de la situació actual de la pan-
dèmia a Igualada i la Conca 
d’Òdena, així com les raons 
que van portar al govern mu-
nicipal a prendre aquesta de-
cisió i no optar per fer ni tans 
sols algun acte simbòlic.

No tenim Festa Major, i hau-
ríem de tirar enrere molts 
anys per trobar un cas així. 
Què li passa pel cap, ara?
Vivim un moment excep-
cional, certament. Durant 
la Guerra Civil va passar el 
mateix per unes altres raons, 
però també l’any 1918, quan la 
ciutat va patir també molt per 
la pandèmia de la “grip espa-
nyola”. Varen morir 150 igua-
ladins, que, per la població de 
l’època, era molta gent. Tot-
hom ha entès que no fèssim la 
Festa Major, o molta gent no 
entenia que la fèssim. L’objec-
tiu de l’Ajuntament en aquests 
moments, i vista la situació a 
tota Catalunya, on s’estan pro-
duïnt rebrots en ciutats de la 
mida d’Igualada, és vetllar per 
la seguretat de tots els iguala-
dins, posant per davant la pru-
dència. De festes ja en farem, 
per això que no pateixi ningú.

El departament de Cultura 
tenia coll avall fer la Festa 
Major amb un 20% d’activi-
tats, però a darrera hora es va 
optar per fer un pas enrere.
Com han fet tots els ajunta-
ments de la Conca d’Òdena.  
Seria també un punt il.lògic, 
després del què hem passat 
junts, que uns municipis de la 
Conca suspenguessin la fes-
ta, i en canvi la fés Igualada. 
A més, es podria propiciar el 
sorgiment d’algun brot, que, 
després de viure un confina-
ment tant dur, seria imperdo-
nable. Penso que hem fet una 
bona gestió d’aquesta pandè-

Marc Castells: “Un ambient festiu a Igualada seria propici 
per a la propagació del virus”

mia, la gent ens ho ha recone-
gut, i li haig de dir que molta 
gent ens ha fet saber, de parau-
la i per escrit, que havíem pres 
una bona decisió suspenent la 
Festa Major. És un gest de res-
ponsabilitat.

Hi ha gent, però, tot i que són 
casos molt comptats, que diu 
que s’hagués pogut fer algun 
acte simbòlic, o fins i tot vir-
tual, per no perdre del tot la 
festa.
Vaig encarregar al regidor 
Pere Camps i a tots els tècnics 
de Promoció Cultural que 
preparessin una Festa Major, 
tres mesos abans i veient que 

semblava que la pandèmia 
podia remetre, adequada a la 
nova situació. De fet, ja la te-
níem a punt, amb el programa 
fet, amb un cartell preciós, fet 
per la Núria Riba, on es veu la 
salera amb la mascareta po-
sada. L’hem posat també a la 
façana de l’Ajuntament, per a 
recordar a la gent que hem de 
fer-ho bé, i ens hem de prote-
gir, avui la única manera de 
véncer al virus. A Igualada, 
en la darrera setmana, hem 
tingut només 10 positius, de 
caràcter lleu o bé asintomàtic, 
i en canvi hi ha altres llocs del 
país que estan molt pitjor... Un 
ambient festiu seria propici 
per a la propagació del virus 
que tant mal ha fet a la Conca 
d’Òdena.

Creu que el confinament de 
la Conca té a veure amb les 
bones xifres que ara hi ha en 
el nostre territori, enmig de 
Barcelona i Lleida com a zo-
nes amb més alarma?
És curiós que entre l’àrea me-
tropolitana de Barcelona i 
Ponent hi hagi una zona més 
aviat lliure de Covid, i que si-
gui l’Anoia. Penso que sí que 
hi té a veure, amb l’altíssima 
responsabilitat que els ciu-

dadans van demostrar i que 
continuen fent-ho. Malgrat 
la incomoditat que provoca 
la calor i havent de portar la 
mascareta, crec que la gent és 
molt conscient del què ens hi 
juguem tots plegats. Esperem 
que, pel que fa a nosaltres, 
aquest mapa de Catalunya se-
gueixi així... Per les dades que 
tinc, la situació és prou bona a 
la Conca d’Òdena i també a la 
comarca. Hem de seguir així, 
és una llàstima, és cert que fa 
angúnia que no podem cele-
brar la Festa Major, però és la 
situació que tenim. 

Fa uns dies vam veure unes 
imatges terribles d’una es-
pectacular baralla en plena 
via pública als carrers de la 
ciutat. Crec recordar que 
vosté va avisar d’un incre-
ment de controls policials 
precisament per evitar con-
centracions o incivisme...
Va ser, sí, un fet molt puntual. 
Estic parlant aquests dies amb 
alcaldes de tot el país i em di-
uen que hi ha un cert efecte 
d’estrès en persones que no 
poden gaudir d’oci nocturn 
en espais tancats. Això genera 
que vulguin traslladar la fes-
ta al carrer, i certament és un 

problema. Si ho combinem 
amb l’alcohol, provoca situa-
cions com la que vam viure. 
Hem incrementat l’activitat de 
la Policia Local, i em consta 
que també dels Mossos d’Es-
quadra, contra l’incivisme. 
S’han fet ja una quantitat de 
sancions força important per 
actes incívics i també per con-
sum d’alcohol a la via pública. 
Tenim més actes iniciades que 
mai, algunes d’elles, i també 
cal dir-ho, de persones que no 
portaven la mascareta, i que, a 
més, en certs casos, que no se 
la volien posar. Persones inso-
lidàries amb la resta de la ciu-
tadanis que està complint, en 
la seva immensa majoria, amb 
les seves obligacions. 
Aquest dimecres mateix he 
rebut un informe de la Policia 
Local sobre la detenció de dos 
individuus que havien comés 
actes d’incivisme trencant les 
baranes del Parc de Vallbona. 
Seran degudament sancionats 
i els hi farem pagar els des-
perfectes que han ocasionat. 
Serem absolutament con-
tundents contra aquest tipus 
d’actes. A Igualada és possible 
avui passar-s’ho bé, tenim una 
ciutat alegre, viva i dinàmica 
malgrat tot el què ha passat, 
sense haver de perturbar el 
descans dels veïns o malme-
tre el mobiliari públic. Que 
paguem entre tots, recordo. 
Ara mateix, però, penso que 
Igualada, a nivell de seguretat, 
és un oasi en comparació amb 

“És curiós que entre 
l’àrea metropolitana 

de Barcelona i Ponent 
hi hagi una zona més 

aviat lliure de Covid, i 
que sigui l’Anoia. Penso 
que sí que hi té a veure, 
amb l’altíssima respon-
sabilitat que els ciuda-
dans van demostrar i 

que continuen fent-ho”

CANSALADERIA · XARCUTERIA 
CARNISSERIA · PRECUINATS · FORMATGES

c/Pujadas, 25 - IGUALADA  -  Tel. 93 803 00 45    -        649 090 390
domenechxarcuter@igualada.cat

EN BREU TINDREM NOVETATS...!!!

Mantenim l’horari: de dilluns a dissabte de 8 a 13.30 h    
Tardes tancat“Cal Català

continua a la pàg. 14
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Sant Magí, 15          Tel- 93 804 14 18
08700 Igualada      per�lsperruquers@gmail.com

@saracastellsjoiera

Santa Maria, 4 · Igualada ·  667 007 464 
sara@castells.com   ·   www.saracastells.com

·Arrenjaments 
 de roba

·Roba escolar 
 personalitzada

c/ Òdena, 30 baixos dreta
08700 IGUALADA (Barcelona)

676 22 11 89

Sta. Caterina,37 
Tel. 93 804 47 05
08700 IGUALADA
 

www.maddrobadona.com

starmadd@gmail.com         

Madd Igualada

RECORDA! RESERVA JA LA TEVA LOTERIA DE NADAL
associacions, clubs, col·lectius, empreses...

ho posem molt fàcil

També pots fer les teves compres per la botiga online
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“Què passarà amb FirAnoia? Doncs no ho sabem, esperem el 
millor, però ens hem de preparar per al pitjor”

altres ciutats de l’entorn. De-
mano als ciutadans confiança 
en la Policia Local i els Mos-
sos, i faig un avís a tots aquells 
incívics perquè serem contun-
dents amb ells. 

La Festa Major mou diners, 
en restauració i en serveis de 
tota mena, i també genera 
llocs de treball...D’aquí cinc 
setmanes hi ha prevista la 
Fira. Què passarà?
Sí, l’activitat econòmica que 
genera la Festa Major és im-
portant, però fixi’s amb una 
dada. Hem detectat una dinà-
mica, en aquesta etapa de la 
represa, que abans no s’havia 
vist mai. Aquesta darrera set-
mana, quan habitualment hi 
ha poca gent a Igualada, hi ha 
hagut un 30% més en despeses 
de targeta de crèdit a Igualada 
respecte l’any passat. Crec que 
hi ha dos motius per expli-
car-ho: la primera, que la gent 
s’ha quedat a Igualada i està 
fent la despesa aquí, i també, 
diuen alguns comercians, de 

gent de fora que ha vingut a 
visitar la nostra ciutat, la qual 
cosa és prou positiva. 
Tenim la sensació que, mal-
grat tot, i respecte altres ciu-
tats que han estat molt més 
restrictives, aquí es va oferir 
als restauradors d’ampliar 
les seves terrasses, i en gene-
ral tothom està molt content 
d’aquesta flexibilitat, donada 
la situació complexa que vi-

da, des de l’Ajuntament puc 
dir que estem, ara per ara, en 
el dia a dia. Prenem decisions 
a mesura de les indicacions 
que el departament de Salut 
de la Generalitat va enviant. 
A l’Hospital només hi ha 17 
persones ingressades per Co-
vid-19, i no totes són de la co-
marca... Hi ha 60 llits lliures, 
de 200. Això ens permet estar 
tranquils en aquests moments. 
Què passarà amb FirAnoia? 
Doncs no ho sabem. Qual-
sevol esdeveniment que esti-
gui previst per més endavant 
s’haurà de decidir quan sigui 
possible. Demanem a totes les 
entitats que facin el mateix es-
forç que el que van fer per pre-
parar les activitats de la Festa 
Major... Esperem el millor, 
però ens hem de preparar per 
al pitjor.

El setembre comença un nou 
curs polític. La Pandèmia 
ens menja molta actualitat, 
però hi ha molts projectes 
pendents per part del govern 
municipal i temes que cal 
tractar.
És veritat. Després de la Dia-
da Nacional tenim per davant 
molts projectes que encararan 
la seva recta final. Aquesta set-
mana parlava amb els tècnics 
perque s’ha acabat ja el pro-
jecte executiu i constructiu  de 
l’enllaç de la Ronda Sud amb 
Igualada, i abans d’acabar l’any 
es licitarà l’obra. Hi haurà un 
nou pont amb un arc central 
que creuarà el riu Anoia i que 
esdevindrà un nou accés d’en-

trada i sortida d’Igualada 
pel barri del Rec. Serà una 
infraestructura d’entre 10 i 
12 milions d’euros que serà 
molt important per Iguala-
da. Aviat vindrà el conseller 
d’Educació, Francesc Barga-
lló, per a donar sortida a un 
nou curs escolar i encarar la 
recta final de les obres del 
nou Institut Badia Margarit. 
També és una bona notícia 
que aquest serà l’any amb 
més estudiants universita-
ris de primer curs al Cam-
pus, amb més de dos-cents, 
perque les inscripcions per 
matrícules han estat tot un 
èxit. Aquest setembre també 
comença l’obra, que ja està 
adjudicada amb una sub-
venció de la Diputació de 
Barcelona, del darrer tram 
de l’Anella Verda, que unirà 
el Tanatori amb Can Roca. 

“A Igualada és possi-
ble avui passar-s’ho 
bé, tenim una ciutat 

alegre, viva i dinàmica 
malgrat tot el què ha 

passat, sense haver de 
perturbar el descans 

dels veïns o malmetre el 
mobiliari públic. Serem 

absolutament 
contundents contra 

l’incivisme”

“Aquesta darrera set-
mana, hi ha hagut un 
30% més en despeses 
de targeta de crèdit 
a Igualada respecte 
l’any passat. La gent 

s’ha quedat a Igualada 
i està fent la despesa 
aquí, i també, diuen 

alguns comercians, de 
gent de fora que ha vin-
gut a visitar Igualada”

vim. En l’àmbit dels serveis 
s’ha pogut recuperar una mica 
el pols. Respecte la FirAnoia, 
que l’organitza Fira d’Iguala-

Abans de final d’any es licitaran les obres del nou enllaç de la Ronda Sud amb Igualada. / ARXIU



Els Moixiganguers, pletòrics segons després de descarregar el 3d9, el primer castell de nou de la seva història, l’octubre de 2018 a Tarragona. / ARXIU
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A quest any els Moixi-
ganguers celebrem 
25 anys i ho fem de 

la manera més estranya i im-
pensada possible, sense fer 
castells. Si bé al llarg de l’any 
s’ha fet difícil l’anar passant 
caps de setmana i no fer cas-
tells a les diferents places de 
Catalunya, aquests dies amb 
l’actuació de Castells de la Fes-
ta Major d’Igualada suspesa, 
la setmana està sent especial-
ment cruel per a molts Moixi-
ganguers.
Al llarg dels últims 25 anys 
els Moixiganguers hem estat 
sempre presents a la plaça de 
l’Ajuntament i cada any l’ac-
tuació de Festa Major ha estat 
l’acte central de la temporada, 
allà on es defineix l’èxit o el 

Carta oberta a Igualada dels Moixiganguers

fracàs, ja sigui amb castells de 
6 o de 7 a l’inici o amb castells 
de 8 els últims anys. Aquest 
any, però, afrontàvem defi-
nitivament el repte de portar 
com a mínim un castell de 9 
a la plaça de l’Ajuntament. Els 
últims anys els Moixiganguers 
hem descarregat 2 castells de 
9 a diferents llocs d’Igualada, 
el primer el 28 d’octubre de 
2018 en un dia plujós que va 
obligar a traslladar la Diada al 
nostre local de Les Cotxeres, i 
el segon a la plaça Pius XII la 
nostra ultima Diada el 27 d’oc-
tubre, i encara un més lluny, el 
primer, que el vam fer a Tar-
ragona el 6 d’octubre del 2018, 
però mai a la plaça de l’Ajun-
tament d’Igualada, i aquest era 
un repte que ens feia especial 

il·lusió i que guardem pel fu-
tur.
Els 25 anys dels Moixigan-
guers han estat conseqüència 
de les més de 1000 persones 
que han vestit la camisa mora-
da aquests anys. Any rere any 
els reptes castellers s’han anat 
succeïnt i dels castells de 6 del 
1995 hem passat als castells 
de 9 d’ara, i cap dels castells 
aconseguits últimament hau-
ria esta possible sense l’esforç i 
constància dels primers anys i 
és per això que ens fa especial 
il·lusió cada any per Festa Ma-
jor veure camises velles que 
apareixen a la nostre pinya.  
La colla és dels Moixiganguers 
nous i dels vells, i de la gent 
que encara no ho sap, però 
demà farà castells. Moixigan-

guers és la colla de la ciutat, de 
la comarca, la de tots i sobre-
tot la teva.
Aquest any la colla, com la 
resta d’entitats i persones de 
la comarca, ho està passant 
malament, socialment des-
connectada, econòmicament 
parada i castellerament inope-
rativa fins que es resolgui la 
pandèmia, i ens obliga a re-
formular l’entitat: l’edició d’un 
llibre,  excursions, connexions  
virtuals, colònies de canalla, 
trobades reduïdes... Tot això 
permet que no ens desconnec-
tem del tot de l’entitat, però les 
ganes de fer castells i de retro-
bar-nos tots plegats allà que-
den, i les anem guardant.
Tot això passarà, recuperarem 
la salut, la vida social i els cas-

tells i quan tornem, perquè 
tornarem, els castells costaran, 
sempre costen, i per això ens 
agraden. Llavors serà el mo-
ment de que tots els Igualadins 
i Anoiencs agafin aquestes ga-
nes de fer castells que aquest 
any no hem pogut fer realitat, 
i ho converteixin en els grans 
castells de demà.
Aquest any no podrà ser... La 
pandèmia de la Covid-19 ho 
ha fet impossible, i ara cal que 
tots guardem aquestes ganes 
per quan tot això sigui possi-
ble.
Bona Festa Major... bona Festa 
Major 2020 i totes les que vin-
dran!

Jordi Moreno, Cap de Colla 
Oriol Solà, President

Tècnics especialistes de
BMW i Mini

per Igualada 
i comarca

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com

Tècnics especialistes de
BMW i Mini

per Igualada 
i comarca

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com



Els inicis de la Festa Ma-
jor d’Igualada estan 
relacionats amb la fun-

dació d’una capella, benefici i 
hospital dedicat a sant Barto-
meu dins les muralles d’Igua-
lada, a finals de segle XIII. El 
primer pregó o crida de la 
festa és del 1374 i la paraula 
“festa maior” apareix ja a les 
crides del 1388, 1400 i 1419. 
Sabem que ja es celebrava la 
solemne vigília o vetlla i es fe-
ien balls, curses i torneigs. Ja 
el 1340 el Consell Municipal 
(Universitat) es reunia en ple-
nari a l’església i a la Capella 
de Sant Bartomeu. No sabem 
des de quan sant Bartomeu va 
ser proclamant patró d’Igua-
lada, però creiem que ja ho 
era aleshores. Per tant ens 
trobem possiblement davant 
de la menció documentada 
de “Festa Major” més antiga 
del país.
La imatge de sant Bartomeu 
que centrava aquesta devo-
ció és una talla de finals de 
segle XIII que es conserva al 

Museu Episcopal de Vic. Al 
segle XV va ser reconvertit 
amb una inscripció per tal de 
poder servir  com  a  imat-
ge  processional  del  patró.  
Aquesta processó es troba 
documentada el 1484 i se’n 
parla el 1619. L’any 1670 ja es 
traslladava la imatge a la seva 
capella amb música d’acom-
panyament, i el 1695 es va fer 
l’actual imatge d’argent amb 
l’escut del municipi.
El 1846 apareix un primer 
programa d’actes de la Festa 
Major al Diario de Barcelona, 
i el primer programa imprès 
com a fulla volant a Igualada 
que es conserva data del 1851.
En aquests textos ja es parla 
dels actes principals: anunci, 
completes i passacarrers, ofi-
ci, processó, castell de focs i 
ball, així com diversions a les 

diferents societats privades

La Festa Major des del 1975
L’any 1975, a les acaballes de 

la dictadura, en la salutació 
de l’alcalde del programa de 
la Festa Major, sense signar, 
destaquen els comentaris que 
enalteixen el valor històric 
de la festa, documentada fa 
més de cinc-cents anys. En el 
mateix escrit de salutació es 
manifesta la situació de de-
cadència de la festa, lamen-
tant la clara desaparició de 
les comparses i balls populars 
que havia tingut la ciutat: «En 
queden només els espadats 
de cinc, els castells i els ge-
gants de la ciutat», adquirits 
el 1943.
Durant aquests primers anys 
del postfranquisme tot el que 
eren les activitats folklòriques 
o tradicionals, anaven a càr-
rec -a excepció dels gegants- 
de colles foranes, llogades 
per l’Ajuntament per actuar 
a la ciutat (ball de bastons de 
la Llacuna, ball de gitanes de 
Sitges, etc.). Fins i tot, durant 
molts anys, va caldre llogar 
els portadors dels gegants de 
la ciutat perquè no existia cap 
grup local per fer-los ballar.  
A la ciutat no hi havia un tei-
xit social participatiu en el 
muntatge de la festa major i 
els actes es basaven en el ball 

Festa Major d’Igualada: l’evolució històrica

Exhibició de la Moixiganga a la Festa Major del 1906

Cercavila amb els gegants d’Igualada a la Festa Major del 1957 L’any 1988 es va presentar la Víbria d’Igualada, nou element de foc

Dr. Pujades, 55-57, Igualada 
938 044 991 | kibuc.com

IntermobleViscogel: 
El descans 
més fresc

BASE
+

MATALÀS 150X190
+

2 COIXINS

579€
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Rambla General Vives 8, Igualada 
Tel. 644 044 018

www.essenciaalquimica.com

 

Celebrem el nostre primer aniversari la primera setma-
na de setembre amb un descompte de 15% sobre els 
tractaments facials i corporals d’Alqvimia i Vagheggi.
Volem seguir sumant anys al vostre costat, si encara 

no ens coneixes apro�ta la oportunitat

1r aniversari

Fotocòpies en B/N i color
 

Calendaris personalitzats
 

Digitalització de documents 

Fotomuntatges fotogràfics
 

Impressió digital
 

Plastificacions
 

Enquadernacions
 

Impressió de plànols i pòsters 

lacopisteria@lacopisteria.es

 

Fotocòpies de plànols
 

C/Òdena, 86 baixos
 08700 Igualada

 

93 804 55 79
 

 

c/ Sant Magí, 6 IGUALADA
Tel. 93 803 55 13

c/Òdena n7 baixos - 08700 - IGUALADA

Tel. 93 805 01 10 / 93 805 11 07 Mòb. 687 729 774

 finquesbadia@gmail.com

www.finquesbadia.com
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Plaça de la Creu, 27
08700 Igualada
Barcelona
Tel.: 938 04 51 15

Tel. 93 625 58 36  
635 15 31 98 

marceloperruquer.com
info@marceloperruquer.com 

C. Santa Caterina, 39 
08700 Igualada (BCN)

marcelperruquersSonia

PERRUQUERS

C/ Sant Magí, 41 

segueix-nos a

@cosmonigualada

Tel. 93 803 45 92
Sant Simplici, 26  -  08700 IGUALADA

ganiveteriamerino@gmail.com
www.ganiveteriamerino.com

9’95
€/ mes

C/ ÒDENA, 38 - IGUALADA 08700
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típic de Festa Major, festivals 
infantils, exhibicions de ba-
llets clàssic i folklòrics, teatre 
i música. L’any 1980, coinci-
dint amb la recuperació de 
l’autogovern autonòmic, s’hi 
comencen a afegir algunes 
activitats novedoses, com un 
concert de rock and roll o 
bé el festival infantil Rialles. 
És durant els anys 80 quan 
emergeixen a la ciutat noves 
formes de participació fes-
tiva com el grup d’animació 
Gralla, un grup de joves que 
organitzen cercaviles musi-
cals amb un vestuari innova-
dor i elements com xanques 
inspirat en companyies com 
La Cubana o Comediants. És 
durant aquest període que 
també neixen els grups d’ani-
mació Bolic Bullanga, Suc de 
Suquets i Gresca Fresca, que a 

Servei 24 h 365 d

Lloguer i venda de plataformes elevadores

més de fer cercaviles, fan ac-
cions teatrals de carrer trans-
gressores i que promouen un 
canvi de costums.
L’any 1981 marca una fita en 
l’inici de la recuperació de les 
tradicions. Es presenta el nou 
Drac d’Igualada i es fa un pas 
més en la innovació de la fes-
ta amb la creació de la Revet-
lla popular de les tres places: 
plaça de l’Ajuntament, plaça 
del Pilar i plaça Pius XII, és 
el primer antecedent de la 
Revetlla popular de les cinc 
places.
L’any 1983 destaca l’impuls 
que el regidor Josep Ramon 
Gumà va donar a la festa en 
el vessant tradicional. És el 
primer any en què el pregó 
es fa com un muntatge tea-
tral a càrrec del grup Gralla 
i es presenten en societat els 

quatre nous nans: Rufus el 
Traginer, Petra l’Encantado-
ra, Martingales el Músic i el 
Mosca l’Aviador, obra de l’ar-
tista local Llorenç Miquel.
És durant aquests anys tam-
bé que l’Agrupació Folklòrica 
comença a recuperar els balls 
característics de la ciutat: ball 
de cercolets, ball de bastons, 
els cavallets cotoners...
El 1986 es programa un es-
pectacle teatral al carrer que 
va assolir un èxit increïble: 
es va representar el musical 
Mikado de Dagoll Dagom a la 
plaça de l’Ajuntament. També 
aquest any s’incorpora una 
nova activitat que ha persistit 
fins l’actualitat: es tracta de 
l’empalmada, que comença-
va en acabar la revetlla de les 
places i que consistia en una 

“passejada” pel barri del Rec.
Els que venen són anys de 
creixement de la Festa, tant 
quantitativament com qua-
litativament, amb la progra-
mació d’espectacles de com-
panyies com Dagoll Dagom, 
la Cubana i d’altres.

La recuperació de la partici-
pació ciutadana
L’any 1991 es va incloure el 
Festival Anòlia en els dies de 
Festa Major, fet que va propi-
ciar un increment en la quan-
titat de concerts, però només 
va ser aquell any. També el 
1991 es recupera un element 
important de la Festa Major, 
la colla dels Geganters i Gra-
llers d’Igualada.
Els anys 90 és la dècada en la 
que s’inicia la recuperació i 

l’increment de la participació 
en l’apartat tradicional de la 
Festa.
És el 1992 quan arrenca l’acte 
acadèmic al saló de plens de 
l’Ajuntament, amb la confe-
rència d’un personatge desta-
cat o d’un tema d’interès lo-
cal. Aquesta proposta encara 
es manté en l’actualitat.
L’any 1995 és un any impor-
tant pel que fa a la recupe-
ració de la participació i les 
tradicions amb la presentació 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da, que recuperen el nom de 
l’antiga moixiganga d’Iguala-
da i aquest mateix any el cor-
refoc es fa només amb colles 
locals: els Diables d’Igualada i 
els Diables de Santa Caterina.
L’any 1996 tots els actes festa-
majoners passen a ser gratuïts Gralla. Manufactures teatrals

Concert d’una de les primeres “empalmades”
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Calaf  - Vilanova del Camí

MATERIALS PER LA CONTRUCCIÓ. INTERIORISME

Creant confort...

Ctra. Manresa, km 31  ·  CALAF  ·  93 869 87 50  
    Ctra. de la Pobla, 109-111  ·  VILANOVA DEL CAMÍ  ·  93 806 02 40

· Et farem el teu projecte 
personalitzat

· Empresa especialitzada 
amb il·luminació led

· Assessorament i venda
 directe de fàbrica

Talleres Gaseti  C/ Gran Bretanya, 9, Nau 5 
 Polígon industrial "Les Comes"
 08700 Igualada (Barcelona) 

Tlf. 93 805 11 04 - inoxtoled@gmail.com

c/Òdena, 26 · 93 125 45 16

C/ Òdena, 37 · 938 03 21 26
Av. Països Catalans, 27 · 93 806 63 91

www.asfalt.es

Pintura interior/exterior
Allisats i lacats

661 275 411
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menys les representacions al 
Teatre Municipal l’Ateneu.
És l’any 1998 quan s’intenta 
incrementar la participació 
dels joves a la Festa Major 
amb la iniciativa “la nit més 
jove”, una proposta de música 
en viu i “empalmada”.
Els anys 90 es caracteritzen 
per canvis constants en el 
format de la Festa Major per 
intentar fer-la més participa-
da i més viva. La revetlla de 
les cinc places passa a tenir 
sis espais on es programen es-
pectacles de màgia, ball, folk, 
rock, i el 1998 torna el teatre a 
la plaça de l’Ajuntament amb 
Els Pirates de Dagoll Dagom.
Però malgrat tot, són uns anys 
en què no s’arriba a connectar 
el suficient amb els joves que 
tenen altres horitzons festius 
més llaminers, com les festes 
majors de Vilafranca o Man-
resa i l’Aquelarre de Cervera.

El canvi de segle porta la 
reinvenció de la Festa
A partir de l’any 2000 la fes-
ta major igualadina passa a 
tenir més dies: de dilluns a 
dilluns i hi ha novetats tant a 

C/ Alemanya, 24 - Polígon Industrial Les Comes - 08700 IGUALADA - Tel. 93 803 58 84 - dani.espaipintura@gmail.com

nivell cultural com  de recu-
peració d’elements històrics 
de la festa gran igualadina. 
Comencen les visites guiades 
a indrets patrimonials de la 
ciutat i se celebra per primer 
cop en molt de temps la missa 
en honor del Patró de la ciu-
tat el dia de Sant Bartomeu 
(24 d’agost) i no el diumenge 
de festa major, com es venia 
fent. I va ser en la cercavila 
del Sant en què es va presen-
tar l’Àliga de la ciutat, un nou 
element de la imatgeria fes-
tiva. En el 2000 es va recrear 
de nou la Cercavila d’anada 
a ofici, el diumenge al matí. 
La nova cercavila servia per 
a lluïment de l’Àliga, que va 
actuar amb el seu ball dins 
de l’església de Santa Maria, 
acompanyada del drac, la ví-
bria, els diables, capgrossos i 
gegants de la ciutat. Aques-
ta cercavila va consolidar-se 
també com a nou referent del 
gran apartat tradicional de la 
Festa Major.
L’any 2001 s’instaura una 
nova cercavila “En Tonet tor-
na a Cal Granotes” en què el 
nou gegant Tonet acompa-

nyat de la Conxita Teixidora, 
la seva parella, tornen al Mu-
seu en l’acabament simbòlic 
de la Festa Major.
El 2002 es va recuperar la 
figura del Salero, un antic 
mestre de cerimònies i pro-
tocol que acompanyava les 
autoritats en els actes més re-
llevants. En la seva recupera-
ció, se li van atribuir funcions 
de presentador i animador 
dels actes de la festa, a banda 
d’acompanyar les autoritats 
en els actes més públics.

Durant la festa major de 2003 
es van produir mobilitzacions 
i accions de protesta de joves, 
per la negativa de l’Ajunta-
ment d’autoritzar l’espai de 
Barraques. La prohibició va 
servir, doncs, per aglutinar, 
cohesionar i donar força a 
un grup emergent de joves 
que finalment van aconseguir 
constituir-se com l’Associació
Juvenil La Collonada i també 
que s’autoritzessin les Barra-
ques l’any següent, el 2004. A 
partir d’aquest any es genera 

una nova etapa marcada per 
l’empoderament de les enti-
tats, veritables protagonistes 
de la festa, en la mesura que 
constitueixen el cos i l’àni-
ma de la celebració, sense 
les quals la festa no pot cele-
brar-se.

Text extret de l’article: 
“La Festa Major d’Igualada: 

context, evolució i moment 
actual”, de Josep Rabell. Re-

vista d’Igualada, núm. 41

Primer grup desl Geganters i Grallers d’Igualada, el  1991

L’Àliga d’Igualada

La Collonada, la Festa Major dels joves

Yoga per a tothom!

Vine a provar les nostres classes: 
Hatha Yoga, Meditació, Vinyasa, 

Yin Yoga, Ashtanga, Pilates, 
Hipopressius, Petits Yoguis. Av. Barcelona 182 A local Igualada

T. 612 255 831 - 679 598 462
www.sadhanacentredeyoga.com
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- Indústria 4.0
- Màquines i equips a mida
- Robòtica, visió i supervisió
- Automatització de maquinària
- Control de processos
- Enginyeria, programació i suport tècnic

ENGINYERIA

—
C/ Gran Bretanya 11, nau 1
Pol. Ind. Les Comes
08700 Igualada (Barcelona)

—
T +34 938 036 833
info@amida4.com
www.amida4.com
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Cafeteria restaurant

  Av. dels Paisos Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)

  93 805 41 84
  658 179 897

  info@restaurantaqua.es

Sabors mediterranis, 
qualitat i bon preu

Descobreix a Aqua una nova 
forma de degustar els sabors 

mediterranis de la nostra 
gastronomia, des d’un enfoca-

ment original.

Av. Països Catalans, 32   ·   08700   ·   Igualada (BCN)  
  Tel. 626 82 98 98   ·   domingotallers@gmail.com

Estructures metàl·liques, 
construcció i reparació de 

maquinària, fabricació 
de portes correderes, 

treballs en alumini, inox. 
i ferro.

DISSABTES HORES CONVINGUDES

DESINFECCIÓ AMB OZÓ

TREBALLEM AMB 
TOTES LES COMPANYIES I LA TEVA

08700, Av. Països Catalans, 99, 
08700 Igualada, Barcelona

www.corverd.cat

Carrer de la Virtut, 52
Davant del Mercat la Masuca
Igualada
93 805 53 32 / 606 120 416

LA BOTIGA DE LA MASCOTA

Especialistes en 
Conillets de Belier

Depilació làser, depilació amb cera tèbia, tractaments 
corporals, massatges, facials, mans i peus i molt 

més... nosaltres et cuidem, cuidat.

Av. Països Catalans, 55 baixos
08700 Igualada (Barcelona)

93 808 52 05 / 639 219 562

 somnium_centredestetica          /somniumcentredestetica
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Al Diari d’Igualada del 
23 d’abril del 1934 
hem trobat un arti-

cle escrit per en Ramon Pipó 
Graells que sota el títol “La 
Moixiganga”, a través d’una 
entrevista fa esment a les tí-
piques construccions que en 
èpoques anteriors es duien a 
terme, que posteriorment es 
va perdre, i que de les quals 
ve l’actual nom de la colla cas-
tellera igualadina, els Moixi-
ganguers.  Pel seu interès per 
saber com era la Moixiganga, 
en reproduïm algunes de les 
parts:
“Dels diferents actes, balls i 
festes que s’organitzen per a ce-
lebrar la Festa Major a la nos-
tra ciutat, res hi ha que ompli 
tant com la típica Moixiganga. 
Sense el só vibrant dels gralls, 
que amb veu tremolosa ens 
anuncien que l’espedat ha ar-
ribat al seu cim, sembla que la 
Festa Major no sia completa. 
S’hi troba a mancar quelcom 
que deixa un buit que res no 
pot arribar a omplir.
En la diada de Sant Bartomeu, 
qui no ha anat a la Plaça del 
Blat, al migdia, a la sortida 
d’Ofici, per tal d’admirar uns 
homes que amb la màxima 
lleugeresa saben construir 
bells espedats, gràcils castells i 
torres reforçades ?
Bateguen allí d’emoció els cors 
quan l’espedat va enfilant-se 
i es sent una alegria general, 
que s’exterioritza amb forts 

aplaudiments, quan en arribar el 
nen al cim, senyala amb el braç 
estés que l’obra és coronada.

I és que els igualadins, la sen-
ten la Moixiganga, s’hi emoci-
onen, la viuen. Oi més, els qui 
es recorden d’uns pocs anys 
enrera, quan la Moixiganga 
era cosa nostra i no els Xiquets 
de Valls d’ara, quan eren igua-
ladins els que aixecaven els 
espedats i torres i també veïns 
de casa nostra els que tocaven 
les gralles i els timbals. Llavors 
era cosa més nostra i no tenia 
aquest aire d’ atracció d’ara. Hi 

havia rivalitats, competència i 
sobretot gent que hi dedicava 
un esforç, causa sempre im-
portant per a sentir estimació 
a una obra.
Fa pocs dies tinguérem’ oca-
sió de parlar amb un casteller 
de la colla vella, la clàssica i 
la més igualadina. Amb quin 
calor i emoció ens parlava 
aquell home dels seus com-
panys, del seu cap de colla, 
del què havien arribat a fer! 
(...)”
“La colla més important era 
la vella, que capitanejava el 
Traguetes. Al fundar-se la co-
lla nova, que tenien per cap-
davanter al Manacus, va pen-
dre’ns uns quants(...)”
“Cada any sortíem per la Fes-
ta Major, i com que eren se-
guits en els assaigs, el públic 
prenia part en nostre entu-
siasme, i quan un espedat 
sortia ben reeixit, sentia la 
mateixa emoció que els de la 
colla. Això feia que per part 
nostra hi poséssim tota la vo-
luntat, que els igualadins tots 
sabien agrair-la(...)”
“En els temps millors, l’es-
pedat de cinc es treia per-
fectament, i la torra, de sis. 
Recordo que un any vàrem 
posar-nos al cap el fer la tor-
re de set a l’Ajuntament, però 
amb tot i la bona voluntat no 
fou possible treure-la. El cas-
tell també el fèiem de sis (...)”
“També eren igualadins els 
timbalers i els grallaires. Com 
a timbalers s’havien distingit 
els Pelfort i grallaires els Pel-
fort i Xamallet, pare i fill.”
“No és pas la meva intenció 
desacreditar els Xiquets de 
Valls, reconec la seva destresa, 
però la Moxiganga d’Igualada 
tenia un regust més nostre. A 
més ens presentàvem més bé”.
“La nostra abillamenta era 

La Moixiganga d’Igualada
bonica, escaient. Portàvem 
sabatilles de color blau; mit-
ja virolada, pantalons blancs, 
faixa vermella, camisa blanca, 
planxada, a la vigília i fins a 
la sortida d’Ofici. Després era 
canviada per una de color ; 
mocador de seda posat al cap, 
amb la màxima competència, 
per tal de veure qui podria 
portar-lo més bonic.
Aquest vestit anava completat 
amb la clàssica faldilleta, es-
til bastoners, que acabava de 
donar-li tota la gracilitat. Els 
vestits cada u se’ls pagava, a 
excepció dels nois, set o vuit, 
que els pagava la colla. També 
eren propietat de la colla les 
faldilletes.”
“Nosaltres no ens limitàvem a 
la construcció d’espedats, tor-
res i castells; sabíem donar-hi 
un retoc tot poètic. Així, per 
exemple, a la vigília, en sortir 
de Ca la Ciutat, anàvem a casa 
el batlle, i allí féiem el què se’n 
deia l’entrada, que era un ball 
rítmic, amb torxes, en el qual 
prenia part tota la colla. A més 
construíem els Misteris. Re-
presentàvem tots els passos del 
Rosari dits misteris. Durant la 
Processó, constantment hi ha-
via un misteri aixecat, ja que 
abans de desfer l’un ja es cons-
truïa l’altre. També aquests 
misteris es feien a la vigília, en 
les visites que s’acostumaven a 
fer als regidors.
“La Moxiganga, ball clàssic 
igualadí, va morir per man-
ca de protecció per part de 
l’Ajuntament. Uns anys ens 
regatejava la subvenció, altres 
la negava rodonament, i lla-
vors la colla no podia sortir. 
Amb la falta del que constituïa 
el principal estímul, que era 
l’exhibir-se per la Festa Major, 
la colla anà perdent força, fins 
que va desfer-se”.

Moixiganga d’Igualada a la Rambla Sant Isidre, Festa Major de 1906. 
/ AUTOR DESCONEGUT

93 803 93 40  /      609 420 063

Menú de dilluns
a diumenge per 7,70€

Servei a domicili
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Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51
Mòbil  692 094 682
08700 Igualada
g.verdaguer@yahoo.es

Garatge Verdaguer

 conserves

olives

BACALLANERIA

ZAPATA
Mercat Municipal la Masuca, 127-132

Tel. 667 67 25 73
IGUALADA

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS
Florenci Valls, 4-5-6 08700 IGUALADA

botiga@motosjulius.com
Tel. taller. 93 803 62 57  Tel. botiga 93 803 51 10

Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA  
 Tel. 93 804 15 50     

 josepjunyent@junyentprat.com
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Les primeres notícies 
que es tenen d’una co-
lla castellera a Igualada 

són dels anys 1920, quan no 
n’hi havia una sinó dues, amb 
noms colla vella i colla nova 
d’Igualada. Aquestes colles, 
però, es diferenciaven de la 
resta de colles castelleres pel 
que fa a la vestimenta, ja que 
a Igualada, els castellers vesti-
en l’uniforme típic dels balls 
de la Moixiganga.
Aquestes colles desaparegue-
ren durant la guerra civil, i 
fins a l’any 1994 no es planteja 
la formació d’una nova colla 
Cap a mitjans de l’octubre de 
1994, comença a assajar l’ac-
tual colla amb el nom de Moi-
xiganguers d’Igualada, amb 
Marcel·lí J. Valls com a cap 
de colla, i Marta Riba com a 
presidenta. En una votació es 
va decidir que la camisa seria 
de color morat.
La presentació oficial i pri-
mera actuació de la colla va 
ser el 22 d’abril de 1995, a l’er-
mita de Sant Jaume Sesolive-
res, per la diada de Sant Jordi. 
En aquella actuació, els Moi-
xiganguers d’Igualada van fer 
el tres de sis i un pilar de qua-
tre. En aquesta diada, però, 
encara no hi havia camises 
oficials, i per tant es va actu-
ar amb la camisa que portava 
cadascú. L’agost del 1995 ac-
tuaren a la festa major d’Igua-
lada ja amb les camises noves, 
on descarregaren per primera 
vegada la torre de sis. L’any 
1996 va ser un any de noves 
construccions, ja que la colla 
aconseguí el primer 3 de 7, en 
la festa major, i el primer 4 de 
7, a la Fira de Sant Miquel a 
Lleida, i a més Igualada veié 
el primer castell de nou, un 
3 de 9 amb folre carregat per 
la Colla Vella dels Xiquets de 
Valls.
Durant la temporada 2000, 
els Moixiganguers d’Iguala-
da reafirmaren el seu nivell 
de colla de set. L’any 2001 va 
suposar un pas endavant, re-
alitzant castells de 7 a totes les 
places i consolidant castells 
com el 4 de 7 amb l’agulla, 
descarregat 8 vegades, i el 5 

de 7, descarregat 3 vegades.
L’any 2007 el cap de colla fou 
Miquel Bernadí, que marcà 
com a objectiu fer un castell 
de 7 a cada actuació. El prin-
cipi de temporada va ser dels 
millors en la història de la 
colla, descarregant com a mí-
nim el 3 de 7 a cada actuació i 
descarregant el 3 de 7, 4 de 7 i 
4 de 7 amb l’agulla a l’actuació 
del mes de juny a Igualada. El 
2008 fou un gran any i van 
sovintejar els castells de set a 
totes les actuacions, aconse-
guint un total de 36 castells. 
Es va tornar a recuperar el 5 
de 7 fent-lo en tres ocasions 
i per primera vegada es va fer 
el 3 de 7 amb l’agulla.
El 2009 fou un any d’esplen-
dor morada. La colla volgué 
demostrar que començava la 
temporada en forma tot rea-
litzant el 5 de 7, el 4 de 7 amb 
l’agulla i el 3 de 7 a l’actuació 
de l’aniversari, assolint així 
els seus millors castells a la 
primera actuació important 
de l’any. Durant la tempora-
da es completaren nou 5 de 
7, deu 4 de 7 amb agulla, dos 
3 de 7 amb agullai s’afegí un 
nou castell per la colla com 
el 3 de 7 aixecat per sota, tot 
fent-lo fins a cinc vegades. Els 
Moixiganguers van comple-
tar la temporada carregant 
per primera vegada la delica-
da i desitjada torre de 7 du-
rant la Diada de la Colla, en 
el que era el sisè intent dels 
morats després de molts anys 
d’anar-hi al darrere.
El mes de juliol de 2009 els 
Moixiganguers deixaren el 
local situat al Casal Interpar-
roquial del Passeig Verdaguer 
i inauguraren el local de Cal 
Tabola, en una antiga adobe-
ria situada al carrer de Sant 
Antoni de Baix, 106 d’Igua-
lada.

El primer castell de 8
La diada de la Festa Major 
d’Igualada celebrada el 22 
d’agost de 2010 fou històri-
ca, ja que els Moixiganguers 
d’Igualada es convertiren en 
la segona colla de la història 
del món casteller que acon-

segueix descarregar el 4 de 8 
en el primer intent realitzat 
per la colla. Amb un tronc 
força carregat de pes, però 
amb bona pinta, el castell es 
va alçar lent, però sense per-
dre gaire la mida. A l’entrada 
dels dosos va haver-hi mo-

ments de dubtes per part de 
la canalla. Amb l’empenta de 
la gent de la plaça, la canalla 
no va recular i va continuar 
el seu ascens fins a carregar el 
castell. La sortida va ser bona 
i els castellers del tronc van 
defensar el castell amb molta 

veterania, malgrat que s’ana-
ven estirant a terços i quarts. 
L’eufòria va ser màxima en 
veure que els igualadins feien 
història en descarregar el seu 
primer castell de vuit.

(Continua a la pàg. 28)

Moixiganguers d’Igualada: 25 anys fent castells

El 3 de 9 amb folre descarregat a la història jornada del Concurs de Castells de Tarragona del 2018
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Av. Barcelona, 13 · IGUALADA  
Tel. 662 129 124 - 93 601 88 82

Francesc Macià, 31 · SANT BOI DEL LLOBREGAT  
Tel. 93 534 88 77

jco_santboi
jco_igualada

és la teva perruqueria i 
centre d’estètica unisex

a igualada

Av. de Barcelona, 23, 
08700 Igualada

93 803 75 33

Bellprat, 16 - 08700 IGUALADA
Tel. 93 803 06 69

autoreparcata@gmail.com

FRUITA I VERDURA

Tel.  93 8067711 
        627 628 508

Menjar fruita 
i verdura, és bo i sa

Av. Barcelona, 5  IGUALADA 

Plaça Anselm Clavé, 4
      93 803 54 61- IGUALADA
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El 6 d’octubre de 2012 la colla 
participà per primera vega-
da en el Concurs de Castells 
de Tarragona i assolí la sise-
na posició d’entre les 20 colles 
que participaren en la primera 
jornada, i la 18a posició d’entre 
el total de 32 colles, quedant 
primera d’entre les colles debu-
tants. En aquesta 24a edició del 
concurs, els Moixiganguers re-
alitzaren la millor actuació de 
la seva història, descarregant al 
primer intent el 4 de 8 (primer 
descarregat de la temporada), 
el 9 de 7 (primer de la colla, i 
amb un sol enxaneta) i la torre 
de 7, primera descarregada per 
la colla, tres anys després d’ha-
ver-la carregat per primer cop i 
perseguida des de feia 11 anys.
El 29 de juny de 2014 els Moi-
xiganguers carregaren per pri-
mera vegada a la seva història 
un castell amb folre, la torre de 

vuit amb folre, en la Diada de 
Cal Tabola, a la plaça de Pius 
XII d’Igualada. Completaren 
aquesta actuació, la millor de la 
colla fins aquell moment, des-
carregant un 4 de 8 i un 9 de 7.
El 4 d’octubre de 2014 la colla 
participà per segona vegada 
en el Concurs de Castells de 
Tarragona i assolí la tercera 
posició d’entre les colles que 
participaren en la jornada de 
dissabte, empatada a punts 
amb les dues primeres, i la 15a 
posició d’entre el total de colles. 
En aquesta 25a edició del con-
curs, els Moixiganguers realit-
zaren la millor actuació de la 
seva història, descarregant el 4 
de 8, el 2 de 8 amb folre (segon 
descarregat per la colla), i el 3 
de 8 (primer descarregat en la 
història de la colla) que com-
pletava la primera tripleta de 
vuit de la colla.

L’any 2018 la colla castellera igualadina 
va assolir el seu primer castell de 9

28  |  MEMÒRIES DE FESTA MAJOR Divendres, 21 d’agost de 2020

L’any 2017 els Moixiganguers 
van començar la temporada 
deixant el local de Cal Tabola 
i inaugurant el nou local situ-
at a les antigues cotxeres de la 
Hispano Igualadina, a la Plaça 
Catalunya, 1, d’Igualada

Colla de 9
El 6 d’octubre de 2018 va ser 
una jornada històrica pels Moi-
xiganguers d’Igualada, ja que 
es convertiren en colla de nou, 
descarregant el 3 de 9 amb fol-
re en la jornada de dissabte del 
XXVII Concurs de castells de 
Tarragona, que acabà amb un 
empat en el primer lloc entre 
els Xiquets de Reus i els Moi-
xiganguers.Les dues colles van 
sumar 3.460 punts a la Tàrraco 
Arena Plaça gràcies al 5 de 8, 
el 3 de 9 amb folre i el 2 de 8 
amb folre, fet que suposà la mi-
llor actuació de la història dels 
Moixiganguers. Amb aquesta 
actuació els Moixiganguers i 
els de Reus assoliren la 8è posi-
ció de les 42 colles participants 
en els tres dies d’aquesta 27a 
edició del concurs.
El 28 d’octubre de 2018 els 
Moixiganguers van assolir per 
primer cop un castell de 9 a 
Igualada, ja que en la XXIV Di-
ada de la Colla van descarregar 
el 3 de 9 amb folre, el 5 de 8 i el 
2 de 8 amb folre.
El 27 d’octubre de 2019, des-
prés d’una temporada compli-
cada, els Moixiganguers van 
revalidar la categoria de 9 pi-
sos, descarregant novament el 
3 de 9 amb folre a la XXV Dia-
da de la Colla, acompanyant-lo 
del 2 de 8 amb folre, el 4 de 8 i 
el pilar de 6 carregat. D’aquesta 
manera convertien la Plaça de 
Pius XII en la tercera plaça de 9 
de la ciutat.

4 de 8 descarregat en la Festa Major d’Igualada de 2013

5 de 7 dels Moixiganguers descarregat el 10 de juliol de 2011 en 
l’actuació de l’aniversari Cal Tabola.Primer castell fet a Sant Jaume Sesoliveres, el 1995
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C/Comarca, 46 - 08700 Igualada
93 806 66 38  www.floristeriaigualada.com

FLORISTERIA I ORNAMENTACIÓ

Moda Dona

arnaq kusanartoq

C/ Masquefa 38 · IGUALADA

Plaça Francesc Bedós, 84
08700 Igualada
Tel/Fax: 93 803 64 03 

vives@viveselectricitat.com
www.viveselectricitat.com 

NETEJA DE COMUNITATS 
I PÀRQUINGS
NETEJA D'OFICINES
NETEJA POST OBRA                   

  Tel. 607 308 309

689324247

Comença el curs fent salut!

Als centres Cristalbox trobaràs:
• Dedicació exclusiva

• Personal especialitzat
• Última tecnologia

• Qualitat certi�cada
• Garantia inde�nida*Amb la làmina solar de Cristalbox, tindràs la 

millor protecció i confort:
• Redueix els enlluernaments i augmenta la intimitat.
• Redueix la calor a l’interior i el protegeix del efectes nocius del sol.
• Redueix el consum d’aire condicionat.
Amb els tractaments antipluja de Cristalbox, tindràs millor visibilitat
en qualsevol condició:
• Repel·leix l’aigua i la neu. Les gotes i els �ocs rellisquen.
• Fins i tot sense eixugaparabrises. 
  A una velocitat superior a 80 km/h no et caldrà utilitzar-lo.
• Altres elements estranys com els insectes també rellisquen.

Av. Doctor Pasteur, 64  Igualada                 931 091 238            633 618 185

Canviem i 
reparem vidres

TREBALLEM AMB TOTES 
LES COMPANYIES

c/ St Martí de Tous, 18 baixos
Igualada. Tel. 606 5413 68 (Pilar)

Classes per a nens 
Classes per a adults

Totes les tècniques
Tots els estils
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Totes les portades de Festa Major de La Veu de l’Anoia

Espectacle del grup igualadí Gralla Manufactures Teatrals, el 1984. Pepe Rubianes va actuar al Cercles 
Mercantil el 1985. A sota, prèvia de la històrica trobada gegantera a Igualada el 1985.

1983

1984

1985

1986

1987

1988

Reparació i venda de tot tipus de motocicletes, recanvis i accessoris

VENDES I TALLER
Ntra. Sra. de la Mercè, 26

08788 VILANOVA DEL CAMÍ
Tel. i Fax 93 805 24 40

angelmotos@hotmail.com

Pl. de la Creu, 26 
08700 Igualada

quarts87@gmail.com 
 93 804 50 01

E L  C U L L E R O T
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622 50 49 55
c/les Comes, 18

professor nadiu
amb experiència 

en escoles 
públiques dels 

EEUU i en la 
Universitat de 
West Virginia

Màxim 4 alumnes

preparació de 
tots els tests

c/ comarca, 94 
local 3.
igualada - 08700
barcelona

93.805.61.29

www.tattoo.cat

@sorrymommytattoo

616.916.722

KUO
Espai d’aprenentatges

. .

LOGOPÈDIA
PSICOLOGIA

REFORÇ 

ESCOLAR NUTRICIÓ

   6 3 3 . 1 5 5 . 4 4 1 info@centrekuo.com

C/Masquefa 10 - local 3
Igualada

www.centrekuo.com

instal·lacions Seuba
Electricitat Calefacció Gas

Aigua Aire Condicionat
Comarca, 42 - 08700 - IGUALADA - Tel. 93 804 56 45

instalseuba@gmail.com

Av. Vilanova, 22    Igualada

Tel./Fax 93 803 04 42   
Mòbil 646 632 511

pujoltallerelectromecanic@gmail.com

Quim
INSTAL·LACIONS

Manteniment i Reparacions

A.A

Gas

Calefacció

Aigua 

Electricitat

C/ Sant Pere, 5 baixos

08700 Igualada

Tel. 690 05 06 11

     93 806 66 47 

OFERTES EN AIRE 
CONDICIONAT

SEBASTIAN-1  Pau Muntadas, 46 
   Tel/Fax 93 803 31 75 
   Igualada
SEBASTIAN-2  Masquefa, 21 
   Tel/Fax 93 805 12 87  
   Igualada
SEBASTIAN-3  Pg. d’Aurèlia Capmany, 15 
   Tel/Fax 93 803 31 75 
   Vilanova del Camí
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1989

1990

1991

1992

1993

1994
Foto de l’espectacle de pregó de 1993, a càrrec de Gralla, molt polèmic aquell any, per fer paròdia amb 

la figura de Sant Bartomeu, que va llegir el pregó al balcó de l’Ajuntament.

Anunci a  doble pàgina dels Supermercats Aldi, amb un dibuix de Pilarin Bayés 
sobre la Festa Major d’Igualada de 1990.

Av. Europa 26 Telf. 93 805 54 15 ucg@ucgsl.com
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c/Dr.  Pujadas, 3  IGUALADA
Tel. 93 805 46 99   /615 664 380

www.florsivioles.net

Ctra. de Valls, 70-72 · Sta. Mgda de Montbui
Tel.  93 803 20 66 

taller@autoreparacionesagustin.com  info@ibusq.com  ·  www.ibusq.com

Instal·lacions Busquets 

ELECTRICITAT
FONTANERIA
CALEFACCIÓ

AIRE ACONDICIONAT
TERRA RADIANT
AEROTÈRMIA

Av. Balmes, 74 · 08700 · IGUALADA                                                      
Tel. 93 805 32 36 - 669 87 63 61

JMV MOTORSPORT

Jose Manuel Vazquez Ramos
JMV MOTORSPORT

C/ Cervantes 19, baixos
08700 Igualada (Barcelona)

Tel. 93 803 27 67 / 621 29 96 19

Av. Madrid, 32 · Òdena  
totcamioodena@gmail.com

T. 93 805 20 96 · M. 689 18 42 87

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)
Tel. 93 805 58 44 / 650 766 825

Peix fresc i peix congelat

Florenci Valls, 64 ·  Igualada · Tel. 93 514 42 18
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1995

1996

1997

1998

1999 2000

2001 2002

Els Moixiganguers es van estrenar a la Festa Major l’any 1995, 
deu mesos després de crear-se.

L’actor igualadí Joel Grau, parodiant l’alcalde 
Jordi Aymamí en el pregó de 1997.

L’Àliga d’Igualada es va estrenar a la Festa Major de l’any 2000.

La Festa Major Alternativa, bressol del moviment que 
més tard acabaria amb la creació de la Coll@nada, 

en la seva tercera edició el 1998.
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· SERVEIS DE TRANSPORTS 
NACIONALS I INTERNACIONALS

· CÀRREGUES COMPLETES 
I GESTIÓ DE GRUPATGES

·PALETERIA
·EMMAGATZEMATGE I 

DISTRIBUCIÓ D’ESTOCS
·GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ PICKING

CARRER GRAN BRETANYA, 17      08700  IGUALADA
Tel. 93 804 33 81   /   629 219 238

www.tdma.es

T. 93 805 46 08  · C/ Pau Casals, 37- 08700 IGUALADA

peluqueriaxampu@hotmail.es
xampustyle       xampú_style

Cuidamos de tu cabello 
y de tu cuero cabelludo!

AUTO PLANS D’ARAU, S.L.
Taller de reparació d’automòbils

c/Narcís Monturiol, parcel·la 21, nau 3 A
La Pobla de Claramunt (BCN)

Tel. 93 808 78 33 - t.autoplans@gmail.com

El teu taller de confiança!

Carrer La Pau, 10  Sta. Mgda. de Montbui
Tel. 93 803 59 74  /  655 871 177    

Rep d’Automòbils Bòria     jboria@hotmail.com

·

·

·

Bosch Car Service

Automòbils F.P. Bosch
Ctra. de La Pobla, 191 - 08788  VILANOVA DEL CAMÍ

93 804 64 03 fpboschtaller@gmail.com

·Injecció de Benzina
·Injecció Dièsel
·Electricitat/Electrònica
·Encesa
·Xapa
·Línia PreITV

·Frens, ABS, ESP
·Mecànica de manteniment
·Mecànica motor
·Sistemes de Refrigeració
·Pintura
·Banc de Potència

 silviaguileraesteticaterapies
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2003

2004

2005

2007

2008

2009

2006

El 2003 els actes organitzats per la Coll@nada es van suspendre i es 
van fer moltes mobilitzacions. “El Conyista de la Festa” també va fer 

de les seves, en un ambient molt tens amb el govern municiopal.

“Rubianes, Solamente”, el gran espectacle del còmic, es va poder 
veure a la Festa Major de 2006, tres anys abans de la seva mort.

A l’esquerra, la geganta Conxita Teixidora va sorprendre en 
aparèixer embarassada al cercavila de la Festa Major de 2004. 
Llavors es va fer molta broma sobre qui en podia ser el pare... 
Veritablement només ho sap ella, tot i que oficialment és en Tonet 
Blanquer. Amb els mesos va sortir bessonada!!!

Tel. 93 804 01 04 
 659 044 044

PLANXISTERIA GELABERT S.L.

Tel.93 803 21 98

C/ Gaspar Camps, 31 
08700 Igualada

info@planxisteriagelabert.com

www.planxisteriagelabert.com

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

Per més informació, 
truca’ns al: 629 77 31 01
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Els anys 2013 i 2014 la Víbria i els Grallers d’Igualada, 
respectivament, van celebrar els 25 anys d’història amb diverses 

activitats durant la Festa Major. A dalt, estrena de la Víbria (1988).

2010

2011

2012 2013

20152014

Primer 4d8 dels Moixiganguers per la Festa Major, l’any 2010.



Més de 40 parades 
de comerç de proximitat

www.lamasuca.cat

TU FAS 
MERCAT
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2017
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Els Moixiganguers van aconseguir “la Tripleta” per primera vegada 
a la Plaça de l’Ajuntament a la Festa Major de 2017. Va ser la millor 

actuació, fins aquell moment, de la colla igualadina.

L’any 2016, la FESTHI va recuperar els Gegants Vells d’Igualada,
 i la figura del Tabal.També, durant la Festa Major, els igualadins van 

poder descobrir el celler del Sindicat dels Pagesos.

Assegurança 
 de rentat 
  opcional 
   per només

   1€

detergents
netejavidres, 
desengreixants, 
netejallantes...
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2018

2019L’any 2018, el grup Txarango va actuar al Parc Central, esdevenint el 
concert més multitudinari mai vist a Igualada: 18.000 persones.

Els Trabucaires d’Igualada van celebrar el seu 10è aniversari 
a la Festa Major del 2018.

Protesta de la FESTHI -i altres entitats- per la “mala gestió del 
calendari de la Festa Major” de l’any 2019.

08700 Igualada, Barcelona  •  Tel. +34 93 808 84 88  •  comercial@mestrans.comC/ Portugal nº4  •  Pol. Ind. Les Comes  •  



Diverses escenes del vídeo publicat per l’Arxiu Comarcal on es veuen imatges de la Festa Major del 
segle XX. Aquesta, corresponent a 1974.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a Festa Major d’Iguala-
da d’enguany s’ha vist 
afectada per la situació 

sanitària de la Covid19, que ha 
fet que la festa no es pugui ce-
lebrar. Per això, des de l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia ens expli-
quene que “ens hem proposat 
viure-la des d’un altre punt de 
vista: virtualment”.
La celebració de les festes 
majors prové d’antigues cele-
bracions amb motiu del final 
de les collites al camp o de la 
celebració de fires i mercats, 
que s’articulen al voltant de la 
diada en honor del sant patró 
de la localitat.
El 24 d’agost és Sant Bartomeu 
i és, en aquestes dates, que se 
celebra la Festa Major d’Igua-
lada, excepte aquest any que 
s’ha suspès a causa de la Co-
vid-19.
Amb tot, des de l’Arxiu Co-
marcal de l’Anoia “volem 
oferir una exposició en la qual 
mostrem diferents documents 
de cinema que han estat dipo-
sitats a l’arxiu i que s’han digi-
talitzat”.
Les imatges mostrades són 
dels anys trenta als vuitanta 
del segle XX, i acaben amb 
uns apunts del segle XXI. Aquí 
hom podrà copsar els canvis 
de model d’organització de 
festa major, però també cons-
tatar que hi ha uns elements 
que hi són des dels inicis i que 
es repeteixen: pregó, ofici so-
lemne, cercavila de gegants, 
capgrossos, nans i bestiari; 
exhibició castellera, ballada de 
sardanes, etc.
Els castellers i moixiganguers 
aixequen uns castells molt 
més alts; els gegants, capgros-
sos i nans, amb orígens medi-
evals, continuen fent ballar la 

L’Arxiu Comarcal presenta dues exposicions per poder viure 
la Festa Major des del punt de vista virtual

quitxalla, tot i que han sorgit 
noves figures i s’han recuperat 
de velles, tots acompanyats de 
flabiolers i grallers. Els dracs 
i les víbries acompanyen als 
diables als correfocs, avui 
dia, també molt més decidits. 
Quan a les danses vives, hom 
pot dir que s’han recuperat 
gairebé tots els que hi havia 
hagut: ball de bastons, ball de 
cercolets, ball de pastorets i el 
ball de gitanes.
Per altra banda, podeu veure 
tots els programes de Festa 
major que es conserven a l’Ar-
xiu Comarcal de l’Anoia a la 
mostra que us hem preparat 
a: ‘Els programes de Festa Ma-
jor: on els artistes mostren la 
seva creativitat’. Durant molts 
anys, el cartell i el programa 
de la festa s’ha encarregat a 
artistes, creatius, dissenyadors 
que han fet verdaderes obres 
d’art, on han reflectit la seva 
visió de la festa.

Les dues exposicions
La primera, Igualada, la Fes-
ta Major en moviment, amb 
diverses imatges cinemato-
gràfiques de la Festa Major a 
Igualada dels anys trenta als 
vuitanta del segle XX, on es 
pot veure l’evolució de la festa, 
els seu sistema d’organització, 
els nous elements, etc.

Ho podeu veure a:
https://www.youtube.com/
watch?v=2sfGV5jGj5c&featu-
re=youtu.be
La segona, Els programes de 
Festa Major: on els artistes 
mostren la seva creativitat, on 
s’exposen tots els programes 
que es conserven a l’Arxiu Co-
marcal, tot esmentant l’autor 
del programa i l’impremta.
Els podeu veure a:
https://acanoia.wixsite.com/
acan-exposicions

Imatges fetes amb màquina de filmar de 1930 -ballada de gegants al Passeig Verdaguer- 
i a la dreta, de 1966, actuació a la plaça de l’Ajuntament.

Cercavila passant pel carrer del Born, el 1988.

és

és

 www.gestoriagaltes.com
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1889.

Una exposició presenta 
imatges de la Festa Ma-
jor des dels anys trenta 
a vuitanta del segle XX, 
i en l’altra, es veuen tots 
els programes que es 
conserven

1916.

1939.

1924.

1933.

1947.

1951.

1966.

1980.

2000.
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Mapa del risc de rebrot, per municipis. A l’Anoia només n’hi ha un.

L’Anoia manté un risc de rebrot de la Covid-19 moderat, i 
és de les comarques amb més estabilitat del país

  | 45Divendres, 21 d’agost de 2020

Igualada/Comarca

L’Anoia és de les 
comarques on hi ha 

més estabilitat, amb un 
índex de rebrot de 60 

punts, tot i que a 
Montbui és molt alt, 

de 193

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L a Covid-19 torna a 
disparar-se a moltes 
comarques, especial-

ment a l’entorn de Barcelona i 
Lleida, i a la zona del Pirineu. 
A l’Anoia, de moment, no és 
així. Segons que ha informat 
aquesta setmana el Departa-
ment de Salut de la Generali-
tat, la nostra comarca -i la del 
Bages-, dins de la província de 
Barcelona, mantenen una for-
ta estabilitat, i el risc de rebrot 
és “moderat”. No s’hi val, però, 
la relaxació.
En concret, a principis 
d’aquesta setmana l’Anoia te-
nia un índex de risc de rebrot  
(EPG en les sigles oficials) de 
60,1, molt lluny dels 298 de 
l’Alt Urgell, per exemple. A la 
nostra comarca el risc, però, 
ha augmentat un 3% en la da-
rera setmana. D’un total de 
602 proves de PCR efectuades 
en els set anteriors a l’últim es-
tudi, 32 van donar positiu.

Alt risc a Montbui
Igualada tenia el passat 19 
d’agost un EPG del 72,9, men-
tre que a Piera era del 67,1, i a 
Calaf del 109,1. Tota xifra que 
passi de cent és considerada 
d’alt risc.
Cas especial és el de Santa 
Margarida de Montbui, on hi 
ha l’índex més alt de tota la 
comarca, del 198,9, considerat 
en la “zona vermella”. A Mont-
bui s’han comptat 12 casos 
positius en les darreres dues 
setmanes, 7 d’ells en la última, 

CABRERA / LA VEU 

U na dona de 71 anys 
va morir dissabte 
després de precipi-

tar-se dins d’un dipòsit d’ai-
gua situat a la seva propietat 
a Cabrera d’Anoia. Segons 
informen els Bombers, la víc-
tima estava fent tasques de 
neteja al dispositiu, quan va 
caure d’una alçada d’uns 1,5 
metres. El marit de la vícti-
ma va comunicar el sinistre 
i quatre dotacions dels Bom-
bers, així com també efectius 
dels Mossos i del SEM, es 
van dirigir fins a la finca. Els 

efectius de rescat que es van 
desplaçar al lloc dels fets no 
han poder fer res per salvar-li 
la vida.
Els efectius de rescat van 
trobar la víctima dins d’una 
cisterna d’aigua d’uns 1,5 me-
tres d’alçada, que es trobava 
gairebé buida. Segons infor-
ma Bombers, els efectius el 
van tombar com a forma més 
ràpida per accedir a la dona, 
però, un cop rescatada, efec-
tius del SEM la van intentar 
auxiliar fent maniobres de 
recuperació cardiopulmonar, 
però no van poder fer res per 
salvar-li la vida.

Mor una dona de 71 anys 
en caure a un dipòsit 
d’aigua a Cabrera

a positiu per dia. Vilanova del 
Camí té un risc molt baix (24), 
i Òdena, sense EPG (0). 
Catalunya ha començat a con-
tenir la seva corba epidèmica, 
però encara no pot abaixar la 
guàrdia: hi ha 77 positius per 
100.000 habitants a la comu-
nitat i la velocitat de repro-
ducció del virus és elevada. El 
secretari de Salut Pública, Jo-
sep Maria Argimon, va adme-
tre que la situació s’està estabi-
litzant a la comarca del Segrià 
i a Barcelona, on hi havia els 
focus actius més preocupants, 
però no ens en podem refiar. 
Salut mesura el risc de rebrot 
–els eventuals casos a 15 dies 
i la possible aparició de focus– 
a través d’una fórmula que 
combina la incidència acumu-
lada en 14 dies amb la veloci-
tat de reproducció mitjana del 
virus. 
L’EPG ha crescut en tres punts 
en dos dies a Catalunya en 
passar de 146,7 a 149,59, i el 
nombre de víctimes mortals 
ha crescut fins a les 12.906.
Tot i això, estan disminuint les 
hospitalitzacions de malalts 
de Covid-19 i dimarts hi havia 
641 ingressats, 18 menys que 
el dia anterior, dels quals 129 

estan a l’UCI, un menys que 
en l’anterior comunicació.

18 ingressats a l’Hospital
A l’Hospital d’Igualada hi ha-
via dimarts 18 ingressats per 
Covid-19, 4 d’ells per PCR ac-
tuals. A principis d’agost, els 
ingressats voltaven entre 12 
i 15. La xifra,  doncs, és prou 
estable. Des de va començar la 
pandèmia, l’Hospital té comp-
tabilitzats 930 casos confir-
mats, dels quals 627 han estat 
hospitalitzats i 125 defunci-
ons. La xifra total, però, és 
molt alta, doncs cal afegir els 
afectats i finats a les residènci-
es de gent gran, i en domicilis 
particulars. 

Més normes de seguretat
D’altra banda, des de l’Hospi-
tal ens informen que han am-
pliat les mesures de seguretat 
arran de l’augment de casos a 
tot el país. Així, l’horari per a 
acompanyants és de 13 a 15h 
per a pacients en habitacions 
senars, i de 19 a 21h per habi-
tacions parells. En el cas d’in-
gressats en UCI, s’ha de pactar 
amb l’horari amb el metge.
D’altra banda, només es per-
met un acompanyant, i sempre 
ha de ser el mateix. Es dema-
narà el DNI i no està permès 
sortir de l’habitació excepte 
per accedir al menjador. 
La informació mèdica als fa-
miliars es donarà per telèfon 
excepte en casos en que ho de-
cidieixi l’especialista, i és obli-
gatori l’ús de mascareta i ren-
tat de mans en entrar i sortir 
de l’habitació i l’hospital.

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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IGUALADA / LA VEU 

Igualada Comerç està tre-
ballant en la 48a edició 
de la Botiga al Carrer, 

programada pel dissabte 5 
de setembre. S’està atent a les 
indicacions de les autoritats 
sanitàries i de Protecció Civil 
per complir amb els requisits 
que s’estableixin de cara a ga-
rantir les mesures de seguretat 
sanitària.
Per altra banda es vol poten-
ciar al màxim l’atenció als co-
merciants que participin de 
l’esdeveniment i també oferir 
novetats i atencions als ciuta-
dans perquè participin durant 
tot el dia.
Un dels principals atractius 
d’aquesta edició serà el de 
comptar amb l’edició del po-
pular programa El Vermut de 
l’emissora Flaixbac. El Vermut 
és un show en directe i amb 
públic presentat per Llucia  
Ferrer. Es tracta d’un format 
àgil, divertit i sobretot mu-
sical, ja que el programa gira 
entorn la música, presència de 
famosos i cultura de vermut!. 
Aquest es farà al jardí del Res-
taurant el Crostó de manera 
que estarà ubicat a l’entorn del 
Passeig Verdaguer on hi ha la 
principal activitat de la Botiga 
al Carrer.
L’organització ha posat a dis-
posició una zona solidària per 

FGC incorpora una locomotora que 
redueix emissió de gassos

Grup Carles adquireix 
el despatx Ausa 
Comptable de Vic

IGUALADA / LA VEU 

E l passat mes de febrer, 
Grup Carles va con-
cloure un important 

acord en firmar l’adquisició 
de l’assessoria Ausa Compta-
ble, dedicada als serveis fis-
cals, comptables i laborals, un 
significat despatx de Vic, que 
compta amb una trajectòria de 
40 anys. 
L’empresa igualadina, capda-
vantera a la comarca de l’Ano-
ia, amb un equip humà de més 
de 80 professionals, ofereix so-
lucions dirigides tant al sector 
privat, com al públic, a través 
de set àrees d’especialització 
en els serveis de consultoria, 
gestió, advocats, enginyeria i 
sostenibilitat, auditoria, asse-
gurances i immobiliaris. Grup 
Carles té la seu a Igualada i 
compta també amb delegaci-
ons a Capellades, Barcelona, 
Lleida i Andorra la Vella, així 
com quatre empreses partici-
pades que completen la seva 
oferta de serveis professionals.
Amb més de 50 anys d’història, 
la capacitat d’innovació de la 
firma igualadina, li ha permès 
evolucionar al costat dels seus 
clients, donant resposta a les 
noves demandes socials i del 
mercat. Amb aquesta compra, 
Grup Carles reforça la seva po-
sició a la capital de l’Osona, on 

ACN / LA VEU 

F errocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya 
(FGC) ha adquirit una 

nova locomotora que redueix 
l’emissió de fums i sorolls per 
fer treballs de manteniment a 
la via. S’utilitzarà a la línia Llo-
bregat-Anoia i al Cremallera 
de Montserrat per dur a terme 
tasques de tracció de material 
remolcat. 
Segons explica FGC en un 
comunicat, la nova locomo-
tora, de 8.380 mm de longitud 
i 3.874 mm d’alçada, pesa 28 
tones i pot circular tant per 
les vies convencionals com pel 
sistema cremallera. A més, és 
dual, és a dir, en el seu funcio-
nament habitual utilitza trac-
ció elèctrica però permet ope-
rar amb combustible dièsel en 
cas d’un tall del subministra-

ja disposa d’una altra oficina, 
especialitzada en dret públic i 
urbanístic. L’objectiu d’aquest 
acord per part d’Ausa Comp-
table és la planificació de la 
jubilació dels seus socis funda-
dors, amb la prioritat principal 
de donar continuïtat al bon 
servei que durant tots aquests 
anys ha prestat als seus clients, 
i enriquir l’oferta professional 
de la consultora vigatana amb 
el port foli de serveis de Grup 
Carles. Amb aquesta integra-
ció, l’equip humà d’Ausa Comp-
table s’incorpora a l’equip de 
Grup Carles, alhora que amb-
dós socis fundadors continu-
aran actius al capdavant del 
despatx durant un període de 
temps amb  el compromís de 
fer un traspàs de qualitat. El 
despatx Ausa Comptable dis-
posa d’una oficina pròpia a Les 
Masies de Voltregà i participa 
accionarialment i amb suport 
professional a l’assessoria Tar 
Comptable de Taradell.
L’acte de la signatura es va ce-
lebrar a les instal·lacions de la 
firma igualadina i va comp-
tar amb la presència de Pere 
Claramunt Audinis i Maria 
Mercè da Pena Postius, socis 
fundadors d’Ausa Comptable, i 
de Sebastià Carles Freixas i Xa-
vier Carles Tort, soci i soci-di-
rector general de Grup Carles, 
respectivament.

facilitar a entitats socials que 
vulguin posar la seva botiga. 
Aquest espai es complementarà 
amb un bus del Banc de Sang I 
teixits per fer donació de sang 

Flaixbac emetrà un programa des de 
la Botiga al Carrer d’Igualada 

durant tot el dia.
Pròximament Igualada Comerç 
informarà de tots el contingut i 
novetats d’aquesta edició espe-
cial de la Botiga al Carrer. 

ment elèctric. Aquest sistema 
redueix l’emissió de fums i de 
soroll.
A més, el motor compleix amb 
la normativa Stage IIIB, que 
minimitza l’emissió de gasos 
contaminants a l’atmosfera
Segons FGC, la nova locomo-
tora millorarà el manteniment 

de la xarxa, en guanyar en efi-
ciència i en capacitat, ja que el 
nou aparell permet traccionar 
trens de plataformes i vagons 
de mercaderies més llargs. A 
més, suposa un pas més en 
l’aposta de la companyia per la 
lluita contra el canvi climàtic 
i la contaminació atmosfèrica.

PLAÇA CAL FONT, 3  O8700 IGUALADA (BCN)
FERNANDEZ SANGLAS, S.L. 

c/Córdoba, 14 - T. 93 805 27 94 Sta. Mgda. de Montbui
info@fernandezsanglas.com www.fernandesanglas.com

Finestres d’alumini i PVC
Especialistes en
-FINESTRES -PORTES
-BALCONERES- CORREDISSES
-ARMARIS ENCASTATS
-RECOBRIMENT DE PARETS
-SOSTRES

SOM FABRICANTS

30 anys al seu servei!
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AQUESTA 
PÀGINA 
POT SER 

TEVA!

publicitat@veuanoia.cat     Tel.  667 50 04 05

Tens una botiga, comerç o ets un autònom?
           Participa en el sorteig de 
Envia les teves dades a publicitat@veuanoia.cat 

(Nom, cognoms, telèfon i sector al qual et dediques), 
amb l’assumpte “PÀGINA LA VEU”.

El guanyador s’endurà una plana de publicitat, 
per anunciar el seu negoci, valorada en 500€,

 totalment gratuïta 
a l’edició del 4 de setembre de 2020. 

Aquest sorteig està obert a les empreses, comerços, negocis o autònoms que operin dins l’àmbit de la Comarca de l’Anoia. En base al Reglament de Protecció de Dades (RGPD, UE 2016/679 
i altres actualitzacions) el participant queda informat que LA VEU podrà utilitzar les dades cedides per a realitzar actuacions comercials, ja sigui per telèfon o per correu electrònic, en 
campanyes sectorials. En cap cas aquestes seran cedides a tercers. El participant dóna el seu consentiment exprés i inequívoc a aquestes condicions podent exercir els drets que el RGPD 
atorga quant al tractament de les seves dades, adreçant la seva petició a publicitat@veuanoia.cat
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Comença una 
nova fase del 
pressupost 
participatiu a Piera

El dia 18 de setembre, el Te-
atre Foment acollirà, a les 19 
hores, el taller TOP10!, una 
sessió de votació per a esco-
llir les propostes finalistes del 
procés participatiu amb què es 
pretén que sigui la ciutadania 
qui triï algunes de les inversi-
ons de l’exercici 2021.
De les 202 propostes rebudes, 
els tècnics municipals n’han 
validat 28 que compleixen els 
requisits establerts: són tèc-
nicament i econòmicament 
viables, són legals, fan refe-
rència al capítol d’inversions, 
no contradiuen els plans mu-
nicipals aprovats, no són ajuts 
ni subvencions i no superen 
els 161.803,4 euros. Aquestes 
propostes es poden consultar 
a través del web  participa.vi-
ladepiera.cat, així com els mo-
tius pels quals la resta han es-
tat rebutjades. Com a mesura 
de seguretat i per a controlar 
l’aforament, caldrà inscriure’s 
prèviament al taller a través 
del mateix portal web.
A la jornada participativa del 
proper mes de setembre s’es-
colliran les 10 o 15 propostes 
que passaran a la fase final de 
votació. Aquesta es durà a ter-
me entre els mesos d’octubre i 
novembre i tindrà una durada 
de tres setmanes.

CAPELLADES / LA VEU 

L ’Ajuntament de Cape-
llades disposarà d’un 
tractor per realitzar 

tasques de desbrossament i 
neteja de diferents marges 
de carrers i camins de la vila. 
Habitualment les tasques es 
fan de manera més manual, 
però en aquesta ocasió grà-
cies al tractor es podrà fer 
un treball més intensiu.
Properament es procedirà a 
netejar l’entrada de Capella-
des per La Barquera, la Font 
del Llargandaix, el camí del 
Cementiri i part del Camí 
Ral, entre d’altres.
El vehicle pertany a la Man-

Capellades tindrà un tractor per a 
desbrossar marges de carrers i camins

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

N oemí Trucharte, al-
caldessa de Vilanova 
del Camí, ha mos-

trat la seva preocupació per 
l’augment de deixalles, espe-
cialment runa, abandonada a 
l’entorn natural del municipi. 
Aquesta setmana s’han tro-
bat mitja dotzena de sacs a 
prop dels dipòsits i la setma-
na passada es va recollir una 
altra saca a l’entorn del barri 
La Pau. L’alcaldessa ha agra-
ït públicament a través de les 
xarxes socials, el gest cívic i 
responsable, de Liados Xtrem 
4×4 que van recollir aquests 
sacs de deixalles que es van 
trobar en plena natura.

La deixalleria municipal és 
un servei gratuït  
Des de l’Ajuntament demanen 
novament civisme a la ciuta-
dania i insisteixen en la neces-
sitat d’utilitzar la deixalleria 
per desfer-se tant de les runes 
com d’altres deixalles de gran 
volum o perilloses com pneu-
màtics, pintures, dissolvents, 
o restes de poda. L’horari de 
la deixalleria de Vilanova és 

Capellades es 
promocionarà per 
les xarxes socials

Nova edició de la 
campanya Estimo 
com vull a 
Capellades

Enguany s’ha arribat ja a la 
sisena edició de la campanya 
“Estimo com vull”, organitza-
da des de l’Ajuntament de Ca-
pellades i la Taula de Dones.
Aquesta edició, condiciona-
da per l’actual situació del 
Covid-19 i la suspensió de la 
Festa Major, es promourà a 
través dels comerços de Cape-
llades on es podrà trobar car-
tells amb els telèfons d’atenció 
i també polseres amb el lema 
“Estimo com vull”. L’objectiu 
és que entre tots creem xarxa 
contra les violències masclis-
tes. Als establiments de Cape-
llades es repartirà les polseres 
d’aquest any de la campanya, 
que també es podran trobar 
en els actes culturals organit-
zats des del consistori.

Nou curs 
d’alfabetització a 
Piera, a partir del 
15 de setembre
El proper 15 de setembre co-
mençaran les classes d’un nou 
curs d’alfabetització destinat 
a persones estrangeres que 
no saben llegir ni escriure en 
la seva llengua d’origen o bé 
que desconeixen l’alfabet lla-
tí. Es tracta, majoritàriament, 
de persones nouvingudes a la 
vila que són ateses pel servei 
de primera acollida. 
Ateses les dificultats que su-
posa aquest any la realització 
de cursos presencials, l’orga-
nització ha decidit iniciar les 
classes el dia 15 de setembre 
i no una setmana abans, com 
estava previst. Aquest marge 
de temps ha de permetre con-
figurar els grups segons les rà-
tios establertes i adaptar els es-
pais per poder aplicar totes les 
mesures de seguretat necessà-
ries per a minimitzar el risc de 
contagis de la COVID-19.
Per a més informació sobre 
el curs, cal contactar amb el 
Centre de Serveis La Bòbila 
(av. Carretera d’Igualada, 2).

Anoia Turisme ha fet una 
sessió fotogràfica pels indrets 
més emblemàtics de Capella-
des que després es promocio-
naran a través de les xarxes so-
cials. La campanya ha comptat 
amb la col·laboració de dos 
voluntaris, l’Antonio i la Irene 
Millan, pare i filla, que s’han 
prestat a fer de models. A 
partir de la tardor se’ls podrà 
veure retratats als nostres llocs 
més emblemàtics, com ara el 
Museu Molí Paperer, l’Abric 
Romaní, la Bassa, la Font Cui-
tora o el rec del Corronaire. 

comunitat Intermunicipal 
de l’Anoia per a la Reco-
llida, Gestió i Reducció de 
Residus, de la qual en forma 
part l’Ajuntament de Cape-
llades conjuntament amb els 
de Vallbona d’Anoia, Carme 

i La Llacuna, i ha estat equi-
pat amb un braç articulat 
que permetrà la realització 
de les tasques esmentades 
i semblants de forma rota-
tòria entre els ajuntaments 
integrants.

Preocupació a Vilanova per l’augment 
de runa abandonada en camps

de dilluns a dissabte, de 10:00 
a 13:00 h i de 16:00 a 19:30 h. 
L’equipament municipal, que 
és gratuït, està al carrer dels 
Tintorers, número 29. 
Per altres tipus de deixalles 
voluminoses com matalassos 
o mobles vells, s’ha de trucar 
prèviament a l’ajuntament per 
pactar un dia i un lloc per a la 
seva recollida. Aquests objec-
tes no es poden deixar a la via 
pública sense avisar a l’Ajunta-
ment ja que a banda d’embru-
tar, suposen un perill per a la 
ciutadania. Incomplir aquesta 
normativa implica sancions 
que poden arribar als 750 €.

Es tallen 26 pollancres 
malalts del Parc Fluvial
L’Ajuntament ha hagut de talar 
26 exemplars de pollancre del 

Parc Fluvial afectats per un in-
secte que barrina i podreix la 
fusta i debilita les branques 
de l’arbre fins el punt que es 
poden trencar amb un cop de 
vent. La decisió s’ha pres des-
prés de rebre els resultat d’un 
informe realitzat per una em-
presa externa que recomana la 
seva tala per raons de segure-
tat.
La Brigada de jardineria ja 
ha hagut d’actuar en diverses 
ocasions davant la caiguda de 
branques de grans dimensions 
i també de la capçada d’algun 
dels xops. Són arbres, expli-
quen des de la brigada local, 
que “superen els 10 metres 
d’alçada” i “el despreniment 
d’una branca pot resultar molt 
perillosa per a les persones 
que passegen pel Parc Fluvial”.

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

MKM
Serveis de neteja

Neteja d’escales comunitàries, pisos, pàrquings, 
o�cies, locals comercials, empreses, escoles, etc.

Retir, 40, 1r pis
Tel. 650 21 02 16 / 93 116 05 56

08700 Igualada

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

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

L ’Ajuntament de la Lla-
cuna va organitzar el 15 
d’agost l’e-Bike Day, una 

ruta en bicicleta tot terreny 
(BTT) amb l’objectiu de do-
nar a conèixer als visitants els 
paratges i la gastronomia del 
municipi. La proposta és here-
va del Catalunya e-bike Tour, 
que va recórrer diversos muni-
cipis de l’Anoia, i en aquest cas 
també ha comptat amb la col-
laboració d’Anoia Turisme, del 
Consell Comarcal de l’Anoia.
Hi van participar 120 persones 
vingudes d’arreu de Catalunya, 
que van poder triar entre tres 
rutes de diferents dificultats. 
Els més agosarats van poder 
recórrer una de 40 quilòme-
tres, el 60 per cent de la qual va 
passar per corriols. També van 
poder optar per la ruta bàsica, 
de nivell mig, de 35 quilòme-
tres de distància. I la tercera, la 
novetat, va ser una ruta d’ini-
ciació en el món de la BTT, i 
també en el de la bicicleta de 
muntanya elèctrica, un vehicle 
que lloguen moltes empreses 
de la comarca i que tothom qui 
el prova vol repetir.
La primera parada de la ruta va 
ser el Castell de Vilademàger, 
on els participants van poder 
fer una degustació de vi d’al-
tura i carquinyolis a dalt del 

Un total de 120 bikers gaudeixen de 
la Llacuna a l’e-Bike Day

La Llacuna acull una 
exposició sobre l’aigua 
de St. Magí Brufaganya

LA LLACUNA / LA VEU 

L’exposició itinerant 
“Sant Magí, el miracle 
de l’aigua” serà a La 

Llacuna del 22 al 29 d’agost.  
La sala annexa a l’església de 
Santa Maria de La Llacuna 
acollirà els plafons on s’expli-
quen Aplecs, Natura, Tradici-
ons, Patrimoni i també aque-
lles fotografies i objectes que 
els veïns i veïnes de la Brufa-
ganya han volgut compartir.
El dissabte 22 d’agost tindrà 
lloc la inauguració, però prè-
viament a les 19.30h a la pla-
ça Major es realitzarà  la pre-
sentació del llibre de Montse 
Rumbua “500 anys de la vida 
rural a Sant Magí de la Bru-
faganya i entorns” que anirà 
a càrrec de Josep Torelló. Se-
guidament tindrà lloc la inau-
guració pròpiament de l’expo-
sició i passi de l’audiovisual i 
vídeo.
La Llacuna, és un municipi 
que se sent molt nostrada la 

ST.M. TOUS / LA VEU 

L ’Ajuntament de Sant 
Martí de Tous prepara 
una festa Major d’estiu 

segura i compromesa amb la 
cultura i tots els sectors que 
l’envolten; artistes, programa-
dors, tècnics, etc. El Consistori 
no ha volgut renunciar, malgrat 
la pandèmia de la Covid-19, a 
tirar endavant una Festa Major 
adaptada i segura que serveixi 
perquè la ciutadania de Tous 
visqui un any més la seva Fes-
ta Major petita i pugui seguir 
gaudint de la cultura.

celebració de Sant Magí. Una 
mostra és la participació en 
les dates senyalades com el 19 
d’agost, diada de Sant magí, en 
la que es va buscar aigua de les 
fonts de Sant Magí de Brufa-
ganya per repartir-la entre els 
veïns i també la participació 
dels veïns i veïnes de la Llacu-
na a la festa grossa al Santuari 
de Sant Magí de la Brufaga-
nya, al setembre, quan se cele-
bra l’Aplec.  
“Sant Magí, el miracle de l’ai-
gua” és una de les principals 
activitats previstes per al pro-
jecte “Sant Magí 2020”, una ex-
posició itinerant finançada amb 
subvencions concedides per 
la Diputació de Tarragona. La 
mostra consta de set grans pla-
fons on s’expliquen els diferents 
temes del projecte “Sant Magí 
2020: El miracle de l’aigua”: In-
troducció, aplecs i festes, la de-
voció a Sant Magí, flora i fauna, 
santuari i monestir, coves i ca-
pelles, Sant Magí arreu.

balcó, amb vistes privilegiades 
de la posta de sol i amb música 
ambient. A l’arribada, a la plaça 
porxada del poble els esperava 
una nova degustació amb cava 
Vilarnau i tot tipus d’embotits i 
formatges de la Llacuna i ame-
nitzada amb música en viu.
Molts dels visitants van allar-
gar l’estada a la comarca apro-
fitant l’activitat, quedant-se a 
dormir el dia abans o fins el dia 
després, aprofitant els allotja-
ments rurals de l’Anoia, o di-
nant a restaurants de la zona. 
Els qui es van quedar a dormir 
a les cases rurals de la Llacuna 
van poder gaudir diumenge 
d’una altra ruta recomanada. A 
banda de valorar positivament 
la ruta, pels paisatges i pel pa-
trimoni, els participants també 
van destacar l’ambient del po-
ble a l’arribada i el fet que s’hi 
havien sentit molt a gust i ben 
atesos.

Per a l’Ajuntament de la Llacu-
na l’activitat ha estat tot un èxit 
i espera poder-ne organitzar 
noves edicions properament, 
amb el suport del Consell Co-
marcal de l’Anoia. També des-
taca el fet que l’estiu és un molt 
bon moment per fer excursi-
ons pels camins de la Llacu-
na perquè compta amb mol-
tíssims espais d’ombra en els 
quals no hi fa calor ni al matí 
ni a la tarda.
L’e-Bike Day va seguir tots els 
protocols sanitaris, amb una 
carpa a l’aire lliure en la qual 
els inscrits van poder recollir el 
dorsal durant tres hores, amb 
una previsió per mantenir la 
distància entre persones en 1,5 
metres en el cas que hi hagués 
cues, i amb ús de mascareta 
obligatòria. Els organitzadors 
també van prendre la tempera-
tura a tots els participants.

Tous prepara una Festa Major segura
Els propers 28, 29 i 30 d’agost 
el teatre, cinema a la fresca, 
vols en globus, bitlles, concerts 
i tallers infantils ompliran el 
programa sempre seguint es-
trictament tota els protocols 
sociosanitaris, i amb mesures 
com la reserva de plaça, el con-
trol d’accés, l’ús de mascareta i 
gel hidroalcohòlic. Adoptar les 
normatives permetrà que un 
any més Tous gaudeixi de la 
cultura i la festa.
DIVENDRES 28
19:30 al Casal  Terra Teatre 
presenta  “La Farmaciola del 
Malalt Imaginari”. 

22:00 Espai Llegendes. Cinema 
a la Fresca
DISSABTE 29
8:30 Camp de futbol. Ascensos 
en globus
18:00 Camp de futbol. Bitlles 
de Tous
22:00 Espai Llegendes. Cicle 
Tous Sons d’estiu amb “Big 
Mama Montse & Sister Mari-
on”
DIUMENGE 30
17:00 Plaça 1 d’octubre Taller 
infantil “Com Un Coet”
19:30 Espai Llegendes El prín-
cep Totilau presenta “El Llop 
Ferotge”

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

www.ceosl.cat | assessoria@ceosl.cat
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Fa temps que ho diem, ens calen ajuts directes, no refinançament del deute. Som un 
país de petita i mitjana empresa, hem de garantir la supervivència de les empreses i 
els llocs de treball.  Invertir ara en l’economia productiva és estalviar en atur!

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

La instal·lació de plaques solars es dispara un 54% durant el con-
finament

ÀNGELS CHACÓN @angelschacon 
Consellera d’ Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

economia i empresa Espai patrocinat per
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La gestió d’equips en temps incerts

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
        Secretària d’Economia del Govern 

de la Generalitat de Catalunya. 

 Lucus

Josep Soriguera Blanch
Advocat ICB. Director de IURIS TRIVIUM ADVOCATS
josepsoriguera.advocat@icab.cat

Lucus (plural: lūcī) era la parau-
la que feien servir els antics ro-
mans per referir-se a un bosc 
sagrat.

Lucum és en forma d’acusatiu: Es el 
cas del complement directe dels verbs 
transitius, es la paraula que indica la 
persona o cosa sobre la qual recau di-
rectament l’acció del verb.

Lucum és el nom de una fundació pri-
vada panamenya que va crear el Rei 
Juan Carlos I el 2008.  Va fer l’encàrrec 
al advocat Dante Canònica. Dit advo-
cat  va indicar al fiscal suís que investiga 
aquesta fundació,  que la Fundació Lu-
cum, a través de la que  es va canalitzar 
la donació (100.000.000 de dòlars) del 
rei d’Aràbia Saudita , va ser creada en la 
residencia oficial del rei. (Diario 16)

Una fundació privada panamenya, per 
dir-ho a grans trets,  dintre de totes les 
avantatges que  té ni hi ha  dubtes que 
sobresurten: Planificació del patrimoni  
i instrument testamentari de manera 
anònima, que pot ser  amb actius, entre 
altres,  de  comptes bancaris arreu del 
mon;  i, la segona,  que esta totalment 
exempta d’impostos, contribucions 
tasses o gravàmens de qualsevol tipus 
sempre i quan no provinguin del ma-
teix Panamà. 

Segons The Telegraph, el rei Felipe VI 
figura como segon beneficiari de la 
fundació panamenya Lucum, a la mort 
del rei emèrit, amb compte al banc suís 
Mirabaud. Curiosament no en sabia 
res, a pesar de que  el nom escollit de 
Lucum implica directament els bene-
ficiaris del “bosc sagrat”. Es sabut que 
els noms sempre s’escolleixen depenent 
del que volen representar.

Aquesta informació provoca que en un 
gest magnànim, el 16 del març 2020  en 
plena pandèmia,   Felip VI renuncia da-
vant notari a l’herència econòmica que 

podria correspondre del seu pare.

Al respecte cal dir que en quan a l’he-
rència de la fundació Lucum no cal, o 
no calia,  que hi renuncies, doncs en 
el 5 de juny 2012 el Rei Juan Carlos I, 
advertit de la perillositat del que repre-
sentava la fundació firma un contrac-
ta de donació de tot l’actiu de Lucum. 
Contracta firmat entre S.M. Juan Car-
los I Rey de España (Juan Carlos Alfon-
so Víctor María de Borbón y Borbón)  
com a donatari i Corinna Larsen com 
a receptora (El EspañoL) El respecte  la 
Audiència Nacional va obrir  la peça se-
parada d’investigació “Carol” (anagra-
ma de Corinna Larsen?) en base a unes 
gravacions de Villarejo a la Sra Larsen, 
que atribuïa – sense proves – al rei emè-
rit el cobrament de comissions i l’ús de 
testaferros per amagar la fortuna de 
Suiza  i un terreny a Marrakech. Pero, 
es pot renunciar a una herència en vida 
del que s’hagi de heretar  . No.  Segons 
el “Código Civil” comú en la mà el arti-
cle 991 es clar al respecte 

“Nadie podrá aceptar ni repudiar sin es-
tar cierto de la muerte de la persona a 
quien haya de heredar y de su derecho a 
la herencia”. 

En tot cas  haurà de renunciar el dia que 
es mori el seu pare. 

No tant sols això sinó que hi ha molts  
més interrogants: 

Hi ha, o millor dir i haurà testament fet 
de l’herència  o serà intestada?

I a la legítima, renunciarà en el seu dia? 
Si es així acreixerà la legitima de les 
seves germanes, renunciaran també? ( 
una tercera part del cabal relicte) 

I L’ús i fruit? Com queda, o es que ja es-
tan separats de fet?

I si les hereves són les netes?  

Es confirma la suspensió (del tot necessària i justificada) de la normativa 
fiscal europea pel 2021. Excel·lent fil sobre altres elements del marc fiscal 
UE que caldrà reformular per adaptar-lo al nou context post-#Covid19.

En William Arthur Ward ens 
deia que “El pessimista es 
queixa del vent; l’optimista 
espera que canvii; el realista 

ajusta les veles”. Sabent que vivim en 
un món VUCA (volátil, incert, com-
pelxe i ambigú), afegiria que hauríem de 
ser capaços de crear el nostre propi vent. 

Sempre vivim en temps incerts, el que 
passa, és que de tant en tant, aquest 
vent bufa tan fort que ens sacseja de 
les arrels fins les fulles. 

L’estiu passat, de viatge a Cuba, vaig 
tenir la sort d’ensopegar amb el José, 
un natiu que em va permetre conèixer 
el seu país des d’una mirada profunda 
i plena de contradiccions. No sabia el 
seu cognom. La seva àvia havia nascut 
en una plantació d’esclaus i la costum 
era que el propietari els hi possés el 
seu cognom a tots, així era més fàcil 
saber quins eren “seus” i quins eren 
del veí. Estem parlant de menys de 200 
anys enrera. Els temps eren incerts? Oi 
tant! I la gestió dels equips era a base 
de fuetades. 

Amb la revolució industrial teníem 
jornades de 15 hores, les colònies, el 
treball infantil, epidèmies i gana. Poc 
importava si ens agradava el que fè-
iem, l’important era no posar-se ma-
lalt i portar un plat a taula.

I si fem un salt més gran, a l’era digital, 
amb els robots, la Intel.ligència artifi-
cial i el blockchain, de nou ens invaeix 
la incertesa. Els robots eliminaran el 
meu lloc de feina? No mengen, no es 
posen malalts, no es cansen... I sorpre-
sa! Resulta que ara he de fer marketing 
per atreure i retenir els millors talents. 
El que s’anomea Employer Branding.

Ara ja importa més si m’agrada o no 
el que faig, a més, tenim una pirámide 
poblacional totalment invertida, amb 
taxes de natalitat molt baixes i resul-

ta que hem perdut el factor geogràfic 
perquè ara podem teletreballar des d’on 
vulguem. Ja no val el “marxaria però és 
que tinc la feina al costat de casa”.

Temps incerts? Sí! Les empreses que 
tinguin una proposta de valor clara i 
la sapiguin comunicar bé són les que 
podrán triar talent.

A dia d’avui estem més conectats, més 
informats i més formats que mai, amb 
les generacions millennial i Z que 
plantegen nous reptes de gestió. Ben-
vinguts reptes perquè si mirem endar-
rera, tots els temps incerts passats ens 
han fet millorar. 

El que sí que hauríem de tenir clar és 
que si vivim en un entorn canviant 
hem de ser àgils, ràpids, hem d’estar 
empoderats, ser productius i treballar 
junts. Hem de tenir clar per quines 
etapes passem en un procès de canvi: 
negació, resistència, exploració i com-
promís i hem de dotar als equips de 
recursos en gestió emocional. Sí, en els 
processos de canvi hi ha por, tristesa i 
de vegades ens enfadem també. 

I quina és la realitat? Doncs que segons 
Gallup, només un 15% dels treballa-
dors està compromès amb la seva feina, 
tot i que saben que un treballador feliç 
no només és més productiu, sino que és 
més creatiu, millor venedor, més moti-
vat, més resilient i és capaç d’oferir una 
bona “customer experience”. 

Les empreses que transiten més ràpi-
dament els canvis són les que posen el 
focus en les persones. És una raó po-
derosa per fer-ho, no?   

Laura Ravés
www.lauraraves.com
Fundadora de HiHappiness

“Les empreses que tinguin una proposta 
de valor clara i la sapiguin comunicar bé 

són les que podrán triar talent”



Humans de l’Anoia @ humansanoia

#127 Pere Camps Oviedo FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Dessota @Dessota

FESTHI  @FESTHIgualada

Moixiganguers d’Igdigualada @moixiganguers

Ricard de Copons  @taxisigualada

 Carlota Martí Niubò @Carlota_Marti

Lluís Soriano @lluissoriano

Àngel Soteras Largo  @angelsoteras 

Ahir hauria d’haver començat la Festa Major 
d’Igualada, però la situació de pandèmia de la 
Covid-19 no ho ha permès, tot i això, la imatge-
ria de la ciutat us espera a la Casa de la Festa, al 
Museu de la Pell.

VISCA LA FESTA MAJOR!
Des de la Federació del Seguici Tradicional His-
tòric d’Igualada vetllem perquè la ciutat pugui 
celebrar la diada de Sant Bartomeu cada 24 
d’agost i així, posar en valor el patrimoni festiu 
tradicional.

Una FESTA MAJOR sense castells ni actes al 
programa, però al cap i a la fi, la nostra Festa 
Major. Volem que Igualada s’ompli de castells al 
carrer i als balcons.
Fem la colla més visible que mai!

Sempre intento posar combustible en benzine-
res on tenen treballadors i son ells que la posen. 
Avui he pogut comprovar en una fora d’Iguala-
da que ho feien, que tenen una feinada de por i 
aprofitant el tema que vivim només tenen una a 
caixa. Una vergonya tenint la gent al ERTO

Algun dia debatrem sobre les qüestions  de fons, 
en aquest cas: “hem de tenir una grossa”? i no pas 
sobre un lema que apel•la al que volen tots aquells 
que compren loteria: fer-se rics. Algun dia.

Tot i tenir la moto ben aparcada, algun desgra-
ciats dels que aparca habitualment als aparca-
ments de motos del C. Jaume Boloix i Canela es 
beu que li feia nosa. Que hem de fer  @ajiguala-
da? aparcar a la Plaça?

84 anys de l’assassinat de #FedericoGarciaLorca.
Matant-lo de nit i enterrant-lo en una cuneta 
devien pensar que el farien desaparèixer. Im-
bècils... La llibertat no hi ha qui la mati ni qui 
l’enterri i els esperits lliures sempre viuen en el 
record dels amants de la llibertat.

www.veuanoia.cat

2 31 Una dona de 71 anys mor en 
caure en un dipòsit d’aigua a 
Cabrera d’Anoia

L’atleta del CAI Lahcen Ait Ali-
bou fa un nou rècord d’Iguala-
da en 3.000 m.

Flaixbac portarà un dels seus 
programes a Igualada per la 
Botiga al Carrer

#latevaveu  
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xarxes: El més llegit

Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 

Vaig néixer en una tardor de mitjans del S.XX. 
Soc el quart nen de l’Espe, que ja era grandeta, 
(42 anys, dels de llavors). Tot va ser molt 
complicat per ella, dos mesos ingressada, però 
se’n va sortir. Tinc arrels gallegues, salmantines 
i catalanes. M’he especialitzat en el món de la 
moda, màrqueting, venda i atenció al client, 
sobretot.  Conèixer bé el producte, estimar-lo, i 
un mínim de seducció, ben combinat,  fa que tots 
hi sortim guanyant!

Tinc curiositat per la vida i el planeta, per això 
i també per la feina, miro de defensar-me en 
alguns idiomes per conèixer països i persones. 
Enriquir-me de cultures i compartir-les.

M’omple la debilitat  que tinc cap l’art i la bellesa 
en totes les formes, artístiques o naturals. El meu 
padrí Camps-Dalmases, em va influir de petit, 
especialment en la pintura, de la que ell era un 
gran artista. El teatre, poesia, literatura, música i 
sobretot el cinema m’han acompanyat fins ara en 
aquesta existència per fer-me especialment feliç, i 
algunes persones que he trobat pel camí, també.

La notícia que m’agradaria llegir a La 
Veu de l’Anoia noia i Veuanoia.cat és... 
Malgrat  no hi hagi remei ni vacuna, encara pel 
Covid19, i encarant la tardor i el proper any 2021, 
estem aprenent a CONVIURE amb el virus amb 
totes les mesures, equilibris, estratègies i coneixements 
necessaris, perquè amb optimisme i serenitat fem que 
tot tipus d’activitats: socials, laborals, econòmiques, 
sanitàries, d’ensenyament, culturals i esportives...., 
avancin amb l’esperança de vèncer la pandèmia.

Anoia World

 @anoia_world 
Peter Barry

@peterbarry44

          

David Ribera  

  @davidribera777
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Davant l’augment de ni-
trats, Aigües de Manre-
sa va declarar dimarts 

l’aigua no potable, i 
s’espera que la situa-

ció millori les properes 
setmanes

REDACCIÓ / LA VEU 

Aigües de Manresa va 
comunicar dimarts la 
no potabilitat de l’ai-

gua de la xarxa d’abastament 
de Calaf. No és la primera 
vegada que això succeeix a la 
capital de l‘Alta Segarra.
El motiu és l’augment del 
contingut de nitrats de l’aigua 
per sobre dels 50mg/l, que 
segons la normativa vigent 
suposa l’obligació de decla-
rar la no potabilitat de l’aigua 
per a ús de boca. La situa-
ció podria anar millorant en 
les pròximes setmanes fins 
a restablir-se la normalitat. 
Fet que es comunicarà opor-
tunament, expliquen des de 
l’Ajuntament.
Amb motiu de l’incompli-
ment del paràmetre nitrat 
que s’ha esdevingut a la zona 
de subministrament de Calaf, 
a conseqüència de la reducció 
de cabal disponible de la riera 
del Mantellí, Aigües de Man-
resa ha emès un comunicat 
on informa que s’ha detectat 
un augment del contingut de 
nitrats a l’aigua de la xarxa 
municipal que superen els 50 
mg/l. 
La superació d’aquest límit, 

L’aigua de la xarxa de Calaf,
declarada no potable

Nit de les Llàgrimes de 
St. Llorenç, a Pujalt

PUJALT / LA VEU 

D imecres 12 d’agost a 
l’observatori de Pu-
jalt van celebrar una 

de les Nits de les Llàgrimes 
de Sant Llorenç. A causa de la 
situació que tenim aquest any 
van haver de reduir l’afora-
ment. No obstant 30 persones 
van poder gaudir de la visita a 
l’observatori on van aprendre 
a ser meteoròlegs durant una 
estona i posteriorment van 
poder observar les Llàgrimes 
de Sant Llorenç.
Mentre es va fer l’observació, 
els assistents van poder mirar 
a l’univers a través dels teles-
copis on van poder observar el 
planeta Júpiter i Saturn i d’al-
tres objectes molt llunyans.
Des de l’observatori expliquen 
que “aquest any, es un any ex-
cepcional per gaudir d’aquest 

fenomen, ja que no tenim 
gens de lluna durant gran part 
de la nit. Malgrat això, els nú-
vols han estat presents moltes 
nits exceptuant la de dimecres 
dia 12”.
Per tot aquell que vulgui ob-
servar aquest fenomen, al 
llarg de tota la setmana tindrà 
l’oportunitat, ja que és un fe-
nomen que dura uns quants 
dies (tot i que per cada dia que 
va passant es va reduint la seva 
intensitat).
Per altra banda recordar, que 
al llarg del mes d’agost i se-
tembre fan observacions as-
tronòmiques a grups o famí-
lies. Per tal de concertar una 
observació cal posar-se en 
contacte amb l’observatori a 
través de l’email: observatori-
pujalt@gmail.com o a través 
del telèfon: 636505197

segons la normativa vigent, 
suposa l’obligació de declarar 
la no potabilitat de l’aigua per 
a ús de boca tot i que l’aigua 
és apta per tots els altres usos 
que no sigui estrictament ali-
mentari.
La situació podria millorar si 
augmenta el cabal disponible 
de la captació de la riera del 
Mantellí, fet que es comuni-
carà oportunament.
D’altra banda, també especi-
fiquen que, d’acord amb els 
criteris de la FAO-OMS, la 
ingesta tolerable de nitrats és 
de 219 mg/dia per persona 
(això equivaldria a 3,3 litres 
diaris d’aigua que tingués un 
contingut de 65 mg/l de ni-
trats). Malgrat això, cal tenir 
en compte que en determi-
nades persones i en alguns 
grups de població, la ingesta 
habitual de quantitats ele-

vades de nitrats pot produir 
una alteració de la capaci-
tat de transport d’oxigen a la 
sang (metahemoglobinèmia). 
Aquests grups de població 
més sensibles són:
• Les dones embarassades i 
els lactants.
• Els adults amb acidesa gàs-
trica reduïda
i altres amb alteracions poc 
freqüents com:
• Els individus amb dèficits 
hereditaris de la forma reduï-
da de la nicotinamida-adeni-
na-dinucleòtid (NADH).
• Els individus amb una ac-
tivitat disminuïda de l’enzim 
metahemoglobina reductasa, 
als eritròcits. Els individus 
amb anomalies estructurals 
de l’hemoglobina (HB-Ms).

Aigua envasada per 
fer els biberons!
En aquest sentit, doncs, reco-
manen explícitament que les 
persones incloses dins algun 
grup de risc dels esmentats, 
s’abstinguin de consumir aigua 
de la xarxa per a beure o cui-
nar. El grup de més risc són els 
lactants alimentats amb llet ar-
tificial, per la qual cosa, a l’ho-
ra de preparar els biberons, cal 
utilitzar aigua envasada.

per només 78€ única quota inclou rebuda del diari al domicili

fes-te subscriptor
i et portem tota 
la informació de 
la comarca a casa

Som la premsa de casa
cada setmana
 al teu costat

Truca’ns!
93 804 24 51

o envia’ns mail a:
administracio@veuanoia.cat

Si ets comerç, 
dues subscripcions 

al preu d’una!

2X1
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ST.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

D el 14 al 16 d’agost, 
Sant Martí Sesgueio-
les va celebrar la seva 

Festa Major amb un programa 
d’activitats reduït, per tal de 
poder garantir una festa segu-
ra en motiu del Covid-19.
Dissabte 15 d’agost, gràcies a 
la col·laboració de l’Associa-
ció Cultural La Corriola, més 
de 200 persones van gaudir de 
dues sessions de les píndoles 
de l’obra Margaridó, “La vida 
del contrari”.
Per tal de controlar l’afora-
ment i les restriccions de dis-
tanciament, calia reservar en-
trada i respectar les mesures 
de seguretat i d’higiene. Acte 
seguit, va tenir lloc l’actuació 
del grup de versions “No fem 
un trio”.
El primer acte de divendres 
va ser per a la canalla, amb 
una xocolatada i el tradicio-
nal concurs de dibuix del mu-
nicipi, i l’últim va tenir lloc 
diumenge, amb el concert de 
l’orquestra Madison.
Entre d’altres actes, enguany 
es va suspendre el pregó de 
Festa Major, perquè a nivell 
logístic era més complicat evi-
tar aglomeracions; i tampoc 
es van poder estrenar els nous 
gegants de Sant Martí Sesguei-
oles.
Des de l’Ajuntament es vol fer 
arribar un sincer agraïment a 
totes les persones que van fer 
possible la Festa Major d’en-

Sant Martí Sesgueioles va viure la 
Festa Major en format reduït

Subhasta de dos solars 
del carrer Lleida de Calaf

CALAF / LA VEU 

L ’Ajuntament de Calaf 
ha aprovat un edicte de 
subhasta pública per a 

l’alienació de dues parcel·les 
ubicades al carrer Lleida. Fins 
el proper 4 de setembre les 
persones físiques o jurídiques 
interessades podran presentar 
ofertes per la seva compra en 
sobres tancats.
En concret, s’han posat a la 
venda les parcel·les 13, amb 

IGUAlADA / LA VEU 

I guana i Càritas Arxipres-
tal Anoia – Segarra han 
ampliat l’acord de col·la-

boració que fa cinc anys que 
mantenen. Des de l’any 2015 
l’entitat i l’operador de tele-
comunicacions han ampliat i 
renovat el compromís de col-
laboració de manera regular.
En aquesta ocasió, i sent cons-
cients de la situació que viuen 
les entitats del Tercer Sector 
com a conseqüència de la crisi 
social que s’està vivint, deri-
vada de la pandèmia sanità-
ria per la Covid-19, Iguana 
ha volgut fer un pas més i ha 
facilitat la connexió a Internet 
per fibra òptica en un habitat-
ge d’ús social que l’entitat té. 
A més, Iguana ha mantingut i 
millorat la connexió a Internet 
que ja presta a la seu central 
que Càritas té a Igualada.

una superfície de 195,50 m2, 
i 14, amb una superfície de 
184,50 m2, que tenen un preu 
de sortida de 33.000,12 euros 
i de 26.613,00 euros, respecti-
vament.
Aquesta subhasta pública de 
béns immobles es fa per tra-
mitació ordinària i expedient 
obert. Podeu consultar el plec 
de clàusules administratives 
amb tota la informació al tau-
lell d’anuncis i edictes.

guany, respectant en tot mo-
ment les normes de distanci-
ament i higiene.

Es posposa l’estrena dels 
nous gegants de Sant Martí
En motiu del Covid-19, la cre-
ació dels nous gegants no s’ha 
pogut enllestir. Els gegants, 
sorgits del procés participatiu, 
es presentaran davant de tots 

els santmartinencs i santmar-
tinenques durant la Festa Ma-
jor d’hivern.
La setmana passada l’Alcal-
dessa Rosa Narbona i la regi-
dora Anna Sala van visitar el 
taller cardoní de’n Toni Mujal 
i la Montse, dissenyadors dels 
gegants, per tal de visitar l’evo-
lució de la construcció.

Iguana col·labora amb prop 
d’una vintena d’entitats de la 
comarca i d’esdeveniments es-
portius, culturals i socials que 
s’organitzen.

Càritas i Iguana renoven 
acord de col.laboració

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

TRANSPARÈNCIA 
EFICÀCIA 

PROFESSIONALITAT

Reclamacions contra 
bancs: Index revisió IRPH, 
despeses de la hipoteca, 

clàusula terra...
Cancel.lació 

legal de deute 
(segona oportunitat)

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

IURIS TRIVIUM / ADVOCATS
Tens deutes?, t'els exonerem!

2a OPORTUNITAT 
www.iuristriviumadvocats.com 

iuristrivium7@gmail.com
Tel. 93 801 71 07

 



L’atleta del CAI Lahcen Ait Alibou fa 
un nou rècord d’Igualada en 3.000 m.

esports
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ATLETISME / LA VEU 

L ’atleta del C.A. Iguala-
da Petromiralles Lah-
cen Ait Alibou, va as-

solir el passat 12 d’Agost, un 
nou rècord d’Igualada en la 
prova dels 3.000 m.ll., en la 
seva participació a les proves 
de Control disputades a l’Es-

tadi Josep Molins de Saba-
dell,  i en què van participar 
diversos atletes de l’èlit de 
l’atletisme català, en aquest 
atípic període per la pandè-
mia del Covid-19.
Alibou assolia un registre 
de 8’08”16 en la prova dels 
3.000 m.ll., millorant els 
8’11”84 de l’anterior plus-

marca, assolida per Roger 
Roca – CAI  – el 25/07/2000 
a l’Estadi Olímpic de Mont-
juïc de Barcelona. També hi 
van participar Abdennasser 
Oukhelfen, 4t amb un re-
gistre de 8’14”12, i el Cadet 
Oriol Alonso, 7è a la final B 
amb 9’48”37.

ESPORTS / LA VEU 

El passat divendres 14 
d’agost l’Igualada Rigat 
va realitzar una troba-

da amb tot l’equip tècnic, els 
8 jugadors sèniors i els 6 jú-
niors que a partir de dilluns 
17 van començar el treball de 
pista. Al no disposar de pista 
fins dilluns, es va idear aques-
ta primera trobada per expli-
car el pla de treball previst de 
les dues primeres setmanes 
que podria patir modificaci-
ons en funció de com avanci 
la pandèmia del COVID-19. 

Pretemporada de retorn a 
OKLliga per l’IFHCP
L’Igualada Femení HCP 

Futbol i hoquei igualadí 
inicien la pretemporada

també va arrencar una pre-
temporda il·lusionant, la del 
retorn a OKLliga, amb una 
exigent sessió de físic prèvia, 
dirigida per la Cristina Bru 
La temporada, que es preveu 
molt exigent per a les jugado-
res i porteres igualadines, va 
comptar amb la participació 
de jugadores juvenils que van 
estar molt atentes a les prime-
res directrius del nou tècnic, 
Toni Aranda.
Les sessions d’entrenament es 
mantindran i se seguirà amb 
el pla de treball marcat per 
l’staff tècnic les properes set-
manes fins al començament 
de la competició, prevista per 
al cap de setmana del 27 de 
setembre.

El primer equip del CF Igua-
lada es calça les botes amb 
onze cares noves
Per la seva banda, també el 
passat dilluns 17 d’agost, el 
Primer Equip Masculí del CF 
Igualada va començar la pre-
temporada 2020/21. És l’inici 
d’una temporada que es pre-
veu molt diferent donada la 
situació que s’està visquent, 
però que no farà que el con-
junt encapçalat per en Marc 
Cabestany perdi la il·lusió en 
cap moment.
Amb les dues últimes incor-
poracions dels defenses Lucas 
Palma i David López, l’equip 
ha renovat a 8 jugadors i ha 
realitzat 11 fitxatges per en-
carar una nova temporada 
a la 3a Divisió Nacional. Un 
bloc polivalent i competitiu, 
que combina experiència i jo-
ventut, que segur que donarà 
moltes alegries als blaus.
Ara és hora de treballar de 
valent i posar-se a to per l’ini-
ci de la lliga, que encara no té 
data confirmada.

Foto: Marc Domingo

CRISI...
L'amenaça als negocis, té solució 

Jurídica I Professional:
Concurs de creditors

Per a més informació:
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656909454

Interessats trucar:
636 92 52 98

Es lloguen 3
 despatxos 
al centre 

d’Igualada
30m2 (300€), 25m2 (275€) i 11m2 (150€)

IVA  a part

INCLOU

Wi� /  Llum / Calefacció  / Aigua
Neteja /  Sense horaris d’entrada i de sortida

Sala de reunions comunitària



cultura Espai patrocinat per

C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat
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Programes de cinema

ÀLBUM HISTÒRIC
JOSEP ELIAS Periodista

(Dedicat al bon amic Ramon Robert, 
especialista en cinema)
Recordem el deliri que tenien les do-
nes que, al sortir de la fàbrica, anaven 
a la rambla de Sant Isidre per recollir 
els programes de mà, que repartia el 
Joan Martí (a) “Tapeta”.
Eren de dos formats: un com un full 
de diari i una altres de més petitets, 
que han donat peu a una forma de 
col.leccionisme. D’aquests  a casa en 
guardem una ciquentena. Al davant 
porten una al.legoria a una de les pel.
lícules anunciades. Alguns, al dors, 
porten estampat allò de. “véala en 
los cines Nacional y Mundial”., que 
eren de l’empresa Guiteras. En aquells 

anys, els germans R iba feien anar el 
Salon Rosa, Mercantil i Astòria. Eren 
els anys quaranta i escaig del segle 
passat. Dels anys 60 en tenim alguns 
que anuncien les pel.licules dels cinc 
cinemes junts, i uns altres que pro-
posen anar al Mundial, els dijous al 
vespre.
Encara hi havia el Centro Interpar-
roquial (Centre Catòlic) que combi-
nava amb el Salo Rex ( que mai fou 
l’Astòria, com fa poc es va escriure en 
aquestes pàgines) i el Centre Cate-
quístic, dit també “Cine de Doctrina”.
Foto: Programa del 22 de novembre 
de 1947 

TEATRE / LA VEU 

El Teatre Municipal Ate-
neu reprogramarà a la 
tardor els espectacles 

de la temporada anterior que 
van haver de ser ajornats i in-
forma que, a causa de les me-
sures de seguretat adoptades 
per la prevenció de la pandè-
mia de Covid-19, caldrà mo-
dificar totes les assignacions 
de butaques que es van fer en 
la venda de les entrades.
Les persones que ja havien 
adquirit les localitats poden 
gestionar el canvi presenci-
alment tots els dijous, d’11 
a 13h i de 18 a 20h, fins a 
l’1 d’octubre. També poden 
optar per dues opcions més. 
Així, el dia de la funció po-
den bescanviar l’entrada per 
la nova adjudicació, a partir 
de les 18h i fins a 15 minuts 
abans de l’inici de l’obra. O 
també poden enviar un cor-
reu electrònic a entrades@
teatremunicipalateneu.cat 
indicant el codi de l’entrada 
i especificant els membres de 
la unitat de convivència dels 
assistents a l’acte que es po-
den agrupar. Un cop enviada 
la informació, rebran la res-
posta amb les noves localitats 
assignades.
Lògicament, aquesta resitua-
ció afectarà la ubicació de les 
butaques assignades inicial-
ment. Per aquest motiu, els 

espectadors que no estiguin 
d’acord amb el canvi podran 
reclamar el retorn del preu 
de l’entrada, en el mateix ho-
rari, a la taquilla del Teatre 
Municipal Ateneu, situada 
al Passatge Vives s/n; la ta-
quilla del Punt d’Informació 
Cultural i Turística no estarà 
operativa.
Els espectacles ajornats i 
afectats per la nova reassig-

nació de butaca són els se-
güents:
-Diumenge 4 d’octubre, 
19:00h «Els ocells»
-Diumenge 1 de novembre, 
19:00h«La dona del 600»
-Diumenge 15 de novembre, 
19:00h «La consagració de la 
primavera»
-Diumenge 24 de gener 2021, 
19:00h «Una història real»
A causa de la situació sanità-

El Teatre de l’Ateneu reassigna les butaques per als espectacles 
ajornats del primer trimestre

ria, en aquest segon semes-
tre no hi haurà programació 
estable ni, per tant, venda 
d’abonaments. Properament, 
el dia 9 de setembre es pre-
sentarà un tríptic amb la 
nova reprogramació i s’in-
formarà de totes les activitats 
que es faran al Teatre Muni-
cipal, amb alguna sorpresa, 
com la preestrena de la nova 
producció impulsada pel Te-

atre de l’Aurora, “Encara hi 
ha algú al bosc”, amb Ari-
adna Gil, el dissabte dia 10 
d’octubre a les 21 h, i per a la 
qual es posaran entrades a la 
venda a partir del dia 10 de 
setembre. El teatre també aco-
llirà, entre d’altres activitats, la 
programació del Cine Club i el 
Cicle Gaudí de cinema català, 
fins que no es pugui reprendre 
l’activitat de l’Ateneu Cinema.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

CARMEL·LA
PLANELL
Filòloga, histori-
adora i fotògrafa

“Un Mos de Llunes”, creacions amb gravat, 
fonamentalment aiguaforts; unes estampes de mirada 
inexcusable de l’artista Lourdes Figuera i Vidal, 
a l’Espai d’Art Artèria.

Lourdes Figuera i Vidal, nascuda a Barce-
lona, l’11 de Novembre de 1953, compta 
amb un currículum professional que l’ha 

portat a una trajectòria artística i  creativa més 
que envejable. El seu punt de partida se situa 
amb uns estudis realitzats a partir de l’any 1969; 
competència acadèmica que la condueix a l’ob-
tenció d’un seguit de titulacions: Disseny d’Es-
tampats, Escola Massana; Llicenciatura d’An-
tropologia Cultural i Social, UAB; Mestratge en 
Investigació Bàsica i Aplicada en Antropologia, 
UAB; Monogràfic anual de Gravat Calcogràfic, 
Escola Massana; àdhuc altres destacats graus de 
perfeccionament.

Des de l’any 2000 la seva activitat artística i cre-
ativa ha estat del tot imparable a propòsit de 
distintes participacions en Monogràfics tant 
a l’Escola Massana com a l’Escola Superior de 
Disseny i Art Llotja, de Barcelona; a més d’al-
guns cicles formatius. Consegüentment, les se-
ves inquietuds i el seu incansable procés creatiu 
l’ha conduit a realitzar algunes estades a l’estran-
ger, Mèxic, París, etc.

El gruix extraordinari de la seva creació artís-
tica li ha permès de  formar part de múltiples 
exposicions i presentacions públiques, tant a 
nivell de personal com col·lectiu; en sovinteja-
des ocasions a Barcelona, i també per diferents 
poblacions del territori català i de més enllà de 
les nostres fronteres (Estat espanyol, França, 
Japó...)

Pel que fa referència a la nostra ciutat, Igualada 
va comptar amb el privilegi de la seva primera 
presentació a l’espai de l’antic Vinnart Enoteca, 
amb l’obra “A Frec d’Aigua”, el 2013. Uns anys 
més tard, va participar de més d’una mostra col 
· lectiva i una altra d’individual, en aquest Espai 
d’Art, d’Artèria, amb alguns dels seus treballs, a 
més de la presentació d’un llibre d’artista.

Aquests dies, les desafortunades circumstàncies 
esdevingudes a causa de la pandèmia del Coro-
navirus han motivat que les recents obres pre-
sentades, dinou en total, sota el reclam “Un Mos 
de Llunes”, no hagin pogut arribar al gran públic 
com era habitual; per la qual causa es fa més que 
inevitable un modest elogi a aquesta, una inex-
cusable gran producció: El Treball actual, “Un 
Mos de Llunes”, sempre amb gravat de gran for-
mat i peça única, són una sèrie d’obres fetes amb 
planxa de coure i ferro, estampades en paper 
manual de 500 grams, i també en paper japonès, 
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amb transparència. Un producte resultant que 
facilita  que algunes de les seves obres puguin 
ser visionades per les dues cares; com és el cas 
de les peces que hi ha emmarcades a l’aparador 
d’Artèria, per la banda del carrer de l’Argent i per 
la del Passatge Galí, d’aquest espai d’art.

La força del traç, certament més salvatge que 
en ocasions anteriors, manté aquell grau de li-
risme que tant caracteritza el conjunt de la seva 
obra; impregnada d’unes tonalitats cromàtiques 
bastant més fosques, en les quals no se’t fa di-
fícil d’adonar-te de tota l’empremta ferrosa de 
la planxa. En suma, una tasca d’un insòlit i ex-
cepcional mestratge que convida a observar una 
pigmentació única i sorprenent capaç d’acon-
seguir una tonalitat molt singular i d’una gran 
bellesa.

Atenent a aquestes circumstàncies especials, per 
a aquesta ocasió, considerant i preveient totes les 
mesures de seguretat exigides, l’exposició es man-
tindrà oberta al públic durant tot el mes de se-
tembre, de dimarts a divendres, de 19 h. a 21 h. i a 
els dissabtes de 9,30 h. a 13,30 h. i de 17 h. a 20,30 
h.; contemplant una nova jornada de visites amb 
la presència de l’artista, acte que s’anunciarà prè-
viament per a celebrar la cloenda de l’exposició.



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

Ens pots trobar també a:

AFI Història 

de la Fotografia a Igualada

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada, anys anteriors a la fundació de l’AGRU-
PACIÓ FOTOGRÀFICA. Entitat que, a l’octubre d’aquest 2020, celebrarà els 90 anys.

ANYS 30’... I AL 1931, PLAÇA DE LA REPÚBLICA.
LOCALITZACIÓ: PLAÇA DE L’AJUNTAMENT AMB CARRER DE SANTA MARIA.

Dades històriques i rellevants d’aquest indret:
A principis del 1900, aquí hi havia l’antiga Farmàcia Morera i altres comerços; i, cap a 
l’any 1934, el porxat i aquest edifici van ser enderrocats i un nou edifici d’una singular 
estètica arquitectònica va albergar la Llibreria “Cal Poncell”, propietat de l’impressor 
Nicolau Poncell i Sitges, que va tancar a finals dels 80’ o primers dels 90’.

Posteriorment, aquest punt ha estat la seu d’Halcon Viatges i ara acull l’espai Es Moss 
Enoteca.

Fotografia de les primeries del segle XX, d’autor desconegut; que forma part de dife-
rents vistes del centre d’Igualada.

Recerca a càrrec de Carmeŀla Planell Lluís, com a historiadora.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogràfic Municipal i Fons de Docu-
mentació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.
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EXPOSICIONS / LA VEU 

Del 25 d’agost al 13 
de setembre, la Sala 
Municipal d’Exposi-

cions acull la mostra FOLDS 
(plecs) de Marcial Fernàn-
dez Subirana, artista nascut 
a Igualada el 1953 i que amb 
les seves obres ens suggereix, 
amb el seu llenguatge pictò-

ric d’abstracció geomètrica 
molt essencial, percepcions 
tridimensionals de formes 
que es pleguen i es desple-
guen enigmàtiques, en canto-
nades, racons, arquitectures 
o paisatges. I també plecs de 
l’ànima.
La seva pintura és fruit de 
l’evolució, des d’uns fona-
ments clàssics fins a l’abstrac-

La Sala Municipal d’Exposicions acull la mostra FOLDS (plecs), 
de Marcial Fernàndez

ció geomètrica. Ha presentat 
les seves creacions en expo-
sicions individuals i col·lecti-
ves, galeries d’art i certàmens 
on ha estat guardonat. Tam-
bé ha cultivat el dibuix (hu-
morístic i clàssic), el disseny 
gràfic i l’escultura. Ha il·lus-
trat llibres, cartells i impresos 
diversos i ha participat en ac-
cions culturals i artístiques.

Aquesta exposició l’organitza 
el Departament de Promo-

ció Cultural de l’Ajuntament 
d’Igualada.



Fonts del Llobregat

GEOGRAFIES INEXCUSABLES

58 |  VIATGES Divendres, 21 d’agost de 2020

CARMEL.LA PLANELL / LA VEU

Antic Raadsaal o Parlament

El Llobregat: el protagonisme 
d’unes aigües sovint silenciades, 
però tot un segell d’identitat catalana

D es de les Fonts del Llobregat, a Castellar de N’Hug, 
a una altitud de 1.295 metres del solc prepirinenc 
de la Serra del Cadí, fins al Delta del mateix nom, a 

l’embocadura a la Mediterrània; en la seva llarga trajectòria, 
les aigües d’aquest riu, arran de l’estampida de la Revolució 
Industrial del segle XIX, han estat considerades -gràcies al 
seu enorme benefici- les més laborioses de tot el territori 
català. Les comarques que travessa aquest prodigiós riu 
constitueixen un legítim exponent del que és part de  la 
iconografia de l’arquitectura industrial catalana. Des 
del Berguedà, passant pel Bages, el Vallès Occidental, el 
Barcelonès i el Baix Llobregat, són un continu els complexos 
industrials que pots trobar-te a la ribera cabalosa d’aquest 
riu: mines, fàbriques, ponts, rescloses i canals, i per suposat 
nombrosos vestigis del que han estat grans complexos 
d’habitatges obrers o colònies tèxtils i les notables residències 
familiars de l’empresariat burgès que va projectar, al decurs 
del riu, no solament l’avanç dels seus plans inversors sinó 
també el mateix èxit de l’auge industrial que, en un trajecte 
-des del seu naixement fins a la seva desembocadura- d’uns 
170 quilometres és testimoni d’uns habitats de vida tosca 
i austera, però d’una superior explotació industrial avui ja 
desapareguda, a excepció d’algunes indústries reconvertides 
en centrals hidroelèctriques. Tanmateix, des de tombants del 
segle passat, ha estat l’agricultura la que s’ha vist cada vegada 
més desplaçada per l’home a causa de la implantació d’uns 
invasius hàbitats dormitori, àrea d’expansió de la corona 
metropolitana. La gran concentració de població, un autèntic 
formiguer humà, en tot aquest territori ha condicionat 
la limitació de les zones conreades, quan no el mateix 
ciment ha arrasat els propis cultius de l’horta, especialment 
de poblacions com: Sant Vicenç dels Horts o Sant Boi, i 
sobretot les hortes de El Prat. Emperò, tot el curs fluvial ha 
deixat, això sí, al seu pas, l’herència d’una important via de 
comunicació com és el cas de  la carretera C55: una oportuna 
invitació a visitar les nombroses poblacions confrontants al 
riu que certifiquen un veritable reclam turístic. Les Fonts 
del Llobregat i tota la seva conca fluvial, doncs, atresoren la 
història viva d’un camí que va des de les muntanyes fins al 
mar per a alimentar no només camps d’una generosa fertilitat 
i frondosos boscos riberencs, sinó com a força industrial que 
ha estat un important motor de la riquesa de Casa Nostra, 
una puixança als nostres dies només vencible per les estrades 
i els mals de la contaminació de les aigües. 

En referència pròpiament al Delta del Llobregat, actualment 
una preciosa faç retrata el capital de la seva reserva natural 
de prop de 100 quilòmetres quadrats, amb unes maresmes 
que s’estenen entre els relleus més discrets de la veïna 
Serra de Collserola i les siluetes menys pronunciades del 
Massís de Garraf; que entre els instal·lacions portuàries 
i aeroportuàries de la ciutat de Barcelona constitueixen 
-atenent a la seva extensió- el segon aiguamoll més important 
de Catalunya així com un hàbitat de múltiples espècies d’aus 
i una altra no menys variada vegetació. Aquest és el Delta, un 

delta circumspecte a un eficient Pla d’Infraestructures que 
contemplen la perspectiva de regenerar tot un litoral -fins 
fa unes dècades gairebé ignorat- i preservar, al seu torn, 
una reserva natural d’incalculable valor. En una perspectiva 
de desviació de la desembocadura que ha modificat la part 
final del curs d’aquest riu per a continuar ampliant les zones 
dedicades a la logística del transport de mercaderies dels 
límits de Mercabarna, el Delta del Llobregat dels nostres 
dies ofereix unes panoràmiques certament sorprenents i 
paradisíaques malgrat l’impacte urbà dels seus voltants, tan 
castigat per la sobrecàrrega humana i industrial més recents.

Efectivament, des de fa pocs anys s’ha posat en valor la 
fertilitat d’aquesta terra regada per unes aigües que baixaven 
plenes d’aliment des de temps immemorials. I, en concret, 
des del 2016, el projecte de l’anomenat “Camí del Llobregat” 
ha aconseguit traçar a via blava de més de 186 quilòmetres 
que uneix els municipis de Castellar de n’Hug i de El Prat 
de Llobregat, travessant totes els comarques riberenques. Un 
pla d’actuacions, impulsat per la Diputació de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya que, a més d’aconseguir la connexió 
entre territoris i municipis, ha fet possible l’apropament de 
les persones al riu en la línia de promocionar el paisatge, 
el patrimoni, la cultura i ampliar les activitats de lleure i 
salut, bo i atorgant aquells valors ambientals de què ha de ser 
mereixedora aquesta longeva via blava.

Itinerari del Llobregat El mirador del Delta o de Cal Malet 



Trasto és un gos que viu amb tot 
de luxes i sense cap compli-
cació al costat de la seva rica 

propietària, però quan aquesta mor 
el gos haurà d’aprendre a viure sense 
cap dels luxes als quals està acostu-
mat. Sense diners i fora de la mansió 
on sempre havia viscut, Trasto ha de 
fer front als perills del carrer fins que 
el seu camí es creua amb Zoe, una 
jove que l’acull a casa seva. No obstant 
això, la tranquil·litat no arriba per en 
Trasto ja que ha d’evitar ser atrapat 
pels cobdiciosos nebots de la seva 

“Trasto”, la història del gos milionari

Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

1/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2
Dv a Dg: 17:00/19:15/21:30
Dl i Dm: 18:00/20:15

1/TENET
Dc i Dj: 17:30/20:45

2/SCOOBY! 
Dv a Dm: 17:30
Dc i Dj: 18:05

2/THE WAY BACK 
Dv a Dm: 19:35

2/LA CAZA
Dv a Dm: 22:00

2/TENET 
Dc i Dj: 20:15

4/TRASTO 
Dv a Dg: 17:15/19:20/21:25
Dl i Dm: 17:40/19:45/21:50

4/ TENET
Dc i Dj: 18:00/21:15

5/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2
Dv a Dg: 18:00/20:15/22:30
Dl i Dm: 19:15/21:30

5/ TENET
Dc i Dj: 18:45/22:00

6/EL JARDÍN SECRETO
Dv a Dm: 17:25:19:40

6/SUPERAGENTE MAKEY
Dv a Dg i Dm: 21:45

6/¡QUE SUENE LA MÚSICA!
Dm: 21:45

6/LOS NUEVOS MUTANTES
Dc i Dj: 17:45/20:00/22:10

7/UN AMIGO EXTRAORDINARIO
Dc i Dj: 21:45

7/TRASTO
Dc i Dj: 17:35/19:45

8/UN AMIGO EXTRAORDINARIO
Dv a Dg: 17:10/19:50/22:15
Dl i Dm: 17:30/19:50/22:05

8/PADRE NO HAY MAS QUE UNO 2
Dc i Dj: 17:50/19:55/22:15
Dl i Dm: 17:30/19:50/22:05

JUDY
Dg: 18:00

CINEMA PARAISO
Dg: 19:45

En aquesta història d’amor pel 
cinema, Salvatore Di Vita (Jac-
ques Perrin), un cineasta, re-

corda la seva infantesa quan rep una 
trucada de la seva mare donant-li una 
mala notícia. Salvatore, al qual tots 
coneixen com Totó, és un nen a qui 
li encanta gaudir de les pel·lícules que 
es projecten al cinema local, el ‘Cine-
ma Paraiso’.
Quan coneix a Alfredo (Philippe No-
iret), l’encarregat de les projeccions al 
cinema, comença una estreta relació 
amb ell, establerta en la passió de tots 
dos pel setè art. Així mateix, Alfredo 
li ensenya al jove Totó tots els secrets i 
misteris ocults que guarden les pel·lí-
cules. Passen els anys i Salvatore creix, 
decidint abandonar el seu petit poble 
sicilià, Giancaldo, per buscar-se la 
vida lluny d’allà.

“Cinema Paraiso”, un clàssic dels 80

antiga propietària, que el necessiten 
per cobrar l’herència que aquesta li 

Aquest drama biogràfic està 
inspirat en l’amistat forja-
da en la vida real entre Fred 

Rogers (Tom Hanks) i el periodista 
Lloyd Vogel (Matthew Rhys). El cínic 
periodista accepta a contracor la tasca 
d’escriure una biografia sobre Rogers, 
educador i presentador d’un conegut 
programa de televisió nord-america-
na per a nens en els anys 60. Supe-
rant el seu escepticisme, i aprenent 
sobre l’empatia, a poc a poc Vogel 
descobrirà una nova i transformada 
perspectiva de la vida gràcies a la 
tranquil·la simplicitat i tendresa de 
Rogers, el veí més estimat dels Es-
tats Units. Aquest film basat en una 
història real està inspirat en l’article 
de la revista Esquire Can You Say ... 
‘Hero’? de Tom Junod.

“Un amigo extraordinario”, biografia d’una amistat
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havia deixat íntegrament a Trasto.

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

VIATJA SEGUR PER EL COVID I EVITA AGLOMERACIONS

NETEJA REGULAR DEL VEHICLE AMB OZÓ
DONEM GEL HIDROALCOHÓLIC A TOTOHOM ABANS DE PUJAR AL VEHICLE

ÚS DE MASCARETES I GUANTS SI AL CLIENT LI FES FALTA

HIGIENITZACIÓ I DESINFECCIÓ CONTÍNUA DELS SEIENTS I DELS ESPAIS 
DESPRÉS DE CADA SERVEI

#MESQUEUNTAXI



Primeres eleccions municipals democràtiques després 
del franquisme a Igualada i comarca
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JORDI PUIGGRÒS/ALBERT VENDRELL 

L a recuperació de la de-
mocràcia, amb la mort 
de Franco a finals del 

1975, va comportar no només 
la nova Constitució de 1978, 
sinò també les eleccions ge-
nerals al Congrés i Senat, així 
com a la Generalitat, el 1980. 
El 1979, però, van tenir lloc el 
3 d’abril les primeres eleccions 
municipals democràtiques des 
de 1934. 
Fins aquell moment, la repre-
sentació municipal era cor-
porativa i l’alcalde era nome-
nat pel govern en el cas de les 
capitals de província, o bé pel 
governador civil o el Cap Pro-
vincial del Movimiento Naci-
onal en la resta de municipis.
El partit que va obtenir més 
vots i regidors arreu d’Espa-
nya fou la Unió de Centre 
Democràtic (UCD), que ja 
havia guanyat a les eleccions 
generals espanyoles de 1979. 
Tanmateix, a moltes ciutats 
importants els seus candidats 
a l’alcaldia foren desbancats 
per coalicions d’esquerra for-
mades pel PSOE i el Partit Co-
munista d’Espanya (PCE).
A Igualada, CiU va obtenir la 
victòria per pocs vots de dife-
rència (27) respecte el PSC, de 
manera que Manuel Miserac-
hs i Codina va ser proclamat 
alcalde, gràcies al suport de la 
UCD. Hi havia 9 regidors de 
CiU, 8 del PSC, 2 del PSUC, 1 
de l’UCD-CC, i un indepen-
dent. Miserachs va ser alcalde 
fins 1991. 
El setmanari “Igualada” deia el 
següent sobre aquella jornada 
electoral:

1979 l’Anoia al s.XX
Recull d’història del segle XX coincidint amb el número d’exemplar de La Veu

Primer Ajuntament democràtic d’Igualada des de 1934.

“Con un índice de participa-
ción que se sitúa en un 64, por 
ciento, sensiblemente inferior al 
registrado en las últimas elecci-
ones generales del l-M, se sal-
daron ayer las primeras elecci-
ones municipales democráticas 
celebradas en Igualada desde 
1934. “Convergència i Unió” se 
alzó con la victoria por el esca-
so margen de 27 votos, seguido 
por el “Partit dels Socialistes de 
Catalunya”. Ambos partidos se 
han repartido prácticamente el 
electorado igualadino, 23.000 
según el censo, seguidos a con-
siderable
distancia por el PSUC, Centris-
tas, Grup Independent y ERC. 
Tales resultados se prestan a 
una amplia posibilidad de co-
mentarios y deducciones. Un 
primer punto digno de ser co-
mentado sería el avance de los 

dos primeros partidos, con-
vergentes y socialistas, respec-
to a las anteriores elecciones 
legislativas. E igualmente el 
fracaso de los “Centristes de 
Catalunya-UCD”, atendiendo 
a aquellos mismos resultados 
anteriores. En cuanto al “Grup 
Independent”, el fracaso sería 
teórico, toda vez que sin contar 
con estructura de partido, se 
ha acercado significativamente 
a los resultados de comunistas 
y suaristas.
Respecto a l’Esquerra, se co-
mentaba ayer noche, en me-
dios próximos al PSC, que el 
resultado hubiera sido distinto 
de haber aceptado el partido 
de Barrera formar parte de la 
candidatura socialista, concre-
tamente en el octavo lugar de 
su lista tal como parece se les 
había ofrecido”.

Enderroc de la xemeneia de “la 
Cotonera”, construïda el 1815, a 

Igualada. AFMI7067.
Espectacle de braus a la Pobla de Claramunt, per la Festa Major. 

AFMI8964. Foto Miquel Bisbal.
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Elaboració:

I... bon profit! 

gastronomia

Ingredients

- 4 talls grans de pernil 
serrà molt fines
- 150 g de meló
- 6 figues seques 
- 200 g de formatge
mascarpone
- 2 cullerades soperes 
de Porto
- pebre
- sal

Nems de pernil serrà 
i mascarpone amb meló i figues

Començarem tallant les figues a trossets i els posem en 
un bol amb el Porto. Deixem macerar 15 minuts com a 
mínim. Una vegada que passi el temps els escorrem per 
a un paper de cuina. Mentre tallem el meló a daus i ho 
barregem en un bol amb el formatge mascarpone, els 
daus de figues, la sal i el pebre. Barregem bé amb una 
forquilla fins aconseguir una barreja suau. Seguidament 
estenem un tros de film de cuina sobre del taulell de cui-
na i estenem la tall de pernil serrà, li afegim una quarta 
part de l’farciment i enrotllem delicadament ajudats pel 
film. Un cop haguem aconseguit un cilindre, el enfil-
mamos com un caramel deixant-lo reposar dues hores 
a la nevera. Repetim aquesta operació amb les tres talls 
restants de pernil i la resta de l’farciment.

Ja estem oberts
Migdia - menú

Cap de setmana a la carta 
amb productes de temporada

938 03 18 64

 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

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada   ·  Tel. 938 03 13 57

PI
ZZ
A

93 805 55 46
C/lleida, 12 · igualada

T’HO
 PORTEM 
A CASA

· 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 

Restaurant braseria i cafeteria

Productes
 de proximitat

Totes les mesures
 de seguretat

93 804 91 64  / 654 33 84 25 / www.elkubb.cat

·De dimecres a divendres al migdia 
menú de proximitat

·De divendres vespres a diumenge migdia 
menú degustació i carta

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·



Celebracions en honor a Sant 
Bartomeu, patró d’Igualada
Diumenge, dia 23, vigília 
de la festa:
•A  2/4  de  8  del  vespre:   
Vespres  solemnesi  missa  de  
vigíliaa  la Basílica.  Presideix-
Mn.  Eduard  Flores.  Anima-
ció  del  cant:  cor  polifònic  de 
voluntaris.
Dilluns, dia 24, festa 
de Sant Bartomeu: 
•A les 9 del matí: Missa habi-
tual dels dies laborables a la 
Basílica.
•A les 6 de la tarda:  Solemne 

Agost
21: Pius; Privat; Bonosi; Maximià; Ciríaca.

22: Mare de Déu, reina, i altres advocacions. Sant Timoteu.
23: Rosa de Lima; Felip Benici.

24: Bartomeu; Emília de Vialar; Àurea.  
25: Lluís de França; Josep de Calassanç; Genís; Patrícia.
26: Teresa de Jesús Jornet; Cesari d’Arles; Zeferí; Balduí.

27: Mònica.

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

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

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

Són  diverses  les  tradici-
ons  de  la  mort  de  Sant  
Bartomeu: algunes par-

len de crucifixió (Actes de Fe-
lip), altres que fou ficat en  un  
sac  i  llençat  a  les  deixalles  
(tradició  copta)  o  també  que 
morí apallissat (tradició armè-
nia). 
Tanmateix, en el poble cristià 
i  en  la  iconografia  quedà  
molt  gravada  la  tradició  que  
l’apòstol va morir escorxat 
viu. D’on ve aquesta tradició? 
el tram final de la   vida   de   
Sant   Bartomeu   està   recollit   
per   les   obres   de l’anomenat  
Pseudo-Abdies.  Són  un  grup  
d’obres  conservades en  llatí,  
que  tracten  de  la  vida  de  
diferents  apòstols  i  del  seu 
martiri, i que aconseguiren 

una gran difusió en l’edat mit-
jana. El mateix  apòcrif  expli-
ca  que  el  Pseudo-Abdies  era  
deixeble  de Simó  i  Judes,  que  
va  venir  amb  ells  des  de  la  
Judea  i  que  va ser consagrat 
per ells com primer bisbe de 
Babilònia.
L’any  passat  narràvem,  en  
aquest  mateix  ‘Full Domini-
cal’,  com Sant  Bartomeu  féu  
amb  la  sevapredicació  que  el  
rei  Polimi d’Armènia   i   tota   
la   seva   família   s’acabessin   
convertint, renunciant a la co-
rona.
Poc  després  que  Astiages  ini-
ciés  el  seu  regnat,  els  pon-
tífexs dels temples pagans van 
celebrar una assemblea i en 
ella van acordar queixar-se 
davant el nou monarca dels 

danys inferits als déus amb la 
profanació del temple reial i 
la destrucció dels ídols; i, en 
efecte, es presentaren davant  
Astiages  i  van  acusar  l’apòs-
tol  d’haver  ocasionat  amb  les  
seves  arts  màgiques  les  es-
mentades destrosses i d’haver 
pervertit a Polimi. 
Astiages es va fer ressò de la 
denúncia i, deixant-se portar 
de la còlera, va ordenar que 
immediatament mil soldats, 
perfectament armats, sortissin 
en persecució de Bartomeu,al 
qual els seus perseguidors van 
capturar i van conduirdavant 
el nou rei.Mentre l’apòstol ar-
gumentava i el rei escoltava, 
algú es va presentar i va comu-
nicar que la imatge de Baldac, 
un altre dels seus ídols, acaba-

Martiri i mort de Sant Bartomeu
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Eucaristia a la Basílica. Presi-
deix Mn.  Eduard  Flores i  fa  
l’homilia  Mn. Lluís  Vidal  di-
aca igualadí. 
El cor creat per a l’ocasió in-
terpretarà la missa polifònica 
que composà Pol  Requesens  
i  Roca, comptarem  amb  la  
participació  de  la  soprano 
Belen Barnaus i el baríton Fer-
ran Albrich, sota la direcció de 
Pere Lluís Biosca, acompanyat 
a l’orgue per Jonathan Carbó.

va de caure rodant per terra i 
de trencar-se en mil trossos. El 
rei, en escoltar aquesta notícia, 
va manar que apallissessin a 
l’apòstol i que després l’escor-
xessin viu.Després  d’haver  es-
tat  torturat  amb  terribles  tur-
ments,  els  seus  botxins  li  van  

arrencar  la  pell  de  la  mateixa 
manera que se sol aprofitar el 
cuir dels animals. L’apòstol que 
no deixa en cap moment de 
predicar la doctrina cristiana, 
és finalment decapitat.

Mn. Francesc Xavier Bisbal

Jordi Millàs Busquets

Ens unim al dolor de la família per la seva pèrdua i fem arribar 
el nostre més sentit condol

L’AFA, els alumnes, els mestres i la resta de la comunitat educativa 
de l’Escola Garcia Fossas, recordem,

Pare de l’escola

Igualada. 14 d’agost de 2020

Santiago Lucas Pascual
Ens deixà el passat dimarts  dia 18 d'agost a l'edat de 78 anys.

A.C.S.

Els teus estimats: esposa, Maria Concepció Serra Farré; fills, Marta i Carles, 
Maria i Àngel, Santi i Yasmina; néts, Helena, Bartomeu, Isabel, Jeroni, Èric, 

Ànnia i demés familiars volem agrair les mostres de condol rebudes

Igualada, agost de 2020Funerària Anoia, S.L.

En record de:



              

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

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

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Plantilles a mida, ajudes a domicili, ortopèdia tècnica i esportiva,
 llits articulats, ajudes gent gran

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

www.ortopediaalmenar.com

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

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

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

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

Hores convingudes

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

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

psicologa
Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

Tel. 699 68 96 65
eduarddarbramagri@gmail.com

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

·Odontologia general
·Ortodòncia ·Odontopediatria

· Implantaments

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

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

Dissabtes de 9h a 14h

Rbla. Sant Isidre 11 
Igualada

www.dentaligualada.com
Tel 93 737 17 17

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA
EDUARD DARBRA

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

ORTOPÈDIA CASESMa DOLORS 
CAPELLADES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

Per Publicitat:
93 804 24 51

publicitat@veuanoia.cat

PATROCINAT PER:

La Mútua de casa, per a tota la família

Passeig Verdaguer, 120 · Tel  938 032 796 · Igualada · www.lamutua.net 

a partir de al mes21,26€
la millor Assistència Sanitària

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

 

Més endavant també modi�carem la imatge 
però de moment hauríeu de canviar:

 

20,97€ per 21,26€

34,12€ per 34,60€

 

Us agrairia que m’enviéssiu les proves per 
donar-vos la conformitat.

 

Salutacions,

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

• 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

FARMÀCIES DE TORN

DIVENDRES 21: ESTEVE
Av. Països Catalans, 101

 DISSABTE 22:  PILAR
A. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 23:  
  ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 24: PAGÈS
Pau Muntadas, 58

DIMARTS 25:  LA CREU
P. de la Creu, 7

DIMECRES 26: MR SINGLA
Pujadas, 47

DIJOUS 27:  JUVÉ
Av. Montserrat, 27

DIVENDRES 28:  ESTEVE
Av. Països Catalans, 101



Albert Riba /  
Emprenedor, assessor, consultor, formador 
i autor de diversos llibres.

Emprenedor, assessor, consultor, formador i autor de diversos llibres:  Mamut o sapiens, 
La paràlisis que te activa i Tropa de Sapines. Actualment esta treballant en Sapiens 
Mindset, dedicada al ús del #PepopleAnalytics #BigData per a temes de cultura innovador 
i emprenedora, necessària en un entorn en plena transformació en el què estem.

Perquè treure un llibre que parla de “connexió monàstica” 
quan la imatge de l’església avui dia esta tan castigada/de-
teriorada?

Bona pregunta que jo mateix m’he fet molts cops i que té forces 
arguments però abans de tot cal tenir clara dues coses. Una cosa és 
la religió o l’església i altre la vida monàstica. Altre és que confonem 
religió amb espiritualitat.

En el meu cas, l’any 2010 vaig patir una paràlisis facial perifèrica i 
en aquell moment em vaig replantejar moltes coses perquè el meu 
dia a dia, tot i està content, se’m menjava. Va ser llavors quan vaig 
decidir aproximar-me a la vida monàstica de la mà del monestir 
de Montserrat i en una de les trobades mentre preparava el meu 
primer llibre, el prior em va oferir conviure amb ells.

Al plantejar-me escriure de nou, vaig adonar-me que aquesta qües-
tió generava interès i vaig decidir que escriure-ho seria molt interes-
sant i sobretot, em podria servir a mi i a molta gent.

Quina connexió hi veu entre l’església i l’empresa?

Entre la vida monàstica, entre com s’organitzen els monestirs, en-
tre com es relacionen entre la comunitat i de com s’ho han fet per 
perdurar tants segles, en podem extreure moltes pràctiques que ens 
poden ajudar segur. Sobretot en diria dues.

La vida monàstica, sustentada en cristianisme, budisme o altres, im-
plica un treball d’auto coneixement, de disciplina i de domini d’un 
mateix que es totalment necessari i més en un món boig com l’ac-
tual. I en segon lloc, la vida monàstica et permet tenir moments de 

silenci, solitud, austeritat, etc que son 100% necessaris per conviure 
aquesta acceleració que estem vivint en el món de les empreses

Abans de publicar el llibre tenia clar que en les meves intervencions 
en empresa, la vida monàstica podria servir i durant aquest confi-
nament o seqüeles del covid19, cada cop ho tinc més i cada cop les 
empreses s’hi aproximen més. 

Imagino que es va documentar en la història de l’església en fer 
aquest llibre. Quines van ser les seves fonts de documentació i 
persones vinculades en aquest món (monges, capellans, arxius 
diocesans...) i quina conclusió en va treure de tot plegat?

El meu treball s’ha centrat molt en la vida monàstica, en visitar mo-
nestirs tant benedictins com ciscertencs o budistes, converses amb 
diferents religiosos i desenes de llibres o documentació.

La principal conclusió és que hi ha un gran desconeixement i molts 
cops, una opinió gens argumentada. Es molt fàcil criticar la religió 
o la vida monàstica sense haver fet l’esforç d’aproximar-se. Per con-
tra, desde la vida monàstica es coneix molt més bé que succeïx al 
món extern. Crec que cal parlem més entre nosaltres i apostem per 
aquest diàleg intereligiós que deia en Raimon Pannikar

Proposa tècniques i pautes per a trobar-se un mateix. Aplicable 
en el món de l’empresa o també en el dia a dia en situacions 
quotidianes? Suposo que sempre relacionat amb el fet d’estar 
envoltat de gent, no?

Molta gent es pensa que els monjos o monges son persones que 
viuen soles i aïllades quan es totalment fals. Tenen moments de 

solitud i silenci però sempre es senten acompanyats. El problema el 
tenim els de fora que molts cops estem rodejats de gent i ens sentim 
sols, parlem amb gent però sembla que estiguem en silenci i fins i 
tots molts cops, estem acompanyats al llit de casa a tres centímetres 
però ens sentim sols.

Per a practicar aquests consells. Son necessàries les creences 
religioses de cada u, s’han de tenir coneixements religiosos 
per entendre el llibre? 

El llibre reflecteix clarament la meva educació de Maristes, les 
meves experiències benedictines i el meu interès pel món jesu-
ïta però també pel món budista, altres o fins i tot l’espiritualitat 
laica. He rebut missatges de força gent dient-me que sembla que 
sigui cristià, budista, laic, etc. Crec que hem aconseguit reflectir 
una mica de neutralitat i naturalitat.

El proper projecte d’emprenedoria és el Sapiens Mindset de-
dicada al ús del #PepoleAnalytics i al #BigData per a temes de 
cultura innovadora i emprenedora. En què consistirà? Quina 
connexió farà  amb el #PepopleAnalytics i el #Bigdata lligat a 
la cultura innovadora? 

Tot aquest viatge interior que diem, quan es lliga a l’emprenedoria 
te molt de sentit. Nosaltres el que intentem és aportar soluciones 
basades en ciència i tecnologia que ens ajudin a disposar d’una 
radiografia de cultura innovadora i transformadora per a par-
tir d’aquí, poder prendre millor decisions.

Tants rumors dels reis d’Espanya i de cop ens arriben els de la Cavalcada dels reis d’Igualada. Hom patia per l’impacte de la pandèmia i les dificultats que 
porten les grans concentracions, però sembla que el problema és ‘més negre’. Els moviments americans amb les seves  reivindicacions han escampat pel 
món el ‘black lives matter”. Avui, qui ‘no s’agenolla’, és un insolidari racista. I aquest missatge s’ha convertit en un tsunami que amenaça arrossegar-ho tot. 
I els posicionaments, emparats, recolzats o impulsats, per moltes administracions i mitjans públics i privats de casa nostra, fan molt difícil poder plantar 
cara. Ja no seran suficients els gestos. Ja no és creïble una política contemporitzadora per apaivagar els ànims i guanyar temps. La Junta sembla que haurà 
de triar entre una cavalcada a l’estil ‘modern’ de Madrid o Barcelona, o plantar-se, reivindicant la pròpia identitat per fer ‘el de sempre’. En alguns cenacles 
ja titllen d’intransigents Alcoi i Igualada, comparant-los amb els defensors de les curses de braus. D’intentar ser un patrimoni de la Unesco s’ha acabat sent 
controvertits i assenyalats. Es veu que els ‘irreductibles’ gals Asterix i Obelix i els bojos romans, només són un conte.  

“En el nostre dia a dia, 
del que es tracta no és desconnectar, 
sinó tenir la capacitat de connectar 
amb un mateix quan és necessari”

  Pia Prat i Jorba @PiaPrat

Divendres, 21 d’agost de 2020
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