
La Festa Major d’Igualada començarà el proper dilluns, amb activitats sense interrupció durant una setmana sencera.
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L’EDITORIAL

I l’Anoia?
A questa setmana, el Departament de la Vi-

cepresidència i Polítiques Digitals i Terri-
tori de la Generalitat ens ha explicat que 
té en marxa aquest estiu obres per millo-

rar la xarxa de carreteres i per reforçar el sistema de 
transport públic per valor de més de 300 MEUR. A 
la xarxa viària, s’han iniciat, hi ha en execució o fi-
nalitzaran aquest estiu 
una seixantena d’obres. 
Es tracta de treballs per 
eixamplar i millorar el 
traçat de diverses carre-
teres, construir variants 
que permeten treure 
trànsit dels nuclis urbans 
o actuacions per afavorir 
la funcionalitat, la segu-
retat i la connectivitat en 
determinats trams.
Així mateix, també s’estan executant un bon nombre 
de treballs de manteniment i posada a punt per a ga-
rantir unes condicions òptimes per a la conducció i 
un estat de conservació adequat de la xarxa.... De to-
tes les actuacions que observem en el comunicat de la 
Generalitat, no n’hi ha ni una a l’Anoia. Ni una.
A més, el govern català, que acostuma a explicar les 
seves actuacions en funció de la delimitació territori-

al del país, segueix obviant de manera reiterada l’Àm-
bit del Penedès, del que forma part quasi tota l’Anoia.
De tots és sabut que hi ha promeses damunt la tau-
la sobre la necessitat de dur a terme millores en la 
nostra xarxa de carreteres que, d’una o altra manera, 
també afecten a la circulació intercomarcal. Ja ni es 
recorda quan el llavors conseller Josep Rull va prome-

tre que “ràpidament” 
es faria una nova con-
nexió d’Igualada amb 
la Ronda Sud, obra 
que molt aviat ja tin-
drà els honors de  ser 
més llarga en el temps 
que la de la Seu.... sen-
se haver ni començat! 
Altres infraestructures  
del país -més costoses- 
ja estan acabades i es 

van anunciar molt després.... 
També es va prometre un desdoblament de la C-15 
entre Igualada i Capellades, i una continuació amb el 
sistema 2+1 fins a Vilafranca, i del projecte se’n sap 
bastant menys que de l’intenció, sembla que enèrgica 
malgrat haver sorgit com un bolet, d’allargar l’autovia 
Manresa-Berga fins a Puigcerdà....
Què està passant?  

 De totes les actuacions d’una 
llarga llista en millores a 
carreteres per part de la 

Generalitat aquest estiu, no 
n’hi ha ni una a l’Anoia. Ni una.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Marta Vilalta, portaveu d’Esquerra 
Republicana, ha demanat a Raquel 
Sánchez, ministra de Transports i exal-
caldessa de Gavà, que “No ens poden 
prometre contes de fades de compen-
sacions quan no s’han complert les 
compensacions anteriors”. 

Teresa Cunillera, delegada del govern 
espanyol a Catalunya, ha dit que “em 
congratulo de la taula bilateral s’hagi 
reprès i cal destacar el clima d’enteni-
ment i la voluntat de tirar coses enda-
vant” i va afegir que “el govern s’havia 
compromès a implementar 1.463 me-
sures abans del 2023, i ja  se’n porten 
realitzades el 32,8%. S’està treballant en 
el 93,8% del total i només 10 compro-
misos –que no va detallar– han decai-
gut de l’agenda de l’executiu”.

Javier Tebas, president la Lliga de 
futbol, arran de la negativa de Barça, 
Madrid i Bilbao de votar a favor de la 
‘Liga Impulso’, va dir “El Barcelona té 
gent molt intel·ligent prenent decisions 
i en les últimes decisions que esta pre-
nent es nota. La sortida de Messi va ser 
traumàtica, perquè durant un mes tot 
anava bé i en una tarda cau tot.”

Elisenda Paluzie, presidenta de 
l’ANC, diu que els costos d’aconseguir 
la independència de Catalunya serien 
“Setmanes o mesos de caos. Per això 
cal fer una declaració d’independèn-
cia efectiva i no reclamar un nou re-
ferèndum”. El següent pas seria pre-
sentar-se “com una nova autoritat en 
el context internacional i tenir prou 
força per ser reconegut com un estat”. 
I aquest seria el punt “on hi hauria un 
impàs de caos i els dirigents indepen-
dentistes han d’estar disposats a córrer 
aquest risc i assumir una transició di-
�cultosa.

Pere Folguera, un dels caps de la pla-
taforma Gràcia Llibertat, descriu amb 
claredat el sentiment dels centenars 
de persones d’arreu de Catalunya, 
dient que “cada setmana continuem 
sortint al carrer per reivindicar la � de 

la repressió de l’Estat espanyol contra 
el moviment independentista català, 
l’amnistia per a tots els represaliats i, 
en última instància, i com a objectiu 
al qual no es pot renunciar, la conse-
cució de la sobirania plena. La solu-
ció és resistir.” 

Pilar Alegría, ministra d’Educació 
i Formació Professional, ha dit que 
“La modernització de la Formació 
Professional és una prioritat estratè-
gica del Govern d’Espanya com a pa-
lanca del procés de recuperació de la 
nostra economia.”

Jaime Íñiguez, general de divisió en 
la reserva, que va ser cap del Coman-
dament Conjunt d’Operacions Espe-
cials a Afganistan, ha dit “Els soldats 
anem i marxem quan ens diuen els 
polítics, però és un error posar data 
de sortida a una operació. Esperem 
que la mort de més d’un centenar de 
soldats espanyols en aquelles terres 
no hagi estat en va.”

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, 
xiulada a la Festa Major de Gràcia, va 
dir “no deixaré que cap xiulet modi�-
qui els meus sentiments i afectes cap a 
persones que pensen diferent de mi.” 

La Poesia

Hi ha una frase del savi i pensador grec 
Aristòtil que diu: “La història explica el 
que va passar; la poesia el que hauria 
d’haver passat.” Que a la nostra vida i, 
per tant, a la nostra història li ha faltat 
i li falta poesia ha estat i és una realitat. 
I no pas perquè no hàgim tingut poetes 
que ens la fessin present cada dia, la po-
ètica de la vida amb la seva mirada. 
Però la poesia destil·la sobretot amor. 
L’amor en totes les seves excepcions, i 
estimar també comporta patir. Un dels 
poetes que feia versos plens d’amor –i 
de dolor– és el que avui fa vuitanta-cinc 
anys van afusellar: Federico García 
Lorca. Les seves obres es llegeixen, es 
representen, s’analitzen arreu perquè 
crec que la potència dels seus versos rau 
en la capacitat d’estimar que atresorava 
la seva mirada sobre la vida. Una lec-
tura dels seus poemes és capbussar-se 
en l’univers més festiu, brillant i lúcid 
d’aquest poeta de Granada com el més 
dramàtic i lúgubre que els seus versos 
ja van anticipar, a propòsit del col·lapse 
de la societat que l’envoltava amb una 
guerra a punt d’esclatar. 

Llegir Lorca avui serveix per ser cons-
cient que no hem avançat, que s’ha re-
trocedit en els drets i les llibertats de les 
persones. Perquè a través dels seus ver-
sos som testimonis de com s’estronquen 
somnis i vides de persones que s’esti-
men, és igual el sexe que tinguin, tot i 
que en aquell moment sí que n’era d’im-
portant i ara, malauradament, sembla 
que també. Mentre llegim Lorca serem 
testimonis del triomf de l’amor. De 
l’amor entre homes, entre dones, entre 
germans, entre amics…, de l’amor amb 
majúscules. I ser conscients de com 
l’amor als versos, a la poesia, a l’educa-
ció és molt superior que l’amor a les ide-
ologies, a la política, a les armes. 
Lorca deia que totes les coses tenen el 
seu misteri i que la poesia és el misteri 
que tenen totes les coses. Ell va tenir el 
do de desxifrar aquests misteris gràcies 
a la manera planera i senzilla d’entendre 
el món amb la poesia.
Article publicat a “El Punt-Avui”
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D es de ja fa uns anys tinc la sort, el 
privilegi  i la possibilitat de tre-
ballar colze a colze amb els Ser-
veis Bàsics d’Atenció Social  i, per 

tant, amb les professionals que hi treballen i 
que en de�nitiva són les que donen sentit i les 
que posen el cor i l’ànima a aquests serveis so-
cials tan poc coneguts i reconeguts per la nos-
tra societat. La col.laboració sempre ha estat 
excel.lent i entusiasta tot i la sobrecàrrega que 
en moltes ocasions ha suposat aquesta col.la-
boració. Els objectius �nals de les recerques 
que hem portat a terme conjuntament  i creu-
re en que el canvi és possible ha estat sempre 
l’esperança i la força que les ha empès a portar 
les a terme.
Durant aquest any també he tingut l’oportu-
nitat de participar en diferents formacions  a 
professionals de l’àmbit social de tota la pro-
vincia de Barcelona, des del Bages �ns al Ma-
resme. Ha estat una gran  experiència ja que 
m’he trobat davant persones molt motivades i 
implicades en la seva feina, amb ganes de for-
mar-se i millorar la seva intervenció però amb 
una gran sobrecàrrega a les seves espatlles que 
ha estat impossible no copsar ben aviat. Des 
dels ajuntaments més petits als més grans la 
sensació d’impotència ha estat la més habitu-
al. Ja havia escoltat la frase de “som adminis-
tratives cares” però en un dels cursos una pro-
fessional va dir “ens pensem que treballem en 
un restaurant d’alta cuina però estem portant 
un Mc Donalds”. També he vist caps, coordi-
nadors/es, polítics/ques i responsables patint 
per la situació i essent sensibles a aquest canvi 
necessari de paradigma.
Aquestes frases segurament són les que expli-
quen el perquè les professionals dels equips 

bàsics d’atenció social del Raval van decidir 
anar a la vaga. D’una banda, es manifesta-
ven per uns serveis socials dignes  i de qua-
litat “Fins a on i �ns quan podrem sostenir 
el malestar de les nostres veïnes si no tenim 
un escenari de futur d’oportunitats per oferir 
i una dignitat professional amb què fer la tasca 
d’intervenció social?”, es pregunten al mani-
fest. No podem associar el malestar només a   
la crisi social provocada per la covid…aquest 
malestar ja venia de lluny i, lamentablement, 
és compartit per les professionals de tota Ca-
talunya.  “És temptador al·ludir a la pandèmia 
com a excusa per a tot, però ja fa anys que 
alertàvem del que ara ha esclatat”, -a�rmen-.
També es manifestaven per deixar d’auxiliar a 
la comitiva judicial dels desnonaments, ordre 
que, per sort, al nostre territori, no s’ha pro-
duit… ‘ Els treballadors/es  reclamen decidir 
en funció de criteris tècnics si han de ser pre-
sents en els desallotjaments i, en tot cas, anar-
hi per assistir la família… un drama per a tan-
tes families i persones. El que si que ens uneix 
entre territoris als i les treballadores socials és 
l’escassetat de recursos per atendre la crisi de 

l’habitatge a totes les ciutats catalanes, sense 
solucions més enllà de l’emergència social, i 
que ens situa, com a�rmen les companyes de 
Barcelona, com a caps de turc de la ciutadania 
i dels moviments socials i veinals.
Aquesta jornada de vaga podia ser la pun-
ta de llança que faltava per a engrescar a les 
professionals a començar a manifestar aquest 
malestar i fer- lo saber a tota la societat, i així 
fer ressò d’una situació que si no es dona a 
conèixer, la societat la desconeix, o la pateix, 
i els mitjans de comunicació no la tindran 
mai en compte i seguiran parlant de les “as-
sistents” socials com han fet massa vegades en 
detriment de la difussió d’una rol professional 
apoderador, d’acompanyament a les families i 
persones vulnerables, de lluita contra les desi-
gualtats i el pro de la justícia social-
S’ha de produir un canvi de paradigma. Ja ho 
incorpora el nou pla estratègic de serveis soci-
als però ja fa molt de temps que persones com 
Fantova, Ginesta, Pelegrí i també nosaltres 
mateixos en les nostres recerques entre mol-
tres altres, ho hem repetit de forma constant. 
Tampoc és nou aquest desig entre les profes-
sionals del treball social. Al contrari, fa temps 
que bull.
Les ganes i la motivació hi són, el capital humà 
i l’expertesa de les professionals és immensa i 
encara poc apro�tat i explotat degut als con-
tinus constrenyiments als que s’ha sotmès als 
serveis bàsics d’atenció social, però ara és el 
moment de ser valentes i d’assumir política-
ment i tècnicament aquests canvis i rellançar 
els serveis socials per a ser el que mai havien 
de deixar de ser, un servei per a millorar la 
qualitat de vida i el benestar de totes les perso-
nes, famílies, grups i comunitats. Som-hi!!!  
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Serveis Bàsics d’Atenció Social, ja!!

Creus que s’haurien d’engalanar tots els carrers 
per Festa Major?

 Sí 60%  No 40%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

RAMON JULIÀ 

Doctor, des fa uns dies que ni dor-
mo, ni menjo, ni bec gens d’aigua. 

Què creu que tinc?

Doncs està molt 
clar. Son, gana 

i sed.
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JORDI SAVALL

Jordi Savall ha celebrat el seu aniversari oferint als amants de la 
música del país i d’arreu del món un nou Festival de Música que 
porta el seu nom. El I Festival Jordi Savall s’ha fet al Reial Monestir 
de Santes Creus amb cinc concerts.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

RENOVABLES
Joan Temprano - Vilanova del C.

Permeteu-me una reflexió.
A l’Anoia tenim una alerta per l’ano-
menada “taca solar”, una prolifera-
ció de projectes per generar ener-
gia verda. Podríem dir què estem 
d’acord amb aquesta idea:
Renovables Si! Però així No.
Sembla, que hem d’aconseguir re-
duir les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle, per normativa europea. 
Tenim un objectiu, i es veu què ja 
fem tard.
Per un altre costat, fent una cerca de 
municipis al mapa navegable  http://
icaen.gencat.cat/ca/energia/auto-
consum/autoconsum-fotovoltaic/
cercador-de-municipis-amb-boni-
ficacions-per-a-lautoconsum/in-
dex.html, trobem a la comarca de 
l’Anoia força ajuntaments, és molt 
recomanable veure quins, què cre-
uen irrellevant una ajuda als seus 
veïns bonificant l’IBI, en cas de dis-
posar de plaques fotovoltaiques.
Instalar plaques no és cap obligació, 
però sí una despesa considerable.
En resum, anem tard  planificant el 
territori per tal de buscar consens en 
aquests projectes, abans no ens els 
imposin els altres, i alhora, sembla 
què la sensibilitat del molts ajunta-
ments envers als que fan l’esforç en 
aquesta direcció, és, per dir-ho d’al-
guna manera, ridícula o inexistent, 
generant una evident desigualtat 
entre veïns de pobles propers.
Quants anys més hem de perdre, 
perquè polítics i l’opinió pública, 
facin possible una gestió sostenible 
dels recursos naturals (aigua, bos-
cos, món rural, gestió de residus)?
I l’energia elèctrica, de quin color 
la volem?

Tots sabem què és una qüestió de 
diners, prioritats i voluntat política; 
diners mai n’hi ha prou, però i les 
prioritats, i la voluntat política?
Si esperem fins arribar a la vora de 
l’abisme podem ensopegar, nosal-
tres o els nostres fills. 

TERCERA, QUARTA, 
CINQUENA... ONADA
Teresa Solé Hernández - Auxiliar 
d’Infermeria.

No ho sé, ja em perdo amb les ona-
des, què tal si nadem de manera di-
ferent?
Fins ara sols ens han ensenyat a 
utilitzar gel antibacterià, alcohol, 
portar mascareta, a estar confinats, 
a vacunar-nos, a tenir por i descon-
fiança.
És millor informar i informar de ve-
ritat, explicar que la por és immu-
nosupressora, que genera malaltia, 
debilitat, ansietat i angoixa, fer arri-
bar informació a la població que ca-
dascú té la capacitat de reforçar na-
turalment el seu sistema immunitari 
en poquets dies (els més petits) i en
poquetes setmanes (els adults).
Per què no fer arribar a la gent, que 
menjar “basura”, amb productes in-
dustrials i refinats, és el primer que 

destrueix les nostres defenses, i que 
l’eficàcia del nostre sistema immu-
nitari, depèn bàsicament de la qua-
litat de la nostra flora intestinal i 
per tant, aquesta només dependrà 
de la qualitat del què mengem.
És necessari doncs menjar fruites i 
verdures crues, locals i de tempora-
da, és la millor manera d’acumular 
ràpidament les nostres reserves de 
minerals necessàris per al nostre 
sistema immunitari.
Per què no fer arribar que un dejuni 
amb sentit comú i controlat reforça 
el sistema immunològic i que una 
correcta respiració té la capacitat 
de reduir els alts nivells de cortisol, 
hormona reguladora del teu estrès?
Per què no es parla dels beneficis 
d’una dutxa d’aigua freda o un bany
d’aigua de mar que en pocs dies aug-
menta el nivell de limfòcits T.
Per què no explicar que tenim plan-
tes com l’equinàcea, el saüc, l’arte-
misa, la farigola, que en les seves 
formes concentrades i correctment 
utilitzades augmenten els diferents 
paràmetres immunològics en po-
ques setmanes.
Per què no parlem dels efectes de 
la vitamina C en dosis altes, de la 
importància de la vitamina D i dels 
efectes de els minerals com el zinc, 
seleni, magnesi... tot això és fàcil 

d’aconseguir i més o menys assequi-
ble.
També cal saber que és molt benefi-
ciosa i gratuïta l’exposició a la llum 
solar, molt necessària per la nostra 
salut (ja que sense energia res, abso-
lutament res existiria).
Per què no expliquem que l’activitat 
física, la dansa, ballar…, bé en defi-
nitiva, moure’s, activa les hormones 
de l’alegria i benestar (endorfina, 
serotonina, dopamina i oxitocina)?
Per què no parlem de la importància 
dels nostres pensaments i de la con-
nexió entre la ment i el cos?
Per què no expliquem que l’amor, 
la companyia, les trobades entre fa-
miliars i amics, curen molt més que 
l’aïllament i la desconfiança?
Per què no parlem que els humans 
necessitem el contacte amb la na-
tura, ja que formem part d’ella, ens 
dóna benestar i pau interior?
I per últim, per què no intentem 
treballar amb tractaments que fun-
cionen i no tenen efectes secunda-
ris contra qualsevol classe de virus i 
en aquest cas també el SARS-CoV2, 
com és el CDS o diòxid de clor que 
en les dosis adequades no té cap 
risc, al contrari, és beneficiós per al 
nostre organisme?
Cal doncs obrir les ments i deixar 
de banda la ciència que per mi va 
deixar de ser ciència quan es va ven-
dre als laboratoris. I quan matèries 
primeres sense patents són vetades 
de bons estudis i de la seva comer-
cialització.
Quantes onades hem de viure per 
reflexionar i actuar sobre el tema, jo 
ho tinc clar, tu ho tens clar?...
Es pot nadar de manera diferent!
Deixem de tenir por, d’allò que apre-
nem a entendre
Madame Curie
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La nova web on 
trobaràs tots els cotxes 

de km 0 i segona mà 
de la comarca 
amb un sol clic

de km 0 i segona mà 

www.veudelmotor.cat



Antònia Abante i Vilalta va 
ésser escriptora, poeta, 
aimant i col·laboradora 
en havaneres i en la can-

çó catalana. Va néixer a Barcelona el 
14-2-1921 i hi va morir el 2007. Vui-
tanta-sis anys, doncs, que van ser vis-

cuts en plenitud. Cofundadora de Po-
esia Viva de Barcelona, amb Josep Colet i Giralt, l’any 
1977. I un dissabte de l’any 2005, 19 de novembre, va 
ser protagonista de la sessió 80 a l’Aurora. Es presentà 
el seu llibre: Amb la ploma del cor en el qual recrea la 
vida i miracles de catorze personatges de casa nostra. 
Heus aquí la llista de persones i títols de cada poema.
Antoni Gaudí  (Torres cel enllà),  Montserrat Caba-
llé  (Lligam d’amor),  Salvador Dalí  (Sempre eminent), 
Josep Carreras (Català universal), Lluís Companys 
(Màrtir), Xesco Boix (Un grapat de �ors boscanes), 
Xavier Cugat (Ressons de violí), Marina Rossell (L’ona 
d’argent), Pau Casals (Al Gran Mestre), Doctor Josep 
Trueta  (Català de soca-rel), Charlie Rivel (Cançó a un 
pallasso universal),  Mary Sampere (Himne a l’humor 
i a l’amor), Joan-Manuel Serrat (A una veu molt nos-
tra), i Pau Gasol (Per fer història).
A l’Aurora, una amalgama de paraula, música, can-
çó i escenogra�a.  Intervingué en directe el cantant 
Francesc Mir, de Sants.  La recitació va ser d’Adoració 
Aliberch, Elisabet Bonet i Maria Teresa Ratera (tres 
senyores de la paraula). Aparegué també en escena el 
celebrat titella de Charlie Rivel (de Josep Maria Ber-
tran), i altres elements artístics presentats per la jove 
Assumpció Ferran. Tot preparat, feliçment, per l’esce-
nògraf Tomàs Berzosa. Hi hagué �nalment la recita-
ció, per Ferrer, de “L’avi casteller” de la pròpia Antònia 
Abante.  Aquest poema, just el diumenge abans de 
venir a l’Aurora, havia estat proclamat guanyador de 
l’Englantina dels Jocs Florals de  l’ACA a  l’Ajuntament 
de Barcelona.  Aquell dia i en aquells Jocs,  l’Abante hi 
guanyà també la Viola.  Però no hi pogué assistir en 
estar hospitalitzada.
I un digne afegitó. Oferim avui el poema de l’Abante, 
en homenatge també als Moixiganguers d’Igualada. 
Han estat guanyadors del projecte cultural presentat 

L es imatges -i les cròni-
ques periodístiques- 
que ens arriben de l’Af-
ganistan fan basarda. 

La ràpida entrada dels talibans 
ha generat tant de terror entre els 
afganesos que el “campi qui pu-

gui” s’ha generalitzat a la capital del país: Kabul.
Deixaré per un altre dia, si s’escau, l’anàlisi del què 
ha portat al desastre de l’Afganistan on, per exem-
ple, els talibans disposen de 17.000 tones d’arma-
ment espanyol que els va regalar José Maria Aznar 
que els considerava “luchadores por la libertaz”. 
Avui només parlaré d’unes situacions que m’han 
colpit.
Per començar és inexplicable la passivitat de tota 
la premsa que pràcticament no va dir res quan els 
talibans anaven conquerint capitals de província 
sense que l’exèrcit governamental afganès presen-
tés la mes mínima resistència. La premsa espa-
nyola només ha aixecat la veu d’alarma quan han 
entrat, també sense lluita, a Kabul. Igualment han 
fet els governs que només s’han mobilitzat a l’hora 
de fer tornar el personal de les seves ambaixades. 
Els serveis “d’intel.ligència” de tots els països s’han 
cobert de glòria. (Aquí faig un incís per a recoma-
nar la novela “El sastre de Panamà”, de John Le 
Carré que explica que fan els espies. Una lectura 
molt oportuna aquests dies).

Ara bé, el que em revolta i m’indigna, es veure les 
imatges de la fugida d’afganesos del país. Dalt dels 
avions �etats pels països occidentals només hi van 
homes. Ni dones ni nens, només homes. Com és 
possible considerar-se ésser humà i deixar a mans 
dels talibans a les dones i els nens que en són les 
principals víctimes? Encara més, quina mena de 
refugiats ens arribaran?
I es just aquí on tinc els meus dubtes a l’hora d’es-
criure aquesta columna. Fa bé el president de la 
Generalitat en oferir Catalunya per a acollir els 
refugiats que ens toquin? Veient que la inefable 
Ada Colau ha ofert Barcelona per a acollir 50 re-
fugiats afganesos -he de concloure que seran tots 
homes- quan té abandonats a la ciutat dos mil 
sense sostre. Hi ha polítics que en lloc de gestió 
municipal, es dediquen a conrear una carrera 
personal en bene�ci propi. Propi d’ells i de llurs 
famílies.
Posats a acollir refugiats -que ho hem de fer- pro-
poso que acollim dones i nens i neguem l’entra-
da als insolidaris -tots homes- que d’entrada no 
han complert amb la obligació bàsica de tot ésser 
humà que és defensar als seus. No pretenc pas 
un menú solidari “a la carta” però no tinc ganes 
d’acollir persones tan insolidàries com les que he 
vist en els avions que surten aquests dies de Kabul. 
A Igualada tenim experiència en acolliment de 
refugiats i a saber-los integrar en la nostra soci-
etat. Honestament no se pas que es pot apro�tar 
d’uns desaprensius que per a salvar el seu cul, no 
han dubtat en deixar enrere dones i �lls. 

Homes covards Els personatges d’Abante

JAUME SINGLA
@jaumesingla

al procés participatiu, lliure i popular, per Igualada 
Capital de la Cultura Catalana 2022. L’avi casteller.  
Avant amb els costums d’aquesta terra, / que ens fa sen-
tir rebuig a tota guerra! / El cant li surt del pit / a l’avi 
casteller que, amb la braçada, / aguanta la plantada, / 
tossut i ben fornit. / Avui és ferm puntal. Ple de bravesa, 
/ enlaira un clam al cel, de tal puresa, /que Déu l’ha 
d’escoltar! / Fou un bon escalador, tot un atleta / quan 
feia d’enxaneta / tot fent ballar la mà. / Més gran, fornia 
els quarts amb gosadia; / era valent, res no el retenia, / 
fou contrafort i afany. / Cos endurit, de bona arquitec-
tura, / cap vertigen d’altura / no el feia sentir estrany. / I 
l’avi casteller encara brega, / vell i xaruc, puntal que no 
es doblega, / amb altres que, com ell, / saben que mentre 
resti alè de vida, / per guanyar la partida / �ns s’hi farà 
la pell! / Contempla el nét -prou sap que no té ales-, / 
però el veu pujar amunt, lliure d’escales, / per coronar el 
bell cim. / I quan la tendra mà de l’enxaneta / escriu al 
cel l’aleta, / el gest es fa sublim. / Fa esborronar la pell 
sentir la gralla, / la munió de gent escolta i calla i un 
prec retruca al cel: / Senyor, que cap esforç no és endeba-
des, / serveu nostres volades i apuntaleu l’arrel! / Avant 
també els costums d’aquesta terra, / suport del català 
que amunt s’aferra / per vèncer els cimadals, / que quan 
llacem les mans amb fortalesa, / s’enlairi la fermesa / 
dels nostres ideals!. 
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Com és possible considerar-se ésser 
humà i deixar a mans dels talibans 
a les dones i els nens que en són les 

principals víctimes? Encara més, qui-
na mena de refugiats ens arribaran?

Agost de 2003.- L’edi�ci sani-
tari, de 24.000 metres quadrats 
de superfície construïda, tin-
drà un cost superior als 7.000 
milions de les antigues pesse-
tes. L’obra va ser adjudicada 
el mes de juny a Fomento de 
Construcciones y Contratas. 
Està previst que les obres es per-
llonguin al llarg de 30 mesos, als 
quals cal afegir-ne sis més per a 
la instal∙lació dels equipaments 
interiors. Per tot això es calcula 
que el nou hospital podria estar 
operatiu l’any 2006.

ERA NOTÍCIA AVUI FA 18 ANYS
La Generalitat ha iniciat la construcció

del nou hospital d’Igualada

JAUME FERRER I PIÑOL
Periodista



Torna el ball de bastons crònic de la Festa Major 
entre la Festhi i Ajuntament
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Igualada

Dilluns comença la 
Festa Major, dos anys 
després de la darrera, 
i encara molt adapta-
da a les restriccions, 
però no hi haurà toc 

de queda

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

D illuns vinent comen-
çarà la Festa Major 
d’Igualada, dos anys 

després de la darrera, i encara 
molt adaptada a la pandèmia 
del Covid-19. Les recomanaci-
ons de seguretat i les restricci-
ons del Procicat, han dibuixat 
una Festa Major reduïda en 
quant a activitats, sense massa 
noms de primera �la, i amb 
actes clàssics com l’espectacle 
del pregó o el “ball de les cinc 
places” que hauran d’esperar 
a l’any que ve. Això no obs-
tant, no hi haurà toc de queda 
des d’aquesta propera nit, per 
l’anulació decidida pel TSJC, 
de manera que es podrà circu-
lar durant totes les nits de Festa 
Major. 
En les properes pàgines podeu 
veure tot el programa de la 
festa �ns dijous. A la propera 
edició de La Veu, tindreu un 
Especial Festa Major de 72 pà-
gines amb més informació. 

Polèmica entre Festhi 
i Ajuntament
Un dels elements “clàssics” de 
la Festa Major que la pandèmia 
no ha evitat és la in�nita i crò-
nica mala relació entre algunes 
entitats -agrupades a la Fest-
hi, a més de la Coll@nada- i 
l’Ajuntament. Tant és així que 
des de fa algunes setmanes hi 
ha un “run run” que no s’atu-
ra a les xarxes socials, i que no 
té embuts en assenyalar al re-
gidor de Cultura Pere Camps 
i a l’alcalde Marc Castells com 
a “culpables” de la situació per 

la seva actitud i en esdevenir 
incapaços de “posar en el seu 
lloc” a determinats tècnics mu-
nicipals amb els quals és evi-
dent que no hi ha gens de bona 
sintonia mútua... I així any rere 
any. 

Vetos per “decisió política”
Aquesta setmana, la Federació 
del Seguici Tradicional Histò-
ric d’Igualada (Festhi) ha de-
nunciat que l’Ajuntament ha 
vetat l’engalanament de Festa 
Major que l’entitat volia fer als 
barris de la ciutat, i ho ha fet 
“per decisió política”. 
La Festhi engalanava de forma 
habitual la rambla Sant Isidre, 
la plaça Pius XII i les Neules 
a la Basílica de Santa Maria. 
Martí Claret explica que “no-
saltres ho fem a cost zero per 
l’Ajuntament, pel ciutadà, no-
més cobrem el material, cre-
iem que és un bon exemple de 
col.laboració público-privada. 
Aquest any ho volíem fer ar-
ribar a tots els barris, i així es 
va parlar amb les associacions, 
i el 10 de juny es va fer una pri-
mera reunió. Hi van voler par-
ticipar Poble Sec i Sant Crist, i 
en principi a l’Ajuntament els 
va agradar. Van demanar que 

els fèssim arribar el projecte, i 
el 3 d’agost ens van dir que no 
perque només participaven 
dos barris, i que els demés hi 
havien de poder participar. Ja 
els vam dir que estàven equi-
vocats, que ja s’havia fet i que 
era un projecte obert a tota la 
ciutat, vma demanar una reu-
nió però el regidor ja era de va-
cances. Finalment, el 16 d’agost 
ens diu que per decisió política 
el projecte aquest any no podia 
tirar endavant”.
Per a Claret “no ho entenem, 
creiem que l’Ajuntament està 
cometent un error com l’alçada 
d’un campanar, demanem que 
faci marxa enrere. Sap greu”.

L’Ajuntament,
“mal estructurat”
Per a la Festhi “l’Ajuntament 
està estructurat d’una mane-
ra que no facilita l’entesa amb 
les entitats. Li costa fer equips 
de treball multidisciplinaris, 
les coses no es treballen prou 

internament, i després sorgei-
xen problemes. L’Ajuntament 
necessita una reforma en la 
manera d’adreçar-se a l’associ-
acionisme igualadí. Sempre hi 
hem anat amb propostes se-
rioses, però necessitem que es 
corregeixen els problemes ad-
ministratius. Si hi hagues vo-
luntat política, això es podria 
arreglar”.

Els vestits nous del Ball de St. 
Miquel, i la subvenció
També s’han presentat públi-
cament els nous vestits del Ball 
de Sant Miquel i els Diables. 
Els vells estaven molt malme-
sos perque les teles inicials eren 
molt primes. S’han confeccio-
nat 35 vestits nous, així com el 
de la Diablessa, al taller “Vestits 
de l’Infern” de Riudoms, on hi 
ha un taller especialitzat, amb 
un cost de 6.157€. L’Ajunta-
ment ha aportat de subvenció 
400 euros, si bé des de l’entitat 
va demanar-ne 2.000, més els 

500 habituals que es lliuren a 
les entitats que fan aniversaris 
especials, com és el cas d’aquest 
any. “No sabem si aquesta xifra 
fa riure o plorar”, deia en roda 
de premsa Jordi Marcé. “Hem 
fet una instància per demanar 
explicacions, perquè no ho en-
tenem, és injust. Fa un mes que 
vam fer la instància i encara es-
perem una resposta”. 

La Diana, un nou acte
La Diana de Sant Bartomeu 
s’estrena aquest any, com a 
nou acte de la Festhi Es tracta 
d’unes “matinades” que es van 
mantenir vives �ns la segona 
meitat del segle passat. Des de 
diferents punts de la ciutat sor-
geixen columnes de cercavila a 
les 8 del matí, si bé aquest any 
per les restriccions del Covid 
això no es farà així. En canvi, hi 
haurà una vintena de punts de 
ballada. “No caldrà que posin 
el despertador”, avisava Claret.  
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Dilluns, 23 d’agost 
– Vigília de Sant Bartomeu

- A les 6 h, ENGALANA-
MENT FESTIU DELS CAR-
RERS amb tot tipus de garlan-
des per crear un ambient de 
festa major, amb voluntariat 
de la ciutat. Ho organitza: La 
FESTHI A la rambla de Sant 
Isidre, rambla General Vives, 
carrer de l’Argent, plaça de 
Pius XII.
- A les 10.30 h, PRESENTA-
CIÓ DEL SALERO, TABAL, 
L’ESTAMPA DEL SANT, I 
LLIURAMENT DEL PENÓ 
DE LA CIUTAT. L’estampa 
és a càrrec de Pep Valls. El 
Salero serà el Joan Pou Roca 
i el Saleret Guillem Pou Mar-
torell. L’entitat portadora del 
Penó serà la Comissió Caval-
cada dels Reis d’Igualada, amb 
motiu del seu 126è aniversari. 
El Tabaler d’enguany serà el 
Genís Baulida. Cal invitació. 
Aforament limitat. Al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament.
- A les 12 h, TRONADA 
D’INICI DE FESTA MAJOR. 
A càrrec dels Voladors, trabu-
caires d’Igualada. Aforament 
limitat amb tancament peri-
metral de l’espai. Acte amb 
foc. Al la rambla Sant Isidre.
- A les 12.30 h, TRASLLAT 
DE SANT BARTOMEU. Des 
de l’església del Roser a la ba-
sílica de Santa Maria, on es 
cantaran els goigs. Hi parti-
cipen: el Tabal; els Voladors, 
Trabucaires d’Igualada; el Ball 
de Sant Miquel i els Diables 
d’Igualada; Moixiganguers 
d’Igualada; Gegants del Bar-
ri de Xauxa; Gegants Vells 
d’Igualada; l’Àliga d’Igualada; 
Ball de Cercolets d’Igualada; 
Ball de Pastorets d’Igualada; 
Ball de Bastons d’Igualada; 
portants d’honor; imatge de 

Programa de la Festa Major de dilluns 23 a dijous 26

Sant Bartomeu i la Banda de 
Música d’Igualada. Ho orga-
nitza: La FESTHI. Recorregut 
condicionat: carrer del Roser, 
plaça de Pius XII, carrer de 
Santa Maria i plaça del Bruc. 
Acte pendent d’autorització 
condicionat a les restricci-
ons del Covid 19 dictades pel 
PROCICAT. En el cas que es 
pugui dur a terme se celebrarà 
sense públic. Acte amb foc.
- A les 18 h, MOZARTLAND, 
a càrrec de la Cia. Príncep To-
tilau. Concert-espectacle que 
convida el públic a asseure’s 
a l’habitació de jugar del pe-
tit Mozart i la seva germana 
Nannerl. Allà, amb la música 
en directe del compositor a 
càrrec d’un quartet de corda 
i �auta, tres actors esceni�-
quen amb màscares els contes 
populars que més van divertir 
al petit geni de Salzburg. Es-
pectacle per a nens partir de 3 
anys. Preu: 6 euros. Entrades 
per internet a www.tiquetsi-
gualada.cat i a taquilles (con-
sultar horaris). Aforament 
limitat. Al Teatre Municipal 
l’Ateneu.
- A les 19 h, VESPRES EN 
HONOR A SANT BARTO-
MEU i TOC DEL TABAL. 
Vespres solemnes de Sant 
Bartomeu presidides per Mn. 
Xavier Bisbal, rector “in so-
lidum” de la parròquia. Ho 
organitza: Parròquia de Santa 
Maria i FESTHI. Aforament 
limitat. A la basílica de Santa 
Maria.
- A les 20 h, OBERTURA DE 
L’EXPOSICIÓ: “FORÇA, 
EQUILIBRI, VALOR I SENY 
I… MOIXIGANGUERS”, de 
Pau Corcelles Hontoria. Fins 
al 12 de setembre. Quan ve-
iem els Moixiganguers ens so-
lem �xar amb l’espectaculari-
tat i magni�cència de les seves 

construccions, però un castell 
no deixa de ser la suma de 
molts petits detalls i esforços. 
Ho organitza: Ajuntament 
d’Igualada. Aforament limitat 
a 20 persones. A la Sala Muni-
cipal d’Exposicions.
- A les 20 h, VERSOTS I BALL 
PARLAT del Ball de Sant Mi-
quel i els Diables, d’Igualada. 
Acte amb tancament perime-
tral adaptat a les condicions 
del PROCICAT. L’ús de piro-
tècnia serà amb la distància de 
seguretat entre l’espectacle i el 
públic. Entrades per Internet 
a www.tiquetsigualada.cat i a 
taquilles (consulteu horaris). 
Aforament limitat. Acte amb 
foc. A la plaça de l’Ajuntament.
- A les 21 h, La PASSACA-
LLE, Vigília del Sant. Hi par-
ticipen: el Tabal; els Voladors, 
els Trabucaires d’Igualada; el 
Ball de Sant Miquel i els Di-
ables, d’Igualada; els Moixi-
ganguers d’Igualada; el Ball 
de Cercolets d’Igualada; el 
Ball de Pastorets d’Igualada; el 

Ball de Bastons d’Igualada, els 
Gegants Vells d’Igualada i la 
Banda de Música d’Igualada. 
Els homenatjats són l’alcalde i 
el consistori, l’Ateneu Igualadí, 
els Portants d’honor, el Casal 
Popular d’Igualada, el Foment, 
la Coll@nada i Òmnium Ano-
ia. Ho organitza: la FESTHI 
Recorregut condicionat: pla-
ça de l’Ajuntament, carrer 
de l’Argent, plaça de la Creu, 
carrer Garcia Fossas, ram-
bla Sant Isidre, carrer Òdena, 
placeta de Sant Josep, carrer 
Sant Pau, carrer Esquiladors, 
carrer del Vidre, carrer Trini-
tat, carrer de la Soledat, plaça 
del Rei, carrer del Roser, plaça 
Pius XII, carrer Santa Maria i 
plaça del Bruc. Acte pendent 
d’autorització condicionat a 
les restriccions del Covid-19 
dictades pel PROCICAT. Acte 
amb foc.
- A les 22 h, CINEMA SOTA 
ELS ESTELS: “No mataràs”, 
dins el Cicle Gaudí. (�riller) 
92 min. (versió en espanyol). 

Ho organitza: Ajuntament 
d’Igualada amb la col·labo-
ració del Cineclub Ateneu. 
Entrades per internet a www.
tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consultar horaris). Afora-
ment limitat. Al pati de l’Esco-
la Pia.

Dimarts, 24 d’agost 
– Sant Bartomeu

- A les 8 h, DIANA. Anun-
ciament de la diada de Sant 
Bartomeu amb actuacions als 
barris de la ciutat. Ho organit-
za: la FESTHI. Acte pendent 
d’autorització condicionat a 
les restriccions del Covid-19 
dictades pel PROCICAT.
- A les 9.15 h i 11.15 h, VISI-
TES GUIADES AL FORT DE 
SANT MAGÍ. Descobriu de la 
mà del David Martínez un lloc 
històric amb molt d’encant i 
que �ns fa poc ha estat amagat 
a la gent d’Igualada, un edi-
�ci que es va aixecar durant 
la Primera Guerra Carlina al 

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA

I ET PREPAREM LA 
COMANDA PERQUÈ 

ELS PUGUIS RECOLLIR 
A LES NOSTRES
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1837, i la torre i el dipòsit de 
l’aigua de Rigat (1928). Visi-
tes diàries �ns al dissabte 28 
d’agost. Entrades per internet 
a www.tiquetsigualada.cat i a 
taquilles (consultar horaris). 
Aforament limitat a 30 per-
sones. Accés pel carrer de la 
Salut, 40.
- A les 11 h, CREACTIVA’T 
AL MUSEU. Farem un acces-
sori dracorí�c per lluir durant 
la Festa Major. Converteix-te 
en un drac i vine’ns a veure a 
la Casa de la Festa. Entrades a 
www.tiquetsigualada.cat. Afo-
rament limitat a 40 persones. 
Al pati del Museu de la Pell.
- A les 12 h, MOZARTLAND 
a càrrec de la Cia. Príncep To-
tilau.  Aforament limitat. Al 
Teatre Municipal l’Ateneu.
- De 10 a 14 h, VINE A LA 
CASA DE LA FESTA a visitar 
la imatgeria. Fins al 29 d’agost. 
Vine a visitar Els Nanos, els 
Petits Gegants de la Ciutat, els 
Capgrossos de la Ciutat, els 
Gegantons Pia i Tomeu amb 
els seus pares, el Tonet Blan-
quer i la Conxita Teixidora, els 
Gegants de la Ciutat i l’Àliga 
d’Igualada; els Gegants cente-
naris de la Font Vella, Botines 
i Pilar, els Gegants de la Font 
Vella, els Gegants de Sant Ig-
nasi del Barri de Xauxa; el 
Drac Bufarot i el Drac Xerric 
dels Petits Diables d’Igualada; 
el Flameus dels Mal Llamp; 
el Drac d’Igualada i la Víbria 
Jove, on descansen tot l’any 
�ns a les dates de les actuaci-
ons. actuacions. Aforament 
limitat. Si es permeten les 
cercaviles sense perimetrar la 
imatgeria serà a l’Ajuntament 
del 25 al 30 d’agost. Al Museu 
de la Pell.
- A les 18 h, “MIQUES”. MI-
CROTEATRE FORA DE 
L’AURORA. Una adaptació 
de “Xiques”. Espectacles curts 
creats per artistes de l’Anoia i 
en espais a l’aire lliure. Preu: 
20 euros. Entrades per inter-

net a www.teatreaurora.cat. 
Aforament limitat.
- A les 18 h, MISSA CAN-
TADA EN HONOR A SANT 
BARTOMEU. Presidida 
per Mn. Eduard Flores, farà 
l’homilia Mn. Xavier Bisbal. 
Ambdós són rectors “in soli-
dum” de la parròquia. Estrena 
de la missa cantada composta 
per Carles Prat. Missa organit-
zada per la Dena de Sant Bar-
tomeu, amb la coordinació de 
la FESTHI. Aforament limitat. 
A la basílica de Santa Maria.
- A les 19 h, PROCESSÓ DE 
SANT BARTOMEU. El Taba-
ler; els Voladors, Trabucaires 
d’Igualada; el Drac d’Igualada, 
la Víbria d’Igualada i els Dia-
bles d’Igualada; el Ball de Sant 
Miquel i els Diables, d’Iguala-
da; els Moixiganguers d’Igua-
lada; els Gegants Vells; els 
nanos d’Igualada; els Gegants 
de la ciutat amb els grallers de 
Dessota; l’Àliga d’Igualada; el 
Ball de Cercolets d’Igualada; 
el Ball de Pastorets d’Iguala-
da; el Ball de Bastons d’Igua-
lada; les banderes de barris i 
gremis; portants d’honor; la 
imatge de Sant Bartomeu; la 
policia de mitja gala; el Penó 
de la ciutat amb els portadors 

d’enguany; la Creu Roja; el 
Salero, les autoritats, la cor-
poració municipal i la Banda 
de Música d’Igualada. L’Asso-
ciació Cultural Dessota gesti-
ona la imatgeria municipal no 
de foc. Acte organitzat amb la 
col·laboració de la FESTHI. 
Recorregut condicionat: pla-
ça del Bruc, carrer de Santa 
Maria, plaça de Pius XII, car-
rer de Custiol, rambla de Sant 
Isidre, carrer de Garcia Fos-
sas, plaça de la Creu, carrer 
de l’Argent, plaça de l’Ajunta-
ment, carrer del Born i plaça 
del Bruc. Arribada de la pro-
cessó amb l’entrada de Sant 
Bartomeu a la plaça de l’Ajun-
tament. Entrada de la imatge a 
la basílica de Santa Maria on 
es cantaran els goigs. Finalitza 
l’acte amb el retorn del Penó 
a l’Ajuntament. Acte pendent 
d’autorització condicionat a 
les restriccions del Covid 19 
dictades pel PROCICAT. La 
participació de les colles pot 
variar. En cas que no es pugui 
dur a terme se celebrarà de 
forma simbòlica sense públic. 
Acte amb foc.
- A les 22 h, CINEMA FA-
MILIAR SOTA ELS ESTELS: 
“La Mia i el lleó blanc”. (Aven-

tures) 98 min. (versió en cata-
là). M. Piqué, corredoria tèc-
nica d’assegurances, empresa 
col·laboradora de la Festa, fa 
possible aquest acte. Entrades 
per internet a www.tiquetsi-
gualada.cat i a taquilles (con-
sultar horaris). Aforament li-
mitat. Al pati Escola Pia.

Dimecres, 25 d’agost

- A les 9.15 h i 11.15 h, VISI-
TES GUIADES AL FORT DE 
SANT MAGÍ. 

- A les 18 h, CERCAVILA 
MENUDA I ARRIBADA 
DE LA IMATGERIA FESTI-
VA. Des de la Casa de la Fes-
ta a la plaça de l’Ajuntament. 
El Drac Xerric amb els Petits 
Diables i el Drac Bufarot amb 
els Pixapólvora d’Igualada; 
el Drac d’Igualada, la Víbria 
Jove d’Igualada i els Diables 
d’Igualada; el drac Mal Llamp, 
el Flameus, la Voraxcis, els di-
ables Mal Llamp i Petits Mal 
Llamp; els Moixiganguers 
d’Igualada; els nanos acompa-
nyats dels grallers d’Igualada; 
Agrupació Folklòrica amb el 
Ball de Cercolets, acompa-
nyats pels grallers Gallarda 
d’Igualada; els capgrossos de 
la ciutat acompanyats del Punt 
de Malura; gegantons Pia i To-
meu; Tonet Blanquer i Con-
xita Teixidora; Petits Gegants 
de la Ciutat, amb els músics de 
Dessota; el Bisbalet, la Cinta 
i els Capgrossos Carme i Ca-
terina; els Gegants del Barri 
de Xauxa; Gegants de la ciu-
tat, acompanyats dels grallers 
de Dessota, l’Àliga d’Igualada, 
el Salero i el Saleret. Recorre-
gut condicionat: carrer Joan 
Mercader, baixada de Sant Ni-
colau, plaça de la Creu, carrer 
de Garcia Fossas, rambla Sant 

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

Pau Muntadas, 46 
Tel 93 803 31 75 
Igualada

Pg. d’Aurèlia Capmany, 15 
Tel 93 803 31 75 
Vilanova del Camí

Masquefa, 21 
Tel 93 805 12 87  
Igualada

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ



Actes de la Coll@nada, la majoria al 
Pati de l’escola Garcia Fossas
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Isidre, carrer de Custiol, plaça 
de Pius XII, carrer de Santa 
Maria i plaça de l’Ajuntament. 
Tot seguit, BALLS DE LLU-
ÏMENT i lliurament del ram 
a la geganta, per part de l’al-
calde Marc Castells i Berzosa. 
Presentació a càrrec de la Sa-
lero i el Saleret. Acte pendent 
d’autorització condicionat a 
les restriccions del Covid-19 
dictades pel PROCICAT. La 
participació de les colles pot 
variar. En cas que no es pugui 
fer l’itinerari pels carrers, es 
farà en un espai perimetrat al 
carrer Dr. Joan Mercader, en 
dues sessions a les 18 h i les 20 
h. Aforament limitat. Entrada 
prèvia a www.tiquetsigualada.
cat i a taquilles (consultar ho-
raris). Acte amb foc.
- A les 18 h, “MIQUES”. MI-
CROTEATRE FORA DE 
L’AURORA.
- A les 19.30 h, OBERTU-
RA DE L’EXPOSICIÓ: “LES 
LLINDES DE LA CIUTAT”. 
Una selecció d’imatges dels 
anys que es troben inscrits 
a les llindes, façanes, bara-
nes, voltes, etc., dels edi�cis 
d’Igualada. Les fotogra�es són 
de Miquel Solà i Rossell i van 
acompanyades d’una imatge 
de les façanes i una breu resse-
nya històrica de l’edi�ci a par-
tir del llibres de la col· lecció 
local de la Biblioteca Central 
d’Igualada. Aforament limi-
tat 25 persones. Ho organitza: 
Ajuntament d’Igualada i Bibli-
oteca Central. Sala d’exposi-
cions de la Biblioteca Central 
d’Igualada.
- A les 20 h, CONCERT DE 
LA JOVE ORQUESTRA 
SIMFÒNICA DE L’ANOIA. 
El programa constarà de la 
“Simfonia inacabada” de F. Sc-
hubert, la Suite del ballet “El 
trencanous” de P.I. Tchaiko-
vsky i “La conga del fuego” 
d’A. Márquez. Sota la direc-
ció de Josep Miquel Mindán. 
Preu: 8 euros. Menors de 25 

anys, 5 euros. Entrades per in-
ternet a www.tiquetsigualada.
cat i a taquilles (consultar ho-
raris). Aforament limitat. Al 
Teatre Municipal l’Ateneu.
- A les 22 h, CINEMA FA-
MILIAR SOTA ELS ESTELS: 
“Jurassic World. El regne cai-
gut”. (Aventura fantàstica) 
128 min. (versió en català). 
Entrades per internet a www.
tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consultar horaris). Afo-
rament limitat. Al Pati Escola 
Pia.

Dijous, 26 d’agost
- De 9.15 h i 11.15 h, VISI-
TES GUIADES AL FORT DE 
SANT MAGÍ. 
- A les 12 h, CONFERÈNCIA 
INSTITUCIONAL: “Després 
de la plaga: episodis d’op-
timisme post-pandèmic al 
llarg de la història”, a càrrec 
de Jordina Sales Carbonell, 
Doctora en Historia Antigua 
i Arqueologia. L’acompanyarà 
com a relatora Marta Bartrolí. 
Entrades per internet a www.
tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consultar horaris). Afo-

Diumenge 22
17 a 00: jornada feminista al 
Territori Festiu del pati del 
Garcia Fossas. Inscripció ne-
cessària.
Dilluns 23
12.00 Vermut de la Tronada al 
Casal Popular el Foment.
19 a 20: Pregó. Al Territori 
Festiu del pati del Garcia Fos-
sas. Inscripció necessària.
20 a 21: Manifestació des del 
Territori Festiu a la plaça Pius 
XII.
Dimarts 24
Tot al Territori Festiu del pati 
del Garcia Fossas. Inscripció 
necessària:
11 a 12.45: La Coll@nadeta. 
13 a 15: Vermut 1a dosi.
21 a 00: Tria de les Espurnes.
Dimecres 25
Al Territori Festiu del pati del 

Dijous 26
Tot al Territori Festiu del pati 
del Garcia Fossas. Inscripció 
necessària:
12 a 15: Vermut Musical.
20 a 00: Operació Cigró (10 
euros).
Inscripcions a 
https://tiquetsigualada.cat

Garcia Fossas. Inscripció ne-
cessària:
12 a 15: Vermut amb la Bum 
Bum.
16 a 19: Seguim amb la Bum 
Bum.
19 a 21: O’Birring.
20 a 21: Tast de la Pomada, al 
Casal Popular el Foment.

rament limitat. La conferèn-
cia es podrà seguir en directe 
al canal Youtube de Cultura 
Igualada. Al Teatre Municipal 
Ateneu.
- A les 18 h, “MIQUES”. MI-
CROTEATRE FORA DE 
L’AURORA. 
- A les 18 h i 20 h, VISITA 
GUIADA AL REC DISTRIC-
TE CULTURAL. Visita co-
mentada a l’exposició “Rec 

Districte Cultural. Un barri en 
transformació” i ruta guiada 
pel barri del Rec, on es podrà 
conèixer i visitar l’interior d’al-
guns dels espais recuperats. 
Organitza: Museu de la Pell. 
Recorregut: Museu de la Pell, 
Taller Lubochka, Espai Crea-
tiu La MaCa. Entrades per in-
ternet a www.tiquetsigualada.
cat i a taquilles (consultar ho-
raris). Aforament limitat a 40 

persones per grup. Al Museu 
de la Pell.
- A les 20 h, CONCERT DE 
LA COBLA ALMOGAVA-
RENCA. Fundada a Capella-
des l’any 2013 i dirigida per 
Xavier Cassanyes. Amb la 
col·laboració de l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada. Preu: 
1 euro. Entrades per internet 
a www.tiquetsigualada.cat i a 
taquilles (consultar horaris). 
Aforament limitat. Al Teatre 
Municipal Ateneu.
- A les 21 h, PREGÓ I BALL 
PARLAT DE DIABLES 
D’IGUALADA. Espetec de 
foc a càrrec dels Petits Diables 
d’Igualada i els Mal Llamp 
d’Igualada. A continuació, el 
Pregó a càrrec dels Diables 
d’Igualada amb motiu del 25è 
aniversari de la colla, seguit del 
Ball Parlat dels Diables d’Igua-
lada.Durant el pregó es farà la 
presentació dels barrets nous 
de Llucifer i la Diablessa dels 
diables d’Igualada, fets per 
l’escola Gaspar Camps. Entra-
des per internet a tiquetsigua-
lada.cat i a taquilles (consultar 
horaris). Aforament limitat. 
L’ús de pirotècnia serà des de 
l’escenari, amb la distància de 
seguretat. Acte amb foc. Al 
Parc Central.

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
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Truca’ns!
93 804 24 51

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

Regala una subscripció anual de La Veu als qui més estimes 
per estar ben informats de què passa a la comarca. 

Només 78€ al any
Et portem el diari a casa!

Subscripció 2x1 Comerços
78€/any 
Subscripció 3x1 Pack Famílies 
120€/any

a més

Som la premsa de casa
cada setmana al teu costat
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CAPELLADES / LA VEU 

E l 2020 Capellades no 
va poder celebrar la 
seva festa grossa, però 

aquest estiu la cosa ja ha canvi-
at. Seguint totes les recomana-
cions i amb la màxima prudèn-
cia possible, s’ha viscut actes i 
propostes per a totes les edats.
Aquest dimarts s’ha tancat la 
festa amb un concert a la Font 
Cuitora de la Big Band de l’Es-
cola de Música.
Per la tarda la Plaça del Consell 
d’Infants s’ha omplert de nou. 
En aquesta ocasió, després del 
teatre, la xaranga, la màgia, els 
pirates i el cinema, hem tingut 
Heavy per a xics, una reversió 
del cançoner català a ritmes 
molt rockers.
A la plaça de Catalunya l’am-
bient ha estat molt més ma-
riner. Les havaneres amb els 
Pescadors de l’Escala ha fet ple, 
combinant valsets, havaneres i 
clàssics que no poden faltar a 
cap concert com la Bella Lola 
o El Meu Avi. El Peyu i els seu 
“Home Orquestra” va oferir un 
espectacle cronometrat d’una 
hora i cinc minuts amb humor 
variat i “personalitzant” bro-
mes sobre Capellades.
Per acabar la Festa Major de 
Capellades 2021 Estridents ha 

Acaba la Festa Major de Capellades 
amb molta participació de públic

comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

L a regidoria de Festes ja 
ha tancat el programa 
de la Festa Major 2021 

que arribarà als domicilis a �-
nals de mes, en paper, tot i que 
ja es pot consultar la versió di-
gital. Enguany es recupera amb 
la mirada posada també, en les 
mesures de seguretat sanitàri-
es. És per això, que hi ha alguns 
aspectes que caldrà tenir en 
compte, sobretot respecte als 
aforaments i la reserva d’entra-
des a partir del dia 15 d’agost. 
Regidora Eva Vadillo, crida 
l’atenció en el programa d’ac-
tes, la multiplicitat de con-
certs i la seva coincidència. 
S’ha fet expressament? Amb 
quina intenció?
Sí, s’ha fet així per una sola raó: 
perquè la gent es dispersi en 
els diferents actes programats 
i per evitar aglomeracions en 
un únic acte. I per això també, 
s’han fet coincidir en horari, 
perquè un cop estigui l’afora-
ment complet en un acte, no 
quedarà més alternativa que 
triar-ne un altre. 
Què més es farà per garantir 
la seguretat?
Tots els espais tindran control 
d’aforament i especialment en 
els concerts i en els actes pro-
gramats per diumenge al matí 
(que seran els més multitudi-
naris) s’haurà de treure entrada 
prèvia. La resta d’actes seran 
d’entrada lliure o prèvia invita-
ció, com és el cas de la procla-

Festa Major de Vilanova: 
seguretat sense renunciar 
a la qualitat i atractiu

mació de les pubilles. 
Quins actes destacaria especi-
alment? 
La veritat és que em costa des-
tacar algun dels actes, perquè 
crec que tots tenen molta quali-
tat i cadascun  tindrà el seu pú-
blic. Em sembla que en els qua-
tre espais alternatius que hem 
previst per dissabte a la nit, 
oferirem actuacions de molta 
qualitat. En la plaça del Mercat, 
hem intentat mantenir l’essèn-
cia que anem implantant de fa 
anys de fer un gran concert.
Cal fer recomanacions espe-
cials per gaudir de la Festa 
Major... Què li diria a la ciu-
tadania? 
Que vagin a gaudir dels actes 
programats. Hem preparat un 
programa de forma segura, del 
qual la gent podrà participar 
amb tranquil·litat. M’agradaria 
que tothom fos conscient del 
que ens ha costat preparar-lo, 
però també que encara estem 
immersos en aquesta pandè-
mia. Per això els demano que 
respectin les mesures de segu-
retat.
També m’agradaria destacar 
que sempre hem apostat per 
la Cultura, �ns i tot en els mo-
ments més difícils i complicats. 
Sempre hem pensat que la Cul-
tura és segura i davant de la ce-
lebració de les dates de la Festa 
Major volem insistir en això, en 
què podem sortir a gaudir-la, 
conscients de la situació, sense 
haver de prescindir dels espec-
tacles o els concerts.

consolidats. Això ens ha fet 
canviar algunes coses, com ara 
l’espai de la Font Cuitora on 
han passat molts dels actes i on 
tothom s’ha mostrat molt con-
tent amb l’ambientació amb les 
tauletes i les llums. Agrair tam-
bé a les entitats que han parti-
cipat activament de la festa. Un 
punt molt important a destacar 
és la plaça del Consell d’Infants 
que ha tingut una increïble re-
buda entre la canalla i també 
les famílies”.
Ara només falta mirar totes les 
fotogra�es dels dies 14, 15, 16 
i 17 i presentar-les al concurs 
organitzat per l’Agrupació Fo-
togrà�ca de Capellades.

posat ritme i coreogra�a, �ns 
arribar a una petardada de �-
nal.
La regidora de Festes, Susana 
Moreno, valora La Prèvia i la 
Festa Major “Teníem moltes 
ganes de poder-la celebrar i 
hem patit moltes restriccions 
que ens han tret actes molt 

NOVA
ACADÈMIA
D’IDIOMES

666 066 270
www.osullivansLA.com

osullivansla@gmail.com
Av. Barcelona, 148 -08700 Igualada

Matrícula gratuïta 
del 30 d’agost 

al 6 de setembre
AMB PROFESSORS NADIUS!

Av. Barcelona, 5  IGUALADA 
Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA
93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a



Humans de l’Anoia @humansanoia

#180 Albert Caballé Navarro
FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Joan Mangues @jmangues

Jordi Puiggròs @jordipuiggros67

Ton Lloret Ortínez @tonlloret

Joan Requesens @JoanRequesens

Col·lectiu Eixarcolant  @eixarcolant

Diana Gómez @dianagmz7

Mariona @mariona_ma

53 persones? És un A400M! Amb el mateix model 
d’Airbus, Alemanya està intentant evacuar 10.000 
afganesos i estan portant 130 persones per trajec-
te. Són literalment vides salvades 

No se si us adoneu, però tenim un altre Vietnam. 
I això pot portar molt fàcilment conseqüències 
molt pitjors que el Covid. És un fracàs estrepitós 
d’Occident. I això es pagarà car.

Un Net�ix de #museus i exposicions.
Tarifa plana que permeti tantes visites com 
vulguis. Cada mes entren nous museus/exposi-
cions i en surten d’altres. La traçabilitat permet 
conèixer l’usuari. Recomanar-li museus, llibres 
relacionats... Què us semblaria? @cultura_cat

El cartellisme és un art que �oreix per la Festa 
Major de Sant Bartomeu d’Igualada. Estic acla-
parat amb la creativitat que tenim.  
Re�ecteix les diferents maneres de viure la festa i 
també… la incapacitat de l’@ajigualada per lide-
rar-la amb un model on tothom s’hi senti part.

Divendres va �nalitzar del tot la campanya de 
micromecenatge per mitjà de la plataforma @
goteofunding, i juntament amb donacions di-
rectes, hem aconseguit 95 000€.

Número 1. Gràcies gràcies gràcies. 
#ValeriaNet�ix

Que a les festes majors les entitats venguin sa-
marretes en que la talla L és per dones de 50 kg,  
és d’una violència simbòlica enorme i tothom la 
té molt normalitzada. Per unes festes lliures de 
violència!

www.veuanoia.cat

3 El I Festival Jordi Savall tanca 
amb totes les entrades venudes1 La Festhi denuncia el veto 

de l’Ajuntament “per decisió 
política” a l’engalanament 
dels barris per Festa Major

2 Igualada, Piera i Masquefa se-
guiran amb toc de queda
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xarxes: El més llegit

#latevaveu  Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 
Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 

Vaig néixer a Igualada fa 34 anys. Visc amb 
el Sergi a qui estic convertint en igualadí 
d’adopció.

He tingut la sort de treballar des de sempre en 
el món de la comunicació. He estat onze anys 
ajudant a fer créixer Canal Taronja Anoia, on 
hi tinc una segona família. Ara m’encarrego de 
la comunicació de l’Ajuntament d’Igualada, 
un repte enorme que em permet viure el món 
de la informació des de l’altra banda.

M’avorreix enormement el to negatiu, 
destructiu i “hater” que impera en moltes 
xarxes socials, com per exemple a Twitter. De 
debò ens parlaríem així cara a cara?

Si somio en el meu futur, em veig regentant 
una Casa Rural, a l’Anoia.

  
@jordisaumell

  
@anoiaturisme

  
@perejaume

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
Un estudi situa Igualada com una de les ciutats on la població té un nivell d’empatia i de 
respecte entre els seus conciutadans més elevats de tot Europa.

Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Prescripció de l’acció de restitució de quantitats en 

cas de nul·litat de clàusules abusives.
J

Una demanda sostenida con dinero público que se alimenta de un 
consumo no satisfecho; eso es el corto plazo. Pienso que el quid de la 
cuestión en el medio plazo será la evolución del empleo del factor tra-
bajo, y la de los salarios.

Cal un enfocament industrial urgent cap a la #sostenibilitat i la #digita-
lització: dues palanques de canvi, no només de la recuperació econòmi-
ca, sino de l’economia que vindrà.

En inversions, els miracles són molt improbables. 
Cal invertir amb prudència i sentit comú.
Un cas com aquest que prometia rendibilitats del 20% setmanal no és possible 
(de manera sostinguda en el temps).
Aquests casos quasi sempre acaben en estafes. 

“ Com a empresari és important que miris el teu 
negoci des de diferents punts de vista.”

“Cal esperar de nou a veure què resol el màxim 
òrgan jurisdiccional de la UE ”

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

NATÀLIA MAS GUIX @nataliamasguix
Economista, mare de tres nens i actualment directora 

general d’Indústria del Govern de la Generalitat | DG of 
Industry, Government of Catalonia @empresa

Fa uns dies, anant en bicicle-
ta per l’Empordà vaig decidir 
agafar un trencall nou. De fet, 
no era nou, sinó que era el camí 

per on sovint torno quan faig una volta 
pel Cap Roig, però semblava nou, per-
què no l’havia fet mai en aquest sentit. 
A partir d’aquell moment, vaig comen-
çar a agafar els meus camins habituals 
en sentit contrari, i vaig descobrir quel-
com sorprenent: agafar el mateix camí 
en sentit contrari t’obre la ment i el cos 
a arbres, irregularitats, perspectives 
i, �ns i tot, olors diferents. Si t’agrada 
anar en bicicleta, córrer o caminar, 
prova-ho, i sabràs de què parlo.

Amb el cotxe passa el mateix. Posem 
el pilot automàtic i fem les mateixes 
rutes per anar als mateixos llocs. És 
e�cient en termes de velocitat, però el 
cervell no treballa el mateix que si pro-
véssim nous camins, com va concloure 
la doctora sueca, Annika Larsson. A 
l’empresa, sovint, també posem el pilot 
automàtic: treballem en el nostre dia a 
dia, gestionem l’equip, parlem amb cli-
ents, produïm, etc. En resum, mirem 
de seguir evolucionant com a empre-
sa i com a empresaris, però sovint ens 
quedem estancats i no sabem ben bé 
perquè. Em recorda a un empresari 
que portava uns anys movent-se sobre 
la mateixa xifra de facturació i bene�-
cis. “Està bé, vaig dir-li, però com ho 
veus tu?” Em va dir que estava avor-
rit. Després de quinze anys, l’empresa 
semblava que havia topat amb un sos-
tre que l’impedia créixer, ja no només 
en termes de facturació, sinó també en 
temps i excitació per a ell. Els primers 
deu anys van ser excitants perquè l’em-
presa estava en creixement i aconse-
guir l’estabilitat �nancera era clau; però 
un cop arribats als deu anys, i amb el 
tema econòmic resolt, semblava que 
tot funcionava per la inèrcia dels inicis. 
Em va trucar. Com em passa de vega-
des, va ser la primera vegada que algú 
extern mirava la seva empresa i, per 
tant, va guanyar una perspectiva que 

el va ajudar a treballar l’estratègia d’una 
manera diferent. De sobte, vam po-
sar-nos les ulleres de clients, empleats, 
competència, bancs, proveïdors... Vam 
decidir agafar camins diferents dins 
l’empresa, i, entre d’altres coses, vam 
descobrir que:

• els nostres clients es queixaven del 
nostre servei post-venda;
• tot i això, la competència ens veia 
com un referent al sector perquè eren 
encara pitjors que nosaltres (per això 
no perdíem clients, encara!!!);
• els treballadors nous estaven motivats 
i els antics integrats, però els del mig 
patien al no veure complertes les seves 
expectatives de creixement;
• els proveïdors valoraven la nostra 
posició com a socis estratègics més del 
que pensàvem.

Això va posar nous reptes al davant, 
que van desembocar en unes prioritats 
clares a executar, per a aconseguir més 
creixement i, sobretot, més temps i feli-
citat per a l’empresari.

La part més curiosa del projecte, va 
ser posar-se les ulleres del client. Vaig 
recordar al meu pare entrant en el 
despatx enfadat perquè havia trucat 
per telèfon i havíem trigat més de 
tres tons a respondre. És un costum 
que vaig heretar i que, encara avui, 
segueixo quan treballo amb clients de 
tota mena. Truco a les o�cines, dino 
al restaurant o compro a la botiga, 
i miro amb ulls de client. Després, 
quan acompanyo l’empresari, miro 
amb ulls d’assessor. I, quan analitzo 
els números, miro amb ulls d’auditor, 
inversor o banquer.

Com a empresari és important que mi-
ris el teu negoci des de diferents punts 
de vista. I això ho pots fer directament 
o fent les preguntes adequades als teus 
millors clients, els teus proveïdors clau, 
les teves persones clau i els teus asses-
sors de con�ança, entre d’altres.  

Com mirar l’empresa amb una perspectiva diferent

Oriol López Villena
oriol@oriolopez.com
www.oriolopez.com
 

“ Com a empresari és important que miris el teu 
negoci des de diferents punts de vista.”

Havent transcorregut quasi 
sis anys des de la prime-
ra Sentència del Tribu-
nal Suprem (de 23 de 

desembre de 2015, en acció col-
lectiva) que reconeixia el dret dels 
consumidors a reclamar les des-
peses de constitució del préstec 
hipotecari sobre l’habitatge habi-
tual, encara no s’ha resolt si el dret 
a reclamar la devolució d’aquestes 
quantitats prescriu, a comptar des 
que se n’ha fet el pagament, com 
sostenen algunes Audiències Pro-
vincials (entre elles la Secció 15ª de 
Barcelona) o des que es declarada 
la nul·litat de la clàusula per abu-
siva, com sostenen entre d’altres, la 
secció 1a. de la Audiència Provin-
cial de Girona.

El que si ha quedat aclarit, perquè 
així a més s’ha recollit en la nova 
llei de contractes de crèdit immo-
biliari és que les despeses de nota-
ria, registre, gestió i impost d’actes 
jurídics documentats que generi 
l’escriptura de préstec hipotecari, 
tractant-se de consumidor que hi-
poteca el seu habitatge habitual han 
d’anar a càrrec de l’entitat �nancera 
que concedeix el préstec.

El problema es planteja en relació 

amb els contractes celebrats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei (16 de juny de 2019). 
I és que aquí ni el propi Tribunal 
Suprem que es qui, segons el Tribu-
nal de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE) ha d’exercir la seva funció 
d’harmonització de la interpreta-
ció del dret nacional respecte de 
la doctrina comunitària (Sentèn-
cies de 14 de març de 2019 i de 3 
de març de 2020) sembla ser que 
tampoc no sap quin criteri aplicar 
o això es pot deduir del fet que ell 
mateix hagi plantejat nova qüestió 
prejudicial al TJUE per tal que re-
solgui sobre a partir de quan s’ha 
de computar el plaç de prescripció.

Per tant, cal esperar de nou a veure 
què resol el màxim òrgan jurisdic-
cional de la UE però personalment 
considero que amb la doctrina ja 
�xada pel TJUE, el TS ja podria 
haver resolt el recurs sense ne-
cessitat de plantejar nova qüestió 
prejudicial, perquè em temo que, 
el Tribunal europeu no es mulla-
rà en quant a quin dia cal iniciar 
el còmput del plaç i en deixarà la 
determinació al màxim òrgan de 
l’estat membre, instant-lo a fer-ho 
sense vulnerar el principi d’efecti-
vitat del dret de la Unió.  

Lidia Olivenza Ribé
LOR advocats. Especialistes en dret bancari
loradvocats@gmail.com

“Cal esperar de nou a veure què resol el màxim 



Per primera vegada a 
Copons es celebra una 

mostra per posar en 
valor la singularitat 
dels horts del poble a 

partir de visites, xerra-
des, tastos i activitats 

durant tot un matí

LA LLACUNA / LA VEU 

E l programa ‘A la fresca’ 
acompanya els especta-
dors de Canal Taronja i 

les teles locals aquest estiu cada 
tarda de 18 a 19:30h visitant 
poblacions de Catalunya. El 
dilluns 23 d’agost, La Llacuna 
serà el municipi protagonista. 
La plaça Major serà l’escenari 
on els periodistes Clara Tena i 
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Santa Coloma celebra el cap de 
setmana gran de la Festa Major
STA. COLOMA Q. / LA VEU 

Santa Coloma celebra 
aquest cap de setma-
na la majoria d’actes de 

la seva Festa Major. Durant 
la darrera setmana ja s’han 
anat fent xerrades, un escape 
room pel nucli antic o el mo-
nòleg d’Ana Polo i Oye Sher-
man d’ahir dijous al vespre, 
però és a partir d’avui diven-
dres que comencen el gruix 
d’activitats, amb més d’una 
trentena programades. Com 
és habitual, un dels primers 
actes serà el 3x3 de bàsquet 
organitzat pel CB Àguiles, 
que s’allargarà durant tota la 
tarda. També avui divendres 
hi haurà el pregó de festes, 
a càrrec de Marta Pontnou, 
colomina que darrerament 
ha agafat gran volada medià-
tica. Un cop acabi el concert, 
un dels plats forts de la Festa 
Major, amb el concert d’un 
dels grups catalans de moda, 
Ginestà.
El dissabte començarà amb 
un altre dels actes que ja son 
tradicionals a la Festa Major 
colomina, com és la  Fita Co-

lomina, una cursa d’orienta-
ció per a tots els públics per 
l’entorn de la Baixa Segarra.
Dissabte a la tarda serà el torn 
dels gegants i a la nit, un altre 
dels plats forts de les festes, 
com és la sarsuela catalana, 
Cançó d’amor i de guerra, 
amb la participació de diver-
sos cors. 
De cara a diumenge, a la tar-
da hi haurà seguici popular 
i també l’espectacle infantil 
Reggae per a xics.  Al vespre 
serà el torn del teatre i a la 
nit del correfoc estàtic a càr-
rec del la colla local, els Di-
ables Keresus. La jornada de 
diumenge es tancarà amb el 
concert de la banda tributa a 
Obrint Pas, Seguirem. 
Entre els actes de dilluns hi 
haurà la Mostra de Productes 
de la Baixa Segarra, sardanes 

amb la Cobla Sant Jordi o el 
també tradicional concurs 
d’aixecar caixes de cervesa, 
Alça-la. El concert de dilluns 
anirà a càrrec del grup cerverí 
Lasta Sanco. 
El dimarts, darrer dia de la 
Festa Major, hi haurà jocs 
d’estiu i proves d’obstacles. I si 
els actes de divendres comen-
çaven amb esport, un dels 
últims esdeveniments, serà 
el partit de futbol del primer 
equip de la Unió Esportiva 
Santa Coloma. També hi hau-
rà concert amb l’Orquestra 
Salvatana i els cinc dies de 
festa es tancaran amb el Cas-
tell de focs i el concert de � de 
festa amb el grup colomí Set 
de Veu. 
Des de l’Ajuntament de San-
ta Coloma, juntament amb 
l’associació la Minerva, s’ha 
treballat per fer tots els actes 
adequant-los a la situació sa-
nitària actual. Tant és així que 
un dels esdeveniments amb 
més èxit dels darrers anys, 
el concurs de paelles, aquest 
any s’ha hagut de suspendre 
per la prohibició de fer àpats 
a l’aire lliure. 

Canal Taronja surt “a la fresca” dilluns 
23 en directe des de la Llacuna

Sergi Lladó conversaran amb 
llacunencs i llacunenques so-
bre la vida al poble, com ara 
amb una colla d’àvies que cada 
tarda es troben al bar per jugar 
a cartes.
Així mateix, per la plaça hi 
passarà una família barceloni-
na, coneguda com ‘Els Heavys’, 
que fa anys va deixar el soroll 
de la ciutat per la tranquilitat 
de l’Anoia. Aquell dia tampoc 

hi faltarà talent local, ja que Les 
Majorettes de La Llacuna tor-
naran a actuar, després de ple-
gar els uniformes fa 3 anys, per 
fer un homenatge a l’associació 
que va estar activa al poble des 
del 1978. 
El programa comptarà amb 
públic en directe. Els cantants 
Albert Fibla (Castellfollit de 
Riubregós) i Joan Tena (Piera) 
amenitzaran la tarda.

COPONS / LA VEU 

El proper 29 d’agost es ce-
lebrarà la primera edició 
de la Mostra Hortícola 

de Copons, una mostra que 
arriba per divulgar, promoure i 
posar en valor l’excepcionalitat 
dels horts de Copons. Durant 
tot un matí es realitzaran tot 
un seguit d’activitats, visites, 
xerrades, tastos i activitats in-
fantils per donar a conèixer un 
dels secrets del municipi.
A les 9:30h del matí comença-
ran les activitats amb una visita 
guiada pels horts, on es mos-
trarà la singularitat d’aquest 
espai, organitzat per bancals 
delimitats per murs de pedra 
seca i un complex sistema de 
reg. També es posarà en valor 
la varietat de tomàquet singu-
lar que s’hi cultiva, el tomàquet 
de Copons, amb una xerrada 
especí�ca sobre les seves pro-
pietats que tindrà lloc a les 11h 
del matí.
Paral·lelament es celebrarà una 
activitat familiar, d’11h a 13h 
i durant aquestes dues hores 
s’aniran fent grups per apren-
dre a treure les llavors del to-
màquet per fer planter. A més, 
durant tot el matí el Celler 
Anna Rosell oferirà un tast 
de vins a la placeta davant de 
l’ajuntament, juntament amb 
una mostra de productes dels 
horts, acció contemplada per 
dinamitzar i donar visibilitat al 
comerç local del municipi.
A partir del migdia es realitzarà 
un Show Cooking i tast de pro-
ductes dels horts per assaborir 
els productes de proximitat i 
cultivats de manera sostenible.
Totes les activitats tindran 
lloc a la placeta de davant de 
l’Ajuntament, situada al C/
Àngel Guimerà, excepte la vi-

El 29 d’agost, 1a Mostra 
Hortícola de Copons

sita guiada que tindrà lloc als 
horts.  Les inscripcions per les 
visites guiades , totalment gra-
tuïtes, s’han de realitzar trucant 
a l’Ajuntament – 93 809 00 00. 
Consolidar el vincle de Copons 
amb els horts
La intenció d’aquesta primera 
mostra es promoure els horts 
de Copons i els seus valors i 
història, establint unes visi-
tes periòdiques que donin a 
conèixer les particularitats 
dels horts als habitants del 
municipi i de la comarca. 
S’estableix el marc per realit-
zar anualment la Mostra de 
Copons i periòdicament les 
visites dels horts i diversi�car 
el discurs turístic del muni-
cipi, creant un relat nou que 
s’afegeix al producte i visita ja 
existent, Copons: el poble de 
les amazones.

9:30 a 11:00' - Visita guiada: Singularitat
dels horts de Copons. Amb inscripció
prèvia a l'Ajuntament tel. 93 809 00 00
11:00 a 13:00' - Activitat familiar: Aprendre
a treure les llavors del tomàquet per fer
planter

11:00 a 11:30'- Xerrada: El tomàquet de
Copons: Peculiaritats i cultiu
10:00 a 14:00' - Mostra de productes dels
horts i tast de vins del Celler Anna Rosell,
elaborats a Copons 
12:00 a 14:00' - Show Cooking i tast de
productes dels horts 

1 ª  M o s t r a  h o r t í c o l a  d e  c o p o n s

PROGRAMA

Diumenge 29 d'agost 2021
de 09:30 a 14:00 h a la 

Placeta davant de l 'ajuntament

Amb la col·laboració:Organitza: Tomàquet de

Copons

Participa al sorteig 

d'una cistella 

de productes

13:00'

Aforament limitat segons
normativa Covid

Activitats coordinades per:

Durant els propers cinc 
dies es celebraran una 
trentena d’actes entre 
infantils, culturals, es-
portius i per als joves
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VALLBONA / LA VEU 

L ’Ajuntament de Vall-
bona d’Anoia ha pro-
gramat tot d’activitats 

pensades per al públic familiar 
per a la Festa Major d’aquest 
any, que tindran lloc dilluns 
23 i dimarts 24 d’agost. Com a 
la Festa del Roser, algunes ac-
tivitats tindran un aforament 
limitat a 100 persones, arran 
de les restriccions derivades 
de la pandèmia de Covid-19. 
Les entrades es podran dema-
nar al web de Reserva Prèvia 
del municipi.
Un dels plats forts de la Fes-
ta Major d’aquest 2021 serà 
el concert en família amb la 
popular cantant de cançons 
infantils Dàmaris Gelabert a 
la plaça de l’església a les 18.30 

Dilluns i dimarts vinents, 
Festa Major a Vallbona d’Anoia

Acaba la restauració de 
Santa Fe de Calonge
CALONGE DE S. / LA VEU 

L ’Ajuntament va fer un 
concurs públic per ad-
judicar les obres de res-

tauració de l’església de Santa 
Fe de Calonge de Segarra, amb 
un cost de 144.599,52 euros. 
L’empresa adjudicatària ha es-
tat Mulé Calaf, SLL., mentre 
que la coordinació i direcció 
de les obres ha anat a càrrec de 
l’arquitecte Xavier Claparols.
S’hi han fet les actuacions se-
güents: repàs de la coberta; 
consolidació del parament de 
pedra de les façanes no res-
taurades i substitució puntual 
de peces; millora i recuperació 
del timpà del portal romànic; 
recuperació de �nestres romà-
niques tapiades de l’absis i de 
l’absidiola sud; reobertura del 
portal barroc de migdia com 

VALLBONA / LA VEU 

E l ple de l’Ajuntament 
de Vallbona d’Anoia va 
aprovar per unanimitat 

la Proposta de projecte de Re-
forma del Passeig del Mirador, 
que té com a objectiu princi-
pal arranjar diferents punts 
de l’espai, donant continuïtat 
a l’estabilització del talús que 
ja s’ha executat d’urgència. 
El projecte servirà també per 
impulsar la zona del Passeig 
del Mirador, que actualment 
compta amb poca activitat per 
la presència de la línia de Fer-
rocarrils de la Generalitat que 
la travessa i per la manca de 
serveis municipals. Així, l’ar-
ranjament d’aquest espai dina-
mitzarà la part nord del muni-
cipi, adequant-la com a zona 
d’oci i de lleure, per a l’esport a 
l’aire lliure, per passejar o per 
acollir activitats culturals com 
concerts.
La reforma s’ha dividit en ac-
tuacions separades que s’ani-
ran executant en funció de la 
disponibilitat pressupostària i 

accés secundari; recuperació 
de �nestres romàniques tapi-
ades de la façana de migdia; 
recuperació del pas sud de la 
nau al transsepte; pavimenta-
ció de l’església; de�nició de 
nova delimitació d’enguixats i 
restauració d’ornaments; �na-
lització d’arcades (capelles) la-
terals de l’absis i eliminació de 
refosos d’antics accessos; instal-
lació d’electricitat i enllumenat; 
instal·lació de xarxa d’àudio i 
megafonia; millora de la segu-
retat, i millora de l’accessibilitat 
a l’interior (d’entrada i sortida). 
L’església és visible des de l’ex-
terior mitjançant un petit vidre 
situat a la porta d’entrada.
Les obres han estat �nançades 
íntegrament per la Diputació 
de Barcelona. Properament, 
l’Ajuntament té previst fer una 
jornada de portes obertes.

h, amb reserva prèvia. 
Després, doble sessió de cine-
ma a la fresca a les pistes de 
pàdel, amb dues pel·lícules 
pensades per al públic fami-
liar i amb valors socials que 
sumen, com l’amistat i la fa-
mília o el foment de la igual-
tat de gènere. A les 20.30 h es 
podrà veure la neerlandesa 
‘La meva setmana extraordi-
nària amb la Tess’ (apta per a 
tots els públics) i a les 22.15 

h, la guanyadora d’un Oscar 
‘�e imitation game (Desci-
frando enigma)’ (no recoma-
nada a menors de set anys). 
A més, durant la tarda de di-
lluns, de les 17 a les 21 h es 
podrà donar sang a la Sala 
polivalent.
Els actes de diumenge co-
mençaran amb l’o�ci religiós 
a Sant Bartomeu a les 11 del 
matí a l’església de Vallbona, 
seguit del concert homenatge 
pel centenari a Joan Bartrolí 
a càrrec de la coral Ara i aquí. 
A la tarda, de les 16 a les 19 h 
hi haurà in�ables a la piscina 
municipal. I l’acte de clau-
sura de la Festa Major serà 
el concert amb Josep Haro 
i Àuria Franch a la plaça de 
l’església a les 21.30 h amb re-
serva prèvia.

Vallbona reformarà 
el Passeig del Mirador

quines es considerin més pri-
oritàries.
Entre d’altres actuacions que 
s’hi faran, la primera consis-
tiria en la substitució per al-
zines, arbres que sí són natu-
rals de la zona i que resistiran 
millor el clima.
Se substituirà la malla que se-
para el passeig d’una propie-
tat privada a tota la llargada 
del passeig, tret de la plaça 
del �nal. També es podarà la 
part malalta o morta dels xi-
prers que toquen a la tanca, 
s’esclarissaran, i es plantaran 
a la seva base plantes autòc-
tones com farigola o romaní. 

D’altra banda, se substituirà 
el ferm del passeig per un de 
terra-ciment més estable i du-
rable, se’n canviaran els bancs 
i s’hi col·locaran papereres. 
L’Ajuntament negocia amb el 
propietari del solar del costat 
per mirar d’instal·lar-hi un 
pipicà.
A la zona de la font s’instal·la-
ran de nou llambordes sobre 
una capa de morter i es col-
locarà la font a una alçada 
més baixa que l’actual, fent-la 
més accessible. A la plaça del 
�nal del passeig se substitui-
ran els graons actuals per una 
pendent poc pronunciada.

199
389

€
Pàrquing gratuït 
pels nostres clients.

FINANÇAMENT A 12 MESOS SENSE INTERESSOS

 EN ULLERES DE MARCA AMB 
3 x 1
LENTS PROGRESSIVES PER  399€
AMB LA TERCERA ULLERA DE SOL

FINANÇAMENT 12 MESOS SENSE INTERESSOS

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada
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ST.M. SESGUEIOLES / LA VEU 

Sant Martí Sesgueioles és 
a punt per celebrar, del 
20 al 22 d’agost, la seva 

festa major. Enguany l’ajunta-
ment ha preparat un progra-
ma d’actes tenint en compte 
les restriccions per tal de fer 
front a la Covid-19.
La festa major s’iniciarà di-
vendres a les 18.30h, amb el 
concurs de dibuix infantil, a 
la zona de les barbacoes de la 
piscina.
Dissabte, a les 19h, se celebra-
rà la cercavila de gegants des 
del Centre Polivalent Josep 
Maria Torras Cao “La Fàbrica  
�ns a la Plaça. Acte seguit tin-
drà lloc el tradicional pregó, a 
les 19.30h, a càrrec de la Sra. 
Imma Muns, mestra i directo-
ra de l’Escola Font de l’Anoia. 
En el mateix acte també es ba-
tejaran els nous gegants Martí 
i Margaridó, acompanyats de 
l’Hereu i la Pubilla: Ona i Pol 
Piqué Rodríguez. 
A les 22 h de la nit, gaudi-
rem de l’actuació musical del 

Cap de setmana de Festa Major a 
Sant Martí Sesgueioles

Avui, concert Nocturnes 
a Argençola
ARGENÇOLA / LA VEU 

Avui divendres 20 
d’agost a la Pla-
ça Mariano Mestre 

d’Argençola podrem gaudir 
de Nocturnes, un concert 
amb dues veus femenines 
ben diferents.
A les 21:30 Marina Freixas, 
jove cantautora igualadina. 
Es defineix musicalment 
dins un estil de pop-rock 
intimista, i ens ofereix un 
bon repertori musical de les 
seves pròpies cançons, com-
binat amb versions de temes 
coneguts. Segur que no hi 
faltaran els seus dos singles 
«Déjalo» del 2020 i «No és 
impossible» que va treure el 
març d’aquest any i és un ho-
menatge a la lluita feminista
A les 22:45 Monkey Jane. 
Amb més de 10 anys d’ex-
periència sobre l’escena-
ri en diferents formacions, 
Monkey Jane és l’evolució ar-
tística de la Chica del Mono, 
que va treure el seu primer 
disc «Changes» (2020) me-
sos abans de començar la 
pandèmia. Ha decidit ressor-
gir amb una forma nova uti-
litzant la música com a eina 
per deconstruir-se enmig 
del caos cultural del panora-
ma actual. Aquest 2021 ens 
presenta el seu nou treball 
«Silent Noise». La seva músi-
ca la podem emmarcar dins 

VECIANA / LA VEU 

El proper diumenge dia 
22 d’agost el poble de 
Veciana viurà la seva 

festa major després de sus-
pendre totalment l’edició de 
l’any passat en motiu de la 
pandèmia de la covid-19.
L’edició d’enguany ha concen-
trat els tres dies de festa en un 
programant tant sols els actes 
que es poden celebrar mante-
nint totes les mesures de se-
guretat establertes per mini-
mitzar el risc de contagi. Així 
es que la festa començarà el 
diumenge a les 12 hores amb 
la missa solemne en honor a 
la patrona del poble. L’acte 
que tindrà lloc a la sala poli-
valent del nou Centre Cultu-
ral de Cal Pesseta, que és més 

un estil indie pop folk, però 
fuig de les etiquetes. Cada 
cançó ens explica una his-
tòria.
Aforament limitat: 120 per-
sones. Cal fer reserva prèvia 
per assistir-hi a argençola.
cat. Hi haurà servei de bar.

Suspesa la Passejada 
Nocturna de Rocamora
La Passejada Nocturna de Ro-
camora que organitzen els 
Amics dels Cavalls de l’Anoia i 
l’Ajuntament d’Argençola, tam-
poc es farà aquest 2021. Les 
restriccions derivades de la 
pandèmia de Covid-19 encara 
no ens permeten recuperar el 
format habitual: caminada, re-
frigeri i concert a Rocamora. 
La 10a.ediciò haurà d’esperar 
al 2022.
Tot i així l’Ajuntament tenia 
el compromís amb les artis-
tes contractades pel concert, 
de recuperar durant el 2021 les 
actuacions suspeses l’any passat.

grup KSONRONDA, grup 
balaguerí de cançons de 
gresca, folk, taverna i sobre-
taula. L’acte està organitzat 
per  l’associació cultural “La 
Corriola”. 

El diumenge dia 22, a les 12 
h, tindrà lloc la tradicional 
Missa Solemne.
Pel que fa als actes de la tarda 
de diumenge, enguany a les 
18 h se celebraran les finals 
de frontó, i a les 19.30h el 
concert a càrrec de l’Orques-
tra Madison donarà per fi-
nalitzat el cap de setmana de 
festa major. 
Durant la festa major es po-
drà visitar l’exposició de pin-
tura “Contrastos”, de Josep 
Patsí, a la Capella del Roser 
de Sant Martí Sesgueioles.  
La inauguració tindrà lloc el 
19 d’agost, a les 19 h. 
L’exposició es podrà veure els 
dies 20, 21, 22 i 23 d’agost, de 
12.30 a 13.30 h i de 19 a 21 h.
D’acord amb les mesures de 
seguretat obligatòries per fer 
front a la Covid-19, les ac-
tuacions es faran asseguts i 
amb reserva prèvia de tiquet.
Les actuacions musicals es 
faran a la Plaça de l’Ajun-
tament i en cas de pluja, al 
Centre Polivalent Josep Ma-
ria Torres Cao “La Fàbrica”. 

Veciana viurà la seva Festa Major el 
proper diumenge 22 d’agost

àmplia que l’església de Santa 
Maria, estarà acompanyada 
per les veus de la Coral de Ve-
ciana.
A la tarda, concretament a les 
19 hores, començarà el con-
cert de cançons folk i de taver-
na a càrrec del grup Tururut 

Bonaigua a la plaça de Ramon 
Servitje amb el qual es clourà 
la festa grossa d’enguany. 
La festa organitzada per la co-
missió de festes compta amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Veciana i la Diputa-
ció de Barcelona.

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

 691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      



L’hoquei patins igualadí comença la pretemporada

esports

18  |  ESPORTS Divendres, 20 d’agost de 2021

HOQUEI PATINS / LA VEU 

L’IHC RIGAT 2021-
2022 ja ha començat a 
rodar. Ho va fer amb 

una sessió doble de matí i 
tarda, aquest passat dilluns. 
Al matí al gimnàs (amb test 
de control) i treball de patins 
i a la tarda ja directament a 
pista. L’equip que presenta la 
novetat de Cantero i dels “4 
mosqueters” ha tingut tam-
bé el suport de dos nois del 
planter, Oriol Llorens i Martí 
Busquets. La participació dels 
júniors es mantindrà durant 
tota la setmana. 
El tècnic arlequinat Francesc 
Fernàndez ha quedat força 
satisfet d’aquest primer dia de 
pretemporada. “Bé, es tracta 
de començar a agafar contac-
te amb la bola i el patí i hem 
intentat que els porters es po-
sessin a la porteria el més avi-
at possible … hem començat 
a fer 1 contra porter, 2 contra 
porter, buscant molt el passi i 
el remat al primer toc… que 
comencessin a agafar contac-
te i ritme. Els hem vist bas-
tant bé… han vingut bastant 
bé de vacances. Al matí hem 
fet treball de començar a bus-
car porteria, sense una resis-
tència en defensa i a la tarda 
hem treballat ja una mica la 
defensa, les rodes al contraa-
tac… recordar alguna jugada 
que fèiem els últims 3 mesos 
…. el nivell de passi no és el 
que esperem que sigui durant 
la temporada, hi ha hagut una 
mica de descontrol, però s’ha 
treballat bé i amb ganes… i 
després hem fet partit perquè 
es coneguessin, sobre tot amb 
els nous que venen. Això i 

corregir alguna cosa que du-
rant la temporada els estarem 
marcant… petits detallets”.
La realitat és que la pretem-
porada, com va dir el nou PF, 
Àxel Renau, serà molt exi-
gent. Només 6 entrenaments 
i avui divendres els “rigats” ja 
afronten el primer partit o�-
cial contra el FC Barcelona i 
al Palau Blaugrana. Per això 
la feina prèvia a la pretem-
porada ha esdevingut essen-
cial. Segons el mateix Renau 
els jugadors han vingut amb 
els deures fets: “Els jugadors 
han arribat amb bona forma. 
Han fet el treball encomanat 
durant l’estiu, tant la plani�-
cació que els havíem preparat 
com també altres disciplines 
esportives com pàdel, bici-
cleta… han arribat en con-
dicions per arrencar bé la 
pretemporada. Hem fet un 
test només arrencar la prime-
ra sessió, per avaluar la con-
dició amb la que arribaven i 
després hem fet treball a pista 
amb feines relacionades amb 
una progressió del treball que 
han fet els últims 15 dies a 
casa seva i certament els ju-
gadors han arribat en bones 
condicions”. 

L’Igualada Femení HCP 
també es posa en marxa
Aquest dilluns es va iniciar la 
pretemporada l’equip OkLiga 
de l’Igualada Femení HCP 
amb les tres cares noves que 
s’han anunciat les darreres 
setmanes.
Així, Aida Mas, provinent 
del CP Manlleu i Helena de 
Sivatte, provinent del CP 
Cuencas Mineras, s’uneixen 
a Carles Marín, provinent del 

Cerdanyola CH, i qui serà el 
nou entrenador de l’equip, 
que tindrà com a objectiu la 
permanència a la OkLiga.
Les jugadores van arribar en 
bon punt de forma, gràcies al 
pla especí�c que la PF, Cristi-
na Bru, va preparar i passar a 
les esportistes fa unes setma-
nes, per a treballar i mantenir 
el to físic idoni durant l’estiu 
i poder iniciar la pretempo-
rada amb les millors condi-
cions.
En aquesta primera sessió, hi 
va assistir la nutricionista del 
club, Laura Balaguer i tam-
bé algunes jugadores de la 
base amb les que, al llarg de 
la temporada, podrien entrar 
en alguna convocatòria. La 
passada temporada, 4 juga-
dores de la base ja van entrar 
a les convocatòries i algunes 
d’elles, �ns i tot, van tenir al-
guns minuts a la millor lliga 
del món i van marcar algun 
gol.
Tot i que la OkLiga no co-
mençarà �ns el cap de set-
mana del 6 de novembre, per 
la celebració del Campionat 
d’Europa de seleccions el mes 
d’octubre, l’equip comença 
amb temps per treballar no-
ves dinàmiques i arribar de 
la millor manera a l’inici de 
la competició. El proper 25 
d’agost, a les 20:00 h, la RFEP 
celebrarà el sorteig del calen-
dari de competició de la Ok-
Liga a les caves Freixenet de 
Sant Sadurní d’Anoia.
Abans de l’inici de la OkLiga, 
l’equip igualadí disputarà la II 
Lliga Catalana que s’iniciarà 
el proper cap de setmana del 
26 de setembre. Les iguala-
dines es desplaçaran a la pista 

del Girona CH, entrenat ara 
per l’Albert Bou, qui va fer 
possible la reacció per obte-

nir la permanència de l’equip 
igualadí a la OkLiga la passa-
da temporada.

BIKETRIAL / LA VEU 

El cap de setmana del 6 
i 8 d’agost els pilots de 
l’Anoia Trial, Eloi Cal-

vet i Quim París, participaren 
en el campionat d’Europa de 
Biketrial celebrat a Reinosa 
(Cantàbria).
El campionat constà de dos 
dies de cursa, amb un recor-
regut de 5 zones, amb grans 
pedres i troncs, on el primer 
dia calia fer 3 voltes i segon 
dia 2 voltes, i on el còmput 
total de peus aconseguits do-
naria el trofeu al millor pilot 
d’Europa de Biketrial.
Els pilots anoiencs participa-
ren en la categoria Under16, 
on després del primer dia de 
cursa, marcada per la pluja i 
per un recorregut de més de 
4 hores aconseguiren ocupar 
les primeres posicions, obte-
nint el Quim París la primera 

posició i l’Eloi Calvet la se-
gona només separats per una 
diferència de 6 peus.
La cursa del segon dia, mar-
cada per la poca diferència en 
les posicions capdavanteres, 
feia preveure un resultat �-
nal molt ajustat i més tenint 
en compte que es realitzava a 
dues voltes on qualsevol error 
et podia fer baixar moltes po-
sicions en la classi�cació.
Tant l’Eloi com el Quim va-
ren realitzar un trial excep-
cional quedant en 2a i 3a po-
sició, empatats a peus, essent 
el pilot navarrès Mikel Azco-
na qui ocupà la 1a posició.
Finalment, després dels dos 
dies de cursa, Quim París 
va obtenir la millor puntua-
ció, ocupant el calaix més alt 
del pòdium, proclamant-se 
Campió d’Europa de Biketri-
al U16 i l’Eloi Calvet ocupà 
la 3a plaça del podi.

Podi per dos anoiencs
al campionat d’Europa 
de BikeTrial

Del dia 6 al 29 d’agost  tancat per vacances.
El mòbil estarà apagat. Disculpeu les molèsties. 

Bones Vacances!

· Prova de PCR 50€ (en 24 h)
· Prova ràpida d’antígens 25€ (en 30 min)
· Prova ràpida d’anticossos 55€ (en 20 min)
· Detecció per saliva
· PCR (cita prèvia PCR tel/whatsapp 654 22 39 30)
· Màscares FFP2 adults i nens
· Productes ecològics
· Cosmètics & effect foods
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El I Festival Jordi Savall tanca amb tots els concerts amb les 
entrades esgotades: “És una joia haver-lo tirat endavant”
MÚSICA / ACN 

El I Festival Jordi Savall 
va tancar el passat diu-
menge amb el concert 

de ‘Les Goûts Réunis’, inter-
pretat per l’orquestra ‘Le Con-
cert des Nations’ al Monestir 
de Santes Creus. El certamen 
va abaixar el taló després de 
cinc concerts per on van pas-
sar La Capella Reial de Cata-
lunya, el conjunt Hespèrion 
XXI o la formació Orpheus 
XXI. Totes les actuacions van 
exhaurir les entrades. “És una 
joia veure com hem pogut ti-
rar endavant el festival amb 
tan poc temps de preparació; 
estem molt contents perquè 
ens han acollit com si fóssim 
a casa”, ha a�rmat a l’ACN el 
mestre. La seva voluntat és 
que el certamen tingui con-
tinuïtat per “assegurar” el seu 
llegat i donar impuls a grups 
emergents i joves.
Rebut amb forts aplaudi-
ments, el mestre igualadí 
va dirigir i tocar la viola de 
gamba en l’últim concert de 
la primera edició del Festival 
Jordi Savall que es va fer a l’es-

glésia del monestir diumenge 
a la nit. Sota el títol de ‘Les 
Goûts Réunis’, l’orquestra ‘Le 
Concert des Nations’ va in-
terpretar un ampli repertori 
de música antiga amb peces 
de Corelli o Boccherini, entre 
d’altres. “És una joia venir en 
un espai tan bell, amb un lloc 
on hi ha tota aquesta àuria del 
món cisterià, amb tota la his-
tòria del nostre país i poder 
arrelar aquí un festival que 
omplim de músiques nostres i 
de fora”, va expressar el músic 
a l’ACN.
Jordi Savall va complir 80 
anys l’1 d’agost i en fa 55 anys 
que es dedica a la recerca, la 
investigació, l’ensenyament, la 
interpretació i la difusió del 
patrimoni musical i cultural 
mil·lenari. El violagambista 
ha confessat que era l’hora 
de crear el seu propi festival 
per “assegurar” el seu llegat, 
més enllà de la seva perso-
na. El festival s’ha inspirat en 
l’històric Festival de Prada de 
Con�ent que el músic Pau 
Casals va fundar l’any 1950, 
quan tenia 75 anys.
Per això, el certamen ha nas-

cut amb la voluntat que tingui 
continuïtat. El mestre no des-
carta que en futures edicions 
es puguin fer concerts en al-
tres espais vinculats a la Ruta 
del Císter, com ara a Poblet o 
Montblanc. Amb tot, Savall 
ha assegurat que el monestir 
de Santes Creus es mantindria 
com l’epicentre del certamen 

en cas que s’ampliessin els es-
pais.
Segons el violagambista, la 
seva voluntat és que en les prò-
ximes edicions es programin 
les orquestres creades per ell 
perquè interpretin els reper-
toris històrics. A tall d’exem-
ple, la programació girarà al 
voltant de músiques antigues 
del barroc i del renaixement. 
“Però també incorporarem 
més endavant quan tinguem 
més recursos altres grups del 
país, per mi és important que 
puguin venir grups emergents 
i també treballar per grups jo-
ves”, ha subratllat Savall. En 
aquest sentit, ha explicat que 
volen crear un projecte pe-
dagògic, associant la música 
amb la literatura, la poesia, 
l’art i amb la història.

Cinc concerts, tots amb les 
localitats exhaurides
La formació Orpheus XXI, 
que inclou músics sirians, 
kurds, búlgars i iranians, va 
donar el tret de sortida al fes-
tival. El concert va oferir un 
“diàleg” entre músiques ori-
entals i occidentals, en el qual 
el mestre Savall hi va parti-

cipar tocant la lira i la viola 
d’arc i dirigint l’actuació.
Savall també es va posar al 
capdavant de La Capella Reial 
de Catalunya i el conjunt ins-
trumental de música antiga 
Hesperion XXI per dirigir la 
segona actuació del certamen, 
en la qual es va interpretar ‘El 
Llibre Vermell de Montserrat’, 
una de les peces “més repre-
sentatives” del patrimoni mu-
sical català.
Divendres va actuar al mo-
nestir de Santes Creus la for-
mació Le Concert des Nati-
ons. Alguns dels seus solistes 
van tocar les composicions de 
Beethoven i Schubert, mentre 
que dissabte va ser el torn de 
‘Folias & Romanescas’.

La primera edició del festival 
ha tingut un pressupost de 
70.000 euros, 21.000 sufragats 
pel Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalu-
nya i gairebé 10.000 d’una 
subvenció de la Diputació de 
Tarragona. Per la seva banda, 
Savall ha fet una aportació de 
30.000 euros. La resta prové 
d’aportacions privades i de la 
venda d’entrades.Fotos: ACN
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Cultura duplica el pressupost per a subvencions al doblatge 
i la subtitulació en català de pel·lícules i sèries
REDACCIÓ / LA VEU 

El Departament de Cul-
tura ha ampliat amb 
2.950.000 euros la do-

tació pressupostària de les 
tres convocatòries per a la 
concessió de subvencions per 
al doblatge i la subtitulació en 
català. Els ajuts es destinen 
al doblatge i subtitulació en 
català de llargmetratges d’es-
trena en sales de cinema, al 
doblatge i subtitulació de 
llargmetratges i a la subtitu-
lació de sèries per a la distri-
bució en plataformes digitals i 
en suport físic, i a la subtitula-
ció en català de productes de 
festivals i mostres audiovisu-
als a Catalunya. Aquesta és la 
segona ampliació del pressu-
post d’aquest 2021 i la dotació 
pressupostària queda �xada 
en 6.295.000 euros.
La primera línia ampliada 
està destinada al doblatge i la 
subtitulació en català de llarg-
metratges d’estrena en sales 
d’exhibició cinematogrà�ca. 
L’ampliació suma 800.000 
euros a la dotació pressupos-

tària, que queda �xada en 
2.705.000 euros per al 2021.
La segona línia, dedicada al 
doblatge i la subtitulació en 
català de llargmetratges i a la 
subtitulació en català de sèri-
es per a plataformes digitals 
i en suport físic, s’amplia en 
2.000.000 d’euros i la dotació 
pressupostària queda �xada 
en 3.230.000 euros.
Finalment, s’ha ampliat amb 
150.000 euros la tercera línia, 
destinada a la subtitulació en 
català de festivals i mostres 
audiovisuals a Catalunya per 
a l’any 2021. La dotació queda 
�xada en 360.000 euros.
La difusió i l’increment de 
l’oferta de cinema doblat i 
subtitulat en català és un dels 
objectius de Política Lingüís-
tica, que ha intensi�cat durant 
el 2021, per fer créixer l’oferta 
de cinema doblat o subtitu-
lat en català, tant a les sales 
de cinema com a les noves 
plataformes digitals. Segons 
l’estudi elaborat per Política 
Lingüística, el 78 % dels cata-
lans volen sèries i pel·lícules 
doblades en català a les pla-

REDACCIÓ / LA VEU 

El Departament de Cul-
tura, a través de O�ci-
na de Suport a la Ini-

ciativa Cultural, ha reforçat 
el suport a la traducció amb 
dues línies d’ajuts d’obres li-
teràries i no literàries, pro-
mogudes per la Institució de 
les Lletres Catalanes (ILC) i 
la Secretaria de Política Lin-
güística (SPL). La dotació 
de la ILC queda �xada en 
450.000 euros i la de la SPL 

en 260.000 euros, que supo-
sen 710.000 euros per a la tra-
ducció d’obres literàries i no 
literàries. Amb aquesta am-
pliació de 350.000 euros de 
totes dues línies es passa en 
només dos anys de 300.000 
euros a 710.000 euros.
Les subvencions van adre-
çades a les empreses edito-
rials, tant persones físiques 
com jurídiques, i a les enti-
tats editorials sense ànim de 
lucre privades. La quantitat 
subvencionada amb aquests 

ajuts és el 70% del cost to-
tal del projecte. Mitjançant 
aquests ajuts, l’any 2020 es 
va impulsar la traducció de 
140 obres literàries (ILC) i 77 
obres no literàries (SPL).
Els ajuts a la traducció d’obres 
literàries són compatibles 
amb els que concedeix l’Ins-
titut Català de les Empreses 
Culturals per a la mateixa 
�nalitat i, en concret, en el 
marc de la línia de subvenci-
ons a la producció editorial 
en català i en occità.

Es reforça la traducció al català d’obres 
literàries i no literàries

taformes digitals, els canals 
de televisió tradicionals i les 
sales de cinema. Més del 70 % 
diuen que els agradaria trobar 
pel·lícules i sèries doblades al 
català, un percentatge que ar-
riba al 93 % entre la població 
que té la llengua catalana com 
a habitual.



Ens pots trobar també a:

AFI Història 

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

Memòria Fotogràfica de la ciutat d’Igualada i més... amb motiu dels 90 anys de l’Agrupació Fotogràfica.

DÈCADA DE 1930.
SANT JAUME SESOLIVERES, 

DOCUMENTADA DES DE L’ANY 1059.

Dades històriques:
Església situada als límits territorials entre Igualada 
i Òdena, just arran del primitiu “camí reial”, con�-
gurant el traçat de la N-II del la via Barcelona - Llei-
da. I, punt del “Camí de Sant Jaume”.

Aquesta església és un modest però testimonial 
edi�ci romànic que ha patit successives reconstruc-
cions durant els segles XIV, XV i XVII, les quals 
han alterat i/o des�gurat considerablement la seva 
fesomia primitiva. Actualment, està totalment res-
taurada.

Sant Jaume Sesoliveres és un edi�ci de planta rec-
tangular, d’una sola nau i absis semicircular, amb 
el portal al mur que dona al sud. Construïda amb 
carreus desbastats, i sense elements decoratius; amb 
sòlids contraforts al mateix mur del sud o migdia. I, 
amb una  petita sagristia i un també petit campanar 
d’espadanya.

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

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Fotogrà�-
ca d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

I, atès que totes les fotogra�es, per a una bona conservació, 
en el seu moment van ser cedides o donades a l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia; se us facilitarà -sempre que sigui possible- el 
número de registre de la imatge en qüestió, el 001052.

EXPOSICIÓ / LA VEU 

Les llindes són un dels 
elements més destacats 
de l’arquitectura urba-

na. Són la porta d’entrada a 
les llars i en molts casos re-
�ecteixen la identitat o algun 
tret característic de qui les 
habita. L’igualadí Miquel Solà 
i Rossell presenta en aquesta 
exposició una selecció de fo-
togra�es de llindes, baranes 
o parts de façana que encara 
es conserven a lgualada, així 
com també inicials singulars 
dels seus propietaris. L’expo-
sició «Les llindes de la ciutat» 
es podrà visitar del 26 d’agost 
a l’1 d’octubre a la Biblioteca. 
L’obertura de l’exposició tin-
drà lloc el dimecres 25 d’agost 
a 2/4 de 8 de la tarda, i forma 
part dels actes que s’han pro-
gramat amb motiu de la Festa 

Major.
Aquesta mostra és el resultat 
d’un treball fotogrà�c que 
Miquel Solà va engegar als 
anys 80, en què va fotogra�ar 
més de 200 llindes que li ha-
vien cridat l’atenció a la ciu-
tat. Trenta anys més tard se’n 
va adonar que un 30% de les 
llindes que havia fotogra�at 
havien desaparegut, ja sigui 
perquè l’edi�ci havia estat en-
derrocat o bé perquè s’havia 
restaurat la façana sense res-
pectar-ne les característiques 
originals. L’exposició és un re-
�ex també dels canvis produ-
ïts a la ciutat durant dècades. 
Així, cada fotogra�a va acom-
panyada d’una imatge de la 
façana de l’edi�ci on es troba. 
Hi consta també l’adreça on 
es troba i una breu ressenya 

històrica de l’edifici, docu-
mentada a partir dels llibres 
de la Col·lecció Local de la 
Biblioteca. Un plànol amb la 
localització de tots aquests 

Les llindes de la ciutat, nova exposició a la Biblioteca Central

indrets permetrà al visitant 
fer un recorregut visual per 
la ciutat.
Aquesta no és la primera ve-
gada que Solà exposa a la Bi-

blioteca, on també ha com-
partit amb el públic les seves 
fotografies de viatges sota el 
lema «Mirades», entre d’al-
tres treballs.



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

A propòsit d’una molt il·lustrativa exposició, 
“El Rec Districte Cultural. Un barri en transformació”

A iniciativa del Museu de la Pell d’Igualada, 
aquests dies i �ns a �nals de setembre es po-
drà visionar en aquest recinte, i a la sala d’ex-

posicions temporals, la mostra “El Rec Districte Cul-
tural. Un barri en transformació”; un diligent treball 
elaborat des del Museu de la Pell, que és una oportuna 
invitació a un recorregut pel passat i el present de Bar-
ri de El Rec. Es tracta, doncs, d’una producció pròpia 
que ha comptat amb la col·laboració de les entitats i 
associacions instal·lades dins del perímetre de El Rec; 
i que és presentada pel seu comissari, l’igualadí Roger 
Mula Ferrer. De qui, i a propòsit d’una llarga i disser-
tada conversa se n’obté el perquè i el propòsit d’aquest 
laboriós i il·lustratiu treball.
Mitjançant la presentació de diferents formats expo-
sitius: fotogra�es, audiovisuals i documents, tots ells 
de signe vivencial; des d’un plantejament inicial, hom 
dedueix que aquesta exposició pretén sobretot reivin-
dicar un barri. El seu patrimoni humà i –com no- el 
seu atresorat patrimoni arquitectònic, en molts casos 
abocat a un lamentable abandonament i deterior. De 
retruc, aquesta reivindicació posa en context el que 
ha estat durant dues dècades una lenta però provada-
ment efectiva recuperació del barri, a partir de noves 
activitats assentades a les dependències d’algunes de 
les antigues fàbriques (des de fa temps amb un ine-
quívoc i merescut reconeixement patrimonial). El fet 
és que, com si d’un procés de compassada repoblació 

es tractés, amb el propòsit de preservar les arrels in-
dustrials de barri i des de la voluntat de dur a terme 
la conservació d’aquest patrimoni de l’arquitectura 
industrial, tan genuí i valuós, amb aquest projecte vi-
sual i testimonial es  descobreix pas a pas en què ha 
consistit i quins han estat els episodis de revitalització 
d’aquest ampli sector urbà -el sud de la ciutat- a força 
de la restauració i rehabilitació d’espais i edi�cis cata-
logats en desús.
Efectivament, des d’una inestimable col·laboració pú-
blica i privada dels diferents agents socials que estan 
donant vida al barri, amb la cessió de fotogra�es i do-
cuments diversos referits a l’abans i l’ara, s’ha contri-
buït satisfactòriament a què qualsevol visitant pugui 
comprendre �ns a quin punt  aquest procés ardu i no 
absent de complexitat -per a una pro�tosa recupera-
ció de nous espais- mira cap al futur. Efectivament, 
una espècie de passeig immersiu a través d’un mapa 
de El Rec permet de descobrir aquests nous espais, 
quasi una trentena; un gruix d’hàbitat humà prou 
considerable per a reconèixer-lo i donar-lo a conèi-
xer a tothom. Si bé alguns són summament coneguts 
com el mateix Museu, el Somiatruites o el Kiosk del 
Rec; la majoria d’aquests espais semblen mig recon-
dits. Són autèntics desconeguts, encara que de portes 
en dins no poden ni volen ocultar el seu incansable 
pols vital, ja sigui el de les mateixes fàbriques, ja sigui 
el dels nous espais amb oferta cultural, gastronòmica 
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Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

o artística.
I el perquè de tot plegat, del Barri de El Rec d’aques-
tes darreres dècades, té un punt de partida, tal i com 
apunta Mula: “De la mateixa manera que ha succeït en 
altres barris o districtes urbans emplaçats en zones in-
dustrials ja abandonades; projectes com els endegats 
a Berlín, Londres o Nova York, o al Poblenou Urban 
District a Barcelona o el Districte Cultural de l’Hos-
pitalet, han servit de magní�cs referents per a què, en 
una ciutat com a Igualada, alguns emprenedors també 
es decantessin envers un projecte entusiasta i ambi-
ciós com aquest, i -en aquest cas- d’una forma total-
ment orgànica i sense plani�cació prèvia; és a dir, la 
creació d’un districte cultural, un nou model de barri 
que permetés la convivència de la indústria adobera 
-modernitzada i de pes- amb els tallers i  estudis, i els 
habitatges, tot amb el mirador de Natura que l’envolta”.
I, en una última instància, Mula subratlla: “Com tots 
ja sabem no s’ha solucionat el tema del Pla Urbanístic; 
i gran part del barri de El Rec encara està de�nit com 
a sol industrial. Això és un topall per la incorporació i 
instal·lació de segons quina activitat. El Rec és un bar-
ri que segueix vivint d’esquena a la ciutat; salvades ex-
cepcions puntuals i efímeres -El Rec.0 Experimental 
Stores- en què ha ocupat el seu lloc en el mapa. Ara ja 
toca anar més enllà, i tenir un projecte de futur potent, 
per tal d’encarar un nou Pla Director. Perquè aquest 
barri és indissociable de la vida i història d’Igualada”.



La segona tempo-
rada de Valeria, que 
s’acaba d’estrenar 

amb prou èxit, 
segueix l’estela de 

la primera, però 
amb la decisió de no 

ser ja tan fresca

Valeria és una escriptora en 
crisi, tant per les seves no-
vel·les com pel seu marit i la 
distància emocional que els 
separa. Per tot això Val es re-
fugia en les seves millors ami-
gues: Carmen, Lola i Nerea, 
que li donen suport durant el 
seu viatge emocional. Les tres 
estan immerses en un remolí 
d’emocions sobre amor, amis-
tat, gelosia, in�delitat, dubtes, 
desamors, secrets, treball, pre-
ocupacions, alegries i somnis 
sobre el futur.
Fa pocs dies podem veure a 
Net�ix la segona temporada 
de Valeria, protagonitzada per 
l’actriu igualadina Diana Gó-
mez. Ara, s’haurà d’enfrontar a 
una decisió que podria marcar 
el seu futur com a escriptora: 
amagar-se darrere d’un pseu-
dònim i viure �nalment de la 
seva professió o renunciar a 
la publicació de la seva no-
vel·la i seguir esprement l’in-
esgotable món dels contrac-
tes escombraries. 
Tot això mentre la seva vida 
sentimental continua tronto-
llant però segueix comptant 
amb el suport de les seves 
tres amigues, que també pas-
saran per diferents situaci-
ons que canviaran les seves 
vides per sempre.
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Les millors Sèries

Valeria, viatge emocional a flor de pell
L’actriu igualadina Diana Gómez és la protagonista de la sèrie de Netflix, que té molta dosi d’emocions sobre amor, 
amistat, gelosia, infidelitat, dubtes, desamors, secrets, treball, preocupacions, alegries i somnis sobre el futur.

Diana Gómez, Silma López, 
Paula Malia, Teresa Riott, Maxi 
Iglesias i Ibrahim Al’Shami re-
prenen els personatges que ja 
van interpretar a la primera 
temporada. Per la seva ban-
da, Marina Pérez i Montaña 
Marchena s’han ocupat dels 
guions, mentre que la posada 
en escena d’aquesta nova tan-
da d’episodis és d’Inma Tor-
rent i Laura M. Camps.
Recordem que darrere de la 
sèrie està Plano a Plano, pro-
ductora darrere de grans èxits 
televisius com El príncipe, ‘llà 
abajo o Toy Boy. A més, Bena-
vent també està implicada a 
Valeria com a productora exe-
cutiva de la sèrie de Net�ix.
Per a molts, ‘Valeria’ sembla 
una mena de versió espanyola 
de ‘Sexo en Nueva York’, una 
de les reconegudes in�uències 
d’Elisabet Benavent.
Moltes crítiques apunten que 

a la sèrie li manca alguna cosa 
que afavoreixi més naturalitat, 
un problema que podria ser 
atribuïble més als guions que 
a la feina de l’repartiment, li-
derat per una inspirada Diana 
Gómez que mereixia un mate-
rial millor per potenciar l’en-
cant de la seva interpretació.  
La majoria d’opinions que lle-
gim al portal de cine i sèries 
Filma�nity és que Valeria no 
acaba de re�ectir la realitat de 
la generació que intenta re-
presentar. En qualsevol grup 
d’amigues de 30 anys, hi ha 
moltes més preocupacions 
que les que alberguen les pro-
tagonistes. La maternitat té un 
paper important en la ment de 
qualsevol persona de 30, ja si-
gui el seu desig, o el no desig, 
la seva di�cultat, o qualsevol 
altre vessant d’aquest pensa-
ment. Potser als 30 no està 
malament que de tant en tant 
algú et digui les coses a la cara 
sense que puguis ofendre’t. 

Perseguir els teus somnis 
està bé, ser realista i tenir en 
compte més de 100 euros tam-
bé. El dolent de la pel·lícula no 
és sempre el que t’aporta ruti-
na i porta una vida assossega-
da. Tot això és el que es ven a 
Valeria, viu als 30 com si tin-
guessis 20. Ofensiu per als de 
30, i per als de 20 que ho ve-
gin, una decepció quan passin 
uns anys més i hagin de bregar 
amb problemes més impor-
tants. No ens disfressem de C. 
Tangana i Rosalía, som més de 

Space Jam. No acabem sempre 
amb el guapo de torn....
Vaja, que la segona temporada 
de Valeria segueix l’estela de la 
primera, però amb la decisió 
de no ser ja tan fresca. Es co-
neixen ja tots els personatges i 
els seus anhels, de manera que 
es troba a faltar que hi hagi 
més maduresa i aprofundi-
ment en les trames. La pom-
positat i la irreverència dra-
màtica del primer món ja no 
és su�cient per sostenir el que 
succeeix en la vida de Valeria 
i les seves amigues. Així i tot, 
es valora que hagi posat ma-
jor focus en el grup, tot i estar 
sempre lligades a les relacions.
A nivell interpretatiu, Dia-
na Gómez realitza una tasca 
notable, a l’igual que Maxi 
Iglesias i Silma López. Madrid 
segueix sent la gran protago-
nista de la sèrie, amb una cura 
en la imatge que fa que encara 
valgui la pena veure la sèrie 
per com la retrata. 

Moltes crítiques 
apunten que a la 

sèrie li manca alguna 
cosa que afavoreixi 
més naturalitat, un 

problema que podria 
ser atribuïble més 
als guions que a la 

feina de l’repartiment



VINE A L’ESCOLA 
DE BÀSQUET

Reserves a: 639 522 176  ·  cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com
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A la recerca del germà
A Tous •  La canción de los nombres olvidados

REDACCIÓ/ 

Durant la segona Guerra Mun-
dial, el petit Dovidl acaba d’ar-
ribar a Londres com a refugiat 

jueu des de la seva Polònia natal. Amb 
tan sols 9 anys, és un prodigi del violí, 
i això li permet ser acollit en una famí-
lia que li promociona estudis musicals. 
Dovidl es converteix en el millor amic 
del seu nou “germà” Martin i en la gran 
promesa familiar. És clar que, anys des-
prés, quan Dovidl està a punt d’oferir 
el seu primer i esperat concert, desapa-

reix sense deixar rastre, deixant a Mar-
tin sumit en la tristesa i la incertesa.
Convertit en professor i expert musical 
Martin (Tim Roth), ja adult, descobreix 
per casualitat a un jove violinista que 
li mostra una �ligrana estilística que 
només Dovidl podria haver-li ense-
nyat, despertant en ell sentiments que 
romanien oblidats. Martin comença en 
aquest moment una recerca que el por-
tarà a recórrer mig món i a endinsar-se 
en el seu propi interior per donar res-
posta a les preguntes silenciades durant 
tants anys.

En record de l’amistat
Estrena •  Descarrilados

REDACCIÓ/ 

P el·lícula d’acció basada en la 
coneguda línia de joguines 
G.I. Joe. Aquest spin-off se 

centra en la història dels orígens 
de Snake Eyes (Henry Golding), el 
ninja silenciós sempre vestit de ne-
gre i de qui no es coneix la cara, i 
com intenta convertir-se en mem-
bre del clan Arashikage. Al costat 
d’ell coneixerem altres personatges 
com La baronessa (Úrsula Corbe-
ró) i el seu arxienemic Storm Sha-
dow (Andrew Koji).
En aquesta ocasió, la cinta està di-
rigida per Robert Schwentke.

L’spin o� de Snake Eyes
Acció •  Snake Eyes: El origen

REDACCIÓ / 

Pepo, Roge, Costa i Juan Luis 
van emprendre el 2000 el que 
havia de ser el viatge de les 

seves vides: 1 interrail. No obstant 
això, tot just arribar a Paris, el grup 
de vint va tenir una gran disputa que 
va fer que s’acabés el viatge i s’aca-
bés la seva amistat. Ara, 20 anys des-
prés, el grup d’antics amics es tornen 
a reunir. Tots menys Juan Luis, que 

acaba de morir i qui ha cedit tota la 
seva herència als seus antics amics, 
però amb una condició: que realitzin 
el viatge que un dia van interrompre, 
i que ho facin acompanyats de les 
seves cendres, per així poder viure 
l’experiència amb ells, gairebé en cos 
present. Julián López, Ernesto Sevi-
lla y Arturo Valls son els encarregats 
de protagonitzar al grup d’amics en 
aquesta comèdia dirigida per Fer 
García-Ruiz



   SPACE JAM: NUEVAS LEYENDAS 
Estats Units. Animació. De Malcolm D. Lee. Amb 
LeBron James, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle
La super estrella de la NBA LeBron James, queda atrapat al 
costat del seu �ll Dom en un estrany lloc, un espai digital 
d’una força totpoderosa i malvada coneguda com A.I. Per 
a tornar a casa i posar fora de perill al seu �ll, el jugador de 
bàsquet haurà d’unir forces amb Bugs Bunny, Lola Bunny i 
la resta de personatges dels Looney Tunes per a enfrontar-se 
en un partit de bàsquet als campions digitalitzats per A.I.

   A TODO TREN: DESTINO ASTURIAS
Espanya. Comèdia. De  Santiago Segura. Amb  Santiago 
Segura, Leo Harlem, Luna Fulgencio
Quan Ricardo, pare responsable bolcat en el seu �ll, deci-
deix portar-lo a un campament a Astúries amb tren noc-
turn, alguns pares proposen que sigui ell qui acompanyi els 
nens. No compten que en l’últim minut l’acompanyi Felipe, 
avi de dos dels nens, un tipus extravagant i irresponsable. 
Quan el tren arrenca sense Ricardo ni Felipe però amb els 
nens sols dins, començarà una absurda persecució. 

  PETER RABITT 2: A LA FUGA
Estats Units. Animació. De Domhnall Gleeson, Rose Byr-
ne, David Oyelowo, Megan Smart,
Torna l’entremaliat i aventurer Peter Rabbit juntament amb 
la resta dels seus companys animals. En aquest segon lliu-
rament, Bea (Rose Byrne) i �omas McGregor (Domhnall 
Gleeson) s’han casat. Encara que Peter Rabbit i �omas 
abans eren autèntics enemics, ara s’han fet molt amics.

   FREE GUY
Estats Units. Acció. De Shawn Levy. Amb Ryan Reynolds, 
Jodie Comer, Lil Rel Howery
Guy treballa com a caixer d’un banc, és un tipus alegre i 
solitari que vesteix impecable i al qual res pot amargar el seu 
dia. És igual que li va trepitgin, li atropellin, o li facin servir 
com a ostatge durant un atracament al seu banc, ell segueix 
somrient com si res. Fins que Guy descobreix que en realitat 
és un personatge no jugable dins d’un brutal videojoc de 
món obert. 

   EL BEBÉ JEFAZO: NEGOCIOS DE FAMILIA
Estats Units. Animació. De Tom McGrath. Amb Alec Bal-
dwin, James Marsden, Amy Sedaris.
Tim i Ted ja són adults. Tim i la seva dona Carol viuen amb la seva 
�lla superdotada de 7 anys Tabitha i la petita de la casa, la bebè 
Tina. Tot i que els germans Templeton no mantenen la mateixa 
relació, Tabitha té idealitzat al seu oncle Ted i de gran vol ser com 
ell i ser el director d’un gran negoci. Però, per a sorpresa de la fa-
mília, tota l’atenció recau en Tina, qui revela que és una superagent 
secreta de BabyCorp. La seva missió és descobrir la doble imatge 
que amaga l’escola de la seva germana i el seu misteriós amo.

   JUNGLE CRUISE
Estats Units. Aventures. De Jaume Collet Serra. Amb 
Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons, Edgar Ra-
mirez,
Principis del segle XX. Frank (Dwayne Johnson) és el caris-
màtic capità d’una peculiar embarcació que recorre la selva 
amazònica. Allí, malgrat els perills que el riu Amazones els 
té preparats, Frank portarà en el seu vaixell a la cientí�-
ca Lily Houghton (Emily Blunt) i al seu germà McGregor 
Houghton (Jack Whitehall). La seva missió serà trobar un 
arbre místic que podria tenir poders curatius. 

   VIUDA NEGRA
Estats Units. Acció. De  Cate Shortland. Amb  Scarlett Jo-
hansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, 
Natasha Romano�, àlies Vídua Negra, s’enfronta als capítols 
més foscos de la seva història quan sorgeix una perillosa 
conspiració relacionada amb el seu passat. Perseguida per 
una força que no es detindrà davant res per a acabar amb 
ella, Natasha ha de bregar amb la seva història com a espia i 
amb el deixant de relacions destruïdes que va deixar enrere 
molt abans de convertir-se en Venjadora.

Cinema 
a l’Anoia

Ateneu Cinema
Igualada

Yelmo Cines 3D 
Abrera

Casal
St. Martí de Tous

Montàgora Cinemes
Sta. Mgda. de Montbui 

SENSE SESSIONS 
DE CINEMA DEL 20 D’AGOST 
AL 2 DE SETEMBRE

1/FREE GUY
Dv a Dj 17:30/20:00/22:30

2/D’ARTACAN Y LOS TRES 
MOSQUEPERROS 
Dv a Dj: 17:45/19:45 
2/D’ARTACAN Y LOS TRES 
MOSQUEPERROS (CAT)
Dv a Dg i Dc: 15:45
2/ TIEMPO
Dv a Dg i Dc: 21:45

ADÚ
Dg: 17:30

LA CANCIÓN DE LOS NOM-
BRES OLVIDADOS
Dg: 19:20
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

2/FAST AND FURIOUS 9
Dl Dt i Dj: 21:45

4/EL ESCUADRÓN SUICIDA
Dv a Dg i Dc: 16:30/19:15/22:00
Dll Dt i Dj: 19:15/22:00
4/SPIRIT: INDOMABLE
Dll Dt i Dj: 17:15

5/DESCARRILADOS
Dv a Dg i Dc: 16:00/18:00/20:10/ 
22:20 
Dl Dt i Dj: 18:00/20:10/22:20

6/D’ARTACÁN Y LOS TRES 
MOSQUEPERROS
Dv a Dg i Dt: 16:45
Dl Dt i Dj: 17:00
6/JUNGLE CRUISE
Dv a Dj: 18:50
6/FREE GUY
Dv a Dg i Dc: 21:30
6/SNAKE EYES: EL ORIGEN
Dl Dt i Dj: 21:30

7/SPACE JAM: NUEVAS 
LEYENDAS
Dv a Dg i Dc: 15:40
7/ESCAPE ROOM 2: MUERES 
POR SALIR 
Dv a Dg i Dc: 18:15/20:20/22:15
Dl Dt i Dj: 17:25/19:25
7/VIUDA NEGRA
Dl Dt i Dj: 21:20

8/EL BEBÉ JEFAZO: NEGOCIOS 
DE FAMILIA
Dv a Dg i Dc: 15:35/18:05
Dl Dt i Dj: 18:05
8/A TODO TREN. DESTINO 
ASTURIAS
Dv a Dj: 20:30
8/LA PURGA: INFINITA
Dv a Dj: 22:30
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El Tren Groc tota una icona més enllà del nostre Pirineu

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

Una de les escapades, aquí mateix, que val la pena de 
fer en un sol dia és aquella que et porta a explorar i 
descobrir alguns dels fantàstics paratges de la nostra 

Catalunya Nord; en un viatge en tren, un tren únic i genuí -una 
línia de ferrocarril de via mètrica- que és tota una icona més 
enllà del Pirineu, El Tren Groc –també conegut popularment 
com “El canari”. L’excursió et regala un magní�c aparador 
de vistes espectaculars,  a través de  diferents destinacions 
farcides d’història i d’un especial encís; en un trajecte de 
no més de 60 quilometres i fet amb tota la parsimònia amb 
què pot transitar un emblemàtic i singular ferrocarril, 30 
quilòmetres per hora per tal de delitar-te amb contemplatives 
mirades a tort i a dret.

Això és, d’una part, entre estretes valls amb pronunciats 
pendents i desnivells, i uns camins serpentejants, et vas 
apropiant d’una mirada diferent i nova, corba rere corba. 
A més de poder admirar en tota la seva extensió algunes 
obres majúscules de l’enginyeria ferroviària, de la mateixa 
manera, en el tram que recorre la plana de la Cerdanya, les 
vistes se’t fan prou àmplies �ns a albirar no massa lluny petits 
i captivadors poblets que conformen una bella estampa en 
veure’s re�ectits sobre uns llacs quasi verges, estesos als peus 
de les prominències pirinenques; són els pobles d’aquella altra 
Catalunya rural i de muntanya de l’altra banda del nostre 
Pirineu. 

Si ens cenyim a la història d’aquest tren, El Tren Groc, tot un 
símbol de la Catalunya del Nord,  perquè porta amb orgull 
els colors de la sang i l’or; malgrat que en els seus orígens 
va ser construït per a evitar l’isolament dels diferents nuclis 
poblacionals dels altiplans catalans i apropar l’Alta Cerdanya 
amb la capital de la Catalunya Nord, Perpinyà, a través del 
Coll de la Perxa; recorrent els paisatges del vessant pirinenc 
francès des de fa més d’un segle, tot connectant Vilafranca 
de Con�ent (427 m.) amb La Tor de Querol (1.232 m.) i 
brindant la possibilitat de realitzar parades a qualsevol de 
les seves vint-i-una destinacions. De sempre, una de les 
singularitats d’aquest tren, esdevingut un veritable atractiu 
turístic, més enllà d’un enginyós disseny sobretot pels seus 
vagons descoberts -que permeten visualitzar a la perfecció 
tots els escenaris del recorregut- és la manera d’assenyalar les 
estacions de major reclam, com és el cas de La Guingueta d’Ix 
(Bourg-Madame), Font-Romeu i Montlluís.

En de�nitiva aquest viatge en tren, inscrit al catàleg de 
l’UNESCO, et submergeix en una autèntica aventura de 
pel·lícula, amb seqüències tan inesborrables com els costeruts 
vessants de la vall de la Tet, o bé aquelles planúries que semblen 
omplir tot un gran buit; i, per descomptat, l’espectacular 
mirada a la mateixa faldilla del Massís del Canigó, la Cambra 
d’Ase, el Carlit i el Puigmal. Òbviament, per aquests fascinants 
camins de ferro, no pots passar per alt que et situes davant d’un 
recorregut marcat per més de sis-centes obres d’art, dinou túnels 
i dos ponts de mirada excepcional: el Viaducte de Séjourné, 
inclòs en l’inventari dels Monuments Històrics (1994), i el Pont 
Gisclard, un pont suspès catalogat com a Monument Històric 
(1997); endemés d’algunes poblacions de gran pols vital que, 
per la seva història i pel seu patrimonial aparador artístic, 
et suggereixen una inexcusables parades i visites, com per 
exemple Vilafranca de Con�ent, Montlluís, Font-Romeu, La 
Guingueta d’Ix (Bourg-Madame)  o La Tor de Querol.



Agost
20: Bernat; Samuel; Màxim; Filibert.

21: Pius; Quadrat; Luxori.
22: Maria Reina; Fabrici; Felip.

23: Rosa; Antoni; Ciríac; Claudi.
24: Bartomeu; Emília.

25: Ginés; Josep; Patrícia; Gregori.
26: Teresa de Jesús; Alexandre; Anastasi; Eleuteri.

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
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CARLES RIERA I FONTS,              
Prevere 

J esús és el pa baixat del cel 
per a donar vida al món.
Els deixebles cercaven 

bene�cis temporals i es des-
preocupaven dels eterns. 
També ens passa a nosaltres. 
Quan preguntaven a Jesús què 
havien de fer, ell els deia:
«L’obra que Déu vol és que 
cregueu en aquell que ell ha 
enviat.»
Ah!, les di�cultats de la fe. Una 
ment orgullosa refusa allò que 
no pot entendre i nega tot el 
que no pot ser provat. Però 
recordem el famós pensament 
de Blaise Pascal:
«El cor té raons que la raó no 

Hermini Pla Vich

Ha mort a l’edat de 89 anys a Igualada. 

La seva esposa Carme Galtés Codina, els seus fills Raquel, Silvia, Anna, Imma, David, i els 
seus nets, comuniquem a tots els seus familiars i amics, tan sentida pèrdua.

El funeral se celebrarà a la Basílica de Santa Maria el dia 20 d’agost a les 10 del matí. 

Mestre Pastisser

Igualada, agost de 2021

En record d’:

Tota una vida lligat a 
la Pastisseria Pla que 
havia fundat el seu avi 

Manel el 1888. Va ser l’ànima 
que va fer la transformació 
d’un establiment, on es ve-
nien pastissos d’el·laboració 
propia, a un punt de troba-
da a la cruïlla de la Rambla 
Sant Isidre amb el carrer de 
Sant Magí.  Quan era jove el 
local es caracteritzava per un 
sostre que representava unes 
noces d’àngels, que havia 
pintat parent capellà i cate-
dràtic en Belles Arts, i per 
un suport metàl·lic artístic 
damunt el taulell on hi ha-
via el fil de lligar els pastis-
sos embolicats. Va abordar la 
renovació mantenint les tra-
dicions i donant relleu a “El 

Llaminer” una de les figures 
d’aquell quadre. En va fer 
una estàtua - un vailet que 
menja xocolata -  pel cente-
nari de l’establiment i avui és 
un dels emblemes de la ciu-
tat a l’estar a la façana a peu 
del carrer i del que també 
se n’ha fet una auca. Va sa-
ber mantenir sempre el caliu 
innovador i ciutadà, amb les 
cèlebres ‘Coques d’Igualada’  
i va conrear un esperit de 
crítica constructiva en l’es-
devenir de la ciutat. 
Al capdavant de l’establiment 
hi ha avui la seva filla Anna, 
la quarta generació familiar. 
A ella, a la seva esposa Car-
me i a tota la seva família i 
clients ens unim en aquests 
moments de condol. 

Ens ha deixat 
Hermini Pla Vich

Gal Bertran Rubira

La teva familia et recordem.
Sempre seràs amb nosaltres, mai t’oblidarem.

ACS.

Se celebrarà un ofici religiós el proper dimecres 25 d’agost a la Sagrada Família d’Igualada, 
a les 18h.

Ha mort cristianament el 16 d’agost de 2021, a l’edat de 70 anys.

Igualada, agost de 2021

En record de:

El Pa de Vida

comprèn.» Cal que convisquin 
en fructuós equilibri el pensa-
ment i l’emoció, l’element raci-
onal i l’element cordial. La ci-
ència, que es basa sobretot en 
el raciocini, procura resoldre 
problemes, però no pot expli-
car el Misteri.

Cercar el pa de vida vol dir 
alimentar-nos de la mane-
ra d’actuar de Jesús: acollint, 
perdonant, servint.
El pa té un valor simbòlic: és 
alhora l’Infant de Betlem i el 
Cruci�cat, ofrenats perquè 
tinguem vida. L’amor que no 
s’ofereix al món no és amor 
autèntic, no és aquell pou 
sense fons del qual com més 
aigua vas traient més fondo el 
veus.
El pa baixat del cel nodreix 
la fe i confereix força i valen-
tia per a lluitar pací�cament 
en el combat d’aquest món, 
plantant cara al dolor i al so-
friment, visitants no desitjats.
Jesús alimenta el cor i la ment, 
ara i aquí.



ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES 
GRÀCIES A LA LLEI DE LA

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Tel. 688 750 641 
info@alcantaramoreno.com 
www.alcantaramoreno.com 

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

c/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edi�ci Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Mercantil · Laboral · Civil · Internacional

Tel. 643079618      mpenagonzalez@icab.cat

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família. 
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i 

Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.

    Av. Barcelona,  56 ·  08700 · Igualada
    Tels. 93 804 61 00 -  93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93-8055686  Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

Víctor Morera Sandiumenge
Rambla General Vives, 11-13, 1º 1ª  08700 Igualada (Barcelona)
Telf/Fax. 93.803.41.65      victor.morera@advocatsmorera.com

Contractes, Arrendaments (rústics i urbans), Dret 
Successori (herències i testaments), Dret de Família, 

Reclamacions de Quantitat, Dret de la Circulació.

BUFET MATAMALA, advocats
 Jordi Matamala Cunill
Blanca Solano Dalmau

C/ Cardenal Lluc, 9, 3r - 08242 - Manresa 
Tel. 93 872.35.67   -  Fax. 93 872.8742

 

 
 · Advocats i assessors. 

· Dret Civil i Penal. 
· Gestoria Fiscal, 

Laboral i Comptable. 
· Especialistes en gestió 
de deutes i impagats.

 info@calzadaadvocats.com
 622.485.660

www.calzadaadvocats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

 Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL

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

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el 
certi�cat d’e�ciència energètica quan es ven un habi-
tatge davant Notari, derogant la normativa anterior 
de 2013. Només es podrà renunciar en casos en què el 
comprador no sigui consumidor/usuari, o bé l’objecte 
de la venda no sigui un habitatge, i en el cas de no apor-
tar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori 
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada
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          Tel. 93 804 91 64 
info@grupjardi.com

www.kubbdeliris.cat 

NOU HORARI
Dimarts a diumenge 

de 13 a 16 h
Divendres i dissabte 

de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

Sopars totes les nits 
de 20.30 a 22.45 h

I dinars dissabtes 
i diumenges 

de 13.30 a 17.00 h

Entregues a domicili 
totes les nits si es

 fa la comanda 
abans de les 19.00h

938 03 18 64

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat

G
U

IA
 D

E
 R

E
S

TA
U

R
A

N
T

S

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 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

Avinguda del Mestre Montaner, 60
Tel. 938 03 27 50-  Igualada. Barcelona

Menú diari
Encàrrec i domicili

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

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



Sudokus

Nivell alt

N
ivell alt

Nivell mitjà

N
ivell m

itjà

Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. A manera de demandes o sol·licituds: enfrontaments, concursos, 
campionats / 2. Garantir que algú o altre pagarà. Exalteu lo sinyor / 3. A mig termini. Més 
dur que l’animal, més immòbil que el vegetal. Extrems del camp / 4. Element com de cera, 
invers. Sí que xarrupa més del compte, però de la mama / 5. Sangonera d’efectes contràctils 
evidents. Perorar sense cap ni peus / 6. Símptomes d’oligofrènia. Massa curts per als esca-
ladors, idonis per als pescadors / 7. Té l’habilitat de causar labilitat. Quina dèria, trobar-li 
a la talaia una jeia! / 8. Abundós en ses explicacions a favor del linx. Un anglès ràpid, quin 
luxe! / 9. I segurament senyor. De tots els explosius el més amoral. Mitja parella / 10. Que 
traïdora, ha canviat d’amo! Llançament de la canya contra el corrent / 11. L’altra mitja. 
Combatent l’atac de la vespa. Ja en té onze i encara no és xic / 12. D’as no, d’es, el pòquer. 
Del gènere, però del que dóna suport / 13. Aquest sí que va bé per a l’escalador, i per al 
disparador també. Grega fent la punyeta.

VERTICALS: 1. Més que un camisó, perquè era fet de malla. Engeguem, aviam si fem 
via / 2. Ovni matriculat. Travessar la víctima amb un pal de peus a cap. Temps que abraça 
tota l’evolució / 3. Abusem del porró i de la M. Borles de �l molt � per empolvorar-se (les 
monges?) / 4. Formació de glaç d’incomparable complicació. No és el Quer foradat ans 
el deformat / 5. Ena mal escrita. Xerrada entre Manacor i Artà. Al fons del pou / 6. Es-
pantat per la pel·li de l’Almodóvar. A l’acadèmia no es presenta mai sense so / 7. Sis sense 
seguretat social. Camàlic d’inequívoca procedència italiana. Amics d’Esperar Tothom / 8. 
Demana a crits, reclamada. Passejo com un nano, però un nano molt menut / 9. Part no 
peninsular de Sevilla. Complementa el gust i lliga amb el tacte / 10. Un parell d’ous. Tan 
impalpables com omegues foixianes. La cosa llatina / 11. Morts que no afecten els teixits 
industrials. Obliga, malgrat l’aplaudiment, a sortir del cine / 12. Benzina al Champion o al 
Dia. Ni pròpia ni paradigmàtica.

passatemps

Troba les 7 diferències

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                        
2                        
3                      
4                         
5                       
6                      
7                      
8                      

9                    

10                        
11                      
12                         
13                       

 

C O M P E T I C I O N S 
A V A L A R   L L O E U 

M   M I N E R A L   C P 

I R E C   M A M A I R E 
S A M A R U G A   R O R 

O L   C A L A D O R S  
L A B I L   T A L E I A 
  P R O L I X   F A S T 

A M O   A M O N A L   I 

 V E N U D A   A C S E P 
 I   G R A T A N T  X I 
 E E E E   G E N E R I C 
 M O S Q U E T O   E T A 
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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

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

Psicòleg

Psicòleg col. num 19.677

psicologa col. num 8.396

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

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

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

CLÍNICA DENTAL ANOIA

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

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

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
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psicologa

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

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

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

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Ma DOLORS 
CAPELLADES

PATROCINAT PER:

DIVENDRES 20: 
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DISSABTE 21: 
PILAR

A. Mestre Montaner, 26

DIUMENGE 22:  
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25
ÚNICA FARMÀCIA OBERTA 24H

DILLUNS 23:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIMARTS 24:  
BAUSILI

Born, 23

DIMECRES 25:  
MR SINGLA

Pujades, 47

DIJOUS 26:  
JUVÉ

Av. Montserrat, 27



Ezequiel Alcàntara
 Fundador del despatx Alcàntara Moreno Advocats.

“Soc partidari de lluitar contra les desigualtats i les 
injustícies i el dret és la millor eina per a fer-ho”

  Pia Prat Jorba @Pia Prat

Divendres, 20 d’agost de 2021

Espai patrocinat per:

Tens arrels que no son igualadines, com vas venir 
a parar a Igualada?

Vig néixer al Carib, a la primera illa “descoberta” per 
Cristòbal Colón. Tots sabem la situació que lamen-

tablement es viu en aquests països que malgrat ser veritables 
paradisos naturals la realitat social i econòmica en algunes zo-
nes del país és del tot ine�cient. Tot i que de petit jo no n’era 
conscient d’aquesta realitat, els pares van decidir donar als 
seus �lls noves oportunitats i més seguretat en tots els sentits.

Aquest son els principals motius pels quals els meus pares van 
prendre la decisió d’emigrar. Actualment, puc dir que em sento 
totalment orgullós de ser un “dominicà-català” i, encara més 
important, un igualadí completament integrat i enamorat.

Tinc entès que ets el germà gran d’una família nombrosa 
de 10 germans. Explica’ns com es viu en una família tan 
gran, quin rol tens? Quines responsabilitats comporta 
entre germans... amb els pares. Com et pots concentrar 
a estudiar?

La veritat és que soc el tercer germà més gran, el segon entre 
els nois. El paper de germà gran i per tant tota la responsabi-
litat queia sobre el Gabi (28 anys), jo em dedicava a fer més el 
“gamberro” i donar batalla als meus pares. Com diem nosal-
tres sóc “la ovella blanca de la família”.

Ser un dels grans  en un família nombrosa comporta molts 
sacri�cis i certa responsabilitat, com per exemple quedar-te 
sense colònies. També de donar exemple entre els més petits, 
traspassar els valors i principis que t`han ensenyat als pares, 
donar-te els altres, etc.

Pel tema d’estudi i la concentració, només dir que al �nal ca-
dascú s’adapta a la seva situació personal, i, si de veritat té ga-
nes de seguir creixent i d’aportar a la societat, pot estudiar amb 
soroll, sense llum i sense altres comoditats.

Puc dir que estic molt content de la família que han format els 
meus pares i que ara que els germans anem creixent seguim 
donant-li forma. Hem d’estar molt agraïts a “papi” i a “mami”, 
la veritat és que tot l’esforç i sacri�ci que han fet per cadascun 
de nosaltres ha valgut la pena. 

Recentment has muntat un bufet d’advocats. Quants hi 
treballeu? Quina especialitat exerciu?

Es tracta d’un despatx individual que a mesura que avanci i es 
vagi obtenint més experiència té el objectiu de convertir-se en 
una veritable eina per a donar solució a les diferents problemà-
tiques de la població i apropar el dret a la societat fent-lo més 
comprensible per el ciutadà comú.

Actualment, no puc dir que s’estigui exercint en el despatx cap 
especialitat ja que s’estan portant casos penals, civils, laborals i 
d’estrangeria. No se com serà el futur però a mi la part del dret 
que més m’emociona es el dret civil perquè és la veritable escola 
del dret ja que representa una in�nitat de problemàtica jurídica 
on gairebé cada dia podem obtenir nova jurisprudència.

D’altre banda, el dret laboral, em considero un apassionat de la 
lluita pels drets i llibertats i en el nostre ordenament jurídic la 
jurisdicció laboral representa tot això. A més, m’encanta tota la 
historia de la lluita per aconseguir i poder tindre els drets labo-
rals d’avui en dia. Apro�to per enviar un missatge a tots els tre-
balladors i treballadores lluiteu, feu respectar i exigiu els vostres 
drets i doneu un cop d’ull al Estatut del Treballadors.

Fas d’advocat d’o�ci?

Tot i que m’encantaria formar part dels advocats d’o�ci es on 
podem trobar la veritable pràctica jurídica, avui en dia no puc 
formar-ne part ja que em demanen 3 anys d’exercici professional 
col·legiat.

Com veus les lleis d’avui dia?

És per tots sabut que estem vivint en una etapa de canvi de pa-
radigma social, econòmic, polític i cultural que s’està re�ectint 
en tots els moviment socials que han sorgit en els últims mesos 
o anys com per exemple Black Live Matters, LGTBI, moviment 
animalista, lluita contra el canvi climàtic, etc. Llavors veiem com 
a vegades el moment social impulsa a cert grup polític i aquest 
grup polític és qui, mitjançant el parlament, pot proposar algu-
nes lleis o reformes de lleis.

I això es el que estem vivint, estem veient com s’han decretat 
nous Reglaments per fer front a la pandèmia i les seves con-

seqüències, com s’han reformat o promulgat algunes lleis per 
adaptar-se a les noves formes de treball a distància (teletreball), 
com s’ha reformat el Codi Civil per donar més protecció a les 
persones discapacitades i els menors i com estan sortint noves 
sentències del Tribunal Suprem (Jurisprudència) per a protegir 
els consumidors i els petits autònoms contra els abusos de les 
entitats �nanceres.

Com aquests hi ha un munt d’exemples i només vinc a re-
ferir-me a que el govern a vegades fa servir el poder legislatiu 
per el seu propi bene�ci, però moltes d’altres legisla a favor dels 
canvis socials i culturals persistents en cada moment.

Tinc entès que sou una família molt religiosa. Com portes els 
casos de divorci?

Primer cal dir que opinar sobre divorci sempre comporta 
polèmica. Sí que és cert, que formo part d’una família catòli-
ca-cristiana amb tot el que comporta i sobre el tema dels di-
vorcis tinc la meva opinió personal i no esta basada en el cris-
tianisme sinó en el romanticisme com a bon romàntic que soc.

Des de que estic exercint com advocat he tingut la possibilitat 
de portar varis temes de divorcis els he refusat tots menys un, 
per una simple raó i es que considero que el matrimoni hau-
ria de ser per tota la vida o almenys lluitar per a que així sigui. 
I, tot i ser jove, estic veient com les persones ens cansem de 
tot i a vegades en compte de lluitar per a solucionar qualsevol 
situació adversa preferim la via ràpida i trenquem amb tot 
allò que tant ens ha costat construir. Per tant, sóc de l’opinió 
que el divorci hauria de ser l’última eina per a solucionar les 
nostres diferències en el matrimoni, i si ja se que es tracta 
d’un tema a vegades molt complicat i controvertit.

Em dic Ezequiel Alcántara vaig néixer a la República Dominicana, tinc 27 anys i actualment formo part de l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocacia de Barcelona i sóc fundador del despatx Alcántara Moreno Advocats.

FiuuuuuuuuBooom! El coet ja ha explotat i s’enceta la Festa Major d’aquest any. Diuen que és de transició, marcada per les restriccions 
d’aforament, distanciament i les directives canviants que imposen els condicionants epidèmics. Però el que no canvia són les polèmiques. 
Any rere any, la gent implicada en organitzar-la segueix tirant-se els plats pel cap. Aquesta vegada sembla que el tema de fons “és el canvi 
de dates”. Per alguns “la Festa” no ha d’estar vinculada a Sant Bartomeu i per tant es pot fer quan ho decideixi l’Ajuntament de torn. Per 
altres les tradicions s’haurien de mantenir, començant per les dates i s’ha de celebrar com “sempre s’ha fet”. Sembla que tots estiguin 
d’acord només en el ball “de bastons”. Aquest no és un tema de preocupació ciutadana, però sí que s’enquista en aquells col·lectius que 
porten temps de mala coexistència. I això que tots són gent que fan molta feina, amb constància i il·lusió, defensant les seves idees i acti-
vitats. La gent del poble segueix triant on anar, segons els gustos de cadascú. Malauradament, en aquestes contrades poc es pot fer sense 
saragates, crítiques i baralles. “Pa corrent” i molts “petards” arreu. Boooom! Massa soroll.




