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Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 16 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments Dies de 
Festa Major

Div 27: de 9h a 16h
Diss 28: TANCAT

*Per la compra d’una crema de les 
línies SLIM DRONE, BODY SCULPT 

O BODY SCULPT DESTOCK



En total, des de dilluns 
passat i �ns el vinent, 
es faran a Igualada 72 
actes, tots ells en espais 
perimetrats o tancats i 
amb aforament limitat 
per seguir les mesures 
vigents del Procicat, 

però no hi haurà 
toc de queda
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REDACCIÓ / LA VEU 

I gualada recupera aquests 
dies la seva Festa Major, 
tot i que, com a tot arreu, 

arriba condicionada pel Co-
vid-19. Bàsicament, la majoria 
d’activitats ha quedat restrin-
gida a espais tancats i amb en-
trada prèvia, a un cost simbò-
lic, però que permeti un major 
control d’aforament. Més enllà 
d’això, alguns actes tradicio-
nals, com els cercaviles, es re-
cuperen agafats amb cotó, en 
alguns casos amb aforaments 
limitats i controlats i amb cir-
cuits molt escurçats, seguint 
així les darreres normatives 
del Procicat.

Sense toc de queda
Fins el moment de tancar 
aquesta edició, el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalu-
nya tornava a tombar -com ja 
va fer-ho la setmana passada- 
la decisió de la Generalitat de 

Igualada recupera la Festa Major, 
però encara amb molta precaució

restringir més la normativa. 
Això signi�ca que, en tota la 
Festa Major, Igualada no tin-
drà toc de queda, podent-se 
doncs circular lliurement en-
tre la 1 i les 6 de la matinada.
En total, des de dilluns i �ns 
el de la setmana vinent, a la 
Festa Major d’Igualada s’hi 
faran 72 activitats -gairebé 
la meitat de les que es fan en 
condicions de normalitat-, 
repartides en set dies.

L’any passat, la Festa Major 
es va haver de suspendre per 
la difícil situació sanitària 
causada per la pandèmia de 
Covid-19 que s’estava vivint. 
Aquest any, la important cam-
panya de vacunació que s’es-
tà duent a terme ha fet que 
es pugui tornar a programar 
aquesta celebració adaptada, 
totalment, a les restriccions 
dictades pel Procicat que esti-
guin vigents durant els dies de 
Festa Major.

Cinc espais que acolliran 
la majoria d’actes
S’ha previst que tots els actes 
és duguin a terme en espais 
perimetrats o tancats, amb 
aforament limitat com són: el 
pati del Museu de la Pell, Parc 
Central, pati de l’Escola Pia, 
pista de l’Ateneu Igualadí, Te-
atre Municipal l’Ateneu i pista 
de l’escola Garcia Fossas. En el 
cas de la Coll@nada, els actes 
es faran al pati de l’Escola Gar-
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Bosch Car Service

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

93 804 64 03 fpboschtaller@gmail.com

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

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

BRODATS 
PERSONALITZATS, 

ARRANJAMENTS DE ROBA I 
DETALLS PER ALS MÉS 

PETITS

C /  Au r o r a  6 0 - 6 6  ( P l .  C a l  Fo n t )
Ig u a l a d a

Te l :  6 6 9 7 0 1 1 9 8
b r o d a d e t s i g u a l a d a @ g m a i l . c o m

Plaça Anselm Clavé, 4
      93 803 54 61- IGUALADA

- Indústria 4.0
- Màquines i equips a mida
- Robòtica, visió i supervisió
- Automatització de maquinària
- Control de processos
- Enginyeria, programació i suport tècnic

ENGINYERIA

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

—
T +34 938 036 833
info@amida4.com
www.amida4.com
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INSCRIPCIONS OBERTES
Places limitades!

Grups reduïts
Totes les edats

PREPARACIÓ EXÀMENS OFICIALS

CLASSES D’ANGLÈS
TRADUCCIONS

+ info 670 389 860
Elisabet Seuba

elisabetseuba@gmail.com
C/Marià Cuiner, 40 2n · 08700 IGUALADA (Bcn)

www.elisabetseuba.com

cia Fossas, que han anomenat 
“Territori Festiu”.
Les cercaviles i similars, en cas 
que no es puguin fer a la via 
pública es buscaran d’altres 
opcions per dur-les a terme, 
com per exemple perimetrant 
el carrer Dr. Joan Mercader o 
algun altre espai similar, però 
tot sembla indicar a aquestes 
alçades que es podran fer al 
carrer. 
Per assistir a les diferents ac-
tivitats, tal com s’explica al 
programa, caldrà comprar en-
trada, la majoria són simbòli-
ques: gratuïtes o amb el preu 
d’1€, excepte alguns especta-
cles del teatre. Aquesta mesu-
ra s’ha adoptat per assegurar 
la presencialitat als actes. El 
públic estarà sempre assegut 
i amb distància de seguretat. 
Serà obligatori l’ús de masca-
reta a tots els recintes i no hi 
haurà servei de bar.
Dels actes, en destaquen la 
conferència institucional a 
càrrec de Jordina Sales que 
parlarà dels episodis post-pan-

dèmics al llarg de la història, 
els concerts dels grups Itaca 
Band, Senyor Oca, Maria Llu-
ïsa, Séptima Trastada, Sirex i 
l’orquestra Metropol. Les visi-
tes guiades d’aquest any seran 
al Fort de Sant Magí, aixecat 
durant la guerra carlina. Pel 
que fa als espectacles destaca 
l’obra “Bona Gent” amb Quim 
Masferrer al Teatre Municipal 
Ateneu, també el cicle Xiques 
amb el teatre de l’Aurora con-
juntament amb autors, actrius 
i actors de la comarca que 
aquest any es farà en espais 
situats fora del teatre en un re-
corregut sorpresa.
El pregó d’enguany al Parc 
Central, és a càrrec dels Di-
ables d’Igualada, amb motiu 
del 25è aniversari de l’entitat.
Una de les novetats d’aquest 
any ha estat la creació d’un 
�ltre d’Instagram que es po-
drà baixar des del per�l @cul-
turaigualada, creat per Marc 
Càlichs, amb els Capgrossos 
d’Igualada i una agenda de 
reptes per fer amb família i 

amics a través de les xarxes 
socials.
També cal destacar la col·la-
boració de totes les entitats de 
cultura popular i tradicional 

que participen a les cercaviles 
i processó i també la col·labo-
ració d’entitats com la Xarxa 
d’Igualada en els espectacles 
infantils. Dins el programa 

també hi consten les activi-
tats organitzades pel Teatre de 
l’Aurora, Associació Juvenil la 
Coll@nada, a través d’un codi 
Qr i les esportives.



Igualment és obert el 
portal:

tiquetsigualada.cat, 
però atenció que hi ha 

activitats amb les
 entrades exhaurides

El parc central o el pati del Museu de la Pell són dos dels espais tancats o perimetrats on es faran activitats.

REDACCIÓ / LA VEU 

Des de l’11 d’agost ja 
són a la venda d’en-
trades de les activi-

tats i espectacles de la Festa 
Major d’aquest any. Recor-
cem que ja siguin gratuïtes 
o amb preu assignat les en-
trades s’hauran d’obtenir a 
través del web www.tiquet-
sigualada.cat. Cada persona 
podrà adquirir un màxim de 
6 localitats per operació.  Hi 
ha activitats que  ja tenen les 
entrades exhaurides, o algu-
nes que ja estan molt plenes. 
La majoria no tenen cap cost, 
però cal demanar l’entrada i 
guardar-la al mòbil o impri-
mir-la, i ensenyar-la en en-
trar en el recinte de l’acte.
Per tant, es recomana que no 
s’esperi al darrer moment per 
a adquirir les entrades i que, 
si es fa, s’asseguri que des-
prés s’assistirà a l’acte, per no 
deixar localitats buides que 
podrien haver estat omple-
nades per altres persones.
També es podran obtenir 
presencialment a la taquilla 
del Teatre Municipal Ateneu 
(passatge Vives, s/n) aquesta 
setmana i fins el 30 d’agost, 
d’11 a 13 h i de 18 a 20 h i 
al Punt de Difusió del carrer 
de Garcia Fossas de dilluns a 
divendres de 18 a 21 h, dis-
sabte i diumenge d’11 a 14 h 
i de 18 a 21 h. (el dilluns 30 
estarà tancat)

Les entrades es poden demanar aquesta setmana, de forma 
presencial, a la taquilla de l’Ateneu i al carrer G. Fossas

Les entrades per assistir als 
actes del Teatre de l’Aurora 
només es poden comprar a 
través del web www.teatreau-
rora.cat.
Tots els actes programats es 
desenvolupen en recintes 
perimetrats o tancats, amb 
l’aforament permès pel Proci-
cat. El públic estarà assegut a 
tots els espais. Serà imprescin-
dible assistir-hi amb mascare-
ta i no hi haurà servei de bar.

TRANSPORTS BERNADET S.A.
Polígon La Barquera / Barquera,2

08786 Capellades (Barcelona)

www.transportsbernadet.com
Telf. 93 801 00 08 
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Per tercer any, l’Ajunta-
ment d’Igualada apos-
ta per l‘organització 

del punt lila durant la Festa 
Major amb la voluntat de 
mantenir el compromís amb 
la lluita contra els comporta-
ments sexistes i lgtbifòbics. El 
dispositiu punt lila, s’emmar-
ca en el Protocol d’actuació 
davant les violències sexuals 
en espais festius impulsat des 
de les regidories d’Igualtat de 
la MICOD (Igualada, Vilano-
va del Camí, Santa Margari-
da de Montbui, La Pobla de 
Claramunt i Òdena) aprovat 
l’octubre del 2018.
Els contextos de festa són 
moltes vegades facilitadors 
d’aquest tipus de violències 
i és per això que cal prendre 
mesures especí�ques per en-
tendre i detectar les dinàmi-
ques que s’hi donen i fer-hi 
front, com a institució, enti-
tats, serveis i societat.

Carlota Carner, tinenta d’Al-
calde i regidora d’Igualtat ha 
remarcat que “la Festa Ma-
jor és una setmana intensa 
de celebracions i gaudi per a 
igualadines i igualadins. Per 
aquest motiu, cal dedicar tots 
els esforços possibles per tal 
que la festa es dugui en espais 
de llibertat, de qualitat i de 
respecte cap a totes les perso-
nes que en formen part. Totes 
les persones sense excepció, 
incloent les dones de totes les 
edats i les persones que inte-
gren el col·lectiu LGTBI, han 
de sentir-se bé a les festes, 
han de poder-se moure amb 

llibertat i sense por a patir 
agressions sexistes ni a ser 
jutjades o discriminades”.
En aquest sentit, i com a no-
vetat, el dispositiu que po-
sarà en marxa l’Ajuntament 
d’Igualada estarà format, per 
dos estands físics, un ubicat 
al Parc Central l’altre ubicat a 
la plaça de la Creu a més de 
comptar amb dues educado-
res itinerants pels carrers del 
centre de la ciutat. Això su-
posa que aquest any hi haurà 

6 educadores en total, dues 
més que en l’anterior disposi-
tiu del Punt Lila de l’any 2019 
quan en van ser 4. El nombre 
punts d’atenció també creix i 
passa d’un de sol al 2019 a un 
total de 2. Els punts liles es-
taran actius els vespres i nits 
del 27, 28 i 29 d’agost.
El dispositiu tindrà les fun-

Hi haurà dos punts “liles” d’atenció �xes i educadores 
itinerants per evitar possibles agressions i sexismes

Es consolida i es re-
força aquest dispositiu 
que tindrà les funcions 
d’informar, sensibilit-

zar, detectar comporta-
ments sexistes i atendre 

possibles agressions

cions d’informar, sensibilit-
zar, detectar comportaments 
sexistes i atendre a les possi-
bles agressions. També es dis-
tribuirà per diferents espais 
el material de la campanya 
#NOendeixempassarNiuna 
amb diferents missatges di-
rigits a sensibilitzar a tota la 
ciutadania.

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



instal·lacions Seuba
Electricitat Calefacció Gas

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

instalseuba@gmail.com

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

Garatge Verdaguer

 C/ de l’Aurora, 86 (Plaça Cal Font)  IGUALADA   
  Tel. 605 378 116     

A v .  P a ï s o s  C a t a l a n s ,  9 9

0 8 7 0 0  I g u a l a d a

6 4 5  7 8 7  6 5 4

c  o  r  v  e  r  d  .  c  a  t

cuina natural i vegANA

C/ Cervantes 19, baixos · 08700 Igualada 
Tel. 93 803 27 67 / 621 29 96 19

Plaça Pius XII, 7
08700 Igualada

Tel. 93 803 03 67
lenglantina@outlook.com



FIDEL SERRA
c/ Nou, 10 

93 803 16 62

CONFITERIA CLOSA
C/ Argent, 23 

93 803 16 23 · 93 805 58 89

P  A  S  T  I  S  S  E  R

OSCAR PASTISSER
C/Lleida, 34 · 93 805 22 25

Av. Europa, 7-9 · 93 804 13 14   

Pastisseries adherides a: 
gemidepastisseria.cat

PASTISSERIA PLA
Av. Barcelona, 22 · 93 803 29 13 

Rbla.  Nova, 43 · 93 80315 28

Bona 
Festa Major!

Bona 
Festa Major!Festa Major!Festa Major!

PER FESTA MAJOR,
POSTRES DE PASTISSERIA!

Pastisseries adherides a: 
gemidepastisseria.cat

PER FESTA MAJOR,
POSTRES DE PASTISSERIA!

PER FESTA MAJOR,
POSTRES DE PASTISSERIA!
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Rbla. Sant Ferran, 25  Igualada
Tel. 93 804 22 56  - 651 93 83 13

comercialefren@gmail.com

689324247

C/ Bèlgica 2  (Zona hospital nou) Igualada
93.804.21.32 

@lescorxador_restaurant (instagram)
lescorxadorestaurant@gmail.com

Manteniment de comunitats, oficines bancàries, 
despatxos, indústries, col·legis.

Neteges de vidres, façanes, rètols, moquetes, catifes.
Primeres neteges de pisos.

Abrillantats i rebaixats.

c/ Sant Jordi, 31 T. 93 803 54 99 / 629 60 27 28
Santa Margarida de Montbui

centro

Pintura interior/exterior
Allisats i lacats

661 275 411

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

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

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

ho posem molt fàcil

També pots fer les teves compres per la botiga online



Especialistes
en cirurgia oral

Bona 

Festa Major!
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· SERVEIS DE TRANSPORTS 
NACIONALS I INTERNACIONALS

· CÀRREGUES COMPLETES 
I GESTIÓ DE GRUPATGES

·PALETERIA
·EMMAGATZEMATGE I 

DISTRIBUCIÓ D’ESTOCS
·GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ PICKING

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

www.tdma.es

Rambla Sant Isidre, 39
Plaça la Creu, 26 

IGUALADA
654 48 82 23

Rambla Sant Isidre, 39

ORXATA I 
GELATS ARTESANS

Cafeteria restaurant

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

  93 805 41 84
  658 179 897

  info@restaurantaqua.es

Sabors mediterranis, 
qualitat i bon preu

Descobreix a Aqua una nova 
forma de degustar els sabors 

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

ment original.

C-37z, KM 70,5 
cal Pau Magí 901, 08711, BarcelonaTel. 633 01 58 58

La millor cuina, 
el millor servei, 
el millor entorn 

Treballem amb totes les companyies...i la teva

c/Alemanya 31 · Pol. Industrial · 08700 · IGD
Tel. 93 805 16 73 · planxisteriapla@gmail.com

Instal·lacions

Tel. 93 803 64 03  /  93 768 14 09
www.viveselectricitat.com  

 vives@viveselectricitat.com

Electricitat Fred Calefacció Aigua

Gas Energia Solar Sistemes 
Programables

Tele-
comunicacions

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

taller@autoreparacionesagustin.com 

@saracastellsjoiera

Santa Maria, 4 · Igualada 
sara@saracastells.com
www.saracastells.com

667 007 464



NOU
NISSAN QASHQAI

SANTI ENRIQUE
Avinguda del Mestre Montaner, 88 - 08700 Igualada - Tel: 93 803 08 00
www.santienrique.com

Consum mixt WLTP: 6,3 l/100 km. (NEDC-BT: 6,5 l/100 km). Emissions de CO2 WLTP*: 142 g/km. (NEDC-BT: 146 g/km).

tecnologia Mild Hybrid

Sigues el primer a provar-ho 
al teu concessionari Nissan
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DIVENDRES 27

- 9.15 h i 11.15 h VISITES 
GUIADES AL FORT DE 
SANT MAGÍ
Entrades per Internet a www.
tiquetsigualada. cat i a taqui-
lles (consulteu horaris).
Aforament limitat a 30 per-
sones. Accés pel carrer de la 
Salut, 40

- 12 h CONTES DE FESTA 
MAJOR: “PITOS A DOJO”.
A càrrec de la Companyia La 
Botzina. 
Amb l’ajuda de més d’una 
dotzena d’instruments de 
vent diferents, els artistes 
ens mostraran la seva músi-
ca, els seus instruments i ens 
faran escoltar, cantar i gau-
dir d’una estona amena, di-
vertida i plena de sorpreses. 
Des de la visita del professor 
Ventolera fins a la narració 
del conte dels 4 vents.
Ho organitza: Biblioteca 
Central d’Igualada.
Entrades per Internet a www.
tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Afo-
rament limitat. Teatre Muni-
cipal l’Ateneu

- 18 h i 20 h VISITA GUIADA 
AL REC DISTRICTE 
CULTURAL
Visita comentada a l’exposi-
ció ‘Rec Districte Cultural. 
Un barri en transformació’ i 
ruta guiada pel barri del Rec, 
on es podrà conèixer i visitar 
l’interior d’alguns dels espais 

recuperats.
Organitza: Museu de la Pell.
Entrades per Internet a www.
tiquetsigualada. cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Afo-
rament limitat a 40 persones 
per grup. Al Museu de la Pell

- 18.30 h TABALADA MENUDA, 
taller de percussió. Tots els 
nenes i nenes hi poden parti-
cipar amb un tabal (en com-
panyia d’una persona adul-
ta). Coordinat pels Grallers 
d’Iguakada.
Recorregut condicionat: car-
rer Dr. Joan Mercader, plaça 
de la Creu, carrer de Garcia 
Fossas, rambla Sant Isidre, 
carrer Custiol, plaça de Pius 
XII, carrer de Santa Maria i 
plaça de l’Ajuntament.
Acte pendent d’autorització 
condicionat a les restricci-
ons del Covid 19 dictades pel 
PROCICAT

En cas que l’activitat no 
s’autoritzi a la via pública, es 
farà el taller de percussió les 
grades del Museu de la Pell. 
Aforament limitat. Inscrip-

ció prèvia a www.tiquet-
sigualada.cat i a taquilles 

(consultar horaris).

- 19 h OBERTURA
 DE LA FIRA D’ATRACCIONS
Instal·lada a la part frontal 
de l’av. Catalunya i carrer de 
França, a continuació del Parc 
Central, �ns al 30 d’agost.
Espai perimetrat i aforament 
limitat.

- 20 h CONCERT 
DE LA BANDA DE MÚSI-
CA D’IGUALADA
Dirigida per Concepció Ra-
mió, amb un repertori inte-
grat per peces molt variades, 
clàssiques i modernes, origi-
nals per a banda i adaptades, 
música catalana i d’arreu, etc.
Preu: 1 €. Entrades per Inter-
net a www.tiquetsigualada.
cat i a taquilles (consulteu 
horaris). Aforament limitat.
Al Teatre Municipal Ateneu

- 22 h CORREFOC 
PELS TERRATS
Mireu cap al cel, els Mal 
Llamp, Diables d’Igualada 
i Petits Diables d’Igualada 
faran un espectacle de foc 
a diferents terrats de la ciu-
tat.
Coordinat per les entitats 
de foc de la ciutat.

- 22.30 h K-LIU, 
EN CONCERT
Grup sitgetà guanyador del 
premi Enderrock com a mi-
llor artista revelació de l’any 
2019. Presentació del seu 
disc “T’ho pinto”. 
Preu: 1 €. Entrades per Inter-
net a www.tiquetsigualada.
cat i a taquilles (consulteu 
horaris). Aforament limitat.
Al pati de l’Escola Pia

- 23 h ELS SÍREX, 
EN CONCERT
Aquest grup és sinònim de 
la representació de la música 
rock&roll espanyol a la dèca-
da dels 60 i 70. 
Preu: 1 €. Entrades per Inter-
net a www.tiquetsigualada.
cat i a taquilles (consultar 
horaris). Aforament limitat.
Al Parc Central

- 23 h MARIALLUÏSA, 
EN CONCERT
Després de sorprendre amb 
l’EP “Pren-t’ho amb calma” 
i consolidarse amb el primer 
disc “És per tu i per mi”, els 
igualadins Marialluïsa han 
retornat aquest 2021 amb 
una trilogia de singles en-
capçalada per “Veig la sort”.
Preu: 1 €. Entrades per Inter-
net a www.tiquetsigualada.
cat i a taquilles (consulteu 
horaris). Aforament limitat.
Al pati del Museu

DISSABTE 28

- 9.15 h i 11.15 h VISITES 
GUIADES AL FORT DE 
SANT MAGÍ 
Entrades per Internet a www.
tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Afo-
rament limitat a 30 persones
Accés pel carrer de la Salut, 40

- 10 h 41è CAMPIONAT DE
TENNIS DE TAULA
Trofeu de Festa Major per a 
majors de 40 anys.
Inscripcions fins dijous 26 al 
whatsapp 653 219 604
Ho organitza: Club de Ping 
Pong Igualada.
Al gimnàs del pavelló de les 
Comes

- 10 h PARTIDES RÀPIDES 
D’ESCACS FESTA MAJOR
Partides ràpides d’escacs a 5 
minuts per jugador, sense in-
crement.
Obert a tothom.

Tots els actes de la Festa Major d’Igualada 2021

és

és

 www.gestoriagaltes.com



Aquesta setma-
na ha vingut a la 
meva notaria en 
Pere, recentment 

ha mort el seu pare, client 
de la notaria, i per diferents 
motius desitja renunciar a 
l’herència. Volia informar-se 
de quina manera podia re-
nunciar i a qui li correspon-
dria la seva part, si als seus 
fills o si als seus germans. 
Renunciar (o repudiar se-
gons diu el nostre Codi Ci-
vil) a una herència implica 
moltes conseqüències, i 
per això li hem explicat en 
el nostre despatx els seus 
efectes:

1)  S i  ren un ci o a l ’ h erè n ci a, 
p uc p en edi r- m e’ n  i  accep -
tar- l a desp ré s?

Això no és possible, la re-
núncia és irrevocable, i una 
vegada renunciada no es 
pot, en un moment poste-
rior, acceptar l’herència.

2 )  R enuncia r 
si  hi ha  testam en t:  

Habitualment, en els testa-
ments, hi sol aparèixer una 
segona opció (substitució) 
per als casos que el nomenat 
hereu o legatari mori abans 
que el testador o renunciï 
als béns. En aquests casos 
s’haurà d’aplicar aquesta 
substitució conforme surti 
en el testament.

3 )  R en ú n ci a 
si  n o h i  h a testam en t:   

Quan no hi ha testament, 
s’hauria de tramitar l’ano-
menada acta de declaració 
d’hereus abintestat, i al re-
nunciar a l’herència, no pas-
saran a heretar els fills del 
renunciant, sinó que la seva 
porció de l’herència acrei-
xerà als altres cohereus. En 
aquest cas, per exemple, no 

heretaran els fills d’en Pere, 
sinó els seus germans.

4 )  Puc f er l a ren ú n ci a de 
f orm a v erb al , sen se docu-
m en tar- l a?

Degut als seus importants 
efectes, la renúncia a Cata-
lunya ha de ser davant No-
tari i no és vàlida la renúncia 
fet en document privat o 
verbalment.

5 )  Q uè  succeeix  si l ’ her eu 
té d eutes i renúncia  
a l ’ her ència ?
 
En aquest cas, si els credi-
tors de l’hereu es senten 
perjudicats, poden impugnar 
judicialment aquesta decisió 
en el termini d’un any des de 
la renúncia.

6)  S i el  causan t dif un t té 
deutes im po rtan ts
o descone g uts:  

S’ha de tenir en compte que, 
per l’acceptació de l’herència 

pura i simple, l’hereu respon 
dels deutes del difunt i de 
les càrregues hereditàries, 
no només amb els béns he-
reditaris, sinó també amb 
els béns propis. Per això, a 
part d’una renúncia simple a 
aquesta herència, és possi-
ble l’anomenada acceptació 
a benefici d’inventari (obliga-
tòria a Catalunya en el cas de 
menors i persones subjectes 
a tutela, entre d’altres). Con-
sisteix en fer un llistat dels 
béns de l’herència i dels seus 
deutes i càrregues heredità-
ries, i una vegada realitzat 
l’inventari en el termini de 6 
mesos, prendre una decisió 
definitiva sobre la mateixa. 
Aquest tipus d’acceptació és 
convenient en cas de sospi-
tar que hi poden existir deu-
tes d’import elevat sense 
conèixer-se exactament la 
seva quantia. 

7)  R enúncia  a f av or 
de per sona  determ ina da:  

Em planteja en Pere la pos-
sibilitat de renunciar a favor 
d’un dels seus germans, amb 
el qual té major relació. És 
possible, però té major cost 
fiscal, ja que tributarà: a) en 
Pere per l’impost de succes-
sions com si hagués accep-
tat l’herència; b) el seu ger-
mà, en Joan, per efectuar-se 
l’equivalent a una donació. 

8)  É s po ssi b l e ren un ci ar en  
v i da del  causan t ab an s de 
q ue m ori  o m ’ h e d’ espe rar 
a l a sev a m ort?  

En principi, no és possible la 
renúncia al dret de legítima 
abans de la vida del causant, 
excepte en uns supòsits resi-
duals de pactes en determi-
nats casos, no molt habituals 
a la pràctica. 

9 )  N o p ot f er- se en  p art, 
a term i n i  o con di ci on al m en t:  

És a dir, en Pere no pot re-
nunciar a una part de l’he-

rència i acceptar l’altra, o 
renunciar de forma condici-
onada a que es compleixi, o 
no, un fet.

10)  R en ú n ci a p rescri ta:  

En el cas que hagin trans-
corregut més de quatre anys 
i mig des de la defunció del 
causant, si en Pere renuncia 
a l’herència, s’interpretarà 
que hi ha una donació, i la 
Generalitat ens girarà una li-
quidació de l’impost corres-
ponent a la mateixa.

11)  R en ú n ci a
de m en ors d’ edat:  

Per renunciar a les herències 
o llegats de menors d’edat, 
caldrà que la renúncia sigui 
feta pels pares del menor i, a 
més, hauran de comparèixer 
a la renúncia els avis paterns 
i materns del menor, un de 
cada banda i el de més edat, 
per tal de no haver d’acudir a 
l’autorització judicial.

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org
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Pius XII, carrer del Roser, pl. 
del Rei Neptú, carrer de Sant 
Jordi, rambla del General 
Vives, rambla de Sant Isidre, 
carrer de Garcia Fossas, pl. 
de la Creu, carrer de l’Argent 
i pl. de l’Ajuntament.
Acte pendent d’autorització 
condicionat a les restricci-
ons de la covid-19 dictades 
pel PROCICAT.
La participació de les colles 
pot variar.

En cas que l’activitat no 
s’autoritzi a la via pública, 
es farà la cercavila en dues 
sessions, a les 18 h i les 20 
h, al carrer Dr. Mercader, 

perimetrat i amb aforament 
controlat. Aforament limi-
tat. Entrada prèvia a www.

tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris).

- 19 h TEATRE: 
BONA GENT AMB QUIM 
MASFERRER, del Teatre de 
Guerrilla. 
Aigua de Rigat, empresa 
col·laboradora de la Festa, fa 
possible aquest acte.
Preus: 15, 18 o 20 €. Entrades 
per Internet a www.tiquet-
sigualada.cat i a taquilles 
(consulteu horaris).
Aforament limitat.
Al Teatre Municipal l’Ateneu

- 20h PARTIT DE FUTBOL. 
Memorial Dr. Botet. Trofeu 
Ciutat Igualada. Partit entre 
la UD Montserrat i equip a 
determinar.
Ho organitza: UD Montserrat.
Al camp de futbol de les Co-
mes 1

Inscripcions fins dijous 22 a 
les 14 h al Servei d’esports de 
l’Ajuntament d’Igualada.
Ho organitza: Club d’Escacs 
d’Igualada.
Al mig del passeig Verda-
guer, davant del casal d’avis.

- 16 h 1r TORNEIG DE TEN-
NIS DE TAULA “CIUTAT 
IGUALADA”
Torneig absolut de Festa Ma-
jor. Inscripcions fins dijous 
26 al whatsapp 653219604. 
Preu: 10 €
Ho organitza: Club de Ping 
Pong Igualada.
Al gimnàs del pavelló de les 
Comes

- 18 h PARTIT DE FUTBOL
FEMENÍ DE FESTA MAJOR
Partit de futbol entre el Club Fut-
bol Igualada i equip a determinar.
Ho organitza: Club Futbol Igua-
lada.
Al camp de futbol de les Comes 1

- 18 h FUTBOL: XVI TRO-
FEU AVI FESTA MAJOR
Partit entre l’Agrupació de 
Veterans
Igualada i equip a determi-
nar.
Ho organitza: Agrupació de 
Veterans d’Igualada.
Al camp de futbol de les Co-
mes 2

- 18 h CERCAVILA
TRADICIONAL
El Drac Xerric amb els Pe-
tits Diables i el Drac Bufarot 
amb els Pixapólvora d’Igua-
lada; el Drac d’Igualada, la 
Víbria Jove d’Igualada i els 
Diables d’Igualada; el drac 
Mal Llamp, el Flameus, la 
Voraxcis, els diables Mal 
Llamp i Petits Mal Llamp; els 
Moixiganguers d’Igualada; 
els nanos acompanyats dels 
Grallers d’Igualada; el Ball 
de Gitanes d’Igualada acom-
panyades del grup de músics 
MÚSX; Agrupació Folklòri-

ca amb el Galop de la Gitana, 
acompanyats pels grallers 
Gallarda d’Igualada; els cap-
grossos de la ciutat acompa-
nyats del Punt de Malura; 
gegantons Pia i Tomeu; To-
net Blanquer i Conxita Tei-
xidora; Petits Gegants de la 
Ciutat, amb els músics de 
Dessota; el Bisbalet, la Cin-
ta i els Capgrossos Carme 
i Caterina; els Gegants del 
Barri de Xauxa; Gegants de 
la ciutat, acompanyats dels 
Grallers de Dessota, l’Àliga 
d’Igualada i el Salero.
L’Associació Cultural Desso-
ta gestiona la imatgeria mu-
nicipal no de foc.
Els Diables d’Igualada són 
gestors de la imatgeria mu-
nicipal de foc.
Ho coordina: Associació 
Cultural Dessota amb la col-
laboració de totes les entitats 
participants.
Recorregut condicionat: 
carrer de Santa Maria, pl. de 

- 21.30 h Concert del SENYOR 
OCA + ITACA BAND,
Dos directes enèrgics i in-
tensos que aposten per la 
reivindicació, la crítica i la 
transformació social a través 
de la música, el crit i la festa. 
Un doble concert per gau-
dir del “rap de la terra” que 
capitaneja Senyor Oca i la 
presentació del potent cin-
què treball d’Itaca Band, “La 
léngua de los pájaros”.
Preu: 1 €. Entrades per Inter-
net a www.tiquetsigualada.
cat i a taquilles (consulteu 
horaris). Aforament limitat.
Al Parc Central

- 23 h WHO’S THAT GIRL, 
tribut a Madonna
Repertori amb cançons icò-
niques de la indiscutible rei-
na del pop.
Preu: 1 €. Entrades per In-
ternet a www.tiquetsigua-
lada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament 
limitat.
Al pati de l’Escola Pia

DIUMENGE 29

- 8 h DIANA a càrrec dels 
Grillats morats, grallers dels 
Moixiganguers d’Igualada, 
amb la participació de gra-
llers d’aquí i d’arreu.
Pel nucli antic de la ciutat
Acte pendent d’autorització 
condicionat a les restricci-
ons de la covid-19 dictades 
pel PROCICAT

- 9 h - 14 h TORNEIG DE 
PETANCA FESTA MAJOR 
IGUALADA
Ho organitza: Associació Pe-

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

Peix fresc 
i peix congelat

C/ FRANÇA, 2 08700 IGUALADA     ·     T. 938 041 261     ·     www.motomorfosi.com     ·     info@motomorfosi.com

Bona Festa Major!Bona Festa Major!
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Vilanova Dental
C/Rafael Casanovas, 33

08788 Vilanova del Camí
Tel. 938 061 288 / 674 870 868
www.vilanovadental.com

Segueix-nos!

696 353 886
647 063 997
360cir@gmail.com

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

ganiveteriamerino@gmail.com
www.ganiveteriamerino.com

NOVETAT DESINFECCIÓ PER 
OZÓ PER a VEHICLES, 

MARXEN TOTES LES OLORS

REPARACIÓ,
DIAGNOSI I

SUSPENSIONS
TURISMES, 4X4

I FURGONETES 
ALINEATS DE 

DIRECCIÓ I SERVEI 
PERSONALITZAT 

A MIDA DEL CLIENT 

c/Òdena, 26 · 93 125 45 16

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

www.asfalt.es

MERCERIA
·Arranjaments exprés

·Costura creativa per a infants
·Patchwork per a adults 

·Grups de ganxet, mitja i macramé

De dilluns a divendres  de 10 a 13.30h i tardes de 15.30 a 19.30h 
Dissabte de 9.30 a 13.30h

Pau Muntadas, 15 · IGUALADA · 93 804 58 53  · 626 306 227
Segueixnos a:               @lesfornituresigualada



tanca Fàtima 2013.
A les pistes de petanca del 
parc Valldaura

- 9.30 h CERCAVILA 
D’ANADA A OFICI
Els Voladors, Trabucaires 
d’Igualada; el Drac d’Iguala-
da, la Víbria d’Igualada i els 
Diables d’Igualada; el Ball 
de Sant Miquel i els Diables, 
d’Igualada; els gegantons Pia
i Tomeu; la Conxita Teixi-
dora; en Tonet Blanquer; els 
Gegants del Barri de Xau-
xa; 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’Igualada; el 
Ball de Bastons d’Igualada; 
el Tabal; els portants d’honor 
del Sant; el penó de la ciutat 
amb els portadors d’enguany, 
la Coral Infantil Gatzara; el 
Salero i el
Saleret; l’Àliga d’Igualada; les 
autoritats i la corporació mu-
nicipal.
Acte coordinat amb la col·la-
boració de l’Associació Cul-
tural Dessota, entitat gestora 
de la imatgeria municipal no 
de foc; els Diables d’Igualada, 
gestors de la imatgeria muni-
cipal de foc, i la FESTHI.

Recorregut condicionat: 
rambla de Sant Isidre, car-
rer de Custiol, plaça del Pi-
lar, carrer del Born, plaça de 
l’Ajuntament, carrer de Santa 
Maria i plaça del Bruc.
Acte pendent d’autorització 
condicionat a les restriccions 
de la covid-19 dictades pel 
PROCICAT

- 10 h - 12 h LA FESTA MA-
JOR DEL RUGBI
Trobada de rugbi, amb par-
tits de diferents categories i 
un espai amb activitats in-
fantils. Ho organitza: Anoia 
Rugby Club.
Al camp de futbol de les Co-
mes 1

- 10 h XIX CAMPIONAT 
DE BITLLES CATALANES 
ENTRE CLUBS DE CATA-
LUNYA
Inscripcions una hora abans.
Ho organitza: Club de Bitlles 
Igualada.
Al camp de bitlles del polies-
portiu les Comes (davant de 
la piscina coberta).

- 10 h OFICI SOLEMNE 
EN HONOR 
A SANT BARTOMEU
L’ofici serà presidit i farà 
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CALAF  ·  93 869 87 50    
VILANOVA DEL CAMÍ  ·  93 806 02 40

· Ambients personalitzats

La teva botiga especialista en construcció



·

·

·

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

Rep d’Automòbils Bòria     jboria@hotmail.com

Bona 
Festa Major!

HAMBURGUESES,
TAPES 

I PLATS DEL MÓN.

 C/ de l’Aurora, 76  
 IGUALADA     

931 26 35 15

BITØK

Fes la teva comanda 
www.bitok.cat

C/REPÒS, 8 TEL. 93 803 67 64 - 08700 IGUALADA

irasol
ar - Restaurant

Assessorament �scal i laboral
Dret civil

Dret laboral
Dret penal

Dret administratiu

C/ Sant Martí de Tous, 2- baixos  Igualada 
t: 93 805 20 30   f: 93 803 56 03  legal@bufetfont.com   

www.bufetfont.com




 


In s t a l . l a d o r  a u t o r i t z a t  

AIGUA,  GAS,  EL EC TR IC ITAT,  C AL EFAC C IÓ ,


C L IMATITZ AC IÓ  I ENER GIES R ENO V ABL ES 




C /  St .  Fr a n c e s c  d ’ As s í s ,  2 5   0 8 7 0 0  Ig u a l a d a


 

BO MAR  IN S TAL .L AD O R , s.l.

Pep Bové
Instal·lador autoritzat

AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ
CLIMATITZACIÓ I ENERGIES RENOVABLES

c/St. Francesc d’Assís, 25
08700 Igualada

T. 93 803 07 86 · 609 42 97 72



l’homilia P. Josep Maria Valls 
Casanovas, escolapi igualadí. 
El duet Pinyols acompanyarà 
els cants de la missa. A l’ofer-
tori tindrà lloc el ball de l’Àli-
ga d’Igualada, amb l’acompa-
nyament musical d’orgue a 
càrrec de Marc Sànchez, junt 
amb les dues tenores, inter-
pretades per Olga Torra i M. 
Antònia Pujol, sota la direc-
ció de
Concepció Ramió. Després 
del cant �nal dels goigs, el Ball 
de Bastons d’Igualada farà el 
ball d’acatament al sant.

Es farà el lliurament de l’ES-
TAMPA DE SANT BARTO-
MEU, obra de Pep Valls, per 
part de membres d’entitats 
de cultura popular i tradici-
onal i vinculades a la festa. 
Finalitza l’acte amb el retorn 
del penó a l’Ajuntament.
Ho coordinen: Entitats de 
cultura popular i tradicional 
i Ajuntament. Aforament li-
mitat. Basílica de Sta. Maria

- SEGUIDAMENT, TRA-
DICIONALS ESPADATS a 
càrrec dels Moixiganguers 
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Bona Festa Major!

Banys i Cuines

Mides, projectes i 
pressupost sense 
compromís. 

Nord
c/Piera, 4 
Igualada

93 804 94 47

Ens encarreguem 
de tot, materials

 i feines

Centre
Pl. Espanya.3
Igualada
93 803 11 16

Av. de Barcelona, 23, 
08700 Igualada

93 803 75 33

www.ceina.com

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

C. Soledat, 9 Pral. - Igualada | 654 716 287 (hores convingudes)

Centre Adonai
millora la teva qualitat de vida!

Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Reflexologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki



Tel. 93 804 82 30 
      660 215 485

Av. Europa, 4 · IGUALADAVEHICLES D’OCASIÓ

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY   
2018 BENZINA 
PREU: 6.500€  
FINANÇAMENT: DES DE 110€/MES

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE TECH  
2019 BENZINA 
PREU: 9.690€  
FINANÇAMENT: DES DE 158€/MES  

TOYOTA COROLLA 180H FEEL  
2020 HÍBRID ELÈCTRIC 
PREU: 17.900€  

TOYOTA CHR 180H ADVANCE PLUS 
2020 HÍBRID ELÈCTRIC 
PREU: 22.900€  
 

TOYOTA AYGO 70 X-PLAY   
2020 BENZINA 
PREU: 8.490€  
FINANÇAMENT: DES DE 139€/MES

TOYOTA COROLLA 125H ACTIVE TECH 
2020 HÍBRID ELÈCTRIC 
PREU: 17.150€  
 

TOYOTA COROLLA TS 180H FEEL 
2020 HÍBRID ELÈCTRIC 
PREU: 20.150€  

TOYOTA RAV4 220H ADVANCE 
2020 HÍBRID ELÈCTRIC 
PREU: 28.550€  

TOYOTA YARIS 70 BUSINESS  
2020 BENZINA 
PREU: 9.750€  
FINANÇAMENT: DES DE 159€/MES 

TOYOTA COROLLA SEDAN 125H  
2020 HÍBRID ELÈCTRIC 
PREU: 17.900€  

TOYOTA CHR 125H ADVANCE  
2019 HÍBRID ELÈCTRIC
PREU: 16.900€  

TOYOTA CAMRY 220H LUXURY 
2020 HÍBRID ELÈCTRIC  
PREU: 24.900€  
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C/ Camèlies, 11
08700 IGUALADA Barcelona

Tel. 93 804 30 54
www.fitonatura.es
info@fitonatura.es

MEDICINES   COMPLEMENTÀRIES                        

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

V ENDES I TAL L ER
Nt r a .  Sr a .  d e  l a  Me r c è ,  2 6

0 8 7 8 8  V IL ANO V A DEL  C AMÍ
Te l .  i  Fa x  9 3  8 0 5  2 4  4 0

a n g e l m o t o s @ h o t m a i l . c o m

E L  C U L L E R O T

Tel. 93 804 01 04 
 659 044 044

w w w . e l e c t r o n i c a p e n y a . c o m

Tel.:  93 803 54 46 ·  F AX  93 803 54 46

Connex ions i ac c essoris d’à udio, vídeo, TV, satèl· lit,
informà tic a i c à meres de vigilà nc ia
F em c laus de c otx e

Carrer d' Ò dena, 51, 
08700  Igualada ( B arc elona)

c/Òdena n7 baixos - 08700 - IGUALADA

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

 finquesbadia@gmail.com

www.finquesbadia.comwww.finquesbadia.com

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

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

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

El teu taller de confiança!



lada; Moixiganguers d’Igua-
lada; Gegants del Barri de 
Xauxa; Gegants Vells d’Igua-
lada; l’Àliga d’Igualada; Ball 
de Cercolets d’Igualada; 
Ball de Pastorets d’Igualada; 
Ball de Bastons d’Igualada; 
portants d’honor; imatge de 
Sant Bartomeu i la Banda de 
Música d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI.
Recorregut condicionat: pla-
ça del Bruc, carrer de Santa 
Maria, plaça de Pius XII i 
carrer del Roser 
Acte pendent d’autorització 
condicionat a les restricci-
ons de la covid-19 dictades 
pel PROCICAT

En el cas que no es pugui dur a 
terme es celebrarà sense públic.

- 19 h “A LA FRESCA”, d’An-
na Confetti, a l’Espai Xarxa.
Teatre còmic de carrer i obra 
nominada com a candidata 
al millor espectacle de car-
rer dels Premis Max de les 
Arts Escèniques. 
Preu: 3 €. Entrades per In-
ternet a www.tiquetsigua-
lada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament 
limitat.
A la pista de l’Ateneu Igualadí

d’Igualada.
REPIC DE CAMPANES des 
de la Basílica i CERCAVILA 
D’ENTRADA A LA PLAÇA 
del seguici popular.
Recorregut condicionat: pla-
ça del Bruc, c. de Santa Ma-
ria i plaça de l’Ajuntament.
Acte pendent d’autorització 
condicionat a les restriccions 
de la covid-19 dictades pel 
PROCICAT. Acte amb foc

- 12.15 h EXHIBICIÓ CAS-
TELLERA amb els Moixi-
ganguers d’Igualada
A la plaça de l’Ajuntament
Acte pendent d’autorització 
condicionat a les restricci-
ons de la covid-19 dictades 
pel PROCICAT

En el cas que no s’autoritzi a 
la via pública es perimetrarà 
la plaça. Aforament limitat. 
Entrades per internet a www.
tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consultar horaris)”

- 12 h BAOBAB. UN AR-
BRE, UN BOLET i UN ES-
QUIROL
A càrrec de la cia. La Pera 
Llimonera.
Premi Mostra 2019. Un ho-
menatge a totes aquelles 

En cas que no es pugui fer 
a la plaça de l’ajuntament 
es celebrarà al Museu de la 
Pell. En aquest cas caldrà en-
trades per Internet a www.
tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Afo-
rament limitat.

- 19.30 h RETORN DEL 
SANT des de la basílica de 
Santa Maria a l’església del 
Roser. Hi participen: el Ta-
bal; els Voladors, Trabucai-
res d’Igualada; el Ball de Sant 
Miquel i els Diables, d’Igua-

persones a qui la violència 
dels conflictes armats els ha 
obligat a deixar la seva terra. 
Malgrat la seva temàtica, és 
un espectacle ple d’humor i 
diversió.
Preu: 5 €. Entrades per Inter-
net a www.tiquetsigualada.
cat i a taquilles (consulteu 
horaris). Aforament limitat.
Al Teatre Municipal l’Ateneu

- 18 h PARTIT DE FUT-
BOL MASCULÍ DE FESTA 
MAJOR entre el Club Futbol 
Igualada i equip a determi-

nar. Ho organitza: Club de 
Futbol Igualada.
Al camp de futbol de les Co-
mes 1

- 18 h ACTUACIONS DE 
LLUÏMENT I BALLS PAR-
LATS del Ball de Gitanes, 
Ball de Bastons d’Igualada, 
Ball de Cercolets d’Igualada i 
Ball de Pastorets d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI.
A la plaça de l’Ajuntament
Acte pendent d’autorització 
condicionat a les restriccions 
dictades pel PROCICAT
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Elaboració 
pròpia amb 
productes 

d’alta qualitat

Alegria que és 
Festa Major

Servei a domicili
Alba, 11 · Igualada

Tel 93 803 08 83 Fax 93 803 95 71
calpassanals@hotmail.com



PROMOCIONS EN MANTENIMENTS 
I PNEUMÀTICS TOT L’ANY

Igualada
Tel. 669 876 361

instalacionsbusquets@gmail.com

insitu lounge
Cuina tradicional i creativa, plats elaborats

Av. Europa, 11 · 08700 · Igualada
Tel. 931 354 200 · www.insitulounge.com

reserves@insitulounge.com

606 94 94 49
c/St. Antoni de baix, 7 · Igualada 

jorditomasvila@gmail.com
www.parquetsigualada.cat

Moda Dona

arnaq kusanartoq

C/ Masquefa 38 · IGUALADA



- 19 h CONCERT METRO-
POL: ELS CLÀSSICS DE 
TOTS ELS TEMPS
Preu: 1 €. Entrades per In-
ternet a www.tiquetsigua-
lada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament 
limitat.
Al Parc Central

- 20 h PARTIT DE FUT-
BOL DE FESTA MAJOR
Partit entre el SE ATE-
NEU-Penya Blau Grana 
Igualada i equip a determi-
nar. Ho organitza: SE ATE-
NEU-Penya Blau Grana 
Igualada.
Al camp de futbol de les Co-
mes 1

- 22.30 h CONCERT ME-
TROPOL: VERSIONS DE 
MUSICA ACTUAL
Preu: 1 €. Entrades per In-
ternet a www.tiquetsiguala-
da.cat i a taquilles (consulteu 
horaris). Aforament limitat.
Al Parc Central

- 22.30 h LA COSA NOSTRA.
Versions de rock, rumba, 
ska, punk, celta, juntament 
amb elements innovadors 
en el gènere de les versions
Preu: 1 €. Entrades per In-
ternet a www.tiquetsigua-
lada.cat i a taquilles (con-
sulteu horaris). Aforament 
limitat.
Al pati de l’Escola Pia

- 23 h LA SÉPTIMA TRASTADA
Preu: 1 €. Entrades per In-
ternet a www.tiquetsiguala-
da.cat i a taquilles (consulteu 
horaris). Aforament limitat.
Al pati del Museu de la Pell

DILLUNS 30

- 12 h “WET FLOOR”, de 
Cris-is, a l’Espai Xarxa. Una 
dona de la brigada de neteja 
és l’encarregada de condici-
onar un escenari. Una tasca 
senzilla, que es convertirà en 
missió impossible abocada al 
desastre.
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ENS
TRASLLADEM!
A partir del 23 d’agost
ens trobareu no gaire lluny...

Al Carrer Piera n.3
a 25m de la ubicació actual

Més espai i millor servei, amb nous 
productes i la qualitat de sempre



Av. Vilanova, 22    Igualada

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

pujoltallerelectromecanic@gmail.com

PLANXISTERIA I PINTURA
ASSECATGE AL FORN

Ronda Anoia, 31
08710 Sta. Margarida de Montbui

Tel. 93 804 65 62
brilloplanxisteria@hotmail.com 

·Arranjaments 
 de roba

·Roba escolar 
 personalitzada

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

676 22 11 89
Moda Íntima Natural

www.lacorseteria.com

C/ Soledat, 16 IGUALADA
T. 93 804 42 95

Copes de C fins la K
626 977 225

c/ de Santa Caterina, 35
Local 2, IGUALADA
Tel. 93 804 47 50

teczone@teczoneonline.com

www.teczoneonline.com Carrer de les Gardènies, 22 · Igualada ·  938 04 92 54

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

Catàleg i botiga on-line
www.posaldisc.com



Ho coordina: La Xarxa d’Igua-
lada
Preu: 3 €. Entrades per Internet 
a www.tiquetsigualada.cat i a ta-
quilles (consulteu horaris). Afo-
rament limitat
A la pista de l’Ateneu Igualadí

- 18 h i 20 h BALLS 
SOLEMNES D’IMATGERIA
Amb la participació de les bèsties 
dels Diables d’Igualada, el Drac 
d’Igualada, la Víbria d’Igualada i 
la Víbria Jove d’Igualada; el Fla-
meus, bèstia del Mal Llamp; els 
nanos; els capgrossos de la ciu-
tat; els gegantons Pia i Tomeu; 
Tonet Blanquer i Conxita Teixi-
dora; Petits Gegants de la Ciutat; 
gegants del Barri de Xauxa, el 
Bisbalet, la Cinta, els capgrossos 
Carme i Caterina; el Salero i el 
Saleret; l’Àliga i els Gegants de la 
ciutat.
Ho coordina: Associació Cultu-
ral Dessota, amb la col·laboració 
dels Diables d’Igualada. 
Dues sessions. Entrades per In-
ternet a www.tiquetsigualada.cat 

i a taquilles (consulteu horaris). 
Aforament limitat.
Al Pati del Museu de la Pell

- 19 h CANTADA D’HAVANE-
RES 
AMB EL GRUP MAR I VENT
Grup del barri d’Horta de 
Barcelona amb una trajectò-
ria de vint-i-cinc anys pels 
diferents escenaris del món 
de l’havanera, que oferirà un 
ampli repertori de cançons.
Entrades per Internet a www.
tiquetsigualada.cat i a taqui-
lles (consulteu horaris). Afo-
rament limitat.
Al pati de l’Escola Pia

- 23 h CASTELL DE FOCS
Aquest any, per evitar aglo-
meracions, gaudeix del cas-
tell de focs des del teu carrer, 
el terrat, o un lloc elevat. Hi 
haurà tres punts de la ciutat de 
llançament. A càrrec de Piro-
tècnia Turis. Petromiralles, 
empresa col·laboradora de la 
festa, fa possible aquest acte.

Us desitgem una

Bona 
Festa Major!

Des de 1800
6 generacions 
al vostre servei

i  f



C/Sant Magí, 109
08700 IGUALADA
romeu@subromeu.cat
www.subromeu.cat

T/F 938 050 608

SERVEI 
TÈCNIC 
PROPI

Quim
INSTAL·LACIONS

Manteniment i Reparacions

A.A

Gas

Calefacció

Aigua 

Electricitat

C/ Sant Pere, 5 baixos

08700 Igualada

Tel. 690 05 06 11

     93 806 66 47 

OFERTES 
EN AIRE 

CONDICIONAT

Gran Bretanya, 8 · 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 41 11 · odenauto@odenauto.com

Since 1992

Caldera mural de condensació de baix consum amb 
bescanviador primari monoespira d’alta circulació:
· Classe 6 Nox, que ja compleix amb les 
exigències de la ErP per 2019
· Màxima classe d’e�ciència estacional 
de calefacció A
· Rendiment d’ACS per�l XL i XXL
· Estalvi energètic �ns a un 30%

*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent de la instal·lació
*Condicions de garantia especi�cades pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial + 1 corba de 
90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga anualment o 
semestralment durant els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera �ns a 7 anys NO té 
cap cost addicional

OFERTA HIVERN 2021 CALDERA CONDENSACIÓ

995€ (IVA no inclòs)

Garantia Total de 7 anys +
Contracte Manteniment de 7 anys*

Caldera mural de condensació de baix consum amb 
bescanviador primari monoespira d’alta circulació:

*Model: RinNova Cond Plus 25 S.
*Preu subjecte a canvis depenent de la instal·lació
*Condicions de garantia especi�cades pel fabricant
*La instal·lació inclou 1mt de xemeneia coaxial + 1 corba de 
90º + 3mts de desguàs
* El contracte de manteniment 365 es paga anualment o 
semestralment durant els 7 anys de Garantia de la Caldera.
*L’ampliació de la Garantia de la caldera �ns a 7 anys NO té 
cap cost addicional

OFERTA HIVERN 2021 CALDERA CONDENSACIÓ

Emporta’t un neutralitzador de condensats 

gratuït si la sol·licites de de la pàgina web!

C/Sant Magí 44,
 Igualada

·VIDRE I PROTECCIONS SOLARS
·FUSTERIA D’ALUMINI
·BARANES I TREBALLS 
 EN ACER INOXIDABLE

c/ Copons, 7 baixos Tel. 93 803 45 98
administracio@tallersclapera.cat
www.tallersclapera.cat tallersclapera



“Fem la Festa Major 
de la manera més jus-
tament adequada a les 
restriccions i als mo-

ments socials i sanitaris 
que estem vivint”

Pere Camps, el dia de la presentació de la Festa Major.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

E l regidor de Promo-
ció Cultural i Relaci-
ons Institucionals de 

l’Ajuntament d’Igualada, Pere 
Camps, ha parlat aquests dies 
amb La Veu sobre la recupera-
ció de la Festa Major, després 
que l’any passat el Covid-19 
obligués a suspendre-la. 
Camps dona detalls de la seva 
organització, molt complicada 
per les constants restriccions 
i canvis del Procicat motivats 
per la cinquena onada, i tam-
bé dona la seva opinió sobre la 
polèmica amb la Festhi.

Per � torna la Festa Major, 
després de dos anys de la dar-
rera. Quina sensació tens?
La sensació és d’alegria mal-
grat tot. La fem! I de la mane-
ra més justament adequada a 
les restriccions i als moments 
socials i sanitaris que estem 
vivint.

Pere Camps: “El mon ha canviat i no ens queda res més que 
adaptar-nos amb intel·ligència, imaginació i esperança”
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Entrevista al regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals d’Igualada

Com ha estat el procés d’or-
ganitzar la festa, especial-
ment amb tot l’enrenou de 
les restriccions que un dia hi 
són, i l’altre ja no? 

Si una Festa Major normal ja 
és prou complexa per la vari-
etat d’actes i esdeveniments de 
tota mena d’activitats, fer-la en 
temps de Covid, de pandèmia 

i d’inseguretat és moltíssim 
més complicat. Apro�to per 
donar les gràcies i reconèixer 
a tot l’equip de cultura, Biblio-
teca, Museu, Teatre, Exposici-

ons, Arxiu, i totes les entitats 
i associacions vinculades a la 
festa la seva tasca, implicació, 
i generositat. També a la bri-
gada municipal, Creu Roja, 
policia local, protecció civil.....
M’ha arribat que teníeu di-
verses opcions. Us vau mar-
car una data límit per deci-
dir? Aquest fet us ha portat 
una “pressió” afegida amb la 
que no hi comptàveu?
La Festa Major la comencem 
com qui diu, quan acaba l’an-
terior, a més pensant-nos que 
l’any sobre estaríem vacunats, 
curats i com si no hagués 
passat res. Però ja hem vist 
com va evolucionant tot amb 

SARAUTO  IGUALADA - SANT FRUITÓS DE BAGES - Tel. 93 803 00 00 - 93 877 20 00. www.sarauto.es

Gamma 2008. Valors WLTP: consum de carburant (l/100 km) mínim i màxim de 4,4 a 6,2 en cicle combinat  
– Emissions de CO₂
http://wltp.peugeot.es
*2008 5P Style elèctric 136 (100 kW), quota mensual amb IVA per a particulars a la Península i les Balears, 
de lloguer a 36 mesos i 30.000 km. Primera quota: 4.500€ (amb IVA inclòs) inclou ajudes PLA MOVES III amb 

i Turisme). 2008 5P Style PureTech100 quota mensual amb IVA per a particulars a la Península i les Balears, 
de lloguer a 36 mesos i 30.000 km. Primera quota: 4.500€ (amb IVA inclòs). Inclou serveis de manteniment, 
reparacions, assistència en carretera, gestió de multes, impostos i assegurança, durant el període contractat. 
Oferta de PSA Financial Services Spain, EFC, SA, amb domicili a c. Eduardo Barreiros 110, Madrid. Subjecte 

Un estiu amb estil
SUMMER STYLE

PRIMERA QUOTA: 4.500 € 
AMB 2.000 € D’EQUIPAMENT 
AMB PLA MOVES III INCLÒS PER A e-2008

AMB RÈNTING TOT INCLÒS

PER 209€/MES*

TRIAR NO HA ESTAT MAI TAN FÀCIL:

2008 ELÈCTRIC O GASOLINA 
SÈRIE LIMITADA STYLEInscriu-t’hi ja a peugeot.es



“L’any passat la Festa 
Major es va haver de 
suspendre. Hi havia 
una tristesa i desola-
ció que semblava que 
estiguéssim en temps 
de  guerra. Teníem 

l’ànima buida, jo vaig 
plorar de tristor el diu-

menge a les 12 h. 
Va ser molt dur”

“No sabíem com esta-
ríem l’agost del 2021, i 
vàrem optar per fer un 
programa versàtil que 
s’adaptés a un “pla B”, 

segons la situació de 
pandèmia. Sabíem que 
els concerts i les altres 

actes havien de ser 
perimetrals amb afora-
ments limitats, però hi 

havia el dubte de cerca-
viles, processó, 

i trasllat del Sant...”

dubtes i ensurts de quartes i 
quintes onades de pandèmies, 
variants noves com la Delta 
i encara que les vacunes co-
mencessin al gener, som on 
som. Això volia dir que no sa-
bíem com estaríem l’agost del 
2021, i vàrem optar per fer un 
programa versàtil que s’adap-
tés a un “pla B”, segons la si-
tuació de pandèmia. Sabíem 
que els concerts i les altres ac-
tes havien de ser perimetrals 
amb aforaments limitats, però 
hi havia el dubte de cercaviles, 
processó, i trasllat del Sant...., 
que �ns al darrer moment 
vam mantenir l’esperança que 
es podrien realitzar com sem-
pre.
Els actes s’han traslladat 
-la majoria- a espais més o 
menys delimitats: Ateneu, 
Pati del Museu, Pati del 
Garcia Fossas en el cas de la 
Collonada.. Per què us vau 
decantar per aquests i no 
d’altres?

Són els consensuats i dispo-
nibles, hem d’afegir-hi pati 
Escola Pia, i sobretot el Parc 
Central amb 2.300 cadires 
amb tancament perimetral i 
amb aforament controlat, el 
Teatre Municipal Ateneu, la 
plaça de l’Ajuntament   amb 
aforament limitat  pels versots 
parlats, la Pasacalle, i l’actua-
ció Moixiganguera el diumen-
ge, tot en una hora i poc més, 
màxim, i amb 200 cadires.  
Encreuem els dits, però sem-
bla que sí que podrem veure 
les cercaviles, la passacalle, 
el seguici.. pels carrers! Això 
era molt esperat, perquè és 
quan es veu de debò la festa, 
millor que assegut en un es-
pai tancat. Feia falta, oi?
Sens dubte!, però només hi ha 

dues opcions, o no es fa, o la 
fem com marca la llei amb els 
controls sanitaris. L’any passat 
la Festa Major es va haver de 
suspendre. Hi havia una tris-
tesa i desolació que sembla-
va que estiguéssim en temps 
de   guerra. Teníem l’ànima 
buida, jo vaig plorar de tristor 
el diumenge a les 12 h. Va ser 
molt dur. Aquest any, totes les 
entitats hi posen il·lusió i en-
tusiasme amb assajos, prepa-
racions, inclosos el Moixigan-
guers que, malgrat tot i ser els 
“darrers” i no poder fer actua-
cions com deu mana, faran la 
seva especial actuació el diu-
menge. Crec, vaja n’estic segur, 
que tothom estarà molt feliç, 
malgrat tot. El mon ha canvi-
at  i no ens queda res mes que 

adaptar-nos amb intel·ligèn-
cia, imaginació i esperança.
Hi ha moltes menys activi-
tats que els anys anteriors, 
però n’hi ha cada dia. Quines 
en destacaries?
Són 78 actuacions, i algunes 
les hem doblat com el Quim 
Masferrer a l’Ateneu i el Balls 
Parlats del diumenge al Pati 
del Museu. Surten a 11 actes 
per dia. Encara que siguin al-
gunes menys que altres anys, 
han portat el doble de feina 
a organitzar-les. Vull desta-
car-les totes, és un mosaic 
pensat per tothom, però les 
que fan somriure als nens, so-
bretot!
Les visites comentades són 
molt esperades, però veig 
que repetim amb el fort de 
Sant Magí. Per què, si enca-
ra queden molts espais de la 
ciutat per “descobrir”?
De fet no repetim, l’any passat 
no es van poder dur a terme. 
El Fort de Sant Magí, aixe-
cat durant la primera guerra 
carlina el 1837, des que es va 
remodelar i enjardinar, per 
part de l’Ajuntament, no s’ha 
inaugurat encara, i només es 
va poder veure un dia en una 
actuació de l’Estival de Jazz, el 
passat juny. És molt interes-
sant veure’l i escoltar el recor-
regut  històric d’aquest espai 
emblemàtic de la ciutat, que 
abans del fort havia acollit l’er-
mita de Sant Magí, i més en-
rere unes coves habitades. Una 
recerca que ha preparat el nos-
tre company David Martinez. 
Són 10 visites, dos per dia de 
dimarts a dissabte. Per la tar-
dor en preveiem fer-ne més, 
per donar sortida a la gent que 

no hi ha pogut accedir, perquè 
aquest any els grups es limiten 
a trenta persones màxim per 
tal de mantenir la distància 
social entre grups. 
No hi haurà toc de queda, i 
els actes s’acaben “d’hora”... 
Teniu temor que hi hagi bo-
tellades i gresca pels carrers 
durant la matinada?
Demanem seny i responsabili-
tat a tothom. Encara hi ha el 
dubte de si hi haurà o no el toc 
de queda. Tot i així només cal 
con�ar i informar del seny i 
l’equilibri que hi ha d’haver en 
tots els comportaments de la 
gent jove i no tan jove.
Malgrat que l’organització 
ho ha preparat tot molt bé 
d’acord amb les restriccions, 
hi ha espais on és molt pos-
sible que hi hagi aglomera-
cions, com al parc d’atracci-
ons, a cal font, a la mateixa 
rambla.... Cal que tothom 
sigui responsable, potser cal 
recordar-ho.
Si, és clar, el missatge de ci-
visme i de respecte, el donem, 
el recordem i insistirem cada 
dia. De fet, però, a la Plaça de 

Telèfon de contacte: 
608 446 236

@cal.vicens
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“L’Ajuntament no ha 
vetat cap projecte. Es 
va considerar que la 

proposta de la FESTHI 
calia dimensionar-la 
millor atès que només 

incloïa dos barris de la 
ciutat. L’Ajuntament no 

ha volgut tirar enda-
vant el projecte aquest 

any per no crear greuges 
entre barris”

Cal Font i la Rambla ja no hi 
haurà cap mena d’activitat de 
Festa Major. La Fira d‘atracci-
ons a la zona del Parc Central 
tindrà un aforament controlat.
Torna la Festa Major i torna 
la polèmica amb la festhi. 
Us acusen de no saber orga-
nitzar les coses, i que els heu 
vetat l’engalanament de certs 
barris per decisió política. 
Què n’opines?
L’Ajuntament no ha vetat cap 
projecte. Es va considerar que 
la proposta de la FESTHI ca-
lia dimensionar-la millor atès 
que només incloïa dos bar-

ris de la ciutat. L’Ajuntament 
no ha volgut tirar endavant 
el projecte aquest any per no 
crear greuges entre barris. Cal 
desenvolupar en un projecte 
més global d’engalanament de 
barris, i amb uns criteris ben 
dimensionats, exhaustius, i 
equitatius. Treballarem amb 
les associacions de veïns l’any 
vinent.   
Et dol que constantment no 
només critiquin al regidor i 
a l’Alcalde, sinó que sembla 
que també es posin amb els 
tècnics? Quina solució hi 
veus, si és que n’hi ha?
Clar que n’hi ha: Bon cri-
teri, sentit comú, i respecte a 

tots nivells.   Cal pensar que 
aquest any ha estat molt espe-
cial i dur tècnicament perquè 
calia buscar noves fórmules 
per poder celebrar la festa, 
per complir la normativa del 
Procicat i les demandes de les 
entitats. El problema era ha-
ver de fer i desfer en funció 
de l’evolució de la pandèmia. 
També vull manifestar que hi 
ha un contrast immens en-
tre el to de les reunions que 
fem  amb les entitats més crí-
tiques, on arribem a acords 
de cooperació sense massa 
problemes amb cordialitat i 
con�ança mútua, i que, des-
prés contrasta amb la realitat 

de les xarxes socials i la reac-
ció airada d’alguns membres 
d’aquestes entitats, que estem 
segurs que no representen a 
la majoria dels integrants de 
les colles.  L’Ajuntament sem-
pre ha reconegut el valor i la 
tasca d’aquestes entitats a qui 
sempre hem fet suport i que 
tant enriqueixen el patrimoni 
cultural i festiu de la ciutat. 
Perdre les formes, és negatiu, 
trist i no li prova a ningú. Tre-
ballem en equip i ens passem 
els dies consultant dades i 
buscant fórmules, perquè tot 
surti al 100%, sense cap error 
i pel bé de tothom. 
Igualada serà l’any que ve 
Capital de la Cultura Cata-
lana. Què ens pots avançar 
que veurem i gaudirem?
El fet que Igualada sigui la 
Capital de la Cultura Catalana 
l’any vinent és una oportuni-
tat única per poder mostrar, 
arreu, el múscul cultural de la 
nostra ciutat. Volem exhibir 
el nostre potencial cultural 
que compta amb el suport i 
la feina incansable de les en-
titats i associacions. Tenim 
l’objectiu de posar Igualada al 
mapa cultural de Catalunya 
i més encara després de les 

di�cultats que ha suposat, i 
suposa encara, la situació ge-
nerada per la Covid-19 en el 
món de la cultura.
D’altra banda també serà mo-
ment per de�nir quines són 
les línies que han de marcar 
el futur cultural d’Igualada. 
L’Ajuntament ha de ser l’im-
pulsor d’aquest procés de 
re�exió que ha de fer-se de 
la mà d’entitats, associacions 
i ciutadans. Tots els sectors 
culturals de la ciutat tindran 
espai en tot el què ha de pas-
sar aquest 2022.

“Hi ha un contrast 
immens entre el to de 
les reunions que fem  
amb les entitats més 

crítiques, on arribem 
a acords de cooperació 
sense massa problemes 
amb cordialitat i con-
�ança mútua, amb la 
realitat de les xarxes 
socials i la reacció ai-

rada d’alguns membres 
d’aquestes entitats”
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El Penó d’Igualada, el 1930. Foto: Procopi Llucià. Arxiu Comarcal.

REDACCIÓ / LA VEU 

E ntre les novetats de la 
Festa Major d’aquest 
any, destaquen nous 

elements signi�catius amb un 
fort pes històric. En aquesta 

Estrena d’un nou Penó, Domàs i la Vara del Salero de la ciutat

El nou Penó d’Igualada. El Penó, en el transcurs de la processó de Sant Bartomeu.
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de la qual tots ens sentim molt 
orgullosos.
La balconada de l’Ajuntament
d’Igualada s’engalanarà amb el
nou Domàs, realitzat en seda, 

creat per la modista i artesana 
Urbani Castilla. També és un 
element que lluirà en les festes 
més assenyalades de la ciutat. 
Castilla és brodadora professi-

onal i, justament fa vint-i-cinc 
anys, també va ser l’autora de 
l’antic domàs de la ciutat que 
ha lluït al balcó de l’Ajunta-
ment per Festa Major.
Enguany també s’estrena una 
rèplica de la Vara del Salero. 
La part superior que mostra 
l’escut de la ciutat, és una obra 
d’orfebreria realitzada per Luís 
Navarro Joyeros de Barcelona. 
La vara original estarà diposi-
tada al Museu de la Pell.
Recordem que la figura del 
Salero de la ciutat, que presi-
deix els actes més importants 
de la festa major, es remunta 
a més de dos-cents anys en-
rere, tot i que durant molt 
de temps havia desaparegut 
i no ha estat fins a l’era de-
mocràtica que s’ha recupe-
rat aquesta figura. El Salero 
vesteix segons la moda del 
segle XVIII, amb una perru-
ca blanca, un vestit llarg de 
vellut granat i una vara amb 
l’escut de la ciutat. 

ocasió s’estrena un nou Do-
màs, així com un nou Penó de 
la Ciutat i una vara nova del 
Salero.
El nou Penó de la ciutat ha 
estat creat per la dissenyado-
ra de moda i modista Roser 
Pons, d’“El Didal”. El penó de 
la ciutat ha estat confeccionat
amb crepè de seda. Un ele-
ment de la festa que acompa-
nya el seguici de la processó 
de Sant Bartomeu el dia 24 
d’agost. Cada any es propo-
sa ser-ne els portadors, a una 
entitat de la ciutat amb motiu 
d’un aniversari rellevant.
Aquest any, serà la Comissió 

Cavalcada dels Reis d’Iguala-
da F.P., la portadora del penó 
de la ciutat, en ocasió del seu 
126è aniversari de la Festa de 
Reis d’Igualada. Ja han passat 
126 anys des que un grup de 
persones del llavors Centre 
Catòlic d’Obrers va començar
una de les festes i tradicions 
igualadines que atrauen més 
públic, i que uneixen famili-
ars i amics amb un únic de-
sig: portar il·lusió i felicitat 
a tothom. Aquella festa, que 
començà modestament l’any 
1895, s’ha transformat en la 
festa d’avui. Una festa que és 
de tota la ciutat d’Igualada i 

El nou Domàs, confeccionat per Urbani Castilla.

Enguany el Salero estrena una rèplica de la Vara. L’original és al Museu de la Pell.
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DIABLES / LA VEU 

El 1995, el mateix grup 
de gent que va recupe-
rar el Drac d’Igualada 

(any 1981), i la Víbria d’Igua-
lada (any 1988) va creure 
oportú recuperar la colla de 
diables. Era un grup compro-
mès amb la cultura tradicio-
nal i popular de la ciutat.
Al llarg dels anys la colla de 
diables ha anat apostant per 
un estil més tradicional i 
d’aquesta manera s’han pogut 
recuperar alguns elements 
tradicionals, com poden ser 
els vestits d’en Llucifer i de la 
Diablessa. El colors escollits, 
vermell i negre, així com el 
disseny i el vestuari de la Di-
ablessa foren inspirats en les 
fotogra�es de l’arxiu històric. 

L’any 2001 també es va recu-
perar el tradicional Ball de 
Diables representat cada dis-
sabte de Festa Major.
L’any 1998 es va crear el 
grup de tabalers dels Diables 
d’Igualada per tal que po-
guessin acompanyar musi-
calment els diables durant les 
seves actuacions, a més de ser 
una part important del Ball 
de Diables de Festa Major. 
La primera actuació fou l’any 
1998 per la Festa Major. Par-
lem d’aquest aniversari amb 
Fredi Marimon, president de 
la colla. 

Teniu activitats preparades 
per celebrar aquests 25 anys?
L’any passat teníem la idea de 
fer diversos actes com una 

25 anys dels Diables d’Igualada

fira amb diferents represen-
tants del món del foc. Tam-
bé volíem fer una trobada 
de parelles de Llucifers i 
Diablesses, però tampoc es 
va poder fer l’any passat ni 
tampoc aquest any. El que 
sí que hem fet aquest any és 
el pregó de la Festa Major, 
que ja l’havíem de fer l’any 
passat i ens ho han mantin-
gut.

Quin és l’estat de salut de 
la colla?
Ara som una quarantena 
amb tota la gent de la colla.

Quines iniciatives teniu de 
cara al futur?
Estem engegant la repara-
ció del drac, que precisa-

ment aquest any també en 
fa 40 i que ja està bastant 
tocat i li toca una reparació 
bastant a fons. 

Aquesta és una de les bès-
ties que teniu. Quines al-
tres traieu als correfocs?
També tenim la víbria 
d’Igualada i la víbria jove 
d’Igualada. Aquesta última 
també fa 15 anys aquest any.
No les traiem sempre, però 
sí que és cert que la víbria 
jove és molt espectacular i 
fora d’Igualada ens la de-
manen molt. Ho aprofitem 
per fer força activitats fora 
de la ciutat i també perquè 
l’Ajuntament ens deixi fer 
més espectacles aquí amb 
colles de fora.

l’especialista per al teu vehicle
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DIABLES / MARC VERGÉS 

L’any passat els Petits 
Diables d’Igualada van 
celebrar el seu 20è ani-

versari, però degut a la pan-
dèmia han hagut de retrassar 
les activitats commemorati-
ves per aquest any i el proper. 
En parlem el el seu president, 
Joan Soler. 

Feu alguna activitat especial 
aquesta Festa Major per cele-
brar l’anivesari?
Els 20 anys els vam fer l’any 
passat, però amb la pandèmia 
no vam poder fer res. Volíem 
fer els actes aquest any, però 
hem tingut di�cultats orga-
nitzatives. Volíem fer una tro-
bada de colles infantils aquí a 
Igualada i aquest any tampoc 
s’ha pogut fer per temes d’afo-
rament. També teníem inten-

ció de fer una exposició, però 
per aquest any tampoc hi ha 
espais disponibles a Igualada, 
així que també la farem l’any 
que ve. Aquestes dues activi-
tats les farem l’any que ve. 

Com son els inicis dels Petits 
Diables d’Igualada?
Va ser més per necessitat dels 
pares que dels nens. Els pares 
i mares estaven molt posats en 
el món dels diables i van pen-
sar en fer un grup pels seus 
�lls, perquè també poguessin 
intervenir en les cercaviles. 

Va funcionar des de l’inici?
Sí, va tenir èxit des de l’inici, 
amb “overbooking” per entrar. 
A l’inici va ser un gran mè-
rit del primer grup de pares, 
una junta molt canyera i amb 
moltes ganes de tirar endavant 
aquest projecte.

Què té de diferent una colla 
infantil?
Per començar, s’hi poden 
apuntar a partir dels vuit anys 
i �ns els divuit i han de tirar 
una pòlvora diferent. Però per 

la resta de coses, és molt sem-
blant a un correfoc de grans. 
En alguns llocs ens han con-
viat i sortit amb el correfoc 
de grans, sortint davant de la 
resta per no entorpir-los però 
fent el mateix recorregut i la 
mateixa dinàmica que el cor-
refoc gran.

Teniu bestiari vosaltres?
Sí, tenim un drac que és propi-
ament nostre, el Drac Xerric, 
que és una donació d’un pare 
de la primera junta dels Petits 
Diables. I també gestionem el 
Bufarot, que és un drac mu-
nicipal i com que és un drac 
petitó ens va preguntar si el 
volíem portar nosaltres. 

L’àguila de la Patum de Berga 
us va apadrinar...
Sí, va ser l’any passat, amb els 
20 anys. És una cosa que no 
és gaire habitual i complicat 
de fer. No pot venir a Iguala-
da, perquè no surten de Berga 
però volem agrair profunda-
ment perquè que ens apadrini 
una bèstia com és l’àguila de la 
Patum ens ha fet molta il·lusió 
a tota la colla. 

Quin és el vincle amb els Di-
ables d’Igualada?
La idea dels Diables d’Iguala-
da era que nosaltres fóssim la 
seva pedrera, tot i que no por-
ta una obligatorietat dels nens 
de passar. Si algun dels infants 
té més bona relació amb Mal 
Llamp, per exemple, no hi ha 
problema. No hi ha cap vincle 
obligatori. No hi ha vinculació 
d’estatuts.

Quants infants sou actual-
ment?
Som 44 entre els Petits Dia-
bles, que son els nens i nenes 
d’entre 8 i 12 anys; els Pixapò-
lvores, que en tenen entre 13 i 
18 i els músics.

Quin és el projecte de futur?
La idea és seguir més o menys 
igual, consolidant el que te-
nim. L’any passat vam can-
viar els vestits, per exemple. 
Intenem millorar coses, però 
amb la pandèmia s’estan que-
dant algunes coses bloqueja-
des. Ara estem amb una mica 
d’incertesa, però estan pujant 
uns pares i mares amb molta 
empenta. 

20 anys dels Petits Diables d’Igualada

* Finançament del vehicle Subaru Impreza 2.0 Hybrid Urban CVT. Preu al comptat: 31.250,00 €. Preu finançant: 31.250,00 €. Entrada: 12.105,95 €. Termini: 48 mesos, 1 quota de 218,15 €, 46 quotes de 229,00 € i 1 quota 
de 13.742,23 €. Tipus deutor fix: 6,95%. TAE: 8,44% (tant la TAE com la primera quota poden variar lleugerament segons el dia de la signatura del contracte i de la data de pagament de les quotes). Comissió d’obertura 
finançada: 3,50 % 670,04 €. Interessos: 4.680,29 €. Import total del crèdit: 19.814,09 €. Cost total del crèdit: 5.350,33 €. Import total carregat: 24.494,38 €. Preu total a terminis: 36.600,33 €. En cas que el dia de la 
contractació sigui el 9/5/2021 i el primer pagament el 2/6/2021. Oferta vàlida fins al 31/10/2021. Sistema d’amortització francès. Finançament sotmès a l’estudi i l’aprovació de Santander Consumer Finance, SA.
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TAE 8,44%. Última quota 13.742,23 €
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Av. Europa, 4 · Nau 2. Igualada
Telf.: 93 801 91 45
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Drac d’Igualada.
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REDACCIÓ / LA VEU 

A banda dels 25 anys 
dels Diables d’Iguala-
da -i els 20 anys dels 

Petits Diables- altres entitats 
festives de la ciutat també ce-
lebren enguany aniversaris 
destacats. 

40 anys del Drac d’Igualada
El drac, un dels protagonistes 
dels correfocs i cercaviles en 
totes les festes majors del país, 
compleix quatre dècades a 
Igualada.  El primer drac de la 
ciutat, avui desaparegut, data 
de l’any 1596 i fou presentat 
per Corpus.
L’any 1954 retornà la bèstia 
(tot i que segurament no era 
el mateix) a la festa major. A 
causa del seu lamentable estat 
de conservació fou destruït. 
El drac actual data de l’any 
1981, és nat gràcies a M. Àn-
gels Gual, Emili Miramunt, 
Isidre Pujol i Àlvar Ymbernon 
i és presentat en la festa major 
del mateix any. Aquest any és 
el seu 40è aniversari i segueix 
ballant i cremant per tota la 

Una Festa Major plena d’aniversaris d’entitats

ciutat per fer les delícies de 
tothom.

15 anys de la Víbria Jove
Majestuosa i original, amb 
cap i cos de drac, cua de serp 
i pits femenins, aquest ésser, 
tot i semblar versemblant, no 
prové de l’infern, ans al con-
trari, ja que segons la llegen-
da va ser lliurat per Sant Jordi 
a la donzella, que ell va salvar 
del drac. Des del 1402 ja es 

tenen vestigis de l’existència 
d’una víbria a Igualada, estre-
nada el mateix any per Cor-
pus.
Aquesta víbria ja llençava foc 
i fum per la boca. La dama 
del drac va ser destruïda 
(l’any 1453) però no oblidada, 
ja que la tradició de la víbria 
reneix a Igualada el 1988. El 
2006 l’artista vilafranquina 
Dolors Sans va construir la 
Víbria Jove d’Igualada.

10 anys del Ball 
de Sant Miquel i els Diables
El Ball de Sant Miquel i els di-
ables és l’element documentat 
més antic de la Festa Major 

d’Igualada. Tot i que apareix 
per primera vegada el 1451, 
el text i el format que es re-
presenten actualment prové 
de la tradició oral del segle 
XVII i XVIII i esdevé un dels 
principals referents històrics 
catalans del que es coneix 
com a “model de diables pe-
nedesencs” amb parlaments 
vuitcentistes.
El Ball de Sant Miquel i els 
diables forma part de la Fede-
ració del Seguici Tradicional 
Històric d’Igualada i de la Co-
ordinadora de Balls de Diables 
Tradicionals de Catalunya.
L’entitat aplega trenta-cinc ba-
lladors d’Igualada i rodalies de 
franja d’edats entre els 20 i 60 
anys. La seva particularitat es
basa que no es dedica exclusi-
vament als correfocs, sinó que 

Víbria Jove d’Igualada.
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es pretén no perdre de vista 
que el tret distintiu i més va-
luós és la representació del 
ball parlat o entremès, que 
escenifica la lluita de Sant 
Miquel i els Diables i els cor-
responents versos satírics.
El text d’aquest entremès 
prové del fons de l’Arxiu 
Amades del Centre de Do-
cumentació del Patrimoni 
Etnològic del Centre de Pro-
moció de la Cultura Popu-
lar i Tradicional Catalana. 
El ball es va presentar l’any 
2011 en les I Jornades de 
Cultura Tradicional.

10 anys del Ball de Pastorets
David Tarrida i Canals ex-
plica en el programa oficial 
de la Festa Major el recorre-
gut d’aquest Ball de Pastorets 
des dels primers intents de 
recuperar-lo l’any 2010. “Els 
amics del Ball de Cercolets 
s’acaben d’estrenar i ho cele-
bren d’allò més un cop fina-
litzada la primera actuació 
en públic. Al mateix temps 
però, una colla de joves ja 
fan córrer veus que de cara a 
l’any vinent es vol recuperar 
un altre ball que també havia 
format part històricament 
del seguici igualadí: el Ball 
de Pastorets. Juntament amb 
el Ball de Sant Miquel i els 
Diables i el Ball de Bastons 
completarien la recuperació 
de quatre balls històrics de la 
ciutat, amb l’únic objectiu de 
seguir enriquint el patrimo-
ni festiu, cultural i tradicio-
nal de la nostra vila.

A finals d’aquell mateix any, 
i això sí, havent d’afrontar 
la forta inversió inicial a ni-
vell particular, començaven 
a fer-se realitat els fuets, els 
vestits (set vetes, pantalons, 
samarres, sarrons, carbasse-
tes i barrets) i els pals amb 
ganxo (una peculiaritat úni-
ca d’entre tots els grups de 
balls de pastorets
del nostre país), que decidí-
rem pintar de color vermell 
i encintar-los perquè lluïssin 
d’allò més.
Una feina extraordinària 
que continuà amb l’arren-
cada dels assajos uns quants 
mesos més tard. Va ser grà-
cies a l’apadrinament del 
Ball de Pastorets de Vila-
franca que el grup de joves 
divers i plural que iniciava el 
ball aprenguí els moviments 
bàsics; però, en canvi, va ser 
un petit grup de balladors 
igualadins qui dissenyà les 
originals danses que, de fet, 
son encara majoritàriament 

les que podeu veure en qual-
sevol actuació actual.
Amb les danses, balls, músi-
ques i material a punt doncs, 
s’arribà a l’estrena durant la 
Festa Major d’ara fa 10 anys, 
on començà una història que 
encara dura i que desitgem 
que duri molts anys més!
Una història d’un ball que 
definiríem com el ball rural, 
barroer, «canalla», descarat 
i boig. Com intentem ense-
nyar-ho en el ball parlat on 
8 pastors expliquen les seves 
cabòries particulars: l’amor, 
els diners, la feina i la festa 
en son els temes principals. 
I on els 3 personatges dife-

renciats posen veu a tres fi-
gures peculiars, començant 
pel Rabadà, el pastor jove i 
valent que pretén
menjar-se el món. La Filosa, 
el personatge femení, tot i 
que sovint interpretat per un 
home, que intenta seduir la 
resta de pastors gràcies a la 
seva bellesa i el seu poder. I 
finalment el Majoral, el cap 
de tota la colla i qui posa el 
seny, de vegades també ne-
cessari.
Els actuals membres del ball Ball de Sant Miquel i els Diables.

(alguns encara de la prime-
ra tongada) volem aprofitar 
l’ocasió per donar enorme-
ment les gràcies a totes les 
persones que
han format part de la colla i, 
especialment, a totes aque-
lles que hi han posat hores 
i hores de treball per asse-
gurar que Igualada pogués 
seguir gaudint de l’alegria, 
la xerinola i la diversió que 
aquesta dansa vol transme-
tre. Visca el Ball de Pastorets 
i toca Pastor!” 

Ball de Pastorets d’Igualada.
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U na de les novetats 
de la Festa Major 
d’aquest any és l’es-

trena dels nous vestits del 
Ball de Sant Miquel i els Di-
ables. Els vells estaven molt 
malmesos perque les teles 
inicials eren molt primes. 
S’han confeccionat 35 ves-
tits 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’Ajuntament ha aportat 
de subvenció 400 euros, 
si bé des de l’entitat va de-
manar-ne més de 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 Mar-

El Ball de Sant Miquel i Diables estrenen nous vestits, 
confeccionats en un taller especialitzat de Riudoms
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cé. “Hem fet una instància 
per demanar explicacions, 
perquè no ho entenem, és 
injust. Fa un mes que vam 
fer la instància i encara es-
perem una resposta”.
Respecte el vestuari de la 
colla, la Festhi, federació 
a la qual pertany l’entitat, 
diu que “Com que es trac-
ta d’una recreació viva, no 
hem pretès fer arqueolo-
gia a partir solament de les 
fotografies, sinó que –te-
nint-les sempre al davant 
i considerant a cada pas la 
informació que donen- hem 
volgut llançar una proposta 
potent i que posi en valor 
tot l’esplendor decimonò-
nic del nostre Ball de Dia-
bles, prenent per marc les 
fotografies més antigues, 
que passen –degut a la seva 
importància- per davant de 
tots els altres referents.
Les fotografies –esplèn-

· Et farem el teu projecte personalitzat
· Empresa especialitzada en il·luminació led
· Assessorament i venda directe de fàbrica

Talleres Gaseti  C/ Gran Bretanya, 9, Nau 5 
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dides- de 1906 i 1908 ens 
mostren encara als carrers 
d’Igualada uns diables lo-
cals, vestits amb una indu-
mentària molt similar a la 
de Vilafranca o Sant Quin-
tí, amb jaqueta encaputxa-
da llisa i pantalons, tot ben 
auster, segons el model pe-
nedesenc.
La particularitat del cas 
igualadí és l’existència 
molt clara d’uns rols dife-
renciats que jerarquitzen 
als personatges segons uns 
estaments militars: són el 
Llucifer, la Diablessa, el 
Capità Borró o forquista, 
l’Alferes o porrista i els di-
ables rasos. Això es fa pa-
lès en l’atrezzo per mitjà de 
les eines (armes, banderes 
i maces), però també en el 
vestuari per mitjà d’uns ga-
lons a les mànigues”.
L’entitat aplega aproximada-
ment trenta cinc balladors. 
La franja d’edats va dels 
20 als 50 anys, essent però 
tots d’un cercle d’amistats 
comú. A més, s’ha intentat 
no caure en el parany del 
fenomen de les colles de-
dicades exclusivament als 

correfocs, sinó que es pre-
tén no perdre de vista que 
el tret distintiu i més valuós 
és la representació del ball 
parlat o Lluita de Sant Mi-
quel i els Diables.
Els Diables a la ciutat 
d’Igualada apareixen docu-
mentats per primera vegada 
el 1451, quan es va demanar 
a Joan d’Aranda de Jorba 
que deixés un arnés blanc 
per al Sant Miquel, tal i 
com ja havia fet altres anys.
Segurament aquesta com-
parsa i la seva representa-
ció hauria tingut un origen 
en els entremesos, en for-
ma de ball parlat o potser 
amb mímica en un primer 
moment, de manera que es 
pretenia explicar la caigu-
da dels àngels rebels a l’in-
fern. Segurament també hi 
prenia part la víbria o drac 
que arrodonia l’esmentada 
representació del quadre 
infernal, contraposat a l’en-
tremès o castell del paradís.
Després de mantenir-se du-
rant tot el segle XVI i bona 
part del XVII, els retrobem 
en un programa de Festa 
major de l’any 1851. A par-

tir d’aleshores s’anomena-
rà Ball de Diables (o “Els 
Diables”). El Ball apareix 
a la Festa Major d’Iguala-
da amb molta continuïtat 
entre 1851 i 1930 i esdevé 
un dels principals referents 
històrics catalans del què 
es coneix com a “model de 
diables penedesencs” amb 
parlaments vuitcentistes.
Les darreres aparicions del 
Ball de Diables igualadí fo-
ren segurament per la Festa 
Major de 1933 (encara cons-
ten al programa). El 1930 es 
van fer unes fotografies re-
alitzades per a l’Arxiu Foto-
gràfic Municipal d’Igualada 
per un concurs relacionat 
amb la Festa Major i el Ball 
encara hi apareix. De fet, 
les colles locals dels balls de 
bastons, pastorets o cerco-
lets ja havien desaparegut 
al llarg dels anys vint. Per 
tant, des de la Festhi creuen 
que la desaparició de la co-
lla local de diables es donà 
ben just abans de la Guerra 
Civil, segurament amb la 
mort del qui fou un històric 
cap de colla: Antoni Palo-
mas, àlies “El Trinco”. 

Fem tradició 
de generació 
en generació 
des de 1961
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“L’entitat ha demos-
trat ser forta, hi ha 

molta gent involucra-
da i molta gent que 

ha patit per l’entitat i 
això ens ha fet veure que 

Igualada i la comarca 
estimen la seva colla”

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

N o serà com voldrien, 
a ben segur. Ni com 
voldríem tots, però 

aquesta Festa Major també 
representa el retorn dels Moi-
xiganguers a la seva plaça, 
després d’any i mig de gairebé 
silenci absolut. Sense  colles 
convidades, l’exhibició serà di-
ferent, però almenys hi haurà 
els nostres. Amb el president 
de l’entitat, Oriol Solà, hem 
parlat de l’actualitat dels Moi-
xiganguers, com preparen la 
Festa, i de l’actualitat.

Mica en mica es va esclarint 
el panorama per als que feu 
castells. Ha estat un any i mig 
desastrós, per al vostre col.
lectiu, oi?
Els Castells son l’activitat opo-
sada a la pandèmia i reque-
reixen contacte social i físic. 
Aquest últim any i mig la colla 
ha sobreviscut gràcies a que 
hi ha molta gent que s’estima 
l’entitat i ha volgut ajudar, ja 
sigui participant a activitats 
no pròpiament castelleres o 
fent aportacions de diners que 
també han ajudat molt.  Ara 
més cap al �nal hem pogut co-
mençar a fer assaig, molt limi-
tats, amb grups de 25 persones 
però això ha permès recuperar 
algunes sensacions.
Creus que s’hauria poder 
haver fet més per poder ga-

Oriol Solà: “Diumenge farem un acte on reivindicarem
el valor casteller que té la plaça d’Igualada”

rantir tenir castells “segurs” 
davant el Covid?
Com he dit, els castells neces-
siten contacte físic i social i  a 
més de quanta més gent mi-
llor. Això és l’oposat al que ens 
han demanat durant la pandè-
mia per tant és molt complicat 
fer-ho de manera segura. Però 
sí que caldrà recuperar els cas-
tells amb valentia i vèncer les 
pors que pugui tenir la gent i 
les administracions a tornar a 
tancar pinyes. Cal que tothom 
es vacuni el més ràpidament 
possible això serà la millor 
manera de recuperar l’activitat 
d’una manera normal.
La tornada a la “normalitat” 
creus que afectarà de forma 
diferent a les colles grans de 
les més petites? 
No, crec que dependrà més 
de la mentalitat de la gent que 
estigui davant que de la mida 
de la colla. Els Moixiganguers 
sempre hem dit que estàvem 
apunt per tornar-hi i fer el 
màxim que estigui permès, 

sempre hem estat davant rei-
vindicant que poguéssim fer 
activitat social primer i ara ac-
tivitat castellera i així que au-
toritzin fer castells farem una 
diada castellera.  
Com es troba, ara mateix, la 
vostra entitat? Heu hagut de 
passar un aniversari especial 

lluny de les places....
L’entitat ha demostrat ser for-
ta, hi ha molta gent involucra-
da i molta gent que ha patit 
per l’entitat i això ens ha fet 
veure que Igualada i la comar-
ca estimen la seva colla. Sí que 
és veritat que hi ha molt can-
sament i fer el 25é aniversari 

així ha sigut una llàstima però 
ja ho celebrarem com toca 
quan es pugui.  
Torna l’exhibició castellera 
per la Festa Major, si bé sen-
se colles convidades. Deu ser 
per motiu del Covid, suposo? 
Per Festa Major no podrem fer 
una actuació de castells però 
farem un acte on reivindica-
rem el valor casteller que té la 
plaça d’Igualada, és una plaça 
que ha vist grans castells i les 
millors colles, tenim ganes de 
sortir amb la camisa altre cop 
a plaça, però no serà una actu-
ació normal per la Covid i no 
podem portar colles de fora.
Quina és la vostra intenció, 
per diumenge a la plaça?
Reunir la colla i fer un acte 
simbòlic amb pilars, un acte 
reivindicatiu de la plaça i 
d’agraïment de la colla al pú-
blic local que ens ha cuidat 
aquest any i mig
També feu una exposi-
ció molt interessant, de la 

El retorn dels Moixiganguers a la Festa Major

“Igualada té un con�ic-
te obert de com celebrar 
la Festa Major que cal 
resoldre, cal parlar-ho 
discutir-ho i consen-
suar-ho per arribar a 
un model estable de 
festa que sigui reco-
neixible cada any”

SEBASTIAN- 1   P a u  Mu n t a d a s ,  4 6  
   Te l / Fa x  9 3  8 0 3  3 1  7 5  
   Ig u a l a d a
SEBASTIAN- 2   Ma s q u e f a ,  2 1  
   Te l / Fa x  9 3  8 0 5  1 2  8 7   
   Ig u a l a d a
SEBASTIAN- 3   P g .  d ’ Au r è l i a  C a p m a n y ,  1 5  
   Te l / Fa x  9 3  8 0 7  0 6  1 4
   V i l a n o v a  d e l  C a m í

crta. Manresa, 137 
IGUALADA
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mà d’en Pau Corcelles. Hi 
heu posat molt d’estima en 
aquesta exposició. Què hi vo-
leu explicar?
L’exposició és del Pau Corce-
lles i és sobre els Moixigan-
guers, és la seva visió des de 
dins de la colla i és la continu-
ació del llibre que vam publi-
car l’any passat en motiu del 
25é aniversari de la colla. Els 
Moixigaguers tenim la sort de 
tenir “El noi de les fotos”  que 
documenta des de dins la vida 
de la colla, que és molt més 
que els seus castells i tant el lli-
bre com l’exposició és la seva 
visó d’aquesta vida interior. 
Estem molt contents de ser els 
protagonistes d’aquesta visió 
ja que sempre sortim afavorits 
a la visió del Pau.
Sembla que no hi ha manera 
que la polèmica no envolti la 
Festa Major cada any. La re-
lació entre les entitats, i entre 
algunes d’aquestes i l’Ajunta-

ment, no és per llençar coets. 
Què en penseu, des dels Moi-
xiganguers?
Les dinàmiques de les enti-
tats son molt diferents de les 
de l’Ajuntament o de la resta 

d’administracions. Les entitats 
som arrauxades, imaginatives, 
creatives i les administraci-
ons  moltes vegades no poden 
seguir des de la rigidesa ins-
titucional les entitats, és per 

“El primer repte serà 
recuperar els castells de 
8 per poder tornar a mi-
rar a la cara els castells 
de 9, les ganes hi son”

això que cal que les entitats 
tinguin el suport de l’ajunta-
ment i molta autonomia en la 
gestió, ja que sinó les dues di-
nàmiques entren en con�icte. 
La Festa Major és el moment 
on més cal coordinar les dues 
maneres de fer per tancar car-
rers, reservar espais i respec-
tar horaris. 
Sovint les juntes de les entitats 
ens passem més temps dema-
nant subvencions, gestionant 
assegurances, demanant talls 
de carrers i places o contrac-
tant seguretat i ambulàncies 
que  imaginant quin acte vo-
lem fer i això es fa amb l’esforç 
de molta gent que dedica ho-
res i hores del seu temps lliure 
a portar les entitats. Quan de-
manes un tràmit i et demanen 
que presentis per triplicat i 
signat digitalment el paper de 
no se què, és força desesperant 
però si les entitats fan coses és 
perquè hi ha molta gent també 
fent això. 
Aquestes dues dinàmiques 
de l’administració i de les 
entitats fan que els conflictes 
siguin freqüents i que les co-
ses que no estan resoltes de 
fons explotin. Igualada té un 
conflicte obert de com cele-

brar la Festa Major que cal 
resoldre, jo personalment 
crec que el dilluns festiu és 
la millor solució i que el dia 
central sigui diumenge amb 
tots els actes, però hi ha gent 
que no i cal parlar-ho discu-
tir-ho i consensuar-ho per 
arribar a un model estable de 
festa que sigui reconeixible 
cada any.
Respecte la vostra colla, 
com us plantegeu el futur a 
mig termini? Imagino que 
voldreu refer o recuperar el 
camí que es va quedar atu-
rat a l’inici de la pandèmia. 
Quins serien els vostres ob-
jectius?
Està clar que el primer ob-
jectiu serà recuperar la gent, 
que veient com està respo-
nent esperem que no sigui 
complicat, un cop fet això els 
límits els marcarà el compro-
mís i les ganes de fer castells 
però està clar que el primer 
repte serà recuperar els cas-
tells de 8 per poder tornar a 
mirar a la cara els castells de 
9, les ganes hi son i veure cas-
tells de 9 fets per igualadins 
a Igualada ja vam demostrar 
que era possible. Doncs cal-
drà tornar-hi no?
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E l passat 15 de juny 
l’alumnat de primer i 
segon curs del cicle de 

grau superior de Grà�ca Pu-
blicitària de l’escola La Gaspar, 
i també alguns exalumnes, 
van participar en el Workshop 
de 8 a 8 a l’adoberia Bella. 
Aquest Workshop formava 

El cartell de la Festa Major, sorgit d’un workshop 
entre alumnes de La Gaspar

part de la celebració de �nal 
de curs i té com a objectiu dis-
senyar la imatge del cartell de 
la Festa Major d’Igualada. En-
guany ha tingut lloc la 4a edi-
ció d’aquesta activitat i l’han 
tutoritzat Salva Regàs i Víctor 
Lavega del reconegut estudi 
OuYeah! Studio de Barcelona.
La jornada va començar a pri-
mera hora del matí amb una 

conferència d’OuYeah! Studio; 
tot seguit es va analitzar el brí-
�ng i va iniciar-se el repte. 
El workshop es va desenvolu-
par en un ambient distès, d’ex-
perimentació i amb moltes 
ganes de resoldre l’encàrrec, 
donant fruit a 11 propostes, ja 
que els 19 participants inscrits 
van treballar individualment 
o en equip, seguint sempre les 

normes de seguretat Covid-19 
(grup bombolla). Durant tot el 
dia va haver-hi un seguiment i 
control dels projectes per part 
dels convidats i el professorat 
de La Gaspar �ns a les 20 h.
En aquell moment, el jurat va 
deliberar i va triar el cartell 
guanyador amb la que serà la 
imatge de la propera festa ma-
jor de la ciutat. 
Els guanyadors han estat Sergi 
Lleida, Maria Rubio i Aitana 

Sebastian que han presentat 
un conjunt de vuit cartells 
molt coloristes protagonit-
zats per la tipogra�a que re-
produeix onomatopeies de 
sons propis de la Festa Major 
d’Igualada, com ara el so de 
la pirotècnia o de les cançons 
tradicionals.

Estil trencador respecte 
cartells anteriors
Els autors han explicat que 
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L ’estampa del Sant 
d’aquest any ha estat 
realitzada pel dissenya-

dor igualadí Pep Valls i és, cer-
tament, diferent. Segons que 
s’explicat en el programa o�ci-
al l’estampa “proposa un sant 
per a tothom. Sant Bartomeu 
i teu, com a símbol popular 
d’una Igualada que, més enllà 
de les creences de cadascú, es 
celebra amb la seva Festa Ma-
jor. Una invitació a l’apropa-
ment i deixar de banda aque-
lles coses que ens separen a 
les persones, per saber trobar 
aquelles que ens fan sentir bé 
juntes”.
Pep Valls, nascut a Iguala-
da l’any 1964, va començar 
la carrera professional com 
a dissenyador grà�c, però ha 
evolucionat amb el temps per 
esdevenir consultor de màr-
queting estratègic per “retail”, 
especialitzat en supermercats. 
El seu lema és: “No és el que 

L’estampa del Sant, obra del dissenyador igualadí 
Pep Valls

han volgut trencar amb l’estil 
de cartells anteriors i optar per 
la tipogra�a, un element que 
no ha predominat tant en els 
cartells de la Festa Major com 
la fotogra�a o la il·lustració.

Formes anguloses 
La il·lustració de la Festa Ma-
jor són les formes anguloses i 
juganeres d’una tipogra�a de 
pal sec, on les paraules són els 
sons, murmuris, cants, cridò-
ria, petards i en de�nitiva, les 
onomatopeies, els sorolls i la 
fressa del xalar dels dies i nits 
que engalanen la banda sono-
ra de la Festa Major d’Iguala-
da. Una proposta que no es 
tanca en una sola imatge, sinó 
en diferents models.
Està formada per una sèrie de 
cartells, cada un amb les pa-
raules adients, que es col·lo-
caran a vidres, plafons, parets 
i aparadors per acompanyar 
una Festa Major esperada amb 
ganes per a tots i totes. La cre-
ació grà�ca ha estat possible 
un any més gràcies al taller 
organitzat per LaGaspar, on 
els estudiants tenen una opor-
tunitat per esprémer la seva 
creativitat amb un objectiu 
professional.

hem fet, és el que farem”. 
A més, Valls té una àmplia 
dedicació a la vida social i 
cultural de la ciutat. Ha estat 
president dels Moixiganguers 
d’Igualada, ha col.laborat amb 
diversos mitjans de comuni-
cació, és fundador de l’associ-
ació disseny=igualada, un dels 
forjadors de l’European Ballo-
on Festival i fou vicepresident 
de l’Igualada Hoquei Club.

L'aposta per la sostenibilitat és una 
garantia de futur. A Aigua de Rigat 
ho tenim molt clar i per això ens 
comprometem amb la innovació i les 
persones dels municipis on operem 
per trobar solucions que ens permetin 
avançar cap a una societat més 
sostenible. Perquè ens mou el teu 
benestar i volem que gaudeixis de 
la vida amb els teus mentre 
nosaltres tenim cura del planeta.

aiguaderigat.cat

Cuidem el planeta,
et cuidem a tu



Foto de Laura Marcè, el 2003.
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A profitant l’avinen-
tesa que, en aques-
ta Festa Major, po-

deu visitar el “Fort de Sant 
Magí”, un espai amb impor-
tants referències històriques 
per a Igualada, recuperem 
un interessant article de 
Carmel.la Planell que es va 
publicar a La Veu de l’Anoia 
el 20 de novembre de 2020 
sobre aquest indret.

“Tot encetant les Jornades 
Europees del Patrimoni, 
el passat 10 d’octubre, el 
Dr. Pere Pascual, catedrà-
tic emèrit de la Universitat 
de Barcelona, i membre del 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada, va fer una pre-
sentació històrica d’aquest 
recinte a una respectable 
nombre de visitants, en una 
visita subjecta a les exigèn-
cies de la Covid-19. Aquest 
acte inaugural i les poste-
riors visites (guiades per 
David Martínez, del De-
partament de Cultura de 
l’Ajuntament) han donat i 
seguiran donant resposta a 
una iniciativa compartida 
pel Centre d’Estudis Co-
marcals, el Departament de 
Cultura de l’Ajuntament i el 
Museu de la Pell, especial-
ment en la línia de donar a 
conèixer aquest nou tresor 
del patrimoni igualadí. Tot 
plegat, emperò, en cap cas 
no pot passar per alt qui ha 
estat la veritable impulsora 
de la recuperació d’aquest 
guardat recinte del nos-
tre patrimoni, l’arquitecta 

La recuperació d’“El Fort de Sant Magí”: 
Un agosarat projecte arquitectònic per al nostre patrimoni

igualadina, Laura Marcè 
Termes.
En aquest sentit, a l’hora de 
documentar fefaentment tot 
el recorregut d’aquest ago-
sarat projecte, transcric lle-
tra per lletra les paraules de 
Marcè: “Jo vaig entrar, per 
primera vegada, en aquest 
lloc a l’any 2003, amb mo-
tiu d’un encàrrec d’Aigua 
de Rigat que proposava una 
Modificació Puntual del 
planejament urbà amb la fi-
nalitat d’incloure la Torre i 
el Fortí dins del Pla especial 
de Protecció del Patrimo-
ni i Catàleg d’Igualada; els 
dos elements que, en aquell 

moment, no hi estaven con-
templats. Seguidament, no 
vaig escatimar de fer una 
exhaustiva recerca històrica 
d’aquest indret; una desco-
berta de la Torre i el For-
tí, que em va entusiasmar 
enormement. El següent pas 
havia de ser la meva impli-
cació en el futur projecte de 
rehabilitació”.
Efectivament, a títol profes-
sional, la participació activa 
d’aquesta arquitecta va co-
mençar uns anys després, a 
l’any 2008, quan per encàr-
rec de l’Ajuntament d’Igua-
lada va confeccionar un 
projecte de restauració de la 

Torre de les Aigües (dipò-
sit d’estètica modernista, de 
l’any 1928, de planta octo-
gonal i d’una extraordinària 
esveltesa) i els espais anne-
xos de l’històric Fort de Sant 
Magí (de l’any 1837), amb el 
propòsit de recuperar l’es-
mentada torre per a la ciu-
tat tot fent accessible el seu 
interior i el seu espectacular 
mirador; endemés d’inclou-
re-hi unes instal·lacions 
destinades a les telecomuni-
cacions. Posteriorment, ha-
via de passar un temps fins 
que el seu programa d’ac-
tuació no es pogués fer re-
alitat; i, va ser a l’any 2018, 
quan l’Ajuntament va encar-
regar la restauració del Fort 
de Sant Magí, un pas de la 
Primera fase d’intervenció 
en aquest espai en qüestió. 
Les obres es van realitzar al 
decurs del 2019, sota la di-
recció de Marcè. l, seguida-
ment es va fer la intervenció 
sobre el terreny del voltant 
del Fortí i de la Torre; una 
actuació paisatgística de la 
qual Marcè n’és codirectora, 

seguint les pautes de l’ar-
quitecte paisatgista Albert 
Bestard.
El resultat és el que es pot 
observar: un magnífic apa-
rador del nostre patrimoni 
regalat a la ciutat. De més a 
més, Marcè també ha inter-
vingut en un nou projecte 
que ara per ara encara no ha 
vist la seva execució i és, en 
concret, el que contempla 
obrir un ampli accés a l’en-
torn de la Torre de l’Aigua i 
del Fort, a partir de l’ender-
roc d’un edifici de planta 
baixa situat al costat de les 
escales mecàniques del car-
rer de Sant Magí, una en-
trada en un replà de l’escala 
de vianants que constituirà 
una fantàstica obertura al 
pla d’aquest recinte.
Aquest projecte de rehabi-
litació, doncs, tan minuci-
osament pautat a nivell ar-
quitectònic, des del passat 
2018, s’ha dut a terme en 
dues fases d’execució: una 
primera, basada en la recu-
peració i consolidació del 
Fort, subvencionada per la 

Av. Barcelona, 188 - 08700 - IGUALADA
Tel. 93 803 29 65
www.vitermik.es
info@vitermik.es
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Diputació de Barcelona; i, 
una segona, consistent en 
l’acomodació de l’entorn 
enjardinat i urbà del Fort 
de Sant Magí per a obrir-lo 
a la ciutat; si bé es deixa en 
perspectiva la fase d’ade-
quació definitiva per a l’ac-
cés públic als gràcils fines-
trals (de llinda escalonada) 
de la Torre de l’Aigua.
Per a aquesta ocasió, les 
Jornades Europees del Pa-
trimoni han permès desco-
brir un indret prou insòlit i 
desconegut, el Fort de Sant 

Magí; un vell fortí mili-
tar, quasi ocult al bell mig 
de la ciutat, atesa l’expan-
sió urbanística del segle 
XX sobre el barri del Poble 
Sec; on hi està emplaçat i hi 
ocupa -després d’un llarg 
oblit- aquella localització 
privilegiada i estratègica 
per a la qual va ser cons-
truït. El fort és, doncs, una 
estructura genuïna, erigida 
amb les pedres del què ha-
via estat l’antiga capella de 
Sant Magí (d’aquest mateix 
terreny), destinat a ser una 

fortificació guardiana i de-
fensiva en temps de la Pri-
mera Guerra Carlista (1833 
i 1840), en un context en 
què aquesta construcció 
pertanyia a la demarcació 
municipal d’Òdena i servia 
per a protegir la vila igua-
ladina i els seus voltants de 
les actuacions militars de 
l’exèrcit carlista. Es tracta 
d’una obra de l’arquitectura 
popular –de tipologia mili-
tar- aixecada a l’any 1837, i 
localitzada al mateix punt 
de l’antigament anomenat 

Pla de Sant Magí; un des-
tí, als nostres dies accessi-
ble des del carrer de Carme 
Verdaguer i des d’un pas-
satge del carrer de la Sa-
lut, de la ciutat i protegit, 
com a element patrimonial 
i d’interès local. Una mi-
rada atenta a l’esmentada 
fortificació aixecada so-
bre un terreny d’uns 1.400 
m2, ens presenta, des d’un 
punt de vista arquitectònic, 
una estructura militar qua-
drangular amb dues plantes 
superiors; dependències 

que fan observables alguns 
elements inherents a la seva 
funcionalitat, com les ober-
tures o espitlleres (rectan-
gulars) del mur, de totxo i 
pedra, que permetien vigi-
lar o disparar -des del seu 
interior- des del cantó nord 
d’Igualada, en situació de 
conflicte bèl·lic. De retruc, 
val a dir que el Fort de Sant 
Magí va ser una fortificació 
aixecada gairebé simultània-
ment a la torre o Fortí del Pi, 
de la Muntanya del Pi, a San-
ta Margarida de Montbui.”.

RAMBLA SANT ISIDRE, 29 · IGUALADA (BCN)
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Tots els actes de la Coll@nada, amb el pati de l’escola Garcia 
Fossas com a espai central

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls actes de la Coll@
nada van iniciar-se 
diumenge passat dia 

22, amb el pati de l’esco-
la Garcia Fossas, al Poble 
Sec, com a espai central de 
la majoria de les activitats. 
Totes elles finalitzaran, com 
a molt tard, a la mitjanit. 
Aquest és el programa d’ac-
tes a partir d’avui, i fins diu-
menge, que serà el darrer dia.

Divendres 27
12 a 15: Vermut Musical 
amb Dub’a’stats, al Casal Po-
pular el Foment. 

17 a 19: Cursa de la Merda, 
des del carrer del Rec. Ins-
cripció necessària.
Al Territori Festiu del pati 
del Garcia Fossas. Inscrip-
ció necessària:
19 a 20.30: Taula Rodona: 
Espais alliberats, l’okupació 

com a eina d’organització 
popular. 
20.30 a 22: Tastets de Begu-
des de la Terra (8 euros).
22 a 00: Sopar de carmanyo-
la+concert d’El Pa de Cada 
Dia. 

Dissabte 28
Al Territori Festiu del pati 
del Garcia Fossas. Inscrip-
ció necessària:
12 a 17: Fes-ta el dinar.
20 a 22: Concert de La Que-
ency

Diumenge 29
Al Territori Festiu del pati 
del Garcia Fossas. Inscrip-
ció necessària:
12 a 15: Vermut Pauta Com-
pleta.
20 a 22: Concert amb Les 
Pastes de la Iaia. 
Inscripcions a:
https://tiquetsigualada.cat

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com

Bona Festa Major!



“Pitos a dojo”, la Bot-
zina proposa la mos-
tra de 12 instruments 
de vent que fan possi-
ble una estona ame-
na, divertida i plena 

de sorpreses

REDACCIÓ / LA VEU 

M algrat les restricci-
ons derivades del 
Covid-19 i la dis-

minució d’activitats respecte 
d’altres anys, la veritat és que 
hi ha força actes infantils per 
aquesta Festa Major. A partir 
d’avui, hi ha espectacles diven-
dres i també diumenge. 
Així, avui a les 12 del migdia, 
a l’Ateneu Igualadí, podem 
assistir amb la quitxalla als 
Contes de Festa Major: Pi-
tos a Dojo, que ens proposa la 
Companyia La Botzina. Amb 
l’ajuda de més d’una dotzena 
d’instruments de vent dife-
rents, els artistes ens mostra-
ran la seva música, els seus 
instruments i ens faran escol-
tar, cantar i gaudir d’una es-
tona amena, divertida i plena 
de sorpreses. Des de la visita 
del professor Ventolera �ns 
a la narració del conte dels 4 
vents...
La Botzina és una empresa 
que neix l’any 1996 i està for-
mada per tres persones que 
integren dos àmbits: el musi-
cal i l’educatiu.
L’objectiu de la Botzina és la 
producció i realització de con-
certs didàctics, és a dir, crear 
espectacles basats en la músi-
ca com a continguts i que te-
nen un clar caràcter educatiu.
Des del seu inici el 1996 �ns al 
dia d’avui, La Botzina ha creat 
més d’una quinzena d’especta-
cles tot col.laborant amb for-
macions musicals de primer 
nivell i de diferents àmbits 
musicals com la Banda Mu-
nicipal de Barcelona, la cobla 
Sant Jordi-ciutat de Barcelo-
na, la Big Band de Granollers 
o la companyia de �amenk 
de Sónia Sanchez entre molts 
d’altres.
La diferent tipologia dels 
seus concerts pel que fa a 
format ens permet actuar des 
dels grans auditoris fins a la 
mateixa aula de l’escola. No 
obstant, el tractament de les 
propostes segueix el mateix 
patró pel que fa a projecte di-
dàctic, dinamisme i màxima 
implicació de l’espectador i 
qualitat i rigor en la realitza-

Poques però molt bones propostes de qualitat en els espectacles 
infantils de divendres i diumenge
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ció de l’espectacle.
També avui divendres a 2/4 de 
7 de la tarda podeu anar a la 
versió “menuda” de la Taba-
lada. Es tracta d’un taller de 
percussió i tots els nenes i ne-
nes hi poden participar amb 
un tabal (en companyia d’una 
persona adulta), sota coordi-
nació dels Grallers d’Igualada.  
Començarà al carrer Dr. Joan 
Mercader, i continuarà cap a 
la  plaça de la Creu, carrer de 
Garcia Fossas, rambla Sant 
Isidre, carrer Custiol, plaça de 
Pius XII, carrer de Santa Ma-
ria i plaça de l’Ajuntament.
Sense actes infantils el dis-
sabte, la resta que queden es 
concentren el diumenge. A les 
12, a l’Ateneu, podem veure 
el Premi Mostra 2019, Bao-
bab. Un arbre, un bolet i un 
esquirol, de la companyia La 
Pera Llimonera. És un home-
natge a totes aquelles persones 
a qui la violència dels con-
�ictes armats els ha obligat a 
deixar la seva terra. Malgrat la 

seva temàtica, és un espectacle 
ple d’humor i diversió.
Si et quedes sense arbre, has 
de buscar un nou bosc on po-
der refugiar-te. On amagar-te 
i trobar aixopluc. Si et que-
des sense arbre, no tens més 
remei que llançar-te al camí i 
caminar �ns que no pots més, 
�ns que algú et dona la mà i 
et convida a compartir el seu, 
sigui gran o petit, frondós o 
esquàlid, ric o pobre... Si et 
quedes sense arbre, has de ca-
minar, vagar, penar, �ns que 
algú és prou generós per voler 
compartir el seu. Em dones 
permís per entrar?
A l’escenari qui es queda sen-
se arbre són un bolet i un es-
quirol. I qui explica la seva 
història, dos manters que van 
haver de marxar de casa, que 
van haver de viatjar i penar, 
afrontar perills �ns a trobar un 
aixopluc. I el seu refugi està als 
nostres carrers, venent bosses 
i sabates. Així que, armats de 
les seves mercaderies, amb les 
eines dels pallassos (un august 
i un carablanca), ens parlaran 
de guerres i de fam, de mars 
embravits i barquetes tremo-
loses, de camins llargs, de re-
fugis petits, de la necessitat de 
trobar entre tantes penúries 
un amic que els vulgui enten-
dre, acompanyar, ajudar...
La Pera Llimonera ha apos-
tat per explicar-nos la histò-
ria d’algú que ens explica una 

història, per fer teatre dins el 
teatre, en un espectacle on dos 
pallassos juguen com només 
els nens i els pallassos saben 
jugar: copiant el món que els 
envolta per donar-li la volta i 
fer-lo un xic millor.
La Pera Llimonera va néixer 
fa ja més de 25 anys, el 1993, 

quan van presentar a la Fira 
de Teatre de Tàrrega RUCS, 
La Maledicció del Bruixot, un 
conte de princeses conver-
tides en granotes i prínceps 
que les alliberaran de l’encan-
teri. Des de llavors, els dos 
pallassos han explicat un bon 
grapat d’històries, moltes di-

Menú de dilluns a diumenge per 7,70€
Servei a domicili

A partir del dia 23/08 tornem a l’horari 
habitual de dilluns a diumenge de 9 a 16h.

93 803 93 40  /      609 420 063
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rigides per Toni Albà: Llorenç 
de l’Àvia i la Catifa Voladora, 
GRIM,GRIM o La Blancallops, 
TORTUGA, L’Illa d’en Tresot o 
QUO NO VADIS.
És també Toni Albà qui ha 
dirigit Baobab. Un arbre, un 
bolet i un esquirol, que ha 
aconseguit el premi al Millor 
Espectacle i el premi Xarxa 
Alcover en el marc de la Mos-
tra d’Igualada 2019, certamen 
en el qual es va estrenar.
A les 7 de la tarda del diumen-
ge podrem veure a la pista de 
l’Ateneu Igualadí A la fres-
ca, d’Anna Confetti, a l’Espai 
Xarxa. Teatre còmic de carrer 
i obra nominada com a can-
didata al millor espectacle de 
carrer dels Premis Max de les 
Arts Escèniques. 
Tres personatges i una cadi-
ra gegant surten a prendre la 
fresca, i provoquen un munt 
de situacions còmiques, surre-
alistes i hilarants.
L’Anna Alavedra, coneguda 
amb el nom artístic d’Anna 
Confetti, enceta una nova 
etapa. Després d’una tren-
tena d’anys com a Cirquet 
Confetti, fent espectacles 
sobretot de caràcter circen-
se, basats en trucs, mala-
barismes, equilibrismes, i 
adreçats sobretot a un públic 
jove, ha decidit fer un canvi i 
atrevir-se amb un altre llen-
guatge, el del clown, que no 
havia treballat tant, i el del 
teatre de carrer, és a dir, per a 
tots els públics, no només per 
a un públic concret com fins 
ara. Aquest salt té un títol, el 
del seu darrer espectacle, A 
la fresca, que va estrenar en 
l’edició 2019 de la Fira Medi-
terrània de Manresa. Aques-
ta pallassa escultora, amant 
de les cadires, les escales i 
els paraigües, està encantada 
amb aquest nou registre.
En cada poble hi ha un banc 
del si no fos. Un banc situ-

papers. Aquesta cadira, la 
cadira del si no fos, la cadira 
omnipresent, és l’estri indis-
pensable d’A la fresca, el nou 
espectacle de l’Anna Con-
fetti. És una cadira de tiso-
ra, de les d’envelat, de fusta. 
Molt comuna. El que ja no 
és tan convencional és el seu 
tamany: és gegant. “M’agra-
den les cadires –diu Anna 
Confetti- i, com que sóc es-
cultora, l’estètica m’interes-
sa, i una gran cadira és un 
element que crec que aporta 
una poètica determinada, a 
més que estèticament crida 
molt l’atenció”.
Tres dones grans són les pro-
tagonistes d’A la fresca. Han 
decidit abandonar la seva 
quotidianitat, el seu poble i 
han decidir anar a llufar ve-

jam com és la vida d’altres 
pobles. Arriben traginant 
aquesta gran cadira a la qual, 
per enfilar-s’hi, protagonit-
zen les mil i una facècies. Fan 
itinerància pel poble, inte-
ractuen amb la gent i, en un 
parell d’ocasions s’aturen per 

plantar la cadira i observar. 
Però no s’estan gaire quietes, 
de seguida se’ns mostren, 
xerrapetes, divertides, insò-
lites, descol·locades. Anna 
Confetti explica una mica el 
procés de creació: “Ja fa un 
temps que la idea em voltava 
pel cap. Tenia ganes de tre-
ballar amb més gent, de ma-
nera que vaig contactar amb 
en Pep Vila –un magnífic 
actor, clown, ex dels Joglars i 
pedagog que treballa amb la 
imbecil·litat-, per tal d’expo-
sar-li la idea. Vam fer una se-
lecció i vam trobar la Thangi 
Rey i la Rosita Calvi. Llavors 
vam començar a treballar els 
personatges, perquè era im-
portant trobar el personatge 
de cadascuna i que contras-
tés amb els de les altres. Calia 

“Baobab. Un arbre, 
un bolet i un esqui-

rol”, dirigida per Toni 
Albà, premi Mostra 

2019, és un homenatge 
a totes aquelles perso-
nes a qui la violència 
dels conflictes armats 
els ha obligat a deixar 

la seva terra

at al carrer major on s’hi 
asseuen els més grans de la 
contrada a veure passar per 
davant seu la quotidianitat i 
mentre, lamentar-se dels mil 
i un mals que els assetgen: 
“Si no fos pel reuma…”  “Si 
no fos per l’artrosi…” “Si no 
fos per la fressa…” També, 
en tots els pobles –abans de 
manera més nombrosa-, bà-
sicament a la primavera i l’es-
tiu, la gent d’una certa edat 
treia i treu la cadira al carrer, 
a la porta de casa o de casa 
els veïns i s’encetaven con-
verses sobre mil i una coses, 
sobre tota mena de rumors 
i xafarderies, casaments, 
separacions, batejos, obres 
al poble, receptes de cuina, 
infidelitats, reconciliacions, 
baralles i tota casta de mals 
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que es distingissin entre elles 
gairebé a primera vista”. Una 
vegada trobades les compa-
nyes i definits els personat-
ges, una tasca en la qual Vila 
n’és un veritables especialis-
ta, calia començar a treballar 
les situacions, una feina que 
va ser col·laborativa. L’Anna 
explica que en van descartar 
força situacions, fins a que-
dar-se amb molt poquetes, 
perquè l’espectacle es basa no 
només en aquestes situacions 
ja ideades a l’inici, sinó que 
també hi ha una gran part de 
l’espectacle que el determina 
la interacció amb el públic, 
però també el lloc. “Abans 
de començar l’espectacle de-
diquem molta estona a estu-
diar el recorregut i veure què 

podem fer amb tot el que ens 
trobem –explica l’Anna-. El 
mobiliari urbà, les senyalit-
zacions, les botigues o els ti-
pus d’establiments que hi ha 
en el recorregut, on ens pa-
rarem… Ens agrada tenir-ho 
tot força apamat perquè surti 
una bona actuació”. L’Anna 
afirma que pensava que pot-
ser no seria tan físic aquest 
espectacle, però traginar la 

cadira gegant, enfilar-s’hi, 
saltar, està resultant més físic 
del que pensava.
L’espectacle també està plan-
tejat una mica en clau d’ho-
menatge a aquelles dones 
grans que treuen la cadira 
al carrer, a parar la fresca: 
”Ara que diuen que els car-
rers són nostres, els carrers 
abans eren seus i de la mai-
nada, que s’hi feia un fart de 

jugar”. Les tres senyores d’A 
la fresca són dones grans, 
que es distingeixen física-
ment i pel caràcter. Hi ha la 
prima, més alta, la petita i 
escarransida i la més rabas-
suda. Aquest físic condicio-
na la seva manera d’actuar 
i aquest contrast és un dels 
elements que atorga comici-
tat a aquest trio de senyores.
Essent un espectacle de 

A “A la fresca”, de la 
pallassa Anna Confetti,  
tres personatges i una 
cadira gegant surten 
a prendre la fresca, i 

provoquen un munt de 
situacions còmiques, 

surrealistes i hilarants

carrer, que es construeix 
en bona part a partir de la 
interacció amb la gent, la 
companyia va realitzar uns 
quants assajos al carrer, amb 
públic, en localitats que es 
van avenir a acollir als seus 
carrers a les tres pallasses. 
Besalú, Figueres, Olot o 
Corçà van acollir aquests 
assajos, abans de la gran es-
trena a Manresa. 
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Els Sirex: la llegendària banda de més de 50 anys de carrera 
actuen aquest divendres al Parc Central
CONCERT / LA VEU 

Avui divendres, 27 
d’agost, una de les 
bandes més mítiques 

dels anys 70 tocaran a Iguala-
da. Els Sirex tocaran a l’esce-
nari del Parc Central, a les 11 
de la nit.

La història dels Sirex
Al juny de 1959 tres nois que 
vivien als voltants de la Gran 
Via de Barcelona formen un 
conjunt per imitar els èxits 
rocanroleros que venien dels 
Estats Units. Són Guillermo 
Rodríguez Holgado (baix), 
Manolo Madruga (guitarra 
solista) i José Fontseré (gui-
tarra rítmica). Decideixen 
des del principi denominar 
Los Sirex, nom proposat per 
Guillermo, que treballava a la 
fàbrica d’ulleres del seu pare i 
li va agradar aquesta paraula 
que nomena un �l d’ajust dels 
vidres a la muntura.
Pel grup passa més d’un ba-
teria �ns que es queda com a 

�x Luis Gomis de Pruneda. 
En aquesta època el cantant 
és Santi Carulla, amb el qual 
es presenten a el concurs de 
novells “El Show de les 2” 
(Joaquín Soler Serrano) de 
Ràdio Barcelona. Queden 
segons després d’un grup 
instrumental anomenat Los 
Mustang i en Santi es va amb 
ells. Temps després, els Sirex i 
Mustang serien els dos grups 
més emblemàtics de la Ciutat 
Comtal i els seus respectius 
fans rivals a mort. La banda 
que tocarà a Igualada durant 
aquesta Festa Major, busquen 
un nou cantant i es �xen en 
Antonio Miquel Cerveró 
(Leslie), que aviat es conver-
tiria en el líder i portaveu de 
el grup.
El 1961 es presenten a El Pi-
nar, una cita obligada per als 
conjunts barcelonins de l’èpo-
ca. El Pinar era una espècie 
d’esplanada semicoberta en 
què una autoescola feia les 
seves pràctiques, però que els 
diumenges oferia actuacions 

de grups musicals a les quals 
hi assistien a vegades més de 
mil persones. Allà es consa-
gren com a ídols joves i són 
contractats en diversos barris 
per amenitzar les seves festes. 
En aquesta època, Els Sirex 
vesteixen de cuir, es tiren per 
terra, posen poses de rockers 

made in USA, encara que 
això vagi en perjudici del so 
i els guitarristes canviïn una 
nota per una altra, detall d’es-
cassa importància en aquest 
assumpte del rock bronca. 
Les seves lletres tenen algun 
problema de censura, la seva 
fama els precedeix i diverses 
cases discogrà�ques rebutgen 
al grup.
Apareixen en la pel·lícula 
“Superespectáculos del Mun-
do” (Germán Lorente, 1963), 
que recorre els espectacles de 
varietats de la nit barceloni-
na. En el pòster d’aquesta pel-
li apareixen anunciats com 
“Els Sirex i els seus Guitarres 
Elèctriques”. En aquesta cinta 
interpreten el tema “Mucha-
ca bonita”. Alguns joves van a 
les botigues de discos a com-
prar aquesta cançó, però el 
disc no existeix. Per �, Ver-
gara els �txa i a principis de 
1964 apareix el seu primer 
EP amb el títol d’aquella can-
çó com a gran reclam.

Els Sirex canvien les seves 
caçadores de cuir per vestits 
al pur estil mod, van aban-
donant el rockabilly inicial i 
s’adapten als gustos beat que 
imperen en el moment, enca-
ra que mantenint un inconfu-
sible estil i evitant el màxim 
possible fer covers de grups 
anglesos, tot i que en seus 
inicis no van tenir més remei 
que empassar-se el costum 
imposat per les cases disco-
grà�ques de fer versions en 
castellà de temes que havien 
triomfat en els mercats anglo-
saxons. El seu potencial resi-
deix en el seu cantant Leslie 
i després d’ell, sempre a l’om-
bra, Guillermo Rodríguez, a l 
baix, compositor i arranjador 
de tots els temes de el grup. 
Un músic, aquest últim, de 
plantejaments instrumentals 
tan senzills com efectius. La 
tasca poc visible d’aquest úl-
tim ha estat reconeguda i 
valorada molts anys després 
per les noves generacions de 
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músics.
A aquesta “Muchacha bonita”, 
segueixen altres com el me-
morable “San Carlos Club”, 
en el qual amb la música de 
“Route 66” de Chuck Berry 
desenvolupen un homenat-
ge a el lloc on actuaven ha-
bitualment. Aquesta i altres 
cançons primerenques col-
loquen al grup en la primera 
�la dels grups nacionals, però 
els falta alguna cosa. Aques-
ta cosa l’hi va a proporcionar 
un compositor professional, 
Laredo, que presenta, a través 
de l’editora Músicas del Mun-
do una mena de cobla titula-
da “La escoba”. Al grup no els 
agrada gens. Leslie modi�ca 
la lletra i Guillermo, a con-
tracor, accepta fer un arran-
jament modern. La resta ja és 
conegut: nº 1 absolut el 1965 
i un dels temes més populars 
del pop espanyol de tots els 
temps. A la cara B d’aquest 
mateix disc, un dels millors 
temes de la banda: “El tren de 
la costa”. Aquest EP supera els 
cent mil exemplars. El 1965 
es calcula que el nombre de 

tocadiscs a Espanya havia de 
ser al voltant de mig milió o 
poc més. Així que només cal 
fer un petit càlcul per dimen-
sionar-ne l’èxit. 
Entre 1964 i 1966 l’activitat 
dels Sirex és frenètica. Actu-
en gairebé cada dia, amb es-
deveniments tan importants 
com el Festival al Palau dels 
Esports de Barcelona al cos-
tat de grups com els suecs 
Spotnicks, Los Mustang, Els 
Diables Negres i Lone Star. 
Al juliol de 1965 telonegen 
�e Beatles en la seva única 
actuació a Barcelona. Després 
d’aquesta històrica actuació, 
no es queden a escoltar els 
quatre de Liverpool, sinó que 
surten pitant cap a Calella, 
on toquen tres hores després. 
El 1966 actuen al Palau dels 
Esports de Madrid al Festi-
val de Ídols que recull els que 
es consideraven cinc grups 
més famosos de l’època: Los 
Relámpagos, Los Sirex, Los 
Mustang, Los Bravos i Los 
Brincos. També en aquesta 
època estan actuant gairebé 
diàriament a Madrid, con-

cretament a la sala Imperator. 
Aquí començarà una especial 
relació del grup amb la capi-
tal d’Espanya, a la qual molts 
anys després dedicarien un 
disc. Per si tot això fos poc, 
se succeeixen els discos amb 
cançons d’èxit com “Que se 
mueran los feos”, que també 
aconseguiria el primer lloc 
de les llistes, “Que bueno, que 
bueno” i ja el 1967 “Brindis” 
i “Faldas cortas, piernas lar-
gas”.
A partir de 1968 l’estrella Si-
rex comença a baixar una 
miqueta, tot i que encara 
s’editaran treballs tan impor-
tants com un single amb dues 
versions magistrals: “Fuego!” 
i “Soy tremendo”, que de nou 
els faran escalar als primers 
llocs d’èxit i vendes. El 1969 
realitzaran una llarga gira 
per Sud-amèrica al costat de 
Joan Manuel Serrat i Mari-
sol. El 1971, en vigílies del 
naixement de la primera �lla 
de Leslie i després de la reti-
rada l’any anterior de Luis, el 
bateria de el grup, els Sirex 
tanquen la paradeta per dedi-

car-se als negocis.
Però a vegades passa que 
quan s’és un pura sang no hi 
ha més remei que galopar. El 
1977, en plena febre revival, 
el productor Gay Mercader 
reuneix al Palau dels Esports, 
sota el títol de “Hasta Luego, 
Cocodrilo”, a Los Sirex, Los 
Mustang, Els Gatos Negros, 
Los Salvajes i Los Cheyenes. 
A la cita van anar-hi 18.000 
persones. Els Sirex s’animen 
i tornen a la carretera, amb 
l’únic canvi sobre el quintet 

original del guitarrista Juanjo 
Calvo en substitució de Ma-
nolo Madruga.
El 1978 Los Sirex, que després 
del seu retorn han actuat po-
ques vegades, són convidats 
a participar al Festival Canet 
Rock 78, alternant amb la �or 
i nata de la música progressi-
va espanyola més grups com 
Tequila, Ultravox o Blondie. 
La seva actuació està progra-
mada a les 7 del matí, hora re-
servada normalment a grups 
de segona �la. Quan Els Si-
rex arrenquen amb “El tren 
de la costa”, milers de joves 
somnolents abandonen pre-
cipitadament les seves tendes 
de campanya, fregant-se els 
ulls i les orelles. La llegen-
da Sirex queda allà escrita i 
una nova generació ovaciona 
aquest grup que alguna ve-
gada van sentir esmentar als 
seus pares. Després, diver-
sos LP en diferents segells, 
actuacions habituals en els 
estius catalans, antologies de 
la seva obra que venen milers 
d’exemplars i una altra vega-
da entre els deu primers de 
les llistes de vendes el 1980 
amb el seu single “Maldigo 
mi destino”.
Al setembre de 2012, el ba-
teria Luís Gomis, va morir. 
I pocs dies després també ho 
va fer Manolo Madruga.

Al Canet Rock de 1978 va tornar la llegenda dels Sirex
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Quim Masferrer porta el seu “Bona Gent” a l’Ateneu
TEATRE / LA VEU 

Quim Masfarrer, cone-
gut pel seu programa 
«El foraster», s’ha 

convertit, en poc temps, en 
un habitant més de cada po-
ble que ha visitat. I ara, a més 
de voltar amb el seu progra-
ma, també ho fa amb la seva 
obra de teatre, que farà para-
da a Igualada durant la Fes-
ta Major. En concret, aquest 
dissabte a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal de l’Ateneu. 
L’obra que presenta porta per 
títol d’una de les seves frases 
més famoses del seu progra-
ma televisiu, Bona gent.
Bona gent com ell considera 
que són totes les persones que 
es topa. Les persones que pa-
guen una entrada per anar al 
teatre a veure històries, mol-
tes vegades imaginades. A 
partir d’aquí va pensar: per-
què no fer un espectacle on 
les històries siguin de veritat i 
que les expliqui qui realment 
les ha viscut? Segons diu; 
ell coneixia a la gent abans 

o després de fer les seves 
funcions; perquè no conèi-
xer-los durant l’espectacle?
La seva simpatia, esponta-
neïtat i sensibilitat, fa que 
en pocs instants el públic 
de Bona gent empatitzi amb 
ell, i que el que ha començat 
amb un monòleg, on expli-
ca una algunes vivències, es 
converteixi, de sobte, en una 
funció on els protagonis-
tes són els espectadors. Ells 
(nosaltres) som els actors 
i actrius que en Quim sap 
conduir per crear un espec-
tacle cada dia diferent.

Bona gent, una funció irre-
petible, on es converteix en 
un homenatge al públic
Tal com diu en Quim: «sen-
se públic no hi ha teatre» i a 
partir d’aquí tota la sala de 
butaques es converteix en 
escenari i els assistents en 
actors protagonistes. Una 
pantalla gegant farà que la 
resta de públic, puguin veu-
re en detall, potser a la per-
sona que està al seu darrere 

explicant alguna anècdota. 
No es veuen càmeres ni nin-
gú que filmi, però a la pan-
talla tan aviat es veu l’espai 
de butaques en general, com 
un primer pla d’una persona 
en concret. Aquests adqui-
reixen el protagonisme i el 
genial actor passa a ser un 
col·laborador.

En Quim no sap quines his-
tòries explicaran cada un 
dels que ell entrevista, no sap 
si durant la funció riurem 
o ens emocionarem, però 
sí que sap portar amb gran 
respecte i delicadesa, el que 
l’espectador vol dir i el que es 
vol callar. El seu tracte sensi-
ble, afable, picant l’ullet amb 
humor i picardia, emocio-
nant-se i fent emocionar; fa 
que la funció de Bona gent es 
converteixi amb relats per-
sonals molt diferents, mol-
tes vegades emotius i d’altres 
força còmics.
En Quim sap escoltar, sap 
fer algun comentari i pre-
gunta sempre amb respecte 
i sense riure’s de ningú. Sap 
posar poesia i emoció i algu-
nes vegades, en sentir el que 
se li explica, es queda, sense 
paraules.
Un exercici de comunicació 
col·lectiva es crea a l’especta-
cle Bona gent 
La generositat del públic 
de Bona gent i la implica-
ció que es crea entre l’actor 
i els «nous» actors i actrius, 

és excel·lent. Tot un exercici 
d’improvisació i comunica-
ció col·lectiva, que fa que els 
espectadors es converteixin 
en una gran família. La gran 
generositat de l’actor, el seu 
tarannà familiar i proper, 
la seva energia, la seva gran 
capacitat d’escoltar i de con-
nectar amb la gent fa que 
cada un de l’entrevistat expli-
qui una part de la seva histò-
ria, a vegades amb timidesa 
i d’altres amb espontaneïtat.
Pels espectadors que no vo-
len participar, no és pas cap 
problema, que no tinguin 
por. En Quim sap respectar 
si algú no vol parlar i a la 
vegada sap treure aquestes 
històries i records que tots 
tenim dins, si un les vol ex-
plicar.
Cal ressaltar també la gran 
memòria de l’actor, ja que en 
acabar la funció fa un repàs de 
noms i històries de la «Bona 
gent» han intervingut en el seu 
espectacle.
En de�nitiva, Bona gent  és una 
obra feta amb el cor i que va di-
rectament al cor de cada un.

• Passeig Verdaguer, 55 (Local 10)
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Doble concert de l’Orquestra Metropol, amb els clàssics d’ahir i d’avui
CONCERTS / LA VEU 

De cara a diumenge hi 
haurà doble ració de 
concerts de l’Orques-

tra Metropol, al Parc Central 
d’Igualada. A les 7 de la tarda, 
un concert que és tot un es-
pectacle musical i visual, amb 
un �nal assegurat amb el Cant 
de la Senyera i la Santa Espina. 
I a les 10 de la nit, versiona de 
música actual, amb els grans 
èxits de les sales de ball en un 
concert dinàmic i festiu, on la 

banda gironina s’allunya del 
concepte tradicional d’orques-
tra. Una tarda/vespre que de 
ben segur farà ballar als igua-
ladins de totes les edats. 

Història de l’orquestra
L’Orquestra Metropol neix 
l’any 98 com a trio de música 
seqüenciada i comença el seu 
creixement l’any 2001 amb la 
creació de l’empresa Metropol 
Artístic, SL.
De�nitivament reconeguda 
com una de les millors or-

questres de Catalunya, un cop 
superada l’etapa de canvi amb 
molt bona nota (nominada 
per quarta vegada consecuti-
va com a �nalista dels premis 
ARC de Catalunya 2013 com 
a millor Orquestra de Ball), 
l’any 2014, i en contra de la 
tendència generalitzada, creix 
en el seu nombre de compo-
nents i fa una gran renovació 
dels seus repertoris i del seu 
muntatge per tal d’oferir, com 
sempre, tota l’energia necessà-
ria per a continuar fent de la 

Festa Major la seva raó de ser.
Actualment, l’orquestra està 
composta de quatre cantants, 
l’Abraham, el Jordi, la Nerea i 
la Paula i d’onze música. 
“Ens enorgulleix dir que no 
hi ha res del que sona dalt de 
l’escenari, sigui en l’estil que si-
gui, que no ho produeixi l’ac-
ció directa d’un músic sobre 
el seu instrument. A la nostra 
orquestra no hi ha res gravat, 
ni tan sols els temes complica-
díssims de música techno amb 
sintetitzadors. Res.

Onze músics que omplen l’es-
cenari d’encerts i d’harmonia 
musical, donen tota la cali-
desa possible a l’Orquestra 
Metropol i fan que les dife-
rències entre lo “enllaunat” i 
lo realment “enterpretat” en-
cara siguin més evidents.
Aquí no sonen violins que no 
toquen ni instruments que 
no hi són. Per damunt de tot 
som honestos i oferim un ex-
periència 100% en directe i 
100% real”, expliquen des de 
l’orquestra. 
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Les exposicions obertes per la Festa Major
FORÇA, EQUILIBRI, 
VALOR, SENY I... 
MOIXIGANGUERS,
de Pau Corcelles 
Hontoria.
Del 23 d’agost al 12 de 
setembre
Horari del 23 al 30 d’agost: 
de dilluns a diumenge, to-
tes les tardes de 18 a 21 h,
dissabte i diumenge al matí, 
d’11 a 14 h

Ho organitza: 
Ajuntament d’Igualada.
Aforament limitat.
Sala Municipal d’Exposicions

Quan veiem els Moixigan-
guers ens solem fixar en 
l’espectacularitat i magni-
ficència de les seves cons-
truccions, però un castell no 
deixa de ser la suma de molts 
petits detalls i esforços.

Fotos: Pau Corcelles

En una entrevista a La Veu de 
l’Anoia després de treure el 
llibre de fotogra�es, Corcelles 
comentava que “soc fotògraf 
a�cionat però hi ha fotos que 
no les podria fer un altre fo-
tògraf perquè el fet de formar 
part de la colla genera la con-
�ança i les sinergies que fan 
que algunes de les fotos siguin 
úniques i especials, com la de 
la portada del llibre, en què 
l’enxaneta aixeca el dit i m’ho 
feia a mi, perquè era allà do-
nant-li ànims. Hi ha fotos en 
què estic dins la pinya o dins 
el castell, encara que després 

he de sortir ràpidament. N’hi 
ha d’altres que no són pròpi-
ament artístiques però tenen 
un signi�cat. Això és el que 
de�neix el llibre, perquè és 
un llibre de fotos de tot el que 
fem els Moixiganguers, no és 
un llibre de fotos de castells”. 
Sobre el llibre, l’autor de l’ex-
posició també comentava que 
”ha estat menys complicat del 
que m’esperava. És important 
tenir una idea i començar a 
desenvolupar-la. Les fotos 
que apareixen en el llibre se-
gueixen una cronologia: hi ha 
una primera part que parla 

d’assajos, dels dos locals que 
hem tingut, parla de quan 
estem a plaça: quan arribes, 
com va passant l’actuació, si 
es carrega el castell, com se 
celebra… També hi ha un 
apartat sobre la Festa Major 
d’Igualada i un altre del Con-
curs de Tarragona. Finalment 
hi ha una altra part del llibre 
que mostra els quatre castells 
més importants que hem as-
solit i el dia en què van ser as-
solits. A partir d’aquests apar-
tats vaig anar triant les fotos 
per omplir les dues-centes 
pàgines que havia de tenir”

93 804 1 3 1 1   ·  6 27 584 86 9



  FESTA MAJOR D’IGUALADA  | 59Divendres, 27 d’agost de 2021

LES LLINDES DE LA 
CIUTAT
Del 25 d’agost a l’1 d’octubre
Horari: de dilluns a diven-
dres de 10 a 13 i de 16 a 20 h 
(dilluns matí tancat).
Ho organitzen: 
Ajuntament d’Igualada 
i Biblioteca Central.
Aforament limitat.
Sala d’exposicions de la Bi-
blioteca Central d’Igualada 

Les llindes són un dels ele-
ments més destacats de l’ar-

quitectura urbana. Són la 
porta d’entrada a les llars i 
en molts casos reflecteixen 
la identitat o algun tret ca-
racterístic de qui les habi-
ta. L’igualadí Miquel Solà i 
Rossell presenta en aquesta 
exposició una selecció de fo-
tografies de llindes, baranes 
o parts de façana que enca-
ra es conserven a lgualada, 
així com també inicials sin-
gulars dels seus propietaris. 
L’exposició «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 tindrà lloc el di-
mecres 25 d’agost a 2/4 de 8 
de la tarda, i forma part dels 
actes que s’han programat 
amb motiu de la Festa Major.
Aquesta mostra és el resul-
tat d’un treball fotogràfic 
que Miquel Solà va engegar 
als anys 80, en què va foto-
grafiar més de 200 llindes 
que li havien cridat l’atenció 
a la ciutat. Trenta anys més 
tard se’n va adonar que un 

30% de les llindes que havia 
fotografiat havien desapare-
gut, ja sigui perquè l’edifici 
havia estat enderrocat o bé 
perquè s’havia restaurat la 
façana sense respectar-ne les 
característiques originals. 
L’exposició és un reflex tam-
bé dels canvis produïts a la 
ciutat durant dècades. Així, 
cada fotografia va acompa-
nyada d’una imatge de la fa-
çana de l’edifici on es troba. 
Hi consta també l’adreça on 
es troba i una breu ressenya 

Les exposicions obertes per la Festa Major
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 
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.



Les exposicions obertes per la Festa Major

PLOU A L’ESCALA,                       
de Kima Guitart

Fins al 31 de desembre
Horari: vespres de dijous, di-
vendres i dissabte, de 19 a 24 
h, matins de dissabte,
de 12 a 15 h.
Ho organitza: Boutique Ho-
tel Cal Roure.
Aforament limitat
A la Boutique Hotel Cal Rou-
re, plaça de l’Ajuntament, 11. 

Tècniques tradicionals xineses 
i japoneses, on l’artista cerca 
una veu personal en l’experi-
mentació amb les enormes 
possibilitats que la seda ofereix 
com a suport pictòric, perquè 
com Guitart assenyala “... diu la 
tradició que quan el vent passa 
a través del teixit de les bande-
res, les oracions que conté són 
transportades a tots els éssers 
vius com una benedicció”.

SISTEMES
CONTRAINCENDIS
I SEGURETAT

Tel. 633 895 146

 info@aqualataextincio.com -  aqualataextincio.com

c/ Nou, 49 Igualada
www.anhel.cat JOIERIA D’AUTOR,

DE DISSENY I CREATIVA
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Les exposicions obertes per la Festa Major

CARMEĿLA PLANELL 

A iniciativa del Museu 
de la Pell d’Igualada, 
aquests dies i �ns a �-

nals de setembre es podrà vi-
sionar en aquest recinte, i a la 
sala d’exposicions temporals, 
la mostra “El Rec Districte 
Cultural. Un barri en transfor-
mació”; un diligent treball ela-
borat des del Museu de la Pell, 
que és una oportuna invitació 
a un recorregut pel passat i el 
present de Barri 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 comissa-
ri, l’igualadí Roger Mula Ferrer. 
De qui, i a propòsit d’una llarga 
i dissertada conversa se n’obté 
el perquè i el propòsit d’aquest 
laboriós i il·lustratiu treball.
Mitjançant la presentació de 
diferents formats expositius: 
fotogra�es, audiovisuals i do-
cuments, tots ells de signe 
vivencial; des d’un planteja-
ment inicial, hom dedueix 
que aquesta exposició pretén 
sobretot reivindicar un barri. 
El seu patrimoni humà i –com 

no- el seu atresorat patrimoni 
arquitectònic, en molts casos 
abocat a un lamentable aban-
donament i deterior. De retruc, 
aquesta reivindicació posa en 
context el que ha estat durant 
dues dècades una lenta però 
provadament efectiva recupe-
ració del barri, a partir de no-
ves activitats assentades a les 
dependències d’algunes de les 
antigues fàbriques (des de fa 
temps amb un inequívoc i me-
rescut reconeixement patrimo-
nial). El fet és que, com si d’un 
procés de compassada repobla-
ció es tractés, amb el propòsit 
de preservar les arrels industri-
als de barri i des de la voluntat 
de dur a terme la conservació 
d’aquest patrimoni de l’arqui-
tectura 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 ciu-
tat- a força de la restauració i 
rehabilitació d’espais i edi�cis 
catalogats en desús.
Efectivament, des d’una ines-
timable col·laboració pública 
i privada dels diferents agents 
socials que estan donant vida 
al barri, amb la cessió de foto-
gra�es i documents diversos 
referits a l’abans i l’ara, s’ha 
contribuït satisfactòriament 
a què qualsevol visitant pu-
gui comprendre �ns a quin 
punt  aquest procés ardu i no 
absent de complexitat -per a 
una pro�tosa recuperació de 
nous espais- mira cap al fu-
tur. 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 consi-
derable per a reconèixer-lo i 
donar-lo a conèixer a tothom. 

Si bé alguns són summament 
coneguts com el mateix Mu-
seu, el Somiatruites o el Kiosk 
del Rec; la majoria d’aquests 
espais semblen mig recondits. 
Són autèntics desconeguts, en-
cara 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 o 
artística.
I el perquè de tot plegat, del 
Barri de El Rec d’aquestes 
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 industrials ja abando-
nades; projectes com els ende-
gats a Berlín, Londres o Nova 
York, o al Poblenou Urban Dis-
trict a Barcelona o el Districte 
Cultural de l’Hospitalet, 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 ambiciós 
com aquest, i -en aquest cas- 

REC DISTRICTE 
CULTURAL. UN BARRI EN 
TRANSFORMACIÓ
Fins al 26 de setembre
Horari de Festa Major: de 
dimarts a divendres, de 10 a 
14 h i de 17 a 20.30 h.
Dissabte d’11 a 14 h i de 17 
a 20.30 h.
Diumenge d’11 a 14 h. 
Dilluns tancat.
Ho organitza: Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia.
Aforament limitat.
Sala d’exposicions del 
Museu de la Pell

d’una forma totalment orgàni-
ca i sense plani�cació prèvia; 
és a dir, la creació d’un districte 
cultural, un nou model de bar-
ri que permetés la convivència 
de la indústria adobera -mo-
dernitzada i de pes- amb els ta-
llers 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 indus-
trial. Això és un topall per la 
incorporació i instal·lació de 
segons quina activitat. El Rec 
és un barri que segueix vivint 
d’esquena a la ciutat; salvades 
excepcions 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”.

Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

 Tel. 93 804 15 50     
 josepjunyent@junyentprat.com



Els Marialluïsa, en un concert de fa pocs dies a Santa Coloma de Queralt.
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A quest any no hi ha 
una prolífica mostra 
de grups locals i co-

marcals musicals a la Festa 
Major. 
Més enllà del concert de la 
JOSA d’aquesta setmana, 
o bé avui divendres a les 8 
del vespre a l’Ateneu, de la 
Banda de Música d’Iguala-
da, dos protagonistes habi-
tuals i fixes de la festa que 
sempre són un èxit de pú-
blic amb sessions molt ben 
executades, els grups de 
rock o versions de casa nos-
tra es compten amb els dits 

Marialluïsa i La Séptima Trastada, la proposta de grups 
comarcals musicals per aquesta Festa Major

de mitja mà en la present 
edició. Així, bàsicament, 
aquest cap de setmana po-
dem assistir a un concert, 
avui a les 11 al pati del Mu-
seu de la Pell, del grup Ma-
rialluïsa, i diumenge, a la 
mateixa hora i en el mateix 
lloc, de La Séptima Trasta-
da, un grup d’arrels anoien-
ques que aquest any -i els 
anteriors- triomfa força per 
diverses festes majors. 
Pau Codina, cantant, lle-
trista i guitarrista del grup 
Marialluïsa, va decidir que 
volia formar una banda i va 
anar a buscar a en Carles 
Guilera, l’Andreu Dalmau i 

en Pol Mitjans a alguna jam 
session d’Igualada. Els va 
reunir i els va ensenyar dues 
cançons que havia escrit. 
D’allà va sortir Sotrac, un 
dels temes del primer EP de 
Marialluïsa, Pren-t’ho amb 
calma.
Podeu llegir a continuació 
una part de l’entrevista pu-
blicada per Mariona Rodrí-
guez Brugada el novembre 
de 2020 a la revista musical 
de Barcelona Qualsevol Nit, 
on podem conéixer molt 
millor quina és la proposta 
d’aquest grup igualadí, que 
en poc tamps ha captivat 
l’interès de la crítica especi-
alitzada del nostre país. 

Com sorgeix Marialluïsa?
Va començar ara farà més 
o menys dos anys. Jo vaig 
estudiar bateria però també 
tocava la guitarra, amb un 
rotllo més d’estar per casa. 
Tenia un parell de cançons 

i les volia tocar amb una 
banda però no sabia com. 
Coneixia en Litus, l’Andreu 
i en Pol, que són d’Igualada 
també, i havíem compartit 
algunes jam sessions. Sabia 
que els hi molava la música 
de Ferran Palau i de El Petit 
de Cal Eril i que potser en-
caixaríem. Els vaig ensenyar 
dos temes i els hi van molar. 
A partir d’aquí, tot va anar 
rodat.
I el nom? Va sortir de for-
ma espontània o vau haver 
de trencar-vos les banyes?
Hi vam pensar una mica. 
Però al final surt de la co-
nya que en Litus pren mol-
tes infusions. Quan quedem 
per fer reunions o prendre 
alguna cosa, en Litus sem-
pre fa una infusió i la resta 
fem un cafè o una cervesa. I 
com que va molt relacionat 
amb la música que fem, que 
és molt tranquil·la, ho vam 
tenir clar de seguida.

En menys de dos anys, heu 
tret un primer EP i el pri-
mer àlbum d’estudi, amb-
dós amb molt bona rebu-
da. Normalment les bandes 
necessiten més trajectòria 
per aconseguir el que heu 
aconseguit vosaltres.
Sí, això sí. Hem fet molts 
concerts si tenim en comp-
te que només portem dos 
anys. Ho valorem com un 
cop de sort molt gran. El 
primer concert que vam 
fer va ser al Festival de Pop 
Metafísic i, és clar, va ser 
començar ‘por todo lo alto’. 
Allà érem uns pardillos i 
bé, ara també (riu). Se’ns 
feia molt gran allò, en reali-
tat. Però va ser la oportuni-
tat i, a partir d’aquí i gràcies 
a això, l’EP va funcionar bé 
i la gent ens va començar a 
conèixer.
Treballar amb en Jordi Ma-
tas va ser flipant! Cada dia 
era com una masterclass.

RESTAURANT SCORPIA  
 Carretera N-II, Km 559,1 ·  08711 Òdena  

TELF /  93 806 05 55  
 scorpia@restaurantscorpia.cat

CAPS DE SETMANA ESMORZARS DE FORQUILLA

DIVENDRES NIT I 
DISSABTES NIT 
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FES LA TEVA RESERVA!



Podeu gaudir del con-
cert del grup igualadí 
Marialluïsa, amb Pau 

Codina, Carles Guilera, 
Andreu Dalmau i Pol 

Mitjans avui divendres a 
les 11 al Pati del Museu

c/ Sant Carles, 12  · IGUALADA  
Tel. 93 804 40 57

www.zig-zagperruquers.com  
 zig-zag perruquers

En tot el que feu, hi ha 
una voluntat de transme-
tre un missatge de calma i 
una espècie de carpe diem 
existencial sense excessos. 
Vosaltres sou així real-
ment?
Aquests dies sí que som 
així, vivim en molta calma 
(riu). Les lletres parlen d’ai-
xò perquè és el que pensa 
un, o com voldria arribar 
a ser. Però realment el que 
fas amb aquestes lletres és 
aconsellar-te a tu mateix 
dient: m’ho haig de prendre 
així. Tanmateix, no estic vi-
vint així. És com una meta 
infinita, la utopia del ritme 
de vida.
Com va ser el procés de 
gravació del nou disc? Us 
va agradar treballar amb 
en Jordi Matas?
Vam estar els quatre una 
setmana a una masia a Ar-
gençola i vam muntar l’es-
tudi allà. Teníem molt clar 
que volíem aconseguir 
aquest so del Ferran Palau o 
El Petit de Cal Eril, que són 
referents per a nosaltres, a 
part de moltes altres coses. 
És una sonoritat molt cui-

dada, una textura molt con-
creta. Li vam proposar a en 
Jordi Matas si ens volia fer 
la producció, i ens va dir 
que sí. Va ser flipant! Cada 
dia era com una master-
class, ja fos produint, o bé 
retocant estructures d’un 
tema o traient només un 
bombo. Tot i que els temes 
estaven bastant acabats, ell 
ens va pulir-los.
Des que vau treure el pri-
mer EP, de seguida se us va 
col·locar sota l’etiqueta de 
pop metafísic. Us hi sentiu 
identificats o us en voleu 
allunyar?
L’etiqueta de pop metafísic 

és una cosa que hem encai-
xat amb molta naturalitat. 
Entenem que es faci aques-
ta comparació, perquè ells 
són la icona i nosaltres tot 
just comencem. Però si es-
coltes el disc, hi ha coses di-
ferents. Hi ha guitarres més 
fresques. Això es veu real-
ment als directes que són 
més teatrals.
Hi ha ganes d’experimen-
tar nous sons de cara a un 
segon disc?
Jo crec que sí perquè es-
tem descobrint grups nous 
amb sonoritats noves. I crec 
que perquè evolucioni una 
banda o la seva música s’ha 

d’experimentar amb nous 
sons i no quedar-te amb el 
mateix que vas fer al disc 
anterior. Crec que a nivell 
de lletres i de concepte dar-
rere el projecte seguirem en 
la mateixa línia però a ni-
vell musical segur que no.
Parlem del vostre projecte 
musical. Des de les lletres 
de les cançons, els video-
clips, la pàgina web, fins a 
com decidiu presentar-lo 
al públic, es veu que és un 
producte meticulosament 
pensat i cuidat. Un exem-
ple d’això és la pel·lícula del 
disc que vau estrenar el mes 
de juliol de 2020.

La pel·lícula surt dels me-
sos de confinament. Tení-
em moltes ganes de gravar 
en directe però que no fos 
un concert normal, sinó 
que hi hagués una mica de 
fantasia. Volíem que visu-
alment fos molt especial i 
que el pes de la imatge fos 
igual o major que el pes de 
la música o del concepte. És 
un document llarg i no va 
acabar de funcionar perquè 
potser no era el millor mo-
ment quan el vam treure. 
Potser té a veure amb el fet 
que costa trobar temps per 
mirar vídeos més llargs. Té 
a veure amb la cosa de sem-

Els Marialluïsa són un grup nascut erncara no fa tres anys, però ja ha captat l’atenció de la crítica especialitzada. Fotos: Eulàlia Prat.

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

starmadd@gmail.com         

Madd Igualada



Planxisteria Garcia
taller de xapa i pintura 
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pre, que anem de bòlit… 
Tot i això seguim creient en 
el format i a nosaltres ens 
encanta.
Ara està tot enllaunat, ho 
podem trobar tot a l’Spoti-
fy, però un directe mai es 
pot tornar a viure, i és el 
moment més especial que 
pots tenir amb un grup.
La industria musical ac-
tual està muntada de tal 
manera que l’artista depèn 
gairebé de manera total 
dels concerts en directe. 
Però si aquests concerts no 
hi són?
Quan el circuit és petit i 
tens un públic reduït, si el 
públic no és fidel llavors 
costa molt. Això passa amb 
molts tipus de música que 
surten del mainstream, com 
per exemple amb el heavy 
metal. Hi ha grups de heavy 
que tenen un públic reduït 
però que van a tots els con-
certs i compren tot el mar-
xandatge i aquestes bandes 
poden sobreviure. Els grups 
petits hem de viure d’això. 
O de malviure. És anar tra-
ient productes per anar cul-
tivant el teu públic.
Com es pot generar més 
consciència que la cultura 
és necessària?
Buf, és una pregunta molt 
complicada. En el sector 

musical, per exemple, crec 
que hauríem d’educar més, 
en el sentit d’apreciar el que 
hi ha al darrere. Que els jo-
ves sàpiguen com s’ha fet 
una cançó de reggaeton, o 
de qualsevol altre estil, per 
exemple. Quin nivell de 
composició o de dedicació 
hi ha posat l’artista. Està 
molt bé que la música evo-
lucioni però és necessari 
que la gent valori la música 
en directe. Perquè ara està 
tot enllaunat, ho podem 
trobar tot a l’Spotify, però 
un directe mai es pot tornar 
a viure, i és el moment més 
especial que pots tenir amb 
un grup.
Com heu viscut els con-
certs del desconfinament?
Doncs prou bé. Una cosa 
bona d’aquests concerts 
en format desconfinament 
és que la gent escolta més. 
També és una merda per-
què el públic està assegut. 
Però té la seva màgia. És 
un format més de concert 
d’auditori i no hi ha xerra-
meca entre el públic. Per 
altra banda, nosaltres fem 
el mateix directe que fèiem 
quan els concerts eren nor-
mals. Sortim amb la matei-
xa energia i després el pú-
blic ja decideix si vol ballar 
a la cadira o no.  



El grup igualadí-vi-
lanoví de La Séptima 
Trastada presenta el 

seu darrer treball en un 
concert diumenge a les 

11 al Pati del Museu
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Diumenge a les 11 de la nit 
serà el torn de la Séptima 
Trastada. Amb un calen-
dari atepeït de concerts en 
aquest estiu per diverses po-
blacions, sobretot de l’Ano-
ia, aquest grup format el 
2015 entre Igualada i Vila-
nova del Camí no deixa mai 
el seu “bon rotllo” allà on va. 
Aquesta és una de les claus 
del seu èxit, lògicament 
acompanyada dels ritmes 
que desprenen en tots els 
seus concerts, que asseguren 
alegria i molta marxa.
La Séptima Trastada vol 
contagiar la seva alegria i 
art en la rumba que tant 
els agrada fusionar amb al-
tres estils, com el rock, el 
flamenco o el reggae. Ells 
mateixos es consideren un 
grup de rumba fusió que va 
iniciar la seva carrera mu-
sical el 2015 a Igualada. El 
grup va publicar el seu pri-
mer disc ‘Potaje’ al juny de 
2016. I llança el seu primer 
single ‘Labios caramelizados 
“a l’abril d’aquest any 2021, 
primer single dels 5 temes 
que conformaran el seu se-
güent treball.
Van des de les arrels anda-
luses i la desimboltura meri-
dional d’alguns, a la “rauxa” 
catalana. Des del conserva-
tori, als guitarreos de parc. 
Dels que escolten flamenc 
des del bressol, als que to-
quen rumba catalana des 
que van agafar una guitarra. 
Així és com es construeix la 
identitat de la Séptima Tras-
tada, una fusió d’estils i cul-
tura que parteixen de l’folk-
lore andalús i que arreglen 
amb gran diversitat d’estils, 
creant una festa mestissa 
que fa ballar a tothom.
Des del seu primer àlbum 
“Potaje” en 2016, han fet 
dotzenes de concerts que els 
han portat per Catalunya, 

Aragó, Balears, Madrid i 
Andalusia.
El grup està format per 7 
músics (un cantant, una 
guitarra, un baix, un per-
cussionista, un bateria, un 
trompeta i un trombó) amb 
sobrada experiència damunt 
dels escenaris.
La banda, amb clares influ-
ències de Los Delinqüentes, 
conserva el seu estil de rum-
ba fusió, tot i que segueixen 
defensant estils com el reg-
gae, l’ska, el pop rock i fins 
i tot les bulerias. Al primer 
treball Potaje s’inclouen pe-
ces com “Debajo el mantel” 
o “Pa que el sol se caiga”, que 
han tingut molt èxit entre el 
seu públic.
El grup igualadí-vilanoví, 
abans conegut com Son del 
aire, explica que el canvi 
de nom va respondre a una 
nova perspectiva. A més, 
com assenyala Albert Nieto, 
veu principal i guitarrista, 
es deu també al fet d’haver 
afegit noves col·laboracions.
A “Potaje” hi havia deu te-
mes escrits per Nieto i un 
bonus track que es titula 
“Pasa la vida”. Hi han comp-
tat amb diferents col·labo-
racions com la de Tomás 
Sánchez i David Nieto, 
trombonista i trompetista, i 
també la de Paco Peña. I en 
la percussió, jaleo i palmas 
han col·laborat els germans 
Javi i Ángel Morales. Veu-
rem ara que ens depara el 
seu nou treball. Ganes de 
passar-ho bé no els en man-
quen gens.

Tècnics especialistes de
BMW i Mini

per Igualada 
i comarca

c/ Joan Martí Franquesa, 8 - 08700 Igualada (bcn) Tel. 93 803 91 77 - www.salinasautomocio.com
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Sant Bartomeu d’Igualada. Foto: Pau Plana (Festhi).
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S ant Bartomeu és el patró 
d’Igualada, i en honor a 
ell se celebra la Festa 

Major a l’entorn del 24 d’agost. 
Bartomeu, també anomenat 
Natanael, va ser un dels Apòs-
tols de Jesús. El seu nom (en 
grec Βαρθολομαίος) proce-
deix del patronímic arameu 
bar-Tôlmay, “�ll de Tôlmay” o 
“�ll de Ptolomeu”. 
És esmentat en els tres evan-
gelis sinòptics, sempre en 
companyia de Felip (Mateu 
10: 3; Marc 03:18; Lluc 06:14). 
A l’Evangeli de Joan, on no 
apareix amb el nom de Bar-
tolomeu, se l’ha identi�cat 
amb Natanael, que també és 
relacionat sempre amb Felip. 
Louis Réau considera que el 
seu nom procedeix de la unió 
de bar (�ll) i Ptolemeu, sent 
per tant, descendent de la Di-
nastia Ptolemaica, encara que 
això no té cap base en el Nou 
Testament; en tot cas, cal tenir 
en compte que no era estrany 
per als galileus de segle I pren-
dre noms grecs, o bé assimi-
lar-los a ells.
Segons l’Evangeli de Joan, Na-
tanael, més conegut com el 
rebel, va ser un dels deixebles 
als quals Jesús es va aparèixer 
al Mar de Tiberiades després 
de la seva resurrecció (Joan 
21: 2). A ell l’havia anomenat 
Jesús per mediació de Felip 

Sant Bartomeu, o Natanael, un apòstol rebel, el patró 
de la ciutat, dels blanquers i les modistes

(Joan 01:45). Joan és l’únic 
evangelista que esmenta a Na-
tanael, i com en les llistes dels 
evangelis sinòptics el nom de 
Felip és seguit pel de Barto-
meu, la tradició va assimilar a 
Bartomeu i Natanael com un 
de sol.
Segons els Fets dels Apòs-
tols, Bartolomé va ser un dels 
Dotze, segons (Mateu 10: 3), 
(Marc 03:18), (Lluc 06:14). Va 
ser també testimoni de l’as-
censió de Jesús (Fets 1:13).

Segons una tradició recollida 
per Eusebi de Cesarea, Bar-
tomeu va marxar a predicar 
l’evangeli a l’Índia, on va dei-
xar una còpia de l’Evangeli de 
Mateu en arameu. La tradició 
armènia li atribueix també la 
predicació del cristianisme al 
país caucàsic, al costat de Sant 
Judes Tadeu. Tots dos són 
considerats sants patrons de 
l’Església apostòlica armènia 
i l’Església apostòlica d’Azer-
baidjan ja que van ser els pri-
mers a fundar el cristianisme 
en aquests dos països-

Una imatge amb molt 
poques modi�cacions 
al llarg de la història
La imatge de Sant Bartomeu al 
llarg de la Història de l’Art ha 
sofert escasses modi�cacions 
sent comuna la representació 

del sant en el moment del mar-
tiri, sent escorxat, bé sobre un 
poltre o lligat a un arbre. Tam-
bé se li ha representat obrant 
miracles: ressuscitant als �lls 
del rei Polimi i alliberant a la 
�lla d’aquest, posseïda pel di-
moni. En escasses ocasions 
apareix sent �agel·lat.

Patró dels blanquers
En l’art sol representar amb un 
gran ganivet, al·ludint al seu 
martiri, ja que segons el mar-
tirologi va ser escorxat viu, 
raó per la qual és el patró dels 
blanquers. 
En relació també amb el seu 
martiri apareix en ocasions 
espellat, mostrant la seva pell 
agafada al braç com si es trac-
tés d’una peça de vestir. En 
l’època barroca és comú veu-
re-ho representat com a apòs-

tol, amb llarg mantell blanc, 
fent les escriptures sagrades i 
mostrant el ganivet.
També se li representa subjec-
tant amb una cadena a una di-
ablessa. L’origen d’aquest sím-
bol pot ser doble: 
- En els evangelis apòcrifs, 
Sant Bartomeu requereix Crist 
ressuscitat que li mostri al 
maligne Belial. Després d’ha-
ver-li mostrat, Jesús li indica 
“Aixafa-li la cèrvix i pregun-
ta-li”.
- Segons la tradició, va ex-
pulsar un dimoni, denominat 
“Astaroth”, d’un temple on 
aquest vivia dins d’una està-
tua; Sant Bartomeu va demos-
trar la ine�càcia de l’estàtua, 
que deia guarir les malalties, 
va expulsar el dimoni i va con-
sagrar el temple a Jesús.
Respecte a la seva �sonomia, 

c/Dr.  Pujadas, 3  IGUALADA
Tel. 93 805 46 99   /615 664 380

www.florsivioles.net

Bona Festa Major!



Abans, el 25 d’agost, 
darrer dia de Festa Major, 
es dedicava a Sant Faust, 

patró contra les pedregades

Sant Faust, copatró d’Igualada
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L legim en el llibre “Ba-
sílica de Santa Maria· 
(CECI, 1959, Antoni 

Carner): “En el cuerpo su-
perior (del retaule Major de 
Santa Maria) las imàgenes 
de San Fausto y San Roque. 
Ocupan unas hornacinas más 
pequeñas. Son los santos a qui-
enes Igualada tantas veces se 
habia invocado en tiempos de 
públicas calamidades.
La �esta de San Fausto, patro-
no contra el granizo, fué decidi-
da por el “Consell, a 21 de julio 
de 1705”.
En un article que suposem  de 
FESTHI, s’indica que la 
Festa Major d’Igualada 
se celebrava els dies 23 i 
24 d’agost, diada princi-
pal i el 25. Aquest darrer 
dia era dedicat a Sant 
Faust, advocat contra 
les pedregades, pel Vot 
de Poble que es va fer 
en el 1705, amb l’arriba-
da de les seves relíquies. 
En no poder esbrinar 
-entre tots els posibles 
de quin Sant Faust es 
tractava- es va acordar 
celebrar-ho, l’endemà 
de Sant Bartomeu, ja 
que s’esqueia en una de 
les diades adscrites per 
aquesta advocació.
Jo tenia entés que s’ha-
via fet un sorteig i que 
per “casualitat” havia to-
cat el del 25 d’agost, però veig 
que anava errat i la designació 
fou feta a dit.
Així es presentava que s’havia 
d’evitar que Igualada tingués 
dos patrons. Llavors, suposem 
que es va considerar  escaient 
que Sant Faust fos Copatró.
Aixó segons Mn. Eduard, rec-
tor de Santa Maria, creu que 

no està escrit enlloc i que s’anà 
fent de veu en veu i de rector 
a rector.
Aquesta festa de Sant Faust, 
continuà fent-se �ns l’any 
1976, quan, un ministre cata-
là, des de Madrid, decretà una 
supresió de festes o�cials i lo-
cals, per la qual cosa, Iguala-
da sols quedà amb dues festes 
locals: Sant Crist i San Bar-
tomeu. Es perderen, doncs, 
entre d’altres, les festivitats de 
Sant Roc, 16 d’agost  (l’altre 
sant advocat contra la pesta i 
la tempesta) i la del Copatró 
Sant Faust.
Respecte aquest darrer, el jo-
vent (La Collon@da) l’escollí 

per centrar l’anomenada Festa 
Major d’Hivern, ubicada pels 
volts del 20 de novembre.
Arribats aquí no sé per més 
veure què diu Antoni Dalmau 
en la seva “Història d’Iguala-
da”:
“El més important fou el con-
tagi de la peste bubónica que 
esdevingué el 1589 principal-

ment a �nals de maig i �ns el 
gener següent. La peste caigué 
especialment sobre els carrers 
de Sant Sebastià, de Sant Roc, 
�ns tapiar-los. S’instalà una 
morberia, o hospital dels apes-
tats, en una tintoreria prope-
ra a la muralla. Mentres durà 
l’epidèmia hi hagué un total de 
237 contagiats, entre els quals 
es produiren 112 defuncions. 
Fou decretada la prohibició de 

tota classe de jocs i 
expulsió de la vila  
de totes les persones 
de mala vida. Igual-
ment s’acordà de 
celebrar festa per-
petuament els dies 
de Sant Fabià (?) S. 
Sebastià i  Sant Roc, 
advocats contra la 
pesta”.
Quan el Toni redac-
tà aquesta història, 
poc deuria pensar 
que ell i la gent de la 
seva generació veu-
ríem quelcom com 
el Covid 19...
En el prodigiós fet 
del Sant Crist, el 20 
d’abril de 1590, el 
poble ho atribuí a 
senyal de que s’ha-

vien acabat els tràngols dels 
mesos passats.
Seria bo de  que els senyors 
rectors estudiessin la possi-
bilitat de reanudar la part li-
túrgica dels dies de Sant Roc 
(16 d’agost) i Sant Faust (25 
d’agost, o bé el dilluns de la 
Festa Major, o per les festes del 
novembre). 

el sant és representat segons 
la descripció que Berith fa als 
malalts i que es recrea així a La 
llegenda daurada de Santiago 
de la Voràgine: És un home 
d’estatura corrent, cabells ar-
rissats i negres, pell blanca, 
ulls grans , nas recte i ben pro-
porcionat, barba espessa i una 
mica grisenca. El seu semblant 
presenta constantment aspec-
te alegre i rialler. Santiago de 
la Voràgine afegeix que es va 
mantenir aliè a l’amor de les 
coses en aquest món, va viure 
pendent dels amors celestials i 
tota la seva vida va romandre 
recolzat en la gràcia i auxi-
li diví, no sostenint-se en els 
seus propis mèrits sinó sobre 
l’ajuda de Déu.
El seu martiri i mort s’atri-
bueixen a Astiages, rei d’Ar-
mènia i germà del rei Polimi 
a qui Sant Bartomeu s’havia 
convertit al cristianisme. Com 
els sacerdots dels temples pa-
gans, que s’estaven quedant 
sense seguidors, van protes-

tar davant Astiages de la tasca 
evangelitzadora de Bartomeu, 
Astiages va manar cridar i li 
va ordenar que adorés als seus 
ídols, tal com havia fet amb el 
seu germà. Davant la negativa 
de Bartomeu, el rei va ordenar 
que fos escorxat viu en la seva 
presència �ns que renunciés al 
seu Déu o morís.
A la Capella Sixtina, pintada 
per Miquel Àngel, la pell que 
té sant Bartomeu a les seves 
mans conté un autoretrat del 
mateix autor, detall que no es 
va descobrir �ns ben entrat el 
segle XIX. En el penjoll de pell 
es poden distingir amb total 
nitidesa les faccions de pintor.
La seva festivitat es comme-
mora el 24 d’agost a l’Església 
llatina; l’11 de juny a les Esglé-
sies orientals; el 8 de desembre 
entre els cristians armenis.
Les seves relíquies reposen a 
l’església de Sant Bartomeu 
a l’Illa Tiberina de la ciu-
tat de Roma. Algunes parts 
del crani són venerades a la 
Col·legiata de Frankfurt de 
l’Main.
Sant Bartomeu és el patró 
d’aquells que treballen les 
pells, fabriquen o usen cuir, 
guants, abrics, cinturons i 
botes, enquadernadors, pas-
tors i vaquers. També de les 
modistes per portar la seva 
pell sobre els braços. Era sa-
nador de les convulsions, cri-
sis espasmòdiques i malalties 
nervioses en general.

A la Capella Sixtina, 
pintada per Miquel 

Àngel, la pell que té sant 
Bartomeu a les seves 

mans conté un autore-
trat del mateix autor, 

detall que no es va des-
cobrir �ns ben entrat 

el segle XIX

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

C/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edi�ci Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat
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“Who’s that girl?”, tribut a la reina del pop

CONCERT / LA VEU 

Aquest dissabte, a les 
11 de la nit i al Parc 
Central d’Igualada, es 

viurà un concert tribut a Ma-
donna, amb la banda Who’s 
that girl. Aquest grup és actu-
alment la millor banda tribut 
especialitzada en la reina del 
pop a nivell nacional.
Who ‘s �at Girl? Ens proposa 
un viatge al repertori i història 
de la cantant americana, fent 
especial èmfasi en totes aques-
tes joies dels nostàlgics 80.
Cançons icòniques com “Ex-
press Yourself ”, “Like a Virgin”, 

“True Blue” o “Like a Prayer” 
prenen forma en directe, sem-
pre des del respecte, l’admira-
ció i la documentació musical.
La cantant de la formació, Ss-
ttella Ella, inunda l’escenari 
amb la seva enèrgica perso-
nalitat i el seu fanatisme per la 
indiscutible reina del pop.
També passegen per aquells 90 
‘s místics de “Ray of Light”, o es 
diverteixen amb els 2000 ba-
llant amb la genial “Hung up”. 

La reina del pop
Després de participar en 
dos grups musicals, Break-
fast Club i Emmy, l’any 1982 

va signar amb Sire Records 
(filial de Warner Bros) i va 
llançar el seu àlbum debut 
Madonna a l’any següent. Va 
seguir publicant una sèrie 
d’àlbums en què va trobar 
una immensa popularitat, 
va superar els límits de con-
tingut de les lletres de les se-
ves cançons i va explotar les 
imatges en els seus vídeos 
musicals, que al llarg de la 
seva carrera s’han conver-
tit en peces d’art. Moltes de 
les seves cançons han asso-
lit el número u a les llistes 
musicals de diversos països 
al voltant del món. Els seus 

majors èxits inclouen temes 
com «Like a Virgin”, “Mate-
rial Girl», «Papa Do not Pre-
ach», «La isla bonita», «Like 
a Prayer”, “Express Yourself ”, 
“Vogue», «Take a Bow »,« 
Frozen »,« Music »,« Hung 
Up »i« 4 Minutes ». Madon-
na ha estat elogiada pels crí-
tics per les seves produccions 
musicals i posades en escena, 
donant-li el títol de la «Reina 
de el Pop» .
El 2008, la revista Billboard 
va classificar a Madonna al 
número dos, darrere de The 
Beatles, en el Billboard Hot 
100 All-Time Top Artists, 

convertint-la en la solista 
més reeixida en aquesta llis-
ta, a més de ser inclosa en el 
Saló de la Fama de el Rock 
and Roll en aquest mateix 
any. De manera general, di-
versos biògrafs, escriptors, 
periodistes i altres mitjans 
de comunicació la conside-
ren com la dona més influent 
i reeixida de la història de la 
música contemporánea. A 
més, és reconeguda per rein-
ventar contínuament tant la 
seva música i imatge, així 
com ser una font d’inspiració 
per a diversos artistes i pel 
seu llegat a la cultura pop.

SEMPRE AL
TEU COSTAT
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E ls K-Liu, grup sitgetà 
guanyador del premi 
Enderrock com a mi-

llor artista revelació de l’any 
2019, tocaran avui al Pati de 
l’Escola Pia a partir de 2/4 
d’11, tot presentant el seu disc 
“T’ho pinto”. 
I és que, els seus components, 
tots entre 18 i 27 anys, no es 
cansen de reivindicar els va-
lors positius de la gent més 
jove a través d’una festa sana 
i sense complicacions amb 
temes que aborden, de forma 
desenfadada, les principals 
preocupacions de les noves 
generacions.
K-Liu és un jove grup sitgetà 
que amb els seus pocs anys 
de vida s’ha consolidat en el 
panorama musical català com 

Els sitgetans K-Liu, en concert avui al pati de l’Escola Pia
un dels grups de referència 
entre la gent jove. Format per 
Victor Lisbona (Veu), Pau Ga-
llardo (Saxo), Jaume Freixes 
(Bateria), Henry Salvat (Gui-
tarra) i Pau Gonsalbas (Trom-
peta) van ser guardonats a la 
gala dels premis enderrock 
2019 com a ‘’Millor artista re-
velació’’ fruit del seu primer 
disc ‘’T’ho pinto’’ i una gira 
per Catalunya.
Més enllà dels gèneres mu-
sicals, dels que K-liu fusiona 
com el reggae, l’ska, el rock 
o la rumba, hi ha una banda 
sonora festiva, reivindicativa 
i optimista capaç de capgirar 
tota celebració de la músi-
ca en directe. El primer disc 
de K-liu és un exemple de la 
música portada a ser la pro-
tagonista de diversitat d’esce-
naris. L’explosió dels ritmes, 

combinat amb la joventut dels 
components del grup, la seva 
vitalitat i la diversitats d’estils 
musicals dels que provenen, 
ha donat els seus fruits.
Els reptes, els somnis i una 
aposta per parlar d’una realitat 

a voltes entremaliada i a vol-
tes convertida en tot un incert 
destí, troben en les lletres del 
primer disc de K-liu una for-
ça inhòspita, capaç d’enganxar 
amb el seu ritme, la més gran 
diversitat de gustos. És el pla-

er de sentir una música que fa 
ballar cos i ànimes. L’escenari, 
serà el retrobament amb un 
gran públic que espera veure 
el directe del seu treball i gau-
dir d’una festa, que des d’ara ja 
té una banda sonora pròpia. 

oferint
professionalitat

joieria 
rellotgeria
taller propi

RAMBLA SANT ISIDRE, 45
T. 93 803 24 48 · IGUALADA
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L a Federació del Seguici 
Tradicional i Històric 
d’Igualada (FESTHI) 

arriba als seus deu anys d’his-
tòria amb més ganes que mai 
de seguir treballant per la 
vertebració d’un model d’ar-
rel patrimonial i la construc-
ció d’un teixit associatiu fort 
per la ciutat d’Igualada que 
en prengui part. Des de la 
Federació lamenten arribar 
a aquest aniversari en una si-
tuació d’enorme complexitat 
social, on convergeixen diver-
ses crisis i emergències, entre 
elles l’associativa i la cultural 
però aposten per començar a 
recuperar els racons de la nos-

La Federació del Seguici Tradicional i Històric d’Igualada 
(FESTHI) celebra aquest any el desè aniversari

PORTES I BARANES . TREBALLS EN INOXIDABLE
TREBALLS DE FORJA I DECORACIÓ
MUNTATGES D’ESTRUCTURES METÀL.LIQUES

C/ Alemanya, 44 Naus 5-6-7 Polígon “Les Comes” 08700 Igualada
Tel./fax 93 803 12 95 . Mòbil 615 128 234 . 
www.cristobalterron.com . administracio@cristobalterron.com

tra ciutat.
Actes, exposicions de petit 
format sobre les colles i balls, 
exposicions de gran format 
sobre el model festiu, xerra-
des i col·loquis… la FESTHI 
es prepara per un any especi-
al amb activitats fora del seu 
context espacial-temporal de 
referència.

Imatge pròpia pels seus 10 
anys d’història
La Federació ha creat una 
imatge pròpia pels deu anys, 
amb colors molt diferents del 
blanc i roig que li són propis 
des del canvi d’imatge que 
va incloure la imatge de Sant 
Bartomeu i l’escut de la ciutat 
al seu logotip.
A part dels canvis de colors hi 
podem observar una posada 
en relleu de les diferents colles 
i balls que integren la FESTHI 
amb la presència d’elements 
característics. 
Hi podem observar la silueta 
del rostre dels Gegants Vells, 
un cèrcol del Ball de Cercolets 
d’Igualada, el ceptrot del Ball 
de Sant Miquel i els Diables, 
uns bastons del Ball de Bas-
tons d’Igualada, un bastó llarg 
amb ganxo del Ball de Pasto-
rets d’Igualada i un trabuc dels 
Voladors; d’altres elements del 
seguici es podran veure disse-
nyats en la mateixa estètica en 
diversos actes.
La nova imatge grà�ca és obra 

del jove dissenyador grà�c Jo-
sep Maria Reig, membre de 
l’Associació dels Gegants Vells 
d’Igualada i que ja és conegut 
per diversos dissenys relaci-
onats amb el teixit associatiu 
igualadí.

Una crida a la ciutadania a 
formar part de la Festa amb 
la FESTHI
La FESTHI, que havia tre-
ballat per assolir una Festa 
Major tant de màxims com 
es pogués tenint en compte 
la pandèmia -quelcom que 
ho ha pogut ser- rea�rma el 
compromís per seguir en-
davant amb la seva tasca de 
recuperació patrimonial del 
patrimoni cultural igualadí i 
demana la col·laboració de la 
ciutadania d’Igualada. Recor-
da que tothom es pot fer soci 
o sòcia de la Federació per 
menys de dos euros al mes i 
que ho pot fer online al por-
tal web https://festhi.cat/fes-
te-soci/.
La Federació impulsa una 
campanya d’acumulació de 
forces per tal de poder avan-
çar malgrat la pandèmia i les 
poques polítiques adreçades a 
la seva acció. Ofereix a la ciu-
tadania tenir un rol actiu en 
la celebració del model festiu 
patrimonial fent-se soci o sò-
cia, participant de les colles, 
col·laborant en el muntatge 
de la Festa… 



Dilluns d’havaneres amb el grup Mar i Vent, amb 25 anys
de trajectòria i un ampli repertori de cançons
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E l proper dilluns, a les 
7 de la tarda al pati de 
l’Escola Pia, tindrà lloc 

el tradicional concert d’ha-
vaneres amb el grup Mar i 
Vent.  El grup, amb seu al bar-
ri d’Horta de Barcelona, porta 
des de l’any 1995 de trajectò-
ria pels diferents escenaris del 
món de l’havanera amb un am-
plíssim repertori de cançons.
Tot i que al llarg d’aquests anys 
el grup a patit diferents canvis, 
actualmente està format per:
· Oriol Padròs: tenor 1er
· Enric Bartra: tenor 2on
· Toni Belmone: baix
· Albert Isanta: baríton i gui-
tarra
· Mònica Solà: acordió i direc-
ció músical.
El Grup d’Havaneres Mar i 
Vent va ser fundat per sis amics 
del barri d’Horta (Barcelona) 
l’any 1995. Tots provenien del 
cant coral, i els unia una matei-
xa cosa: la música, i compartir 
amb molta gent tota la il·lusió i 
les ganes de passar-s’ho bé.
L’afany de superar-se any rere 
any va tenir el seu fruit. El grup 
anava “in crescendo” i l’any 
1999, es va realitzar l’enregis-
trament del seu primer CD, en 
el qual s’incloïa la cançó “Luna 
Llena”, la qual va obtenir el 2º 
premi en l’apartat d’Havane-
res Inèdites, en el festival de 
Mayorga del Campo (Vallado-
lid).
A la � del 2004 el grup va ex-
perimentar una reestructura-
ció dels seus components, tres 
dels quals per diferents motius, 
van renunciar a la seva par-
ticipació, incorporant-se tres 
nous membres. Joan Caixas 
va passar a ser el nou director 
musical.
L’esperit i �loso�a de “Mar i 
Vent” va romandre inalterable, 
així com les seves inquietuds 
de superació, donant com re-
sultat l’edició de dos nous dis-
cos: “Els Colors de l’Aigua” i 
“Tots Cantem amb Mar i Vent”.

L’havanera, tant lligada a 
Catalunya però amb 
origen a Cuba
L’havanera és un gènere mu-
sical dels denominats d’anada 
i tornada, que té el seu origen 
durant el segle XIX a Cuba, en 
la contradansa. Aquest ritme 
modi�cat amb les aportacions 
ancestrals de la música africa-
na pels músics cubans derivà 
cap al que es coneix per hava-
nera, que arribà a la Península 

de la mà de la sarsuela i que fou 
incorporada també al repertori 
de la música clàssica.
Ara la gent va a les cantades 
d’havaneres a escoltar els mú-
sics com canten i interpreten 
aquestes cançons. Però, en ori-
gen, a Cuba les havaneres no 
eren cantades sinó que els mú-
sics les interpretaven perquè el 
públic les ballés. 
L’origen de l’havanera, doncs, 
va ser un ball de saló anomenat 
contradansa cubana. Aquest 
ball va néixer a Anglaterra, 
va passar a França i després a 
Espanya on els comerciants 
de la metròpoli la van portar 
a Cuba. A l’illa, els músics cu-
bans van modi car la contra-
dansa i, al llarg del segle XIX, 
van incorporar la música dels 
esclaus negres i van canviar el 
ritme. Aquest fenomen, ano-
menat criollització, va donar 
lloc al que avui coneixem com 
a havanera.
Els indians no van crear les 
havaneres ni tampoc van ser 
els principals responsables que 
aquestes melodies arribessin a 
Catalunya, malgrat que també 
en cantaven. Quan les havane-
res van arribar a Catalunya no 
eren conegudes així sinó que 
rebien el nom d’americanes. Es 
van difondre a través de dues 
vies: la sarsuela i els plecs de 
canya i cordill.
En diverses zones d’Espanya 
s’han cantat i es canten hava-
neres, però de manera diferent 
segons l’àrea geogrà�ca. En 
alguns punts, com al País Va-
lencià, Astúries, Cantàbria o el 
País Basc, es canten en orfeons 
i corals, mentre que a Catalu-
nya es canten en grups reduïts.

A Catalunya les havaneres eren 
cantades per les corals obreres, 
els cors de Clavé, i també pels 
pescadors a les barraques i ta-
vernes dels pobles de la costa. 
Les corals eren agrupacions 
nombroses, mentre que els 
pescadors i la gent de mar can-
taven en grups petits tan sols 
amb una guitarra o, ns i tot, 
sense cap tipus d’instrument 
musical.
Als anys quaranta o cincuanta 
el costum de cantar havaneres 
va decaure molt �ns que es van 
publicar dos llibres amb la in-
tenció que aquestes cançons no 
es perdessin. El primer va ser 
l’Álbum de Habaneras el 1948 i 
el segon Calella de Palafrugell i 
les havaneres el 1966. A partir 
d’aleshores l’havanera va pas-
sar de la taverna a l’escenari.
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L’EDITORIAL

Bona Festa Major!
A quests dies, Igualada, com molts altres 

municipis de la comarca ja han fet o fa-
ran, recupera la seva Festa Major. Amb 
moltes condicions, sí, però menys és res.  

És moment de sortir al carrer, complint totes les me-
sures de seguretat que ja sabem, i intentar gaudir 
d’uns dies especials, emotius, més si tenim en comp-
te tot el què hem passat. 
Durant els darrers me-
sos hem viscut moments 
complexos i hem après 
que com a societat hem 
de cuidar-nos i respec-
tar certes mesures res-
trictives per aconseguir 
superar i vèncer aquest 
virus que ens ha canvi-
at la vida. També hem 
constatat que la cultura, 
l’esport, les relacions personals i socials són fona-
mentals i no en podem prescindir. Aquí és on, pot-
ser més que mai, no podem abandonar el nostre 
compromís social, i de passada, és clar que sí, agraïr 
l’enorme treball de moltes entitats que s’hi han dei-
xat la pell per poder fer-nos passar unes dies d’ale-
gria. La millor manera és participar de les activitats 
que ens han preparat, a Igualada, des de la gent de la 

Coll@nada fins a la de la Festhi, passant pels Moixi-
ganguers i tantes altres entitats i col.lectius que mai 
ens fallen. Ajudem-los i ens ajudarem també a no-
saltres mateixos.
No han sigut temps fàcils per ningú, tot al contrari; 
per això és tan important i imprescindible fomen-
tar i promocionar les activitats tradicionals, inno-

vadores, per a totes les 
edats... per gaudir tots 
plegats, al carrer,
de la Festa Major.
Els primers quatre 
dies de festa a Igua-
lada ja han demostrat 
que hi havia ganes de 
sortir al carrer, de tas-
tar l’ambient dels car-
rers i places, i podem 
dir que ha estat tot un 

èxit. Queda encara el cap de setmana, en el que ha 
d’imperar, sobretot, la responsabilitat de tots i totes. 
El virus és encara entre nosaltres i no ens podem re-
fiar ni un segon. Cal seguir les normes. L’anul.lació 
del toc de queda és un afegitó que cal tenir molt en 
compte, i intentar en la mesura del possible no pas-
sar-se de voltes. Tothom té dret a gaudir de la festa, 
però també cal tenir sentit comú. 

Els primers quatre dies de festa 
a Igualada ja han demostrat 

que hi havia ganes de sortir al 
carrer, de tastar l’ambient dels 

carrers i places.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA

2  |  OPINIÓ Divendres, 27 d’agost de 2021

Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la 
Comunitat de Madrid, ha tornat a dir 
en les seves vacances que “Estem per-
fectament alineats amb el president del 
partit. Res de demanar perdó pel que 
vaig dir del rei. Clar que fan el rei ostat-
ge de les decisions del govern quan hagi 
de signar els indults.”

Ismael Kasrou, secretari general de 
la Delegació del Govern a Ceuta, el 10 
d’agost va rebre de la Secretaria d’Estat 
de Seguretat, un document de on se 
l’insta a “complir avui mateix el previst 
em l’escrit de repatriació de menors”. 
Juan Jesús Viva, president de Ceuta i 
a�liat al PP, va dir “jo soc el responsa-
ble polític de les repatriacions i estem 
fent una actuació coordinada i conjunta 
amb el Ministeri de l’Interior.”

Pere Aragonès, president de la Gene-
ralitat, ha avisat l’Estat que “hi haurà 
moments de xoc si no s’encarrila la 
solució política del con�icte amb Ca-
talunya. La voluntat dels independen-
tistes no desapareixerà i, que ja sigui la 
majoria parlamentària actual o bé una 
futura, i una generació o altra d’inde-
pendentistes, tornaran a plantejar es-
cenaris de di�cultat. Si no s’encarrila 
el con�icte polític, la voluntat dels ca-
talans de ser un estat independent no 
desapareixerà.”

Joaquim Forn, exconseller d’Interior, 
ha alertat que “la taula de diàleg pot 
adormir l’independentisme i no tin-
dria sentit asseure’s a negociar amb 
l’estat espanyol sense avaluar els fruits 
que dona. La història ens avala a des-
con�ar. Han obert la porta als indults 
perquè hi havia un dictamen del Con-
sell d’Europa i recordem que per l’arit-
mètica parlamentària de Madrid ne-
cessiten vots.” 

Jordi Casassas, historiador i director 
de la Universitat Catalana d’Estiu, ha 
dit que “l`’UCE no és la universitat de 
JxCat”

Oriol Junqueras, president d’ERC, ha 

dit que “L’embat democràtic és un pro-
cés en el qual els ciutadans de Catalunya 
decideixen el seu futur votant. I la millor 
manera que això tingui resultats és que 
sigui reconegut per la comunitat inter-
nacional i el que la comunitat interna-
cional ens demana és que ens esforcem 
a negociar”.

Laura Vilagrà, consellera de Presidèn-
cia ha dit que “fa tres mesos que hem 
acordat amb la resta de partits indepen-
dentistes tirar endavant la taula de dià-
leg i ara seria un contrasentit no anar a 
Madrid i no esgotar totes les vies de dià-
leg i de negociació.”

Plàcido Domingo, baríton i ex tenor es-
panyol, va cantar en un festival a Màla-
ga, conjuntament amb Marta Sánchez, 
cantant,  l’himne espanyol que aquesta 
va composar. Ho feren davant d’assis-
tents com José Maria Aznar, Ana Bo-
tella, Narcís Rebollo, Eugenia Martínez 
de Irujo, Gravier Mazza, Genoveva Ca-
sanova, Rafa Màrquez, Olivia de Bor-
bón, Beatrice d’Orleans, Pedro Trapote, 
Rafael Ansón, Raul Sender i una llarga 
llista de presidents d’empreses de l’Ibex... 
i tots, fent gala d’espanyolisme coincidi-
ren en que “va ser un acte de generositat 
per part del ‘maestro’ del cant”.

Clarissa Ward 
vs. els tertulians

L a periodista americana Clarissa 
Ward i el seu equip es van estar 
a Kabul fent la seva feina, però 

constatant les amenaces reals que fe-
ien perillar la seva integritat física, fa 
una setmana van decidir sortir cames 
ajudeu-me d’aquell infern. És el que vo-
len els talibans, que no hi hagi testimo-
nis periodístics de les seves atrocitats. 
L’equip de Ward va fer el que va poder 
�ns que els van prohibir seguir fent la 
seva feina periodística. Una mala notí-
cia, es miri com es miri.
Ward, nascuda a Londres l’any 1980 (té, 
per tant, quaranta-un anys), ara gaudeix 
de la nacionalitat americana. Des de fa 
sis anys Ward treballa com a corres-
ponsal de la cadena de televisió CNN, i 
abans ho havia fet per a les cadenes Fox, 
ABC i CBS. Tot i la seva relativa joven-
tut, aquesta llarga experiència laboral la 
va transformar en un referent. Les seves 
cròniques d’aquests dies des de Kabul, 
explicant des del carrer l’entrada dels ta-
libans a l’Afganistan i els abusos perpe-
trats contra la població indefensa, s’han 
vist a tot el món. Ara, qui tingui interès 
en aquest tema ja sap qui és Clarissa 
Ward.
Abans apareixia vestida d’occidental, 
però els últims dies sortia amb aque-
lles gavardines fosques i els mocadors 
al cap que encara hi ha qui defensa que 
les dones utilitzen perquè els ve de gust. 
En �, es comença parlant d’un suposat 
respecte per les diferències culturals i 
s’acaba justi�cant la burca. Ara bé, com 
que d’aquests temes potser no hi entenc 
gaire i tampoc m’agradaria fer el ridícul 
posant en evidència la meva ignoràn-
cia, quan es discuteix sobre el vel feme-
ní (vel sí, vel no), jo sempre em quedo 
amb l’opinió autoritzada de l’escriptora 
marroquina-vigatana Najat el Hachmi.
Les nostres cadenes de televisió també 
tracten sobre la situació a l’Afganistan. 
Però la diferència amb la CNN és abis-
mal. Aquí sovintegen els tertulians, els 
quals poden ser politòlegs, economis-
tes, periodistes, etc. Sobre el paper, són 
grans especialistes en tot. Avui ponti�-
quen sobre l’Afganistan, ahir discutien 
sobre la factura de la llum, abans-d’ahir 
sobre els immigrants africans que arri-
ben en pastera, o sobre la diferència que 
hi ha entre l’escola pública i la privada, o 
sobre l’eutanàsia, el dret a l’habitatge, els 
okupes o qualsevol altre assumpte que 
estigui d’actualitat. Són molt aplicats, 
abans de començar el programa es mi-
ren una mica la Wikipedia, googlegen 
alguna cosa i en pocs minuts ja s’han 
convertit en especialistes en la matèria 
que hauran de tractar amb posat seriós 
davant les càmeres de televisió.
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B é, sí que en passen, de coses: aquest 
estiu ens hem esgarrifat, i encara 
hi som, amb els incendis, sobretot 
el que ha afectat la nostra comarca 

amb l’angoixa de veure cremar i perillar parat-
ges estimats; aquestes setmanes, si heu estat 
per Igualada, hi haureu vist (o patit) el fotimer 
de vehicles asfaltant i col·locant canonades; 
així mateix, la COVID ens té amb l’ai al cor 
amb les notícies d’ací i d’allá ... I si fem me-
mòria, ens hi ve el 17 d’agost de 2017, amb els 
terribles atemptats a Barcelona i Cambrils; i si 
mirem els agosts de més enrere ensopeguem 
amb les explosions vergonyants de les bombes 
atòmiques llançades pels americans a Hiros-
hima i Nagasaki, de l’any 1945. En un pla més 
amable, aquests dies ja disposem a les cases 
d’un bé de deu de programa de Festa major 
que és  a punt d’arrencar després d’un any 
d’abstinència forçosa.  I,  en �,  encara acabem 
de passar el dol per “la cosa” del Messi que no 
és poc... (*)
No cal dir que a l’estiu tampoc ens estem de 
polèmiques de la nostra política. Si em per-
meteu deixeu-me que en parli, del moment 
polític, del que ha de passar i, �ns i tot, del que 
voldria que passi a partir de L’11 de setembre 
d’enguany. Abans que res, sobre la Diada, una 
crida: és del tot necessari que seguim les con-
vocatòries que ha anunciat l’ANC amb el lema 
“Lluitem i guanyem la independència” per a la 
Diada i la setmana de l’1 al 3 d’octubre.   
Recordeu on som: el Govern català s’ha com-
promès a seguir un diàleg per negociar amb 
el que presideix Pedro Sanchez; s’hi ha posat 
un límit de dos anys. Aquest marc des del 
primer moment va ser acceptat per la CUP. 
Tenim doncs els nostres tres  partits amb el 

compromís de transitar per la mesa de diàleg 
que ja es va convocar fa temps, quan encara hi 
era Quim Torra de President. Pere Aragonès 
i Marta Vilalta, la portaveu d’ERC, han repe-
tit a bastament que s’ha de provar el diàleg, 
que no sigui dit que hem estripat res i que, 
amb tot, tampoc no renuncien a res, i tam-
poc a la unilateralitat (una DUI). Tot plegat 
amb el preàmbul de la reunió del proppassat 
2 d’agost que va servir per con�rmar aquest 
compromís i, ai las!, amb “l’afegitó” que el 
vicepresident Puigneró havia “arrencat” un 
acord de la negociació amb AENA per a fer 
més gran l’aeroport del Prat i  pactar també la 
candidatura dels Jocs d’hivern del 2030. Tot 
plegat, hi estareu d’acord, provoca una mica 
de vertigen i dubtes: l’engrandiment de l’aero-
port i “les” olimpíades d’hivern, al capdavall 
es decidiran a Madrid i, com diu Vicent Partal 
ens poden distreure jugant “als partidets per 
a no entrar al debat a fons” i distanciar-nos 
de la gran comesa: la resolució del camí cap 

al Procés d’independència.
Aquest és el panorama doble amb què ens tro-
barem aquest curs vinent. Per un costat, tenim 
l’horitzó de dos anys per dialogar-negociar el 
nostre futur nacional; un futur que a Espanya, 
recordem -ens ho recorden- que no en volen 
saber res, �ns i tot des de Podemos ens han 
apuntat que fora de la Constitució, nastis de 
plastis...; per l’altre costat tenim “el dia a dia” 
de l’aeroport de Barcelona i la sol·licitud dels 
Jocs d’hivern. Una situació que podem quali-
�car de contradictòria si “el dia a dia” arriba a 
aturar, ajornar o �ns i tot estroncar el Procés. 
 Com resoldre i superar les contradiccions? I 
aquí ve la part que correspon als meus desigs. 
Vull pensar que els nostres (Partits del Parla-
ment) treballaran amb tota la determinació 
per superar les contradiccions, és a dir, go-
vernar, gestionar i avançar sense fer política 
autonòmica i, alhora,  ser conseqüents amb 
l’objectiu primer i principal que és continuar 
impulsant de manera decidida el camí de la 
Independència. Per a aquest impuls no cal dir 
que calen les entitats: ANC, Òmnium, associ-
acions municipals i tot l’entramat social que 
es pugui mobilitzar. En concret les setmanes 
que vénen, com deia més amunt, convé estar 
amatents a les convocatòries de l’ANC per a 
l’11S i l’1-O i respondre-hi com ho sabem fer, 
demostrant que continuem determinats a au-
todeterminar-nos  �ns a esdevenir un Estat 
d’Europa.
Bona Festa Major!

 (*) Aquest dies d’agost estem pendents dels 
esdeveniments d’Afganistan que, ben se-
gur i malauradament, marcaran la política 
mundial.   
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IMATGERIA FESTIVA D’IGUALADA I LES ENTITATS

Les entitats festives de la ciutat i tota la imatgeria que tenim a Igua-
lada tornen a donar vida a la Festa Major. Malgrat les restriccions, 
aquests dies els tornem a veure amb alegria pels nostres carrers. 
Bona Festa Major!

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com
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N o et marquis gols en pròpia porta amb el discurs d’odi! Des dels col-
lectius i activistes anti-racistes és imprescindible desmiti�car algunes 
idees sobre els discursos d’odi racistes que no ajuden a entendre les 
dimensions polítiques i estructurals dels discursos/delictes a l’hora de 

fer-hi front. A continuació se’n poden trobar alguns exemples:
“És odi”
No, o no només és odi allò que pot motivar el discurs discriminatori. Hi intervenen 
la sensació d’inseguretat i altres sentiments com el fàstic, el malestar o la por… 
“Discurs d’odi” és un concepte que engloba i respon a forces discriminatòries di-
verses, en base a unes estructures de discriminació, discursos i perspectives que 
permeten sentir rebuig d’uns envers uns altres. Les motivacions (racistes), per tant, 
són inalienables de la identitat. Alhora, el concepte “odi” es pot interpretar com 
un sentiment individual irracional, però és imprescindible entendre’l com a part 
estructuradora d’una discriminació racista sistèmica.
“En matèria d’odi, hi ha un con�icte entre, d’una banda, el dret a la llibertat 
d’expressió i, d’altra banda, el dret a la dignitat i d’altres drets fonamentals de 
les persones”
No, no es tracta d’un con�icte, malgrat que sovint s’ha presentat com a tal i s’ha 
problematitzat que es jutgi penalment algú per haver-se expressat “lliurement”. La 
problemàtica rau en la voluntat d’alguns sectors de defensar una llibertat d’expressió 
sense límits sota la suposada “incorrecció política”. En aquest sentit, és útil fer refe-
rència a la paradoxa de la tolerància de Karl Popper: pot una societat auto-aclamada 
tolerant tolerar la intolerància? La resposta és, sense dubte, no.
“Els delictes d’odi són sempre per violència física i no pas verbal”
No. La tipologia “delicte d’odi” engloba diferents violències, des d’amenaces a atacs 
violents envers una persona o grup. D’altra banda, “discurs d’odi” és una categoria 
àmplia que inclou discurs d’odi no punible i també discurs d’odi punible –aquest 
últim és el que pot jutjar-se penalment i, per tant, constituir delicte.
“La llei hauria de protegir a totes les persones per igual, sense fer diferències. 
Per això, l’acció a�rmativa no és necessària ni desitjable”
No. S’ha demostrat que la legislació orientada a grups com les dones, les persones 
que viuen amb diversitat funcional, les persones LGTBI+ o les persones racialit-
zades de tall inferior, és útil i necessària com a mesura (si bé de manera temporal) 
per assolir una igualtat real mitjançant equiparant o fent efectius els drets d’aquests 
col·lectius vulnerables i/o minoritaris.
Hi ha una diferència clau entre gaudir d’igualtat de condicions i gaudir d’igual-
tat d’oportunitats. En un marc d’igualtat de condicions, donat el fet que existeixen 
desigualtats estructurals, els col·lectius més vulnerables no sempre tenen opció de 
canviar la seva situació (per exemple, les possibilitats laborals van d’acord a les pos-
sibilitats d’estudis i pràctiques formatives, que no estan a tot el territori i sovint tam-
poc són gratuïtes). En canvi, pensar en termes d’igualtat d’oportunitats, requereix 
entendre les desigualtats estructurals per tal d’afavorir aquells grups que ho necessi-
ten. Com es pot assolir això? Es tracta de generar les condicions necessàries per tal 
que tothom tingui accés a béns, serveis i recursos, amb un horitzó d’equitat social.
Fragment extret de l’article Narratives de l’odi i la discriminació racista. Una anàlisi, 
publicat a l’Informe (In)Visibles 2019  i escrit per Chaimae Essousi i Marina Girona 
Raventós, activistes antiracistes del grup #AixòÉsRacisme. 

A questa setmana he aconseguit que un client de Vo-
dafone es pasi a Parlem. Quina transcendència té 
això?, us preguntareu. No, gaire no en té, però és un 
gest que ens hauríem de plantejar els qui volem un 

país mes pròsper. No hi ha cap perill que Parlem tregui la seva 
seu de Catalunya, com han fet tantes grans empreses fundades 
a Catalunya.... i dirigides per catalans, tot s’ha de dir.
Les grans empreses espanyoles, molt especialment les de 

l’Ibex35, són una de les muralles contra les que xoca l’independentisme. I no 
parlo únicament de les que el 2017 varen marxar de Catalunya, sinò de les coac-
cions -i suborns- que han fet aportant diners a think tanks d’extrema dreta, per 
a �nançar estudis falsos sobre la viabilitat econòmica d’una Catalunya indepen-
dent o per a difondre notícies falses i rumors, contra dirigents independentistes. 
La lluita pací�ca requereix continuïtat d’anys actuant sense defallir en diversos 
àmbits de la vida. El consum i el comerç és també un àmbit on fer escoltar la nos-
tra veu. Tancar les portes de casa nostra a empreses que s’apro�ten d’una situació 
pràcticament  monopolística, és una forma d’oposició. 

Treure-li un client a Vodafone i passar-lo a Parlem ens acosta a la independen-
cia? No. Clarament no. Us imagineu què pensarien a Madrid, si cadascú dels 
més de dos milions de catalans que són votants independentistes fes que un altre 
usuari es donès de baixa dels serveis d’una gran empresa espanyola?
Si ho voleu més senzill: nomès que cadascú de nosaltres fes el gest, sense con-
véncer ningú més, de donar-se de baixa de Movistar, Vodafone, Endesa, Naturgy, 
Securitas Direct, CaixaBank, BBVA, Mercadona o El Corte Inglés.... entre altres, 
potser començarien a veure que agredir a Catalunya no els surt gratis a les em-
preses.
Veiem imatges de ramaders catalans protestant pel preu que els paga la llet la 
major empresa d’alimentació d’Espanya i m’entristeix veure com n’estan d’inde-
fensos davant dels gegants de la distribució. Si per la seva política comercial el 
segon home més ric d’Espanya vol vendre la llet per sota preu, que ho faci, però 
assumint les pèrdues ell i no passar-les als ramaders. Per això miro de no ser-ne 
cómplice i a casa no hi entra cap producte Hacendado. 
Aquest any m’he esborrat d’Endesa i de Repsol -la telefonia ja fa anys que vaig 
sortir de companyies espanyoles- i estic en procés de deixar l’entitat bancària de 
la que he estat client 70 anys i accionista els darrers 10. 
El que encara no us he dit, és que el servei que dona Parlem, és molt millor i 
més barat que el que donen les grans marques. Si no us convenç donar suport a 
l’economia catalana, segur que us convenç la millora que representarà en la vos-
tra economia personal.... a més que us atendran en català i des de Catalunya. 

Protesta Silent Idees clau sobre el discurs d’odi racista

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Us imagineu què pensarien a Madrid, si cadascú dels més de 
dos milions de catalans que són votants independentistes fes 
que un altre usuari es donès de baixa dels serveis d’una gran 

empresa espanyola?

SOS RACISME
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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
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La recaptació de les entrades de Festa Major es destinarà 
al Banc de Queviures de la ciutat

Igualada

REDACCIÓ / LA VEU 

S ’acaba el mes d’agost i al 
mateix temps es clourà 
la campanya d’estiu que 

ha estat organitzant l’associ-
ació de comerciants, Iguala-
da Comerç.
Durant aquests darrers me-
sos s’han portat a terme di-
ferents accions per ajudar a 
promoure i fidelitzar el co-

REDACCIÓ / LA VEU 

L a recaptació de les en-
trades dels actes de la 
Festa Major d’aquest 

any es destinaran al Banc de 
Queviures d’Igualada. L’anun-
ci s’ha fet a la compareixença 
habitual dels dimecres on l’al-
calde Marc Castells ha volgut 
recordar que la festa d’aquest 
any s’ha hagut d’adaptar a la 
situació de pandèmia global 
que es viu actualment. Castells 
ha assegurat que la Festa Ma-
jor d’enguany “no és la festa 
que volíem fer sinó la que hem 
pogut fer per complir amb les 
restriccions marcades per les 

REDACCIÓ / LA VEU 

E ls republicans donen 
suport a la proposta 
consensuada entre ve-

ïns, barris i associacions ve-
ïnals que des de fa temps van 
organitzar-se per engalonar 
diferents carrers. “Malaurada-
ment, l’Ajuntament no ha tirat 

autoritats sanitàries.”
El PROCICAT determina que 
actualment els actes s’han de 

realitzar en una zona perime-
trada, amb aforament limitat i 
amb distància de seguretat. Per 

aquest motiu, l’Ajuntament ha 
organitzat tots els actes en re-
cintes perimetralitzats i s’han 
posat a la venda entrades pels 
principals actes de la festa amb 
un preu simbòlic d’1€, per ga-
rantir la presencialiat. La re-
captació d’aquestes entrades, 
que s’estima que serà d’apro-
ximadament 15.000€, es des-
tinarà integrament al Banc de 
Queviures. Castells ha posat en 
valor aquest gest que “dóna una 
sortida social a aquests diners i 
afavoreix que els igualadins i 
igualadines visquin la festa de 
forma solidària”.
En la mateixa compareixença 
l’alcalde d’Igualada ha explicat, 

també, que aquesta és l’única 
manera de fer la festa ja que 
“l’altra opció, la més fàcil, hau-
ria estat la de no fer res, però 
volem mantenir viva l’essència 
de la Festa i de les colles que 
l’any passat ja van veure com 
la Festa Major va haver d’anul-
lar-se”
Castells ha agraït la feina dels 
tècnics que han treballat en 
l’elaboració del programa de la 
Festa Major d’enguany i ha res-
saltat l’esforç de l’Ajuntament 
“per retransmetre els princi-
pals actes de la festa a través de 
les Xarxes Socials i els mitjans 
Locals per tal que tothom pu-
gui seguir-los”.

Igualada Comerç quali�ca “d’exitosa” la campanya d’estiu
merç local d’Igualada. Les 
iniciatives han estat diverses 
per tal de poder arribar a 
tots els ciutadans i engres-
car el màxim a la seva par-
ticipació. Sota el lema “Viu 
Igualada, Viu l’estiu” s’han 
fet visites guiades al voltant 
del comerç; un rasca ras-
ca en suport a la restaura-
ció, sorteig de dos xecs de 
1000 euros cadascun, regals 

i sortejos. Per Sant Joan es 
va compartir la tradicional 
coca amb els comerços asso-
ciats.
Igualada Comerç també 
ha estat implicada, durant 
aquest estiu, amb diferents 
esdeveniments de rellevàn-
cia per a la ciutat, l’e-bike 
tour i l’European Balloon 
Festival. A més d’organitzar 

la sisena trobada de cotxes 
clàssics, amb un gran èxit de 
participació.
La bona acollida de la cam-
panya, que ha tingut entre el 
comerç i els ciutadans, espe-
rona l’entitat de comerços a 
seguir treballant en constàn-
cia per aconseguir mantenir 
una dinàmica de suport i 
promoció del comerç local.

50a Botiga al carrer
Actualment s’estan ultimant 
els preparatius per a la 50a 
edició de la Botiga al Carrer, 
que es farà el dissabte 4 de 
setembre. Es portarà a terme 
al Passeig Verdaguer i davant 
dels comerços del centre. Un 
esdeveniment molt impor-
tant i especial pel comerç 
d’Igualada al que s’espera 
una bona resposta per part 
dels ciutadans.
Aquesta iniciativa és pionera 
a Catalunya, amb vint-i-cinc 
anys d`èxit com a campanya 
comercial. Una oportunitat 
única de comprar els produc-
tes de temporada vigent i de 
primer nivell, amb els preus 
competitius de sempre. Tam-
bé és una oportunitat pels 
comerciants que volen treure 
els seus estocs de la tempora-
da d’estiu, i tancar el període 
recomanat de rebaixes.

ERC dona suport a l’engalanament 
de carrers que volia fer la FESTHI

endavant la proposta malgrat 
que entitats i associacions van 
presentar el projecte en els 
terminis correctes i el mateix 
consistori havia assegurat que 
no hi havia problemes de pres-
supost”, diu ERC. 
Des d’Esquerra Igualada asse-
guren que “cal fer un canvi de 
paradigma des de les instituci-

ons” i “fer con�ança a aquelles 
propostes d’iniciativa popular”. 
Els republicans consideren que 
ha estat una oportunitat perdu-
da “per a fer les coses diferents”. 
Tot i el desentès �nal, Esquerra 
reconeix la bona feina de les 
entitats i associacions que any 
rere any treballen per millorar 
les festivitats de la ciutat. 

EDICTE
 
El Ple de l’Ajuntament de Calaf, en sessió ordinària de data 
28 de juny de 2021, va adoptar l’acord d’aprovar inicialment 
l'Ordenança reguladora de la masoveria urbana, i sotme-
tre-la a informació pública per un període de trenta dies.

L’edicte de l’aprovació inicial es va publicar al BOPB i al 
DOGC, el dia 7 de juliol de 2021, al diari La Veu el dia 2 de 
juliol de 2021 i al taulell d’anuncis de la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Calaf des del dia 7 de juliol al 18 d’agost 
de 2021. 

Havent �nalitzat el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat al·legacions o reclamacions, procedeix 
entendre’l aprovat de�nitivament. 
Per aquest motiu es fa públic el text íntegre de la citada 
ordenança per al seu coneixement general i en compli-
ment d’allò previst en l’article 178 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Regla-
ment d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Calaf, document signat electrònicament.
L’alcalde.
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’O�cina Jove del Con-
sell Comarcal de 
l’Anoia i el Punt d’In-

formació Juvenil La Kaserna 
de l’Ajuntament d’Igualada 
treballen conjuntament per a 
oferir, un any més, el servei 
d’assessorament i suport en 
la tramitació de beques per 
estudis postobligatoris 2021-
2022 als joves estudiants de la 
comarca. 
El servei es prestarà durant els 
mesos de setembre i octubre i 
es durà a terme a La Kaserna, 
on s’habilitarà una sala amb 
ordinadors, per tal que els es-
tudiants puguin fer els tràmits 
de sol·licitud de beca acompa-
nyats de professionals.

Estudis postobligatoris
Carme González, conselle-
ra de Joventut, Feminisme i 
LGTBI, destaca que “l’objec-
tiu és oferir acompanyament 
per a la tramitació de beques 
a estudiants de Batxillerat, Ci-
cles Formatius i Graus, Post-
graus i Màsters Universitaris; 
així com facilitar-los infor-
mació dels ajuts existents, del 
seu funcionament i requisits 
i també donar-los suport en 
aspectes més pràctics, com 
completar i enviar les sol·lici-

Detingut per atracar 
una botiga de material 
esportiu a la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU 

E l passat 14 d’agost, la 
Policia Local d’Igua-
lada va detenir el pre-

sumpte autor d’un robatori 
en un establiment de material 
esportiu al centre d’Igualada.
Els fets van ocórrer poc abans 
de les cinc de la tarda de dis-
sabte quan la Policia Local va 
rebre una trucada informant 
sobre el robatori en una botiga 
efectuat per un home que ha-
via fugit de l’establiment. Una 
patrulla de la Policia Local, 
propera a la zona, va dirigir-se 
al lloc dels fets i va veure un 
home que coincidia amb la 
descripció del sospitós, que 
s’havia facilitat, carregat amb 
diverses bosses de plàstic.
Els agents van inspeccionar 
el contingut de la bossa i van 
veure que es tractava de ma-
terial esportiu amb els dispo-
sitius d’alarma i l’etiqueta de 
la botiga on s’havia produït el 

robatori.
L’individu va donar dades 
falses diverses vegades quan 
els agents van demanar que 
s’identi�qués, així que van 
traslladar-lo a dependènci-
es policials. Un cop allà es va 
poder esbrinar la identitat real 
de l’home i con�rmar que els 
objectes que duia al damunt 
eren de l’establiment que ha-
via patit el robatori. El conjunt 
del material substrat era de 
1.829€.
Els agents van procedir a la 
detenció de l’individu per un 
presumpte delicte de robatori 
amb força.

Consell Comarcal i Ajuntament 
d’Igualada ofereixen ajuda sobre la 
tramitació de beques

tuds”.
Els interessats a sol·licitar 
beca o rebre més informació, 
poden posar-se en contacte 
amb els serveis de Joventut 
del seu municipi, amb l’O�ci-
na Jove de l’Anoia al 93 805 15 
85 (extensió 2) o amb l’Equi-
pament Juvenil La Kaserna al 
93 804 18 01. Per gaudir del 
servei, cal demanar cita prèvia 
a partir d’aquest 23 d’agost. 
Poden demanar beques els 
estudiants de Cicle Formatiu 
de Grau Mitjà, estudiants de 
Cicle Formatiu de Grau Su-
perior, estudiants de Batxille-
rat, estudiants universitaris i 
màsters, estudiants de PFIs, 

estudiants de cursos d’accés 
a cicles formatius i estudiants 
d’Escoles O�cials d’Idiomes.
Es pot consultar més infor-
mació al web www.anoiajove.
cat i, per qualsevol consulta 
relacionada, es pot contactar 
també amb La Kaserna o amb 
l’O�cina Jove de l’Anoia.

Amb la col·laboració:

Av. Pau Casals, 55 - 08700 Igualada
cellerfigueres

BONA
FESTA 

MAJOR!

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

FRUITA I VERDURA
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Vespres en honor a Sant Bartomeu, dilluns.

REDACCIÓ / LA VEU 

L a ciutat ha recupe-
rat l’ambient de Fes-
ta Major. Els primers 

quatre dies de la festa grossa 
a la ciutat, malgrat les cir-
cumstàncies, han estat, de 
moment, un èxit de públic 
i especialment cap als ves-
pres es veu moltíssima gent 
als carrrers. De tots és sabut 
que les restriccions dictades 
per les autoritats no perme-
ten actes que puguin arribar 
a ser multitudinaris a la via 
pública, però això no ha es-
tat obstacle per veure força 
participació en les activitats 
controlades que s’han orga-
nitzat. 
Tampoc s’han registrat in-
cidents destacables o els te-
muts botellots. La Policia 
Local i els Mossos intensifi-
caran la vigilància aquest cap 
de setmana, quan s’espera 
més gent a Igualada, una ve-
gada s’ha fet oficial l’anul.la-
ció del toc de queda nocturn.

Fotos: JOAN GUASCH 
i entitats.

Igualada recupera l’ambient de Festa Major

Passacalle del dilluns, vigília de Sant Bartomeu.

Versots i ball parlat del Ball de Sant Miquel i els Diables d’Igualada. Lluís Segura, encarregat d’encendre la Tronada d’inici de la festa.

Diana pels carrers d’Igualada, de bon matí, una de les novetats d’aquest any. Visites guiades al Fort de Sant Magí, amb tot un èxit de públic.

DURANT TOT L’ANY
A FÀBRICA

I ET PREPAREM LA 
COMANDA PERQUÈ 

ELS PUGUIS RECOLLIR 
A LES NOSTRES

INSTAL.LACIONS

938 044 834

Truca ns!'CANELONS
GOURMET

ARA POTS GAUDIR CADA DIA A CASA TEVA DELS NOSTRES

Els de sempre!

canelons de carn • CANELONS DE POLLASTRE DE CORRAL
AMB FOIE I TÒFONA • canelons de mar • canelons d’ànec i foie

canelons de ceps • canelons de calçots

Els de sempre!

canelons de carn • CANELONS DE POLLASTRE DE CORRAL
AMB FOIE I TÒFONA • canelons de mar • canelons d’ànec i foie

Els de sempre!

canelons de carn • CANELONS DE POLLASTRE DE CORRAL
AMB FOIE I TÒFONA • canelons de mar • canelons d’ànec i foie

Els de sempre!

canelons de carn • CANELONS DE POLLASTRE DE CORRAL
AMB FOIE I TÒFONA • canelons de mar • canelons d’ànec i foie

NOVETAT!

I també Del nostre EXCLUSIU

gaudeix dels mateixos farcits
en un format XL

Grand
Caneló

140
gram

s

GRAND CANELÓ SUPREM DE CARN 140 g • GRAND CANELÓ SUPREM DE MAR 140 g. 
GRAND CANELÓ SUPREM DE POLLASTRE DE CORRAL AMB FOIE I TÒFONA

GRAND CANELÓ SUPREM D’ÀNEC I FOIE 140 g. • GRAND CANELÓ SUPREM DE CEPS 140 g.

Precocinados La Bona Cuina, SL
Italia, 8 - Pol. Ind. Les Comes - 08700 Igualada (Barcelona)

info@bona-cuina.com
www.bonacuinaselecta.com
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Processó de Sant Bartomeu, dimarts. L’alcalde i el regidor de Cultura lliuren el ram a la geganta de la Ciutat.

Concert de la JOSA, dimecres a l’Ateneu Igualadí. Representació de Miques, microteatre a l’aire lliure.

Cercavila Menuda davant el Museu de la Pell. Inauguració de l’exposició de Pau Corcelles sobre els Moixiganguers.



10 |  COMARCA Divendres, 27 d’agost de 2021

Montbui ja prepara l’homenatge “Noces d’Or”

L’Ajuntament de Montbui està 
treballant en la preparació d’un 
homenatge als matrimonis i/o 
parelles que van complir 50 
anys de casats i/o convivència 
durant els anys 2020 i 2021. 
Aquest homenatge, que es re-

ANOIA / LA VEU 

E l Consell de Minis-
tres ha aprovat aquest 
dimarts la declaració 

com a zona catastrò�ca de 
l’incendi de la Conca de Bar-
berà i l’Anoia, juntament amb 
altres incendis que hi ha hagut 
aquest estiu a l’Estat i que han 
superat les 500 hectàrees afec-
tades. En total són 13 les co-
munitats autònomes que han 
rebut aquest quali�catiu des-
prés dels incendis dels últims 
mesos.
Fins al moment, a tot el país 
han cremat quasi 50.000 hec-
tàrees, l’equivalent a l’illa d’Ei-
vissa. En el cas de l’incendi 
que es va originar a Santa 
Coloma de Queralt i que no 
es va donar per extingit �ns 
al passat 19 d’agost, aquest va 
arribar a cremar 1.657 hectà-
rees, afectant 6 municipis de 
la Conca de Barberà i l’Anoia: 

El govern espanyol declara l’incendi de Bellprat, Tous, 
Miralles i Sta. Coloma de Queralt com a “Zona Catastrò�ca”

MONTBUI / LA VEU 

A vui divendres 27 
d’agost entre les cinc 
de la tarda i les nou 

del vespre s’organitzarà al ves-
tíbul de Mont-Àgora un acap-
te de sang. 
Seguint els protocols sanitaris, 
per poder donar sang caldrà 
demanar cita prèvia a www.
donarsang.gencat.cat

MONTBUI / LA VEU 

D urant aquest estiu 
s’ha treballat per mi-
llorar les condicions 

de les instal·lacions de mont-
aQua. S’ha fet la neteja dels 
vidres de la zona de les pistes 
interiors, s’ha repintat els ves-
tuaris, i s’ha fet el manteni-
ment de les parts oxidades de 
la piscina i de la zona spa. Cal 

comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

podran començar a cursar les 
ajudes que implica la decla-
ració d’una zona catastrò�ca 
com són ajudes �scals i eco-
nòmiques per particulars que 

Bellprat, Sant Martí de Tous, 
Santa Maria de Miralles, Les 
Piles, Santa Coloma de Que-
ralt i Pontils.
A partir d’ara els ajuntaments 

hagin patit danys materials, 
particulars que hagin col·la-
borat a les tasques de neteja, 
compensacions econòmiques 
als ajuntaments afectats i aju-

des a grangers, indústries i 
altres infraestructures afecta-
des, com per exemple carrete-
res o vies de comunicació.
La declaració de zona catas-
trò�ca pròpiament no és una 
línia d’ajuts, però sí que és la 
via que permet accedir a di-
ferents línies de suport tant a 
institucions com empreses o 
particulars. Així, la ministra 
Isabel Rodríguez va recordar 
que aquesta declaració per-
metrà que tots els afectats, 
tant si son persones físiques 
o jurídiques, puguin accedir a 
ajuts per pal·liar danys perso-
nals i materials produïts en in-
fraestructures, habitatges, es-
tris o establiments ramaders, 
agraris o industrials, i entitats 
de serveis. També poden re-
bre ajudes les entitats locals, 
els ajuntaments, per les seves 
despeses relacionades amb la 
recuperació de les àrees de-
vastades pel foc.

L’Ajuntament a través de la re-
gidoria d’Acció Social, Igual-
tat, Educació, Solidaritat i 
Salut Pública dóna suport a 
diferents campanyes i acaptes 
de sang que es realitzen du-
rant l’any al municipi. També 
hi col·labora l’ADSA (Associa-
ció Donants de Sang de l’Ano-
ia). 
Pot ser donant qualsevol per-
sona entre 18 i 70 anys, que 

pesi més de 50 quilos i que es 
trobi bé de salut. Les dones 
poden donar sang un màxim 
de tres vegades l’any i els ho-
mes un màxim de quatre. Si 
s’ha patit la Covid-19 o s’ha 
estat en contacte amb algú que 
l’hagi patit, cal esperar un mes 
per poder donar.  Es recorda 
que es pot ser donant encara 
que en el moment de donar 
sang no s’estigui en dejú.

Montbui acollirà avui una acapte de 
sang a Mont-Àgora

Noves millores en el 
complex mont-aQua

destacar que també s’ha canvi-
at el terra de la zona del gim-
nàs per un de nou, i la compra 
de pesos nous �ns a 40 kg.
A partir de l’1 de setembre, 
l’horari serà de 7:30 a 22:00 h.
Recordar que �ns a �nals 
d’aquest any 2021, la matrícu-
la per abonar-se a mont-aQua 
és gratuïta. 
El mes de novembre tindrà 
lloc el 12è aniversari.

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

A v .  P a ï s o s  C a t a l a n s ,  2 8
I g u a l a d a  ·  B c n a

T e l .  9 3  8 0 3  0 1  7 9  -  9 3  8 0 3  5 4  3 9
M ò b i l .  6 3 9  3 7  3 1  8 7  -  6 1 6  6 2  6 7  5 3
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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

Destrucció d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

alitzava durant la Setmana de 
la Gent Gran, es podria fer 
durant la propera tardor si les 
condicions així ho permeten.
Per poder inscriure’s caldrà 
anar a l’Ajuntament abans del 
17 de setembre. 
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LA POBLA CL. / LA VEU 

E l proper dissabte 4 de 
setembre  es durà a 
terme el 25è festival 

Anoia Folk al castell de Clara-
munt. Una edició molt especi-
al que consolida la trajectòria 
d’una trobada que s’ha cele-
brat de forma ininterrompu-
da des l’any 1997, després de 
la rehabilitació del castell de 
Claramunt. Aquest any volen 
celebrar-ho amb una �gura de 
relleu nacional com l’Albert 
Pla. L’artista més polifacètic, 
transgressor i sorprenent que 
ha donat aquest país.
¿Os acordáis? Us en recordeu? 
és el títol de l’espectacle i una 
de les últimes cançons que 
va compondre durant la pan-
dèmia, una composició tan 
llarga com el temps que va 
durar el con�nament. Albert 
Pla re�exiona amb ironia so-
bre l’impacte que ha tingut la 
crisi del coronavirus a nivell 
mundial.
Músic, cantant, actor, escrip-
tor, pallasso, bufó ... Pla és un 
d’aquells exemplars únics en 
la seva espècie amb una capa-
citat perpètua per commoure, 
remoure i sorprendre, que no 
deixa a ningú indiferent. En 
aquesta ocasió es puja a l’es-
cenari sol, en estat pur, amb 
aquesta força que té per teatra-
litzar les seves cançons i acon-
seguir un espectacle d’una 
poètica inusual, devastadora 
i electritzant. Cançons que 
expliquen històries tràgiques 
i delirants, quotidianes i sor-
prenents, delicades i brutals, 
crues i surreals en les quals el 
botxí és també víctima, la cal-
ma es transforma en tempesta, 
la comèdia conviu amb la tra-
gèdia i la serenitat desemboca 

L’Anoia Folk al castell de la Pobla 
celebrarà 25 anys amb Albert Pla

La Pobla torna a becar 
als seus estudiants
LA POBLA CL. / LA VEU 

A mb la voluntat de do-
nar suport a les famí-
lies i l’alumnat davant 

de les despeses que s’afronten 
al llarg del curs, l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt ha 
obert novament la seva con-
vocatòria de beques per a 
estudiants. Poden bene�ci-
ar-se d’aquests ajuts directes 
els alumnes menors de vint-
i-cinc anys empadronats al 
municipi o aquells que cursin 
estudis a l’escola Maria Borés. 
Les beques es dirigeixin als es-
tudis d’Educació Infantil Su-
perior, Primària, Secundària, 
Batxillerat, Cicles Formatius i 
Estudis Universitaris de grau i 
de postgrau corresponents als 
nivells 2 (Grau Universitari) i 
3 (Màster Universitari). 
Pel que fa als imports atorgats, 

PIERA / LA VEU 

D esprés d’un any 
d’aturada per la pan-
dèmia, els pierencs i 

les pierenques podran tornar 
a gaudir de la Festa Major de 
Piera. Del 3 al 12 de setem-
bre s’han programat activitats 
culturals, lúdiques i esportives 
que compliran amb les mesu-
res de prevenció per garantir 
que siguin actes segurs. De fet, 
es faran majoritàriament en 
espais oberts i, en molts casos, 
amb aforaments limitats i re-
serva prèvia.
La celebració començarà el 
divendres dia 3 de setembre 

en la disbauxa.  Un show on 
barrejarà cançons noves i em-
blemàtiques de la seva carrera 
amb algun monòleg, es mourà 
lliure amb els seus sense �l de 
veu i guitarra i baixarà a la pla-
tea per cantar entre el públic ‘’ 
Això sí ‘!! Amb mascareta.
 
Com sempre, el festival comp-
tarà amb una primera part a 
les 20.30 h d’animació infantil 
amb Pep Puigdemont i Sidrus 
i l’espectacle Contem Cançons, 
un  concert familiar. Explica-
rem històries que tenen cançó 
i cançons que tenen història, i 
cançons que són contes i con-
tes que tenen cançó- Farem 
gestos i acabarem  saltant i 
ballant... sempre des de la ca-
dira i amb mascareta. A les 22 
h serà el torn d’Albert Pla amb 
l’espectacle-concert ¿Os acor-
dáis?. 
Inicialment estava programat 
el festival amb l’actuació de la 
cantant Marina Rossell com 
a cap de cartell del festival, 
però a darrera hora es va can-
cel·lar el compromís per una 
gira a Califòrnia l’artista. 
Com sempre, l’escenari del 
festival serà el castell serà el 
marc inigualable del Castell 

de la Pobla de   Claramunt, i 
aquest any, tal i com va suc-
ceir en l’anterior edició no 
hi haurà servei de bus, com 
a mesura preventiva. Podeu 
pujar a peu (uns 20 minuts). 
Les persones amb mobilitat 
reduïda poden pujar en cot-
xe prèvia sol·licitud al correu 
electrònic   anoiafolk@gmail.
com on podeu adreçar les 
vostres consultes.
Les entrades es posaran a la 
venda per internet a partir del 
24 d’agost a les 9h del matí al 
web  https://anoiafolk.�la12.
cat/ El preu de les entrades és 
de 10€ els adults a partir de 
16 anys; de 6 a 15 anys 5€ i 
�ns a 5 anys gratuït. 
Les entrades es poden de-
manar juntes, �ns a un mà-
xim de 6 persones per   grup 
bombolla o unitat de convi-
vència. L’aforament és limitat 
i cal mantenir la distància de 
seguretat i portar mascareta 
en tot moment. No hi haurà 
taules ni servei de bar, però 
podeu portar beguda i entre-
pà per menjar. L’Anoia Folk és 
un festival organitzat per l’As-
sociació Cultural La Llobreia, 
juntament amb l’Ajuntament 
de la Pobla de Claramunt. 

en el cas d’Educació Infantil 
Superior i Primària serà de 
20 € per beca, per a estudiants 
d’ESO serà de 30 € mentre que 
l’alumnat de Batxillerat i Ci-
cles Formatius de Grau Mitjà 
o Superior menors de vint-
i-cinc anys rebran 100 € i els 
que cursin Estudis Universita-
ris de grau, postgrau i màster 
de menys de vint-i-cinc anys 
es bene�ciaran amb 200 €.
Els terminis de presentació de 
les sol·licituds seran des del 25 
d’agost �ns al 27 de setembre 
(ambdós inclosos) per l’alum-
nat d’Infantil Superior i Pri-
mària, i des del 25 d’octubre 
�ns al 26 de novembre (amb-
dós inclosos) per a la resta 
d’estudis.
Les bases i terminis de la con-
vocatòria es podran consultar 
a través del web municipal, 
www.lapobladeclaramunt.cat.

Piera, a pocs dies de la 
Festa Major

amb el pregó inaugural i un 
concert de la Band- Orquestra 
Piera (BOP). Posteriorment, 
la Festa Flaix FM i Devotion 
tancarà la jornada amb els djs 
Sergi Domene i Miquel Gon-
zález.
Les entrades per a les activi-
tats que en requereixin es po-
dran reservar a partir del dia 
1 de setembre a través del web 
www.entrapolis.com.
Des de l’Ajuntament es vol 
agrair el compromís i la col-
laboració de les entitats per 
fer possible la celebració de 
la Festa Major. Així mateix, es 
demana la implicació i la res-
ponsabilitat de la ciutadania.

l’especialista per al teu vehicle

C / Al e m a n y a ,  1 4  Na u - 3  ● P o l .  In d .  L e s  C o m e s  ● IGUAL ADA  T/ F:  9 3  8 0 4  4 4  5 3  ● Mò b i l s :  6 8 9  9 2 2  1 4 8  ● 6 1 9  4 8 0  8 1 7

ESP EC IAL ISTES EN H Í BR IDS I EL È C TR IC S

Multimarc a  ·   Mec à nic a general
D iagnosi   ·    R evisions
E lec tric itat/ E lec trò nic a

E spec ialistes G L P/ Autogas
H íb rids i E lèc tric s

Inj ec c ió  D ièsel/ G asolina

Es t à s  p e n s a n t  a  c a n v i a r  e l  c o t x e ,  p e r ò  n o  s a p s  q u i n  c o m p r a r  p e r q u è  n o  t ' a f e c t i n  l e s  r e s t r i c c i o n s  d e  t r à n s i t ?
Tr a n s f o r m a  e l  t e u  p r ò x i m  c o t x e  a  GL P ,  o b l i d a ' t  d e  l e s  r e s t r i c c i o n s  i  a p r o f i t a ' t  d e l s  a v a n t a t g e s  d e l  GL P .

Consulta la nostra promoció per a la fira. 
COTXES BENZINA A PARTIR D'EURO4 COTXES DIÈSEL A PARTIR D'EURO6
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Ja són a la venda les entrades del Festival Maig 
de Santa Coloma de Queralt

Ja son a la venda les entrades 
per la 8a edició del Festival 
Maig, que tindrà lloc a Santa 
Coloma el 3 i 4 de setembre. 
En un principi l’edició d’aquest 
any s’havia de celebrar a prin-

STA. COLOMA Q. / LA VEU 

E l castell de focs i el 
concert de Set de Veu 
tancaven aquest di-

marts la Festa Major de Santa 
Coloma. Han estat 9 dies de 
festa amb activitats per a tots 
els gustos i totes les edats. 
Les xerrades i presentacions 
van ser les protagonistes dels 
primers dies. El dilluns 16, per 
exemple, se’n va fer una sobre 
el Castell de Queralt, l’entorn 
del qual es va cremar en el 
foc que va afectar a Bellprat 
i altres municipis de l’Anoia. 
També durant les primeres 
jornades es va fer un Scape 
Room pel nucli antic de Santa 
Coloma, una de les novetats 
d’aquest anys.
A partir de divendres va ser 
quan van començar el gruix 
de les activitats. Com és habi-
tual, els esdeveniments espor-
tius van protagonitzar els pri-
mers actes del cap de setmana, 
amb el 3x3 de bàsquet i la Fita 
Colomina, en tots dos casos 
amb gran èxit de participació. 
Dilluns també es va celebrar 
campionat de Pump Track.
També divendres es va cele-
brar el pregó de festes, amb la 
colomina Marta Pontnou com 
a pregonera, amb un pregó 
molt directe i convençut. En 
el pregó també es va fer reco-
neixement a les entitats i asso-
ciacions del municipi que han 
fet l’aniversari en el darrer any 
o que han tingut una actuació 
destacada.
A continuació del pregó es va 
viure un dels moments més 
esperats de la Festa Major, 
amb el concert d’un dels grups 
catalans revelació, Ginestà. Els 
germans Serrasolses van emo-
cionar al públic que es con-

Santa Coloma de Queralt tanca nou  
dies de Festa Major

REDACCIÓ / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia ha celebrat 
el centenari del veí del 

municipi Joan Bartrolí Sam-
per amb un obsequi i un ho-
menatge en forma de concert. 
L’alcadessa Meritxell Baqué i 
el primer tinent d’alcalde Roc 
Farreras van visitar dilluns 
dia 23 d’agost Bartrolí Sam-

centrava a la Plaça de la Pau 
amb les seves cançons, entre 
els quals els seu últim hit, L’eva 
i la Jana. A la mateixa ubica-
ció s’hi van fer altres concerts 
com Pernil Salat, Seguirem o 
Lasta Sanco.
També va haver-hi espai pel 
teatre, a la Festa Major, amb 
la representació d’Un mar 
de dol a càrrec del grup local 
Fem Teatre. Un altre dels plats 
forts va ser la sarsuela catala-
na Cançó d’amor i de guerra, 
a càrrec de la Cobla Catalana 
dels Sons Essencials, Andor-
ralírica i l’Orfeó de Santa Co-
loma. 
La cultura popular també va 
tenir molt èxit, amb el corre-
focs estàtic, el seguici de Festa 
Major, la cercavila estàtica o 
la plantada de gegants, amb la 
presència dels gegants de San-
ta Coloma i de nou municipis 
més, tot un repte en temps de 
pandèmia.. 
L’espectacle Reggae per a 
Xics va fer les delícies dels 
més petits, que també van 
poder gaudir d’una cursa 
d’obstacles amb inflables o 
del Parc Mòbil de Trànsit i el 

Parc d’Skateboard.
A més, aquesta Festa Major 
també s’han celebrat acti-
vitats ja tradicionals com el 
concurs d’apilar caixes Al-
ça-la, el correbars (aquest 
any, igual que el passat, es-
tàtic a la plaça), o la mostra 
de productes de la Baixa Se-
garra. També han estat dies 
de visitar les exposicions que 
estaven obertes, com la inau-
guració de la sala dels rellot-
ges del Castell dels Comptes.
Des de la regidoria de festes, 
Josep Maria Farré, valora 
positivament aquests 10 dies 
de festa: «Aquest any ha es-
tat encara més complex que 
l’any anterior la programació 
de la Festa Major, canviant 
horaris de tancament justa-
ment quan ja la teníem en-
llestida. Tot i així, hem inten-
tat que hi hagués actes per a 
tothom, estem molt contents 
de la resposta de la gent, om-
plint tots els actes, per la pa-
ciència que han demostrat, a 
causa del control d’entrades, 
i el seu comportament en els 
actes que és més difícil no 
perdre la compostura, com 
són els concerts. En treiem 
una valoració molt positiva, 
i com a ajuntament, estem 
contentíssims amb el resul-
tat».
Des de l’Ajuntament de Santa 
Coloma s’agraeix a totes les 
entitats que han col·laborat 
en preparar activitats per la 
Festa Major i ho fa de mane-
ra especial amb la Minerva.

per a casa d’una de les seves 
netes, on li van lliurar un ram 
de �ors i un record, que va 
rebre acompanyat de la seva 
besneta Elna (a la fotogra�a) 
i la resta de la seva família. 
L’endemà, la coral Ara i aquí 
de Vallbona li va dedicar un 
petit concert d’homenatge 
un cop acabat l’o�ci religiós 
a Sant Bartomeu, dins de l’es-
glésia del poble.

Vallbona celebra 
el centenari de Joan 
Bartrolí Samper

cipis d’agost, però les restric-
cions del Govern van endar-
rerir-la un mes.
Tota la informació del festival 
està disponible a la web www.
festivalmaig.cat

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

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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



Humans de l’Anoia @humansanoia

#181 Èlia Ferrer Alcoberro

FOTO: Cesc Sales

P #latevaveu

Lluís Soriano @lluissoriano

Arnau Busquets Garcia @naaauuuuuuu

Josep M. ||*|| @jcomapos

Lluis @lluissegur

Igualada Hoquei Club @IgualadaHC

Laia Rius Borrell @laioconda_

Clara @claralopezd

Gràcies @FESTHIgualada per portar la #fmigd2021 
als barris de la ciutat,... La Festa Major no és només 
pel centre de la ciutat. #sensenosaltres

Visc en una ciutat on cada any per Festa Major hi 
ha debat entre tradicionalistes, festa alternativa o 
actes de l’ajuntament. Cada any em perdo més en 
aquests debats però Igualada té una Festa Major 
molt rica i la meva �lla de menys de 2 anys ho 
comença a gaudir molt!

Petit incendi a @OdenaCat urbanització 
Puig-Rabat, provocat per un llamp. Amb la 
ràpida intervenció dels veïns i la pluja poste-
rior han pogut reduir l’abast �ns l’arribada dels 
#bomberscat i #adf

Un honor encendre la tronada de la Festa Ma-
jor d’enguany. Agraïment etern als @elsvoladors 
per deixar-me, desprès de molts anys, tornar a 
olorar pólvora i eixordar-me amb els masclets i 
els trons. Bona Festa Major a tots els Igualadins.

Abans del partit retem un homenatge a un dels 
fundadors del Club, Hermini Pla, traspassat re-
centment. Avui ens acompanya la seva família, i 
seu �ll David ha efectuat la sacada d’honor.

El petó de bona nit més important és el que et 
fas a tu mateixa

Avui hem anat al pati de l’escola transformat en 
territori festiu! Ens ho hem passat molt bé!

www.veuanoia.cat

3 La recaptació de les entrades 
dels actes de Festa Major es 
destinarà al Banc de Queviures

1 El TSJC rebutja el nou toc de 
queda per Igualada 2 S’aprova la declaració de zona 

catastrò�ca a la part afectada 
per l’incendi de l’Anoia
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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! 

Sóc l’Èlia Ferrer Alcoberro, tinc 45 anys i sóc mare 
de l’Èlia i el Pau. Estic casada amb Juan Carlos De 
Luis i durant 28 anys he assessorat i gestionat els 
viatges de moltíssimes persones des de Ferfrans, 
l’agència de viatges del meu pare a Igualada. Una 
època de molt aprenentatge, perquè ajudar a 
les persones a arribar al seu destí sigui pels seus 
treballs o complir els seus somnis és una activitat 
molt intensa.

Des de fa 2 anys vaig començar una nova etapa, 
també com a comerciant. Tinc dues Botigues de 
Superdry, una a Igualada i l’altra a Vilanova i la 
Geltrú.

Una de les coses que més m’il·lusionen d’aquesta 
etapa és que he après a gestionar el meu compte 
de TIKTOK per millorar la visualització dels meus 
productes i serveis de les botigues de moda, i ara 
tinc més de 18.000 seguidors (18K). Això demostra 
que pots utilitzar les xarxes socials de diverses 
formes per promocionar-te. Gràcies a això ja 
estem venent on line a molts punts de Catalunya.

  
@paucorcelles

  
@dessotaigualada

  
@carlespratvives

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és... 
Que les persones assumeixen el seu poder per comprar i contractar cada vegada més a empresaris 
de la seva pròpia comarca. l que reconeixen  que el comerç de la ciutat dóna vida i oportunitats de 
creixement a la seva pròpia zona.

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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Tres passos per obtenir millor rendiment 
de l’equip directiu 

J

Mis sugerencias: si tienen ahorro (no es verdad que todo el mundo 
haya ahorrado), 1) mantengan una cantidad para imprevistos, 2) 
piensen en posibles futuros gastos, 3) piensen si necesitan lo que la pu-
blicidad les dice que compren / consuman.

Cal una nova indústria com a eix transformador del nostre model pro-
ductiu. Un model productiu que protegeixi comunitats i ecosistemes: és 
a dir, que tingui cura de les #persones (oferint bons llocs de treball) i de 
l’entorn #natural (sostenibilitat i circularitat).

Bona dada d’internacionalització:
Les exportacions entre gener i juny es van situar en 39.684 milions €, un 28% 
més respecte al mateix període de l’any anterior i superior en comparació al 
primer semestre de 2019, abans de l’esclat de la pandèmia.

“ El condicionant més gran que tenim avui
 és la superpoblació.”

“Cada equip és únic i que cada CEO haurà de 
gestionar de forma diferent cada equip.”

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 pocs dies, l’IPCC (panel 
internacional que reuneix 
milers de científics que 
estudien el canvi climàtic) 

explicava els desastres provocats 
per l’escalfament global, apuntava 
que l’Acord de Paris del 2014 era 
insuficient i proposava normes 
per mitigar la greu situació a la 
que ens enfrontem.  Recomana-
va canvis estructurals profunds, 
emprendre iniciatives radicals en 
les formes de vida i els patrons 
de consum perquè, de no fer-los, 
l’escalfament global faria que en 
molts indrets del planeta no s’hi 
podés viure. 

I davant d’això alguns han pro-
posat renunciar al creixement 
econòmic. Ho veuen com una so-
lució, ja que així segur que es fre-
naria en sec la generació d’emis-
sions. Creuen que no es viuria 
pitjor i que el món es reequilibra-
ria en una dimensió de mida més 
humana, allunyada de l’egoisme 
dels qui sempre volen tenir més. 
Però aquesta filosofia, potser và-
lida a llarg termini, comporta 
una transició plena de riscos, ja 
que la menor generació de rique-
sa agreujaria els desequilibris del 
creixement demogràfic i els col-
lectius més desfavorits quedarien 
en una  situació insuportable, que 
segurament portaria a confronta-
cions violentes. 

Altres ni volen veure, ni plante-
gen, ni comenten el problema. 
Fan com si no existís i parlen de 
la recuperació econòmica després 
de la pandèmia, com si la norma-
litat fos el que teníem abans del 
2019. Així els Fons Next Genera-
tion que Europa  promou arriben 
envoltats amb un secretisme, que 
no augura res de bo. 

Si el “decreixement” i el “desarro-

llisme”  no són el camí, sinó una 
alternativa política, s’haurien de 
trobar altres formes d’avançar 
vers el gran objectiu que és tenir 
una societat més sostenible. I s’hi 
podria arribar podent seleccio-
nar aquell creixement econòmic, 
que és sostenible i ecològicament 
neutre, evitant l’economia extrac-
tiva i invasiu que avui impera. 
Això comporta haver de seleccio-
nar nous espais d’actuació i limi-
tar-ne d’altres, cosa que  provoca-
rà grans protestes dels perjudicats 
però, com sempre, hi haurà qui 
s’enriquirà i s’empobrirà en la 
nova situació. Si volem ser conse-
qüents, les iniciatives han de sor-
tir de la ciutadania i els governs 
haurien de posar les condicions 
de convivència. Ni es pot caure 
en mans de l’estat planificador i 
ineficient, ni deixar  la direcció 
econòmica en mans dels grans 
grups, que cerquen només el seu 
benefici. 

No ens enganyem. El condicio-
nant més gran que tenim avui és 
la superpoblació. Per això s’han 
d’incentivar aquelles activitats que 
siguin respectuoses amb el medi 
ambient, que afavoreixin un repar-
timent més equitatiu de la riquesa 
i que portin a la plena ocupació. 
Tenim un problema seriós amb un  
debat insu�cient. I les solucions no 
es poden deixar en mans dels qui 
han afavorit una globalització i 
desregulació a la mida dels podero-
sos i que, adduint falsos pretextos 
econòmics,  ni saben, ni volen, ocu-
par-se de l’estat dels boscos i mars, 
de la pèrdua d’o�cis, de les petites 
empreses, del comerç de proximi-
tat, de la desertitzant de pobles, de 
les migracions entre països i que 
veuen la forma de perpetuar-se en 
el poder, en les confrontacions que 
hi haurà per sobreviure en aquest 
futur que s’acosta.   

Quin món volem?

Pocs equips de treball funci-
onen a un rendiment ade-
quat. És més, el fet que no 
ho facin acaba, en la major 

part de vegades, perjudicant el bon 
funcionament de les organitza-
cions. De la lectura de l’article de 
Mckinsey: �ree steps to building 
a better top team  i que és el re-
sultat d’una enquesta feta, a nivell 
internacional, a més de 100 empre-
ses multinacionals i a més de 600 
directius, es desprèn que hi ha tres 
característiques que poden fer que el 
teu equip obtingui un rendiment per 
sobre de la dels teus competidors.

• Aconsegueix les persones adequa-
des per l’equip i fes fora els que no 
encaixen. La màxima responsabi-
litat del CEO (Gerent) és la de cre-
ar i potenciar l’equip de les perso-
nes claus de les organitzacions. En 
aquest sentit, tot el que temps que hi 
dediquis, estarà ben invertit. La clau 
per aconseguir-ho és tenir clar què 
volem aconseguir com a equip i qui-
na és la contribució de cada mem-
bre, de forma individual, respecte 
dels objectius comuns. Si desencai-
xa, cal fer els canvis necessaris

• Assegura’t que l’equip directiu 
faci la feina que pot fer. Del resultat 
de l’enquesta es desprèn que només 
un 35% dels responsable de tirar 
endavant l’operativa ho fan seguint 
les directrius clares de l’equip di-
rectiu. Molts cops falta priorització 
del que es considera important en 
qualsevol organització: estratègia i 
persones

• Abordar dinàmiques i processos 
d’equip. Un element essencial en la 
gestió d’equips és que hi hagi col-
laboració entre ells. Del resultat de 
l’enquesta es deriva que només un 
35% tenien la sensació que hi havia 
“coŀlaboració productiva” entre les 

persones de l’equip. Hi ha diverses 
tècniques que millorar aquest punt. 
En primer lloc, cal entendre per-
què la gent no col·laboren de for-
ma efectiva i això es pot fer a través 
d’entrevistes a l’equip directiu, a la 
resta de gerents o �ns i tot un 360 
graus a líders individuals. En al-
guns casos també cal replantejar els 
sistemes interns d’organització i de 
gestió per tal de facilitar aquestes 
dinàmiques de grup.

És evident que cada equip és únic 
i que cada CEO haurà de gestionar 
de forma diferent cada equip. En 
de�nitiva, per millor el rendiment 
de l’equip directiu cal analitzar la si-
tuació inicial (diagnosi) i posterior-
ment fer els tallers o treball de camp 
necessari per crear les dinàmiques 
necessàries. Quan això passa, el 
CEO pot estar segur que l’equip di-
rectiu remarà en la mateixa direcció 
i que s’assoliran el resultats comuns 
desitjats.

Per aprofundir més en el tema dels 
equips, us recomano l’article: Com 
crear un equip d’alt rendiment? que 
es va publicar el passat mes de maig 
a La Veu i que estava centrat en les 
5 disfuncions dels equips i que com-
plementa molt bé alguns dels punts 
esmentats en aquest article d’avui.

Comencem?  

Pere Prat Gonzàlez
Empresari
@Pere_Prat

primer semestre de 2019, abans de l’esclat de la pandèmia.

“Cada equip és únic i que cada CEO haurà de 
gestionar de forma diferent cada equip.”

Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director de FeedBackGround
@cescalcal



Sector: Indústria 
Fundació: 2013
Ubicació: C/ del Dr. Pujades, 61 (Igualada)
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Amb la col·laboració de:

Dorsan: Solucions en filtració innovadores,
sostenibles i per a tot tipus d’indústria

www.dorsanfiltration.com

Nascuda a l’any 2013 a Igualada, en plena recessió econòmica, Dorsan no 
només ha aconseguit una reconeguda trajectòria nacional i àmpliament 
diversi�cada, convertint-se en empresa puntera del sector. L’empresa 
també ha assolit una expansió geogrà�ca mundial, que els ha permès no 

només operar des de l’Anoia al món, sinó obrir centres de producció a diversos punts 
del globus terraqüi.

Diuen que en temps de crisis és quan sorgeixen les millors idees, iniciatives i projectes 
empresarials. Poden ser arriscades i trencadores: de fet, una bona idea que provoqui 
innovar en el mercat, ni el temps de recessió econòmica i la detenen, al contrari, la 
impulsen. Com a mostra d’exemple, Dorsan, empresa que es dedica a donar solucions 
de �ltració, innovadores i sostenibles, va néixer en plena crisi econòmica, al 2013 a la 
capital de l’Anoia.
Esperit emprenedor

Al capdavant d’aquesta empresa familiar hi ha Domingo Sánchez, CEO de l’empresa: 
“Roda el món i torna al Born. Una dita com aquesta re�ecteix exactament, un dels pi-
lars del nostre creixement. Durant més de 30 anys vaig tenir l’oportunitat de voltar per 
tot el món. Conèixer a diferents cultures, fer molts contactes internacionals i aprendre, 
a la vegada, sobre la �ltració de molts tipus de líquids. Saps que no hi ha cap universitat 
que t’ensenyin �ltració?”, comenta Sánchez. Després d’una llarga etapa treballant per 
diverses multinacionals, el CEO de Dorsan va visualitzar que havia arribat el moment 
de crear la seva pròpia empresa: “Havia arribat el torn de poder fer el que jo volia. As-
sumint els errors, però també els èxits, en primera persona”.
Empresa puntera del sector. Living Filtration

El fet que hagi aconseguit durant gairebé una dècada, una reconeguda trajectòria 
empresarial i àmpliament diversi�cada, obrint nous fronts i fronteres arreu del món; 
descobrint i entrant a nous mercats; innovant i creant nous productes basats en la �l-
tració de tot tipus de sectors com el de l’alimentació i begudes, el químic-farmacèutic, 
la mineria, la generació d’energia... Els ha permès convertir-se en empresa puntera 
del sector perquè per sobre de tot, la força que els empeny a seguir endavant és que 
els hi agrada el que fan i ho viuen intensament. Per aquest motiu, no és casual el seu 
lema “Living Filtration”. “Quan vàrem començar, la majoria dels nostres productes teni-
en com a base la cel·lulosa i ens van enquadrar en el CNAE del paper. Però avui dia, la 
nostra activitat no té res a veure amb el sector paperer. Som una empresa que ofereix so-
lucions per �ltració de líquids, un sector dominat per multinacionals i molt potent. Vam 
patir una parada de mercat -foto �xa, m’agrada dir- durant els mesos d’abril i agost 2020. 
Tot el que ens demanaven eren �ltres per a mascaretes. A partir del mes de setembre, el 
mercat va despertar i les vendes es van disparar amb molta força”.

Expansió internacional

La internacionalització ha jugat un paper clau i transcendental per al creixement i 
consolidació de l’empresa. En l’actualitat, Dorsan disposa de centres de producció a 
Alemanya, Espanya i l’Índia. També té �lials comercials a França i Mèxic, cobrint els 
mercats europeus, sud-americans i asiàtics: “Alemanya va ser una gran escola per a 
nosaltres. És un mercat molt exigent i ens ha ajudat a millorar el nostre servei a tot 
arreu”, detalla Sánchez.

Com a mostra d’això, per donar el seu màxim valor afegit i diferencial amb els 
seus clients -que no només passa per oferir un servei ràpid-, sinó també, claudica 
en la proximitat i la conseqüent expansió mundial de l’empresa: “Per donar un 
bon servei, ens hem hagut d’instal·lar i poder estar molt a prop dels nostres clients. 
En 8 anys, el nostre creixement i diversi�cació ha sigut exponencial. França ha 
sigut la darrera incorporació, estem al cor d’Europa, a Estrasburg”.

Nous reptes

Ara és el torn de treballar en la coordinació de totes les �lials: “Funcionen com a 
diferents instruments d’una orquestra. A mig termini, tenim sobre la taula diver-
sos projectes per creixement orgànic i inorgànic. Tenim projectes per establir-nos a 
Xina i Sud-Àfrica. Ja estem venent allà i els clients ens volen sentir més a prop. Som 
una empresa global, i el creixement ara ens demana un major esforç en logística, 
personal, �nançament i temps”, conclou Sánchez. 

Domingo Sánchez, CEO de l’empresa

Doctor Pujades, 61
08700 IGUALADA

93 804 24 75
spain@dorsanfiltration.com
www.dorsanfiltration.com
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LA LLACUNA / LA VEU 

E l Grup de treball Aigua 
és Vida del GLA (Grup 
Local d’Acció de La 

Llacuna) ha iniciat la campa-
nya informativa “Volem saber. 
Volem respostes” sobre la situ-
ació de l’aigua al poble de La 
Llacuna.
La campanya te com a objec-
tiu:
1/ Afavorir el coneixement so-
bre la problemàtica derivada 
de la contaminació recurrent 
per nitrats i sulfats de l’aigua 
de boca disponible al munici-
pi i dels criteris emprats per a 
la gestió dels problemes d’es-
cassetat actuals.
2/ Informar a la població de 
l’existència d’una Xarxa Autò-
noma de Control  vinculada al 
Grup de treball Aigua és Vida 
que veri�ca mensualment 
la qualitat de l’aigua a tretze 
punts del municipi i dels re-
sultats obtinguts durant els 
darrers sis mesos.
3/ Conèixer la visió global i les 
accions de caràcter pal·liatiu 
i/o estructural que s’estiguin 
desenvolupant per part de 
l’Ajuntament al respecte. De 
forma concreta les referides a:
- Contingut i compromisos de 
calendari de les reunions amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua i 
la Diputació de Barcelona.
- Disponibilitat d’informació 
comparativa amb altres po-

Inicien una campanya sobre la 
situació de l’aigua a La Llacuna

El 4 de setembre, torna 
al Jazz Miralles

STA. M. MIRALLES / LA VEU 

E l proper dissabte 4 de 
setembre us esperem 
a la tercera edició del 

festival Jazz Miralles. Aques-
ta edició es farà a les 20 h. a la 
Plaça de l’Ajuntament i comp-
tarem amb l’actuació del Grup 
Smack Dab i les actuacions es-
pecials dels artistes convidats 
Anna Català, cantant, i Pau 
Sala al contrabaix.
Per tal de poder garantir les 
mesures sanitàries de preven-
ció de la Covid cal que feu la 

vostra compra d’entrades de 
manera anticipada a http://
entrapol.is/2Mfax
El grup es diu Smack Dab i està 
format per els nois més joves i 
prometedors del jazz actual: 
Oriol Vallès,trompeta; Lluc 
Casares, saxo; Jöel Gonzalez, 
piano; Joan Casares, bateria; 
i Pau Sala, baix. Tots ells han 
estudiat a Amèrica i al nord 
d’Europa. Els acompanyarà 
l’Anna Català a la veu amb una 
gran sensibilitat i més anys de 
vol, ha participat amb molts 
grups del Maresme.

Visita guiada al castell de Miralles
STA. M. MIRALLES / LA VEU 

D emà dissabte a les 
12 es farà una vista 
guiada al castell de 

Miralles a càrrec d’Anoia Patri-
moni. Podeu comprar les vos-
tres entrades al següent enllaç 
https://www.anoiapatrimoni.
cat/botiga/castell-de-miralles/
A tenir en compte per prepa-
rar la visita: 
 * Accés i circulació: normal, 
amb desnivells pronunciats.
* Roba i calçat: còmode, calçat 

sense talons. (barret a l’estiu)
* Barreres arquitectòniques: 
terra sense pavimentar. Esca-
les i desnivells.

Es tindran en compte totes les 
mesures de seguretat davant la 
Covid vigents en el moment 
de la visita.

bles usuaris de l’Aqüífer Car-
me-Capellades.
- Participació a la Junta Cen-
tral d’usuaris de l’Aqüífer Car-
me-Capellades.
- Previsió sobre un diagnòstic 
de possibles causes locals de la 
contaminació.
- Previsió de millores d’infor-
mació a la població.
- En quin punt està el com-
promís electoral sobre la mu-
nicipalització de la gestió de 
l’aigua.
La campanya s’ha activat mit-
jançant l’encartellament i la 
bustiada  d’un full explicatiu 
i la difusió per les xarxes so-
cials.
El Grup de treball Aigua és 
Vida “considerem l’aigua com 

a un element essencial per a 
la vida tal i com la coneixem, 
tant per les persones com pels 
ecosistemes.L’emergència cli-
màtica i el canvi global estan 
incrementant les afectacions 
sobre l’aigua amb un augment 
de la concentració de precipi-
tacions, sequeres i disminució 
de l’aigua dolça disponibles”, 
expliquen des del col.lectiu.
També exposen que “l’evidèn-
cia de l’escassetat d’aigua, que 
no es pot explicar solament 
per l’ús intensiu associat al 
darrer gran incendi forestal, 
i de la seva contaminació re-
current, con�rmada per la 
recent consideració del mu-
nicipi com a zona vulnera-
ble (ordre TES/80/2021 de 
9 d’abril) ens rea�rma en els 
objectius generals que per-
segueixen la recuperació del 
control sobre l’aigua a partir 
d’ una gestió més e�caç, trans-
parent, democràtica, arrelada 
als municipis i amb objectius 
socials i ambientals, i no guia-
da pel lucre”.

93 804 24 51

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

 691590613Av. Barcelona 9, Igualada - 938045802 -      

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
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VECIANA / LA VEU 

El passat diumenge 22 
d’agost el poble de Ve-
ciana va viure la seva 

festa major després de sus-
pendre l’edició de l’any passat 
en motiu de la pandèmia de 
la covid-19.
L’edició d’enguany va concen-
trar tots els actes en un sol 
dia i així va ser com el diu-
menge a les 12 hores va tenir 
lloc la missa en honor a la pa-
trona. L’acte, que tingué lloc 
a la sala polivalent del centre 
cultural de Cal Pesseta, per 
mantenir distàncies de segu-
retat entre els assistents, va 
estar acompanyat per les veus 
de la Coral de Veciana que el 
va cloure cantant els goigs de 
la Mare de Déu de Veciana.

Cançons de taverna
A les 7 de la tarda el grup 
Tururut Bonaigua va iniciar 
el seu concert de cançons de 
taverna amb el qual va en-
grescar el públic congregat 
a la plaça de Ramon Servit-
je. Amb les seves corrandes, 
cançons tradicionals, valsos, 
xotis i altres temes va tancar 
la festa grossa d’enguany de 
la forma més animada pos-
sible.
La festa, organitzada per la 
Comissió de Festes de Veci-
ana, va comptar amb la col-
laboració de l’Ajuntament 
de Veciana i la Diputació de 
Barcelona.

Montmaneu, a punt 
per a la Festa Major 

Veciana va viure la seva Festa Major

MONTMANEU / LA VEU 

El municipi de Montma-
neu viurà a partir de di-
jous vinent la seva Festa 

Major. Us avançem tots els ac-
tes previstos:

Dijous 2 de setembre
18:30h / Plaça Major. Cami-
nada Popular. Hi hauran dos 
recorreguts, un de curt i un 
de llarg, �ns arribar a Font de 
Mussa on es repartiran en-
trepans i refrescs pels tots els 
participants gentilesa de l’Ajun-
tament. Inscripció prèvia als 
telèfons 93 809 20 10 (Ajunta-
ment) o bé al telèfon 617 57 92 
33 (Carme Marsà). Cal portar 
calçat còmode i una llanterna 
per la tornada.
21:30h / Plaça Major. Engala-
nament de la plaça. Encesa de 
llums i traca amb l’hereuet i la
pubilleta.
22:30h / Plaça Major. Concert. 
Els reconeguts Stromboli Jazz 
Band, un grup de músics pro-
fessionals del Camp de Tarra-
gona, ens oferirà un magní�c 
concert de swing, dixieland, 
jazz popular i altres músiques.

Divendres 3 de setembre
20.00h / Plaça Major. Presenta-
ció i pregó del pregoner/ra.
20.30h / Plaça Major. EDUARD 
INIESTA, Trajecte Animal, una 
experiència musical total. 

Dissabte 4 de setembre
8.30h Repic de campanes. 
11.00h - 14.00h / Plaça Major
Montmaneu recicla. El Con-
sell Comarcal i l’Ajuntament, 
a través d’Anoia Verda, farà 
l’entrega gratuïta d’un kit de 
bosses per cada domicili.
11.30h / INAUGURACIÓ 
DEL NOU AJUNTAMENT.
12.00h / Plaça Major. Parla-
ments a càrrec de Núria Ma-
rín, presidenta de la Diputació 
de Barcelona i d’Àngel Farré, 
alcalde de Montmaneu. Tot 
seguit hi haurà una actuació i 
un refrigeri. Després, visita de 
portes obertes.
17.30h / Plaça Major. Especta-
cle infantil amb la companyia 
de teatre “Més Tumàcat”.
19.00h / Plaça Major. Bingo 
Popular amb magní�cs pre-
mis a la línea i al bingo.
22.00h / Plaça Major. Concert. 
El reconegut grup igualadí, 
Karaokes Band, ens oferirà un 
original i animat concert on es 
fusiona el karaoke amb versi-
ons d’ara i abans, apte per tots 
els públics.

Diumenge 5 de setembre
12.00h / Església de Santa 
Maria. Missa Solemne. Mis-
sa oficiada per Mn. Valentí 
Miserachs amb l’acompanya-
ment musical de la prestigio-
sa Orquestra Costa Brava.
13.00h / Plaça Major. Con-
cert-vermut. Orquestra Cos-
ta Brava.
19.00h / Plaça Major. Con-
cert de Festa Major amb la 
Costa Brava.

Dilluns 6 de setembre
9:00h / Plaça Major. Sortida 
cap a La Font de la Panadella 
amb bicicleta o a peu. En ar-
ribar, s’oferirà un esplèndid 
esmorzar.
11:00h / Pista Poliesportiva. 
Partits de tenis taula, futbol 
sala i bàsquet femení entre 
els equips locals CARRER 
AMUNT - CARRER AVALL. 
(Els participants rebran tro-
feus cedits per la Diputació).
12:00h / Capella de la Mare 
de Déu de la Creu. Missa de 
difunts.
18:00h / Plaça Major. Cursa 
atlètica. Categories infantil, 
juvenil i amateur, masculí i 
femení. (Els participants re-
bran trofeus cedits per la Di-
putació).
20:00h / Plaça Major. Hava-
neres amb el reconegut grup, 
“Els Pescadors de l’Escala”.
Tot acompanyat pel típic 
rom cremat.

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!
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L’Igualada Rigat estrena la pretemporada amb una derrota 
i una victòria
HOQUEI PATINS / LA VEU 

Massa d’hora li va ar-
ribar al nou IHC de 
Francesc Fernàn-

dez el primer partit o�cial 
(lliga catalana). Els arlequi-
nats van notar molt la dife-
rència de dies de preparació 
en comparació al Barça, ja 
de per si un rival temible a la 
seva pista i van acabar derro-
tats per 11 a 3.
Però més enllà del resultat es 
van veure coses positives en el 
joc i en l’actitud dels jugadors, 
en especial en els primers 15 
minuts.  Els igualadins es van 
avançar amb un gol de Ton 
Baliu i van ennuegar el joc 
ofensiu dels blaugranes amb 
una defensa intensa i ben 
muntada. Després, a mesura 
que van anar passant els mi-
nuts i les forces van començar 
a minvar, el Barça va passar 

a dominar partit i marcador. 
Però, sent com era un partit 
de preparació (o�cial però, 
alhora, clarament de pre-
temporada) s’ha de destacar 
que el tècnic rigat va poder 
fer jugar tots els seus homes 
(un dels objectius del par-
tit) inclòs el porter, Guillem 
Torrents, que ho va fer a la 
segona meitat i amb algunes 
aturades de mèrit.

Victòria en el segon partit 
contra el Girona
Primera victòria de la nova 
etapa Fernández a la ban-
queta de l’Igualada. Els igua-
ladins van competir bé i van 
superar de manera ajustada 
(però també justa) al Giro-
na en la segona jornada de 
la lliga catalana. I ho van fer 
a l’hora que coneixien que el 
seu primer rival a l’Ok Lliga 
serà el potent Reus Deportiu 

a les Comes.
La primera part va ser molt 
trabada i va acabar amb el 0 
a 0 inicial. A la segona tot es 
va moure. Només començar 
(1.45) Baliu va avançar als 
arlequinats amb una de les 
seves habituals culleres de 
llarga distància. Un minut 
més tard Palau va disposar 
d’un penal que no va poder 
apro�tar.
Al minut 10 el mateix Palau 
va veure una targeta blava per 
una enganxada d’estic. L’Ela-
gi li va aturar la FD a Rovira 
i l’equip va aguantar molt bé 
la inferioritat. Una circums-
tància semblant va passar tres 
minuts després. Riba no va 
poder superar Llaverola en 
una FD per targeta blava al 
portugués Fortunato i l’IHC 
tampoc no va treure pro�t de 
la superioritat.
L’1 a 0 s’eternitzava en el mar-

cador. Fins que el partit va en-
trar en els últims dos minuts. 
I va arribar el moment de la 
veritat. Tots dos equips van 
fet la desena falta, tots dos 
van tenir la FD però només 
un dels dos va saber treure’n 
rendiment. El Girona va en-
viar al ferro la seva i a falta de 
només 49 segons Bernat Yeste 
va fer el 2 a 0 de�nitiu.

Homenatge a Hermini Pla
A l’inici del partit es va fer 
un homenatge a un dels fun-
dadors del club, Hermini 
Pla. La seva família va ser 
a la Llotja i el seu fill David 
va fer el servei d’honor del 
partit. Després la pastisseria 
Pla va obsequiar als jugadors 
amb productes de la seva 
elaboració.

Primer i tercer lloc de 
Bou al trial d’Andorra

MOTOR / JOSEP M. VIDAL 

Amb un ajustat empat 
de punts, el que va 
decidir el primer lloc 

va ser el pilot que va utilitzar 
menys temps en completar el 
recorregut. Així es va decidir 
el trial d’Andorra en la seva 
primera jornada, en la qual el 
pierenc Toni Bou, amb Mon-
tesa, es va imposar a l’ulldeco-
nenc Adam Raga amb TRRS.
El segon dia, Raga, que li te-
nia votada al pilot anoienc, va 
aconseguir la victòria, rele-
gant a Bou al tercer lloc en 

aquest trial disputat al llarg 
del dissabte i diumenge per 
terrenys de la parròquia de 
Sant Julià de Lòria amb pun-
tuació independent per cada 
jornada.
El trial andorrà també pun-
tuava pel campionat del món 
a l’aire lliure de la categoria 
TR2. Hi participà el pilot de 
La Pobla de Claramunt Àlex 
Canales amb Sherco, que es 
classi�cà 12è i 10è respectiva-
ment. A la mateixa categoria 
hi participà el pilot del Piera 
Scan, Pol Medinyà classi�cat 
21è i 24è amb TRRS.

 

Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

Doble suspensió
a partir de 120€

E-bike 200€
en 24 quotes

(sense interessos)

NOVETAT MENDIZ BIKES A LA CARTA
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Igualada posa en marxa la segona 
edició del Festival Encambra’t
MÚSICA / LA VEU 

El Departament de Jo-
ventut de l’Ajuntament 
d’Igualada, conjunta-

ment amb el Quartet Altimi-
ra i el Quartet Neuma posen 
en marxa la segona edició del 
Festival Encambra’t. Aquest 
esdeveniment té la voluntat 
de fer arribar a tota la pobla-
ció, sobretot als més joves, la 
música de cambra, apro�tant 
i donant a conèixer espais 
emblemàtics d’Igualada i del 
conjunt de l’Anoia.
La tinenta d’alcalde, Carlo-
ta Carner, acompanyada per 
Laia Cuadras i David Andú-
jar, membres de l’organitza-
ció de l’Encambra’t ha estat 
l’encarregada de presentar 
la segona edició del festival, 
que s’iniciarà el 31 d’agost i 
comptarà amb una trentena 
de participants d’Igualada, 
l’Anoia i el conjunt del país. 
L’Encambra’t començarà amb 
una primera setmana intensi-
va de classes i assajos. Aques-

ta formació estarà impartida 
pels membres dels quartets 
Altimira i Neuma seguint els 
eixos que caracteritzen el fes-
tival: treballar amb joves mú-
sics, descobrir nous espais 
d’Igualada, i apropar la músi-
ca a llocs on habitualment no 
hi és present.
El concert inaugural de l’”En-
cambra’t” d’aquest any serà a 
càrrec del quartet de �autes 
“Neuma” amb l’espectacle 
“Origen” i es durà a terme a 
la capella del Zementiri di-
marts, 31 d’agost a les 20.30.
Després d’una setmana de 
classes i assajos, el diumen-
ge 5 de setembre, la Ca-
merata d’alumnes de l’En-
cambra’t oferirà un primer 
concert al pati del Museu de 
la Pell amb obres de Vanhal 
i Mozart, dos compositors 
vienesos units per la música 
de cambra.
Els dies 6 i 7 de setembre hi 
haurà concerts d’alumnes al 
Fortí de Sant Magí, a l’Hos-
pital Comarcal d’Igualada, i 

al pati de l’Escola de Música 
d’Igualada.
La tinenta d’alcalde i regido-
ra de Joventut, Carlota Car-
ner ha volgut destacar “la 
part més social i de reconei-
xement d’aquest Festival que 
en aquesta ocasió serà per al 
món sanitari per la feina que 
ha fet i segueix fent contra la 
pandèmia, amb un petit con-
cert homenatge a l’Hospital 
Universitari d’Igualada”
El dia 8 de setembre, els 
alumnes d’”Encambra’t” 
participaran en la inaugura-
ció de Cal Badia a les 20 h 
oferint un concert. Cal Badia 
és l’edifici central per l’En-
cambra’t on els alumnes han 
assajat i rebut les classes. El 
10 de setembre es realitzarà 
el concert de cloenda.
Les entrades als diferents 
concerts són limitades i es 
poden reservar a través del 
mail encambrat@gmail.com. 
Podeu consultar tota la in-
formació i programació a: 
www.encambrat.com.

DANSA / LA VEU 

Q·arts, centre de Salut 
i Dansa d’Igualada, 
va participar amb 

quatre coreogra�es represen-
tant l’Equip Nacional, entre 
més de 120.000 ballarins de 
62 països d’arreu del món, a 
la Final Mundial del Dance 
World Cup a Anglaterra, as-
solint molt bons resultats. Es 
va aconseguir una segona po-
sició i una medalla de Bron-
ze en Small Grup Mini Con-
temporary “Is this a Dream?”, 
Coreogra�a de Cristina Que-
raltó, amb les petites balla-
rines: Naia Valldaura, Àneu 
Estruch, Carla Ruiz, Mila 
Valldaura i Nina Ruiz, amb 
una puntuació de 79,3.
“Playing at the End of the 
Universe”, 7ª posició, amb les 

ballarines Mila i Naia Vall-
daura i coreogra�a de Cristi-
na Queraltó, amb 76,9 punts, 
en Duet Mini Contemporary.
“A Change Is Gonna Come”, 
interpretada per Anna Ballet 
i coreogra�a de Laia Riba, 12ª
posició, amb 81,8 punts, en 
Solo Senior Contemporary.
“Spring Legs”, interpretada 
per Carlota Riba, Laia Mun-
né i Gal·la Pallarès, coreogra-
�a de Cristina Queraltó, 20ª 
posició, amb una boníssima 
puntuació de 79,4 en Chil-
dren Trio Contemporary.
En un curs complicat, aques-
tes ballarines han superat 
amb escreix les expectatives 
gràcies a la seva passió, cons-
tància, il.lusió i al suport de 
les seves families!
Des del Q·arts, tot l’equip està 
molt orgullós de totes elles.

Q·Arts aconsegueix la 
medalla de Bronze a la 
Final Mundial de Dansa

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



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.

PRINCIPIS DE LA DÈCADA DEL 1930. 
L’ANTIGA I GRAN BASSA DE “EL MOLÍ DE L’ABADIA”.

Fotogra�a procedent, entre d’altres, dels Arxius del CECI; que 
és obra d’en Josep Bisbal. Endemés, tota la documentació sobre 
aquest vell i històric Molí, també anomenat el “Moli de l’Alert”, 
forma part de les recerques i publicacions del CECI; i, per ex-
tensió, dels fons de l’Arxiu Comarcal i de la Biblioteca, a més de 
llibres publicats.

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

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

EXPOSICIÓ / LA VEU 

“Dos rams de �ors. Les 
Brigades internacionals 
a l’Urgell i la Segarra el 

maig de 1938” és el títol del 
documental i de l’exposició 
que des de divendres 3 de se-
tembre es podran veure al lo-
cal d’Òmnium Anoia a Igua-
lada, i que recorda els 40.000 
joves voluntaris d’arreu del 
món que durant la guerra civil 
van venir a lluitar al costat de 
l’Exèrcit Popular de la Repú-
blica espanyola per la demo-
cràcia, per la llibertat i contra 
el feixisme.
Gràcies al material fotogrà�c 
de la “XVth. Abraham Lincoln 
International Brigade“ ha estat 
possible recuperar la història i 
alguns dels esdeveniments del 
pas d’aquesta brigada per les 
terres de la Segarra i de l’Ur-
gell durant el mes de Maig de 
1938. Les imatges també han 
permès localitzar les tombes 
intactes de dos voluntaris de 
la brigada Abraham Lincoln 
al cementiri de Tàrrega: la del 
soldat Juan Medina Palmero 
i la del tinent William Mitc-
hell Digges enterrats els dies 

25 i 29 de maig de 1938. Amb 
aquestes imatges i amb el ma-

terial documental recuperat 
s’ha fet l’exposició i també el 

documental que acompanya 
la mostra.
L’exposició es podrà visitar 
des del 3 �ns al 17 de setem-
bre al local d’Òmnium Anoia 
(carrer Santa Maria número 
12) de dilluns a divendres de 
19h a 20:30h. L’acte d’inaugu-
ració tindrà lloc el divendres 3 
a les 19:30h amb la presència 
de l’historiador Jaume Ramon 
Solé, guionista del documen-
tal i de l’exposició. En el trans-
curs de l’acte, també es farà la 
presentació d’una sèrie de sis 
podcasts realitzats per Miquel 
Ramon Roig a Ràdio Tàrrega 
sobre el contingut de la mos-
tra, i es podran escoltar mit-
jançant codis QR.
Aquesta exposició s’emmarca 
en el cicle d’activitats culturals 
que Òmnium Anoia celebra a 
la comarca amb motiu del seu 
50è aniversari, la majoria en 
col·laboració amb altres enti-
tats, llibreries i equipaments 
culturals de l’Anoia. Tots els 
actes són gratuïts, i qui hi 
vulgui col·laborar ho pot fer 
adquirint el marxandatge que 
Òmnium té a la venda a la seu 
d’Igualada de dilluns a diven-
dres de 19h a 20:30h.

Òmnium Anoia organitza una exposició sobre els 
voluntaris d’arreu del món que van lluitar aquí per 
la República durant la guerra civil

PINTURA / LA VEU 

Aquest diumenge passat 
21 d’agost vaig anar a 
Montmaneu a veure 

l’exposició a l’oli d’Antònia Casa-
novas. Una pintora que de petita 
apro�tava tots els espais lliures 
dels quaderns de l’escola per fer-
hi un dibuix i que amb els anys, 
entre formes i colors, ha obert 
una porta al món de la pintura. 
Aquesta artista ha recorregut un 
llarg camí i ara domina la tècni-
ca i soluciona els reptes que es 
planteja amb destresa. Tots els 
quadres de la sala tenen molta 
força, només les tècniques mix-
tes els fan diferents. 
De fet, a l’obrir la porta ja no-
tes que hi �ueix una atmosfera 
plena de llum i de vida. Mires 
a totes bandes i et quedes sor-
près de tants colors i no pots 
decidir de cop quin et faries teu. 
Però arriba el moment màgic, 
allà està, amb la “La mirada al 
món”. És un quadre petit, però 
no el menys intens. Un ull po-
tent, expressiu en forma i colors, 
amarat de somnis que la pintora 
va escollir. Resumint, és pintura 
d’emoció i coneixement, amb 
tècnica molt elaborada.

Exposició de 
pintura a l’oli 
d’Antònia 
Casanovas a 
Montmaneu



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Des d’un àmbit local, tot un homenatge a les llibreries, 
en una icònica i lliure �guració de “Cal Jordana”, al mural de la Plaça del Rei 

(1a part)

A propòsit de l’agenda que ha co-
mençat a presentar-se cara a la 
capitalitat de la cultura catalana 

l’any 2022, Igualada va viure de prime-
ra mà, durant uns dies del passat mes de 
juliol, la creació/ confecció d’un mural, 
a la Plaça del Rei, que apunta a ser un 
merescut homenatge a les “llibreries de 
tota la vida”; en summa una iconogra�a 
sobre món de les llibreries, en la qual i 
en aquest cas es concedeix una especial 
remembrança -�gurada i lliure- a la me-
mòria de l’emblemàtica llibreria de “Cal 
Jordana”, de la mà de l’artista igualadí Al-
bert Álvarez Marsal.

Tot i que aquest mural té un caràcter fu-
gaç, només durant l’any de la capitalitat 
cultural, tota aquesta fantàstica creació de 
la puntura mural urbana suggerirà al de-
curs d’un llarg període una projecció, per 
part de qui el contempli, que va molt més 
enllà de copsar des d’un cromatisme nos-
tàlgic una mirada testimonial i represen-
tativa d’una llibreria icònica. És més, l’obra 
traspua amb encert el mateix escenari que 
il·lustra, i és tot un convit –per la seva im-
portància- a descobrir, o redescobrir una 
vegada més, la història de l’emblemàtica 
Llibreria de cal Jordana, popularment, 
“Cal Jordana”; un capítol que es presentarà 
la propera setmana en aquestes pàgines.

Per�l personal i professional de l’Albert 
Álvarez Marsal. Nascut a Igualada, el 1960, 
i resident a Barcelona,  aquest artista és un 
il·lustrador i dissenyador format acadèmi-
cament en les arts del dibuix tècnic, a Es-
cola Superior d’Arts i O�cis de La Llotja, 

de la capital catalana; decantant-se temps després per 
l’univers de la il·lustració. Considerat, als nostres dies, 
un dels grans professionals de l’esfera de la il·lustració 
editorial, històrica i cientí�ca, a més de pintura mural 
i d’animació, de notable referència a l’Estat Espanyol, 
la seva obra es visible en diversos espais artístics, ins-
titucionals i urbans, endemés d’indrets tan destacats 

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

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

aperitiuscatalans@hotmail.com

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa
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com: el Museu Arqueològic Nacional (Madrid), 
el Cosmocaixa, el Museu de Màlaga, el Museu 
Nacional de Qatar, el Museu Arqueològic d’As-
túries. De fa anys, aquest autor forma part de la 
cooperativa barcelonina d’il·lustradors i disse-
nyadors DBòlit, ubicada al barri del Poblenou, 
on hi té el seu estudi.
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Una crida espiritual
A Tous •  Corpus Christi

REDACCIÓ/ 

Daniel (Bartosz Bielenia) és un 
jove de 20 anys que, durant el 
temps que passa en un centre 

de menors, té un despertar espiritual al 
sentir la seva crida divina, però els seus 
antecedents criminals li impedeixen 
l’accés al seminari, arrencant les seves 
esperances. No obstant això, quan és 

alliberat del centre i enviat a un petit 
poble per exercir com a mosso d’un 
taller de fusteria, Daniel veu la seva 
oportunitat de tornar a reprendre el 
seu somni i es presenta com l’enviat per 
la parròquia per succeir a l’ancià cape-
llà de la vila. Però el que no sap Daniel 
és que en aquest poble es trobarà amb 
un misteri major, un secret que està 
destrossant a aquesta comunitat.

Retorn al barri
Estrena •  Candyman

REDACCIÓ/ 

En un futur proper, Nicolas 
Bannister (Hugh Jackman) 
té un negoci que consisteix 

en que els seus clients puguin re-
viure qualsevol record que desitgin. 
La seva vida canvia quan coneix a 
Mae (Rebecca Ferguson), una dona 
que només va a la consulta per po-
der recordar on va deixar les seves 
claus. Però aquesta trobada, aviat 
es converteix en un apassionat ro-
manç. No obstant això, un dia Mae 
desapareix sense raó i Nick es queda 
desolat. Farà tot el possible per tro-
bar-la, la qual cosa implicarà tornar 
al passat per descobrir la veritat so-
bre la dona de la qual s’ha enamorat.

Redescobrir el teu amor
Romàntic •  Reminiscencia

REDACCIÓ / 

C abrini Green, el mateix ve-
ïnat on va començar la lle-
genda, és ara un barri de 

Chicago gentrificat. Una dècada 
després que l’última torre de Ca-
brini fos enderrocada, Anthony 
McCoy (Yahya Abdul-Mateen) i 
la seva nòvia Brianna Cartwright 
(Teyonah Parris), s’instal·len en un 
apartament de luxe d’aquest barri, 
completament diferent al que va ser 

i ple de millennials que desconei-
xen el seu fosc passat. Un passat ple 
d’històries fosques, entre elles, la 
de Candyman, un fantasma amb un 
ganxo en lloc de mà que apareix si el 
seu nom es pronuncia cinc vegades 
davant d’un mirall.
Aquest film, dirigit per Nia DaCos-
ta, és una relectura d’el relat de ter-
ror The Forbidden escrit per Clive 
Barker, a més d’una continuació es-
piritual de l’film de Bernard Rose, 
Candyman (1992).

VINE A L’ESCOLA 
DE BÀSQUET

Reserves a: 639 522 176  ·  cbi.coordinacio.iniciacio@gmail.com



   GARCÍA Y GARCÍA 
Espanya. Comèdia. De Ana Murugarren. Amb 
Pepe Viyuela, José Mota, Eva Ugarte
Hispavia, una aerolínia d’estar per casa, està en di�cultats: 
ni els seus números quadren, ni els seus avions volen. En un 
intent desesperat de salvar la companyia, decideixen con-
tractar un prestigiós consultor i un expert mecànic simultà-
niament. Els dos es diuen Javier García. La casualitat i la de-
sorganització de l’empresa, faran que els dos siguin confosos 
i intercanviïn els seus papers des del principi. 

   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. 

  LA PATRULLA CANINA: LA PELÍCULA
Estats Units. Animació. De Cal Brunker. Amb Iain Armita-
ge, Marsai Martin, Yara Shahidi
Ryder i la resta dels cadells són enviats a Adventure City 
per evitar que l’alcalde Humdinger converteixi la bulliciosa 
metròpoli en un estat de caos. Adaptació cinematogrà�ca de 
la popular sèrie de televisió infantil.

   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 el trepitgin, l’atropellin, o el 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. 

   D’ARTACAN Y LOS TRES MOSQUEPERROS
Espanya. Animació. De  Toni García. Amb  Miguel Ángel 
Pérez, Ana Ángeles García, Eduardo Jover
D’Artacán viatja a París amb l’objectiu d’esdevenir un “mos-
queperro”. Allà coneix els tres mosqueperros Amis, Pontos i 
Dogos, amb els quals viurà gran quantitat d’aventures men-
tre s’enfronta als plans del cardenal Richelieu. A més, també 
coneixerà i s’enamorarà de Julieta, qui és una donzella de la 
reina.

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/CANDYMANY
Dv a Dg i Dc: 16:00/18:10/20:20/
22:30
Dl i Dj: 18:10/20:20/22:30
Dc: 20:20/22:30
1/CANDYMANY VOSE
Dc: 18:10

2/D’ARTACAN Y LOS TRES 
MOSQUEPERROS 
Dv a Dj: 17:00

LA CANCIÓN DE LOS 
NOMBRES OLVIDADOS
Dg: 17:30

CORPUS CHRISTI
Dg: 19:10
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SENSE SESSIONS 
DE CINEMA

2/EL BEBÉ JEFAZO: 
NEGOCIONS DE FAMILIA
Dv a Dj: 19:00
2/ EL ESCUADRÓN SUICIDA
Dv a Dj: 21:15

4/GARCÍA Y GARCÍA
Dv a Dg i Dc: 16:45/19:10/21:30
Dll Dt i Dj: 17:30/19:50/22:10

5/LA PATRULLA CANINA: LA 
PELÍCULA
Dv a Dg i Dc: 16:15/18:20
Dl Dt i Dj: 18:15
5/A TODO TREN. DESTINO 
ASTURIAS
Dv a Dg i Dc: 20:25
Dl Dt i Dj: 20:20
5/ESCAPE ROOM 2: MUERES 
AL SALIR
Dv a Dg i Dc: 22:25
5/TIEMPO
Dl Dt i Dj: 22:20

6/LA PATRULLA CANINA: LA 
PELÍCULA
Dv a Dj: 17:15
6/DESCARRILADOS
Dv a Dj: 19:25/21:45

7/REMINISCENCIA
Dv a Dg i Dc: 16:50/19:30/22:05
Dl i Dj: 17:00/19:35/22:05
Dt: 19:35/22:05
7/REMINISCENCIA VOSE
Dt: 17:00

8/JUNGLE CRUISE
Dv a Dj: 17:20
8/FREE GUY
Dv a Dj: 19:55/22:15
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Tota la informació de la teva comarca en un clic



“Derry Girls” és 
una comèdia hila-
rant, amb un toc 

d’innocència 
“pròpia” de l’època 

però no és un humor 
blanc en absolut. 

En ple con�icte polític a Irlan-
da del Nord en els 90, cinc es-
tudiants de secundària d’una 
escola de monges s’enfronten 
als reptes de l’adolescència. 
“Derry Girls” passava sense 
pena ni glòria pel catàleg de 
Net�ix, quan, de cop i vol-
ta, s’ha convertit en una sèrie 
lloada per la crítica i amb una 
bona colla d’adeptes. La sè-
rie ja és un èxit a Irlanda (les 
“dues” Irlandes), però fora de 
les illes acaba d’explotar. I, a 
Catalunya, només es pot veure 
en versió original subtitulada. 
Cap obstacle per a que sigui 
un dels referents seriò�ls d’ara 
mateix.
Hi ha tant material que és difí-
cil estar al corrent de tot el que 
val la pena i hi ha moltes jo-
ies que no aconsegueixen ser 
captades pel radar del seriò�l. 
Una d’elles és “Derry Girls”, sè-
rie nord-irlandesa que, havent 
estat tot un èxit a Channel 4, 
ha arribat d’amagat a la resta 
del món via Net�ix.
Estrenada al Regne Unit ni 
més ni menys que al gener de 
2018 i renovada per una sego-
na temporada res més emès el 
primer episodi, “Derry Girls” 
és una comèdia esbojarrada 
de sis episodis escrita per Lisa 
McGee ( ‘Being Human’, ‘�e 

Les millors Sèries

Derry Girls, Irlanda del Nord com mai l’havies vista 
Sorprèn a propis i extranys l’èxit d’una sèrie en versió original subtitulada sobre la vida un grup d’adolescents 
a l’Irlanda del Nord dels anys 90, i en clau d’humor

White Queen’) i protagonitza-
da per Saoirse-Monica Jack-
son, Louisa Harland, Nicola 
Coughlan, Jamie-Lee O’Don-
nell i Dylan Llewellyn.
Ens trobem a Londonderry 
(o només Derry, si ets només 
irlandès) durant l’escalada del 
con�icte d’Irlanda de Nord 
el 1990. Erin (Jackson), Orla 
(Harland), Clare (Coughlan) i 
Michelle (O’Donnell) són un 
grup de noies adolescents que 
su�cient tenen amb aprovar el 
curs i la resta de les seves pre-
ocupacions de joves com per 
haver de lidiar amb amenaces 
de bomba i altres coses en un 
dels nuclis del con�icte armat.
En el primer episodi conei-
xem a James (Llewellyn), cosí 
de Michelle que acaba d’ar-
ribar de Londres. Com en la 
part catòlica de Derry ser an-
glès (i parlar amb accent lon-
dinenc) és gairebé suïcidar-se, 

no pot anar a l’escola de nois 
perquè li donarien una pallis-
sa.
Així que James es converteix 
en el primer alumne noi al 
col.legi de monges on van les 
nostres protagonistes, la qual 
cosa no li lliura de constants 
humiliacions. I no només per 
part dels adolescents, sinó 
també de la família, a la qual 
cal donar de menjar a part.
“Derry Girls” és una comè-
dia hilarant, amb un toc d’in-
nocència “pròpia” de l’època 
però no és un humor blanc en 
absolut. És una barreja sensa-
cional de monges, capellans, 
“miracles” i de joves que no 
deixen de �car-se en embolics 
i intenten sortir airosos dels 
seus embolics.
Si vau viure els 90 no deixareu 
de corejar la banda sonora re-
pleta de grans grans temes del 
pop de l’època amb, per des-
comptat, èxits de �e Corrs i 
altres bandes d’origen irlan-

dès. Però no és una sèrie que 
abusi del factor nostàlgia, en 
aquest sentit.
Només amb aquesta classe 
d’humor es podrien tractar 
temes tan espinosos com el 
con�icte entre catòlics i pro-
testants a Irlanda d’aquesta 
manera. Els personatges són 
tan atípicament irreverents 
que són entranyables. Són tan 
disfuncionals que se’ls agafa 
l’afecte su�cient per compren-
dre’ls i estimar-los. Les seves 
situacions són intenses dins 
de la necessitat de fer-se notar 

i poder sobreviure. Tenen la 
capacitat de transmetre i rela-
tivitzar una realitat tristament 
coneguda. 
Les seves dimensions analí-
tiques traspassen l’uniforme 
per completar la complexa 
realitat. Un èxit que aques-
tes personalitats irresistibles 
es mostrin naturals. Un en-
cert que les trames siguin tan 
simples dins de la diversitat. 
Els estereotips són tractats 
de manera que la seva icòni-
ca imatge es torni humor per 
poder entendre’ls. El referent 
referenciat. Tot es empatitza i 
tot s’exempli�ca. A el �nal és 
l’humor, la ironia, la �egma 
britànica la que representa la 
complexa societat anglesa i les 
seves circumstàncies.
La música, cuidada i encerta-
dament triada, afegeix ritme 
i intencionalitat. Un factor 
d’autenticitat que s’agraeix.
Llàstima que només siguin sis 
episodis de 20 minuts.  

Només amb aques-
ta classe d’humor 
es podrien tractar 
temes tan espino-
sos com el conflic-
te entre catòlics i 

protestants a Irlanda 
d’aquesta manera. 
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Menú de dilluns a diumenge per 7,70€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili



GEOGRAFIES INEXCUSABLES

Cartagena d’Índies, tal vegada el major exponent civil,
religiós i militar del colonialisme espanyol.

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa
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A tombants de l’estiu, i pensant en una de les ciutats que qualsevol 
ànima viatgera hauria de descobrir alguna vegada a la vida, aquí deixo 
aquesta –diguem-ne- assignatura pendent… Cartagena d’Índies.

Tot limitant amb la desembocadura del riu Magdalena, en  un prominent 
marítim mirant a les aigües del Mar Carib, t’obre les portes d’Amèrica de Sud 
Cartagena d’Índies, una ciutat fundada a l’any 1533, per Pedro d’Heredia 
qui, després de la primera denominació de Sant Sebastià de Calamar (nom 
originari dels indígenes “Calamari”), la rebatejaria i li imposaria el nom de 
Cartagena d’Índies. Això és Cartagena d’Índies, perquè el seu emplaçament 
sobre una  badia recordava a la Cartagena del llevant espanyol; alhora que, 
per aquells temps de navegants i conqueridors, se suposava que Colom havia 
arribat les Índies Orientals. 

Molt aviat, Cartagena d’Índies esdevindria un punt clau per als conqueridors 
espanyols en el sentit d’avançar i endinsar-se per les contrades del litoral americà; 
és a dir, Cartagena va convertir-se en un dels ports de mar més importants 
per a controlar i explotar les noves terres –possessions- conquerides pels 
espanyols a l’altre costat de l’Atlàntic. Per descomptat, pels seus límits portuaris 
van arribar les tropes dels navilis dels tots els colonitzadors que es dirigien, en 
un primer avanç, cap a les veïnes demarcacions andines, i després cap a les de 
l’est, establint, de retruc, aquest estratègic port de mar en el principal mercat 
d’esclaus de tot el Carib; i, més encara, el punt d’embarcament de bona part 
de l’or americà destinat a la metròpoli. Precisament, a propòsit d’aquest gran 
negoci, per tal d’evitar possibles accions de la pirateria, de seguida els colons 
espanyols van construir unes més que gegantines forti�cacions, els forts de 
Sant Ferran, el de Sant Josep i la fortalesa de Sant Felip, bastions que han arribat 
a nostres dies com a testimonis imperdurables d’aquella brutal conquesta 
que, al costat de les edi�cacions residencials del colons i de les voluminoses 
muralles, donen fe d’una veritable obra mestra de l’enginyeria militar -sobre 
aquells dominis- que perseguia, abans que res, la transformació de tot el 
perímetre colonitzat (l’actual casc antic emmurallat) en una plaça realment 
inexpugnable. De fet, Cartagena d’Índies, en tant que  ciutat, no va aconseguir 
la seva independència del Regne d’Espanya �ns el novembre de l’any 1811, 
bo i consolidant-se com el primer territori de l’actual Colòmbia a declarar-se 
plenament independent, després de Caracas, la capital de Veneçuela.

Als nostres dies, més enllà de denunciar l’acció colonitzadora i d’espoli 
llargament duts a terme pels representants d’un Regne d’Espanya; des d’una 
perspectiva viatgera i de descoberta d’unes geogra�es inexcusables, allà 
estant, endemés de les construccions militars i portuàries, no pots passar 
per alt l’amable passeig urbà que et va presentant, pas a pas, una atresorada 
i captivadora arquitectura que con�gura la millor expressió artística de 
l’impressionant llegat colonial, tal i com ho delaten: la Plaça Reial de la Duana 
i el traçat lineal d’uns bells carrers vestits amb “casones” de tots colors i unes 
gastades llambordes, vies embolcallades d’emblemàtiques esglésies i convents. 
Tot plegat, un magní�c aparador d’edi�cis que il·lustren les millors estètiques 
de les arts del Renaixement i del Barroc colonials, atès que la metròpoli n’era 
tot un model.

En ple segle XXI, Cartagena d’Índies, ha aconseguit ser la ciutat més visitada 
de Colòmbia. El seu casc històric, en de�nitiva la Ciutat Emmurallada, va 
ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, a l’any 1984; i val 
a dir que -un cop l’has coneguda- es correspon amb aquella genuïna “ciutat 
colonial” que estudiaves als llibres d’Història de l’Art; especialment per alguns 
dels seus racons privilegiats, a l’entorn de la Plaça de Sant Pere Claver i l’església 
contigua del mateix nom, dedicades –�xem-nos-hi!- a un missioner català, 
suposadament un dels més altruistes en l’exercici de la seva tasca (?).

Després, els camins que bordegen els seus imponents baluards et suggereixen 
unes inesborrables i espectaculars panoràmiques dels capvespres sobre unes 
aigües caribenyes que, poc tenen a veure amb les de l’Oceà Pací�c que banya 
la resta de la costa colombiana.



Agost
27: Mònica; Cesari; David.

28: Agustí; Alexandre; Edmund.
29: Martiri de Joan; Victor; Sabina.

30: Pamaqui; Bononi; Fantí.
31: Ramon; Paulí; Aristídes.

1: Josué; Artur; Constanci; Gil.
2: Alpidi; Pròsper; Zenon. 

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

JOSEP ELIAS FARRÉ

U na mica més refet del 
xoc anímic que va 
produir-me el tras-

pàs de l’Hermini, intento es-
criure quatre ratlles en recor-
dança seva.
Érem de la mateixa lleva. 
Ambdós varem néixer l’any 
1931. Ens coneixíem de jo-
venets; de quan el meu ger-
mà Lluís (acs) va començar 
d’aprenent a la Pastisseria Pla. 
Allí va conèixer al Sr. Manuel i 
a la Sra Olimpia, pares del Joe 
i de l’Hermini. Llavors aquest 
darrer començà aprendre l’o�-
ci, que continuà seguint al seu 
pare de qui, entre altres coses, 
va aprendre a fer les típiques 

Recordant l’Hermini Pla
“Coques d’Igualada”, el “sou-
venir” més dolç d’aquesta ciu-
tat. El Lluís, llavors intervenia 
també amb feines a la Granja 
Pla i al Mirasol, un “mesón” 
que dóna nom a tot un indret 
igualadí. Jo vaig conèixer més 
a l’Hermini, i a la Carme, la 
seva esposa, quant el  banc ens 
va obligar a fer “jornada inten-
siva”, de 8 a 3, per tal de que a 
la tarda poguessim “ganarnos 
el mendrugo”, treballant en al-
tres despatxos. 
Només sé jo els maldecaps, 
que tenia l’Hermini per a pa-
gar les factures, totes de cop, 
d’ametlla trinxada, de la fruita 
con�tada, les �gures de xoco-
lata, la mantega per fer “sares” 
i altres elements per a fer mo-

nes i portar-les. Era quan la 
gent ja havia menjat la Mona i 
deien: “Aquests, per Pasqua, es 
forren!”... Això sí, la pastisseria 
no retornà mai cap lletra!.
Si mal no recordo, l’Hermi-
ni fou un dels promotors  de 
la UBI (Unió de Botiguers 
d’Igualada) per promocionar 
el comerç igualadí.
Fou un pioner en jugar a l’ho-
quei sobre patins. Recordem 
com l’aplaudíem quan era ju-
gador de l’Igualada H.C. en 
els temps inicials quan l’equip 
jugava a la pista de l’Astòria. 
Com recorda el seu nebot Ma-
nuel (�ll del Joe i la Madrona) 
fou, precisament l’Hermini 
qui, amb dots de dibuixant, 
dissenyà l’escut de l’IHC.
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L’Hermini fou soci del Gremi 
de Pastissers de Barcelona, i 
en certa ocasió feu que la Fes-
ta anyal, en honor de la “Mo-
reneta”, se celebrés a Igualada.
Tenia molta amistat, amb els 
mags de la xocolata, la família 
Escrivà, de la qual en fou dei-
xeble i va aprendre, en el seu 
obrador, a manipular aquest 
producte que tant es fa servir 
en el ram de pastiseria.
Un dia va fer venir el Sr. Es-
crivà, pare, per tal de que do-
nés una conferència al Cercle 
Mercantil. Jugant amb el seu 
nom dèiem: “el Mini de cal 

Pla”, però  en fou el “Maxi...”
Ens ha deixat un igualadí de 
pedra picada. Un home tre-
ballador i molt bona persona, 
cordial i afable, que ens caldrà 
recordar. Ara quan veurem un 
escut de l’Igualada H.C., re-
cordarem, amb nostàlgia, que 
el seu dissenyador fou l’Her-
mini.
Trametem el nostre més sentit 
condol a tota la família seva, 
principalment a la Carme, que 
serà qui més l’enyorarà. Recor-
deu que sempre anaven junts, 
a tot arreu?
Reposi en pau!

En record de Paquita Tort Aribau, 
vídua d’Antoni Prat Gelabert

L’esposa del poeta ens ha deixat,
fent camí per trobar-se amb son espòs.

Les forces por a poc ja li han minvat
i albira ja tan sols un bon repòs.

La vida cent-tres anys li ha regalat
i ella, molt cofoia els ha gaudit.

Sos ulls, aquest cel blau, han contemplat,
quan l’ànima, se n’hi anava, del seu pit.

Els teus, deixes en terra, amb el dolor,
però enfortits amb la fe del bon San Crist,

que t’espera al seu redós, amb la dolçor,
del bon Pare que acull a tots els fills.

La pregària, de tots, no et faltarà
i en el cor, guardarem el teu record.
A l’ombra del Sant Crist reposes ja,
dolçament i abraçada a ton espòs.

Vola en pau, i que al cel ens puguem veure.

Antoni Miranda Pallarès, 23 d’agost de 2021

Eusebi Hernández i Guerrero

Als 25 anys del seu traspàs.

SEMPRE ET RECORDAREM...
T’ESTIMEM

Igualada, agost de 2021

En record del senyor

José María Jesús García Suárez

Sus queridos hijos: José María, Ana, Maite, Paloma, Jesús, Juan, María Jesús, Pepe, Luís, y Lara (con amor de 
hija); sus queridos nietos: Paloma, Álex, Emma, Maia, Joan, Miquel, Marina, Mario, y Marcos; su viuda Dolores; 
María Reyes, y demás familiares, quieren agradecer las muestras de duelo y de apoyo recibidas en la misa de 
despedida que tuvo lugar el pasado domingo día 22 de agosto, en el la sala auditorio del Tanatorio de Igualada.

Posteriormente, siguiendo su voluntad, fue incinerado, y sus cenizas, tras la última misa de despedida que 
tendrá lugar el próximo sábado 11 de septiembre, a las 13:00 horas, en la iglesia parroquial de la Puebla de 
Lillo (León), reposarán en el cementerio municipal de dicha localidad.

Descanse en Paz

Falleció cristianamente el pasado viernes 20 de agosto, a la edad de 79 años.

Igualada, agosto de 2021Funerària Anoia, S.L.

El Señor lo haya acogido en su seno

En recuerdo de:
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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

Obert cada dia 
a partir 

de les 19h

938 03 18 64

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Migdies de dilluns a 
diumenge obert 
Dimarts tancat
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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
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Mots encreuats per Pau Vidal

Solucions d’aquesta setmana                           

HORITZONTALS: 1. Rivalitats que totes les comunitats es volen fer a elles mateixes / 2. 
A parer d’un valencià és com semblar. Transmeto preguntes a altes instàncies / 3. La � del 
món. Pa empaquetat a ritme de heavy hispànic. Final del partit / 4. Una mort ben formal. 
Per cada unitat en calen dues / 5. No li interessen gens ni les mens ni els corpores sans. 
Oïes en certa manera l’escapçament de la lesió / 6. Extrems de l’Inter. Digne de con�ar-se 
a la Medicina. Raja fotent-li un roc / 7. Fibra extreta del capoquer, que no basta mai. Per 
ser de les pestanyes no és prou conciliar / 8. Acció de no voler (de negar-se a la lició?). Vist 
d’esquena és alt / 9. Mal dol. L’os visible del calaix / 10. Aigua calenta pels que viuen a cal 
déu, com ara Andorra. Jotes no ballables, per gregues / 11. Para la mà. Dels trajectes san-
guinis que alteren la corista. Gènova la vella / 12. Fa l’hora rodona i el text seguit. A�aquit, 
demagrit, aprimat / 13. Es �ca en un delicte a tota marxa. No peta bé, però és per a tot els 
públics.

VERTICALS: 1. Com un tòpic, el típic de l’antiga Canop. Els altres girà�ds el consideren 
una mala còpia / 2. Opera encara vigent. Milhomes del Xino, dels que s’arrepengen. Algú 
indeterminat / 3. Quan plega voluntàriament del càrrec deixa una divorciada. Viu a la 
riera però té regust de pollastre / 4. Si no fos per ell els polítics es posarien tots al mig. 
Forneixo la �lla / 5. Enemics d’Estar Segurs. Sembla demoníac i en canvi és resplendent. 
De tres en un ruc / 6. Tremolar, potser de massa témer. Un carret fet malbé per culpa de 
la boca escopidora / 7. S’imposa en exemple. Demostració de no voler (de negar l’acció?). 
Rimes sense cap ni peus / 8. Faci piscines. Branca de la biologia que estudia la dona d’acció 
/ 9. Clatell considerat a mode de clot. Ruda com una òpera / 10. Institut d’Estudis i prou. 
Concepte �losò�c de l’ésser en ell mateix. Institut de Prou i prou / 11. Impedeixi. Escrit per 
justi�car-se amb vocació ofensiva / 12. Trontolla, el barco, per sobre i sota del sot. Arriba, 
per ordre, amb la cavalleria.

passatemps
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Troba les 7 diferències

Bona Festa
Major

Bona Festa
Major!

Bona Festa
Major

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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-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

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

FA
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E 
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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 27: 
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DISSABTE 28: 
TORELLÓ

P. Verdaguer, 82

DIUMENGE 29:  
BAUSILI

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

ADZET
Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 30:
BAUSILI

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

 SECANELL
Òdena, 84

(22:00 - 9:00h)

DIMARTS 31:  
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 1:  
 LA CREU

P. de la Creu, 7

DIJOUS 2:  
CASAS V.
Soledat, 119
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Genar Esteve  
Farmacèutic i Tècnic en Ortopèdia

Aquest estiu, vés amb 
compte amb les in-
feccions d’orina! 

Les infeccions d’orina 
protagonitzen moltes 
de les consultes a la far-
màcia durant els mesos 
d’estiu. Per això, avui us 
expliquem què són, quins 
són els seus símptomes i 
com podem prevenir-les. 

Les infeccions del tracte uri-
nari són causades per bacte-
ris, que solen arribar 
per via ascendent a través de 
la uretra o bé de forma més 
inusual per via sanguínia. Si 
afecta a la uretra es denomi-
na uretritis; si afecta la uretra 
i a la bufeta de l’orina, cistitis; 
i si arriba �ns al ronyó es de-
nomina pielonefritis. 

L’estiu és la gran època per al 
desenvolupament d’aquestes 
infeccions, i aquestes, solen 
ser més comunes en dones, ja 
que la seva uretra és més cur-
ta i per tant els bacteris arri-
ben més de pressa a la bufeta. 

Quins són els símptomes 
més comuns? 

Els símptomes típics de la 
cistitis inclouen el desig 
freqüent d’orinar (�ns i tot 
després d’haver buidat la 
bufeta), acompanyat per 
una sensació de cremor i 
dolor. L’orina pot semblar 
tèrbola i tenir una olor 
forta, desagradable. En els 
casos més severs, també és 
pot presentar febre. 

Recomanacions per a 
prevenir les infeccions 
d’orina a l’estiu: 

- Canvia sovint el baña-
dor. No es recomanable 
estar molt temps amb pe-
ces mullades, la humitat 
facilita la poliferació de 
bacteris. 

- Hidrata’t. Mantenir una 
adequada ingesta d’aigua 
assegura un bon volum 

INFECCIONS D’ORINA A L’ESTIU 

d’orina i ajuda a l’elimina-
ció de gèrmens. 

- Intenta orinar després de 
cada relació sexual, t’ajudarà 
a expulsar possibles bacteris 
acumulats a la uretra. 

- Renta bé la zona perineal 
després d’anar al lavabo. Cal 
rentar els genitals des de la 
zona anterior a la posterior 
per a evitar que els gèrmens 
localitzats en l’àrea anal 

arribin a la uretra. 
- Utilitza sabons especí�cs 
per a la higiene íntima. 

- Evita la roba ajustada i uti-
litza roba interior de cotó. 

Adopta totes aquestes me-
sures de prevenció i evita 
que les infeccions d’orina 
espatllin el teu estiu. 

Gaudeix de l’estiu 
de manera saludable!

INFECCIONS D’ORINA A L’ESTIU



Cesc Fernàndez / 
Entrenador de l’Igualada Rigat

“Ens venen tres o quatre anys que 
podem estar il·lusionats amb els 
jugadors que pugen de la base”

  Marc Vergés Albareda @marcverges8

Divendres, 27 d’agost de 2021

Espai patrocinat per:

Comences la primera experiència com a primer 
entrenador a l’elit. Com estàs vivint aquesta 
oportunitat?

Quan l’any passat el David Càceres em va cridar 
perquè fos el seu segon ja feia un parell d’any que m’havia 
allunyat de les banquetes. Ja portava 40 anys al món del 
hoquei i a la base ja ho havia guanyat quasi tot. El David 
volia que li donés un cop de mà, ja que molts dels juga-
dors que hi havia els havia portat jo a la base. Quan el 
David va decidir no continuar m’ho van proposar a mi 
i primer els hi vaig posar bastantes pegues, però em van 
comentar que creien que havia de ser jo i al �nal així ha 
estat.

Ho vàreu parlar amb el David quan t’ho van proposar?

Sí, i es va posar molt content per mi i em va donar ànims. 
De tant en tant m’envia algun missatge per si necessito 
qualsevol ajuda. De moment encara no l’he trucat, però si 
algun dia ho necessito sé que m’ajudarà amb tot allò que 
ell pugui.

El cos tècnic sou tots nous. També el preparador físic. 

El tram �nal de l’any passat no teníem preparador, sabíem 
que havíem de fer hoquei i més hoquei. A l’inici d’aquest 
any ens ho vam plantejar i vam decidir que sí que l’haví-
em d’agafar perquè ens marqués unes pautes de treball 
durant tota la temporada. 

Els tres entrenadors sou exporters. Es veu diferent l’ho-
quei des de la porteria?

La visió del porter és diferent a la resta. Quan érem allà 
sabíem quan el nostre equip estava �uït en atac, si ens 

tancàvem massa en defensa o si ens entraven per massa 
llocs. El que nosaltres volem son atacs �uids i defenses 
consistents. Com menys forats en defensa, millor. Potser 
sí que som una mica més defensius, però com sempre es 
diu, un bon atac parteix d’una bona defensa. Va tot molt 
lligat. 

És això el que necessitareu per competir?

Si estem ordenats en defensa, estarem ben col·locats per 
sortir ràpid al contraatac. Al hoquei, els contraatacs re-
presenten el 70 a 80% dels gols. Hi haurà moments per a 
tot. A vegades pressionarem a tota la pista, altres ens to-
carà estar més tancats a darrere. Això sí, una de les iden-
titats de l’Igualada, sempre ho ha estat, és l’ordre en atac. 
Gairebé podem dir que som els que ho vam inventar.

Aquest any només hi ha hagut un �txatge, el de l’Àlex 
Cantero. Per contra, han pujat 4 jugadors de la base, 
Gerard Riba, Aleix Marimon, Marc Carol i Guillem 
Torrents. L’aposta per la base és per �loso�a i per eco-
nomia?

In�ueix tot. Hem de començar a posar els peus a terra, 
en el sentit que si tenim equips júnior que son campions 
d’Espanya o juvenils que son sub-campions d’Espanya i 
Campions de Catalunya, és evident que hem de mirar a 
la base i els hem de treballar. Tenim tres o quatre anys 
que poden ser molt il·lusionats pel que fa a la base. Els 
entrenadors ho estan fent molt bé i les nanos pugen molt 
forts. Nosaltres ho vam veure de seguida. Volíem que 
aquests jugadors pugessin i explotar-los al màxim. 

A més, crec que son jugadors que s’adapten molt bé al 
nivell que se’ls demani. 

Ja heu jugat dos partits de pretemporada, de Lliga Ca-
talana (veure crònica a la pàgina 18). Quina valoració 
feu d’aquests dos partits?

Estem contents perquè els jugadors han treballat molt 
durant aquests 10 dies de pretemporada. El dia del Bar-
ça, tot i la derrota, vam veure moltes coses, bones i algu-
nes que s’han d’arreglar. Pel partit del Girona, vam plan-
tejar als jugadors que volíem fer un partit més de Lliga 
Catalana i això passava per guanyar aquest dimecres. 
També és veritat que contra el Girona arribàvem millor 
físicament, que contra el Barça hi vam arribar molt car-
regats després d’una primera setmana de pretemporada 
molt intensa.

Encara hi deu haver molts aspectes a treballar, però...

Sí, encara ens falta molt ordre en atac. En defensa vam 
fer un zero i això ja és important. El Ton Baliu, que ja ens 
dona molt, ens ha de donar més a l’hora de conjuntar-ho 
tot a dins de la pista. Els júniors s’ho han de creure més. 
I també hem d’ajudar a l’Àlex a trobar el seu rol dins de 
l’equip. De fet, hem d’ajudar-lo a ell i a tots.  

Quin és l’objectiu de la temporada?

Amb això no hi penso gaire, la veritat. Per nosaltres cada 
partit ha de ser una �nal i hem de sortir a tope i moti-
vats. Si és així, donarem feina als rivals. Està clar que ens 
agradaria poder quedar entre els vuit primers de la pri-
mera volta i classi�car-nos per la Copa del Rei. I també 
entrar al play-o� al �nal de la lliga. Però això és una feina 
d’anar a poc a poc i ja anirem veient allà on arribem. 
Això no deixa de ser una marató, hem de treballar per 
tenir un bon recorregut.

PIERA  · MASQUEFA · VILANOVA DEL CAMI · IGUALADA
#tenimmoltesganesdeveure´t

Promoció vàlida de l’1 de maig al 31 de juliol de 2021. Les dues ulleres portaran lents monofocals o progressives de la mateixa graduació i tractament. Sempre es cobraran les ulleres d’import més alt. 1es ulleres: es podrà escollir qualsevol muntura de qualsevol marca disponible a l’establiment, amb graduacions incloses en els rangs de 
fabricació disponibles dels proveïdors d’Opticalia. 2es ulleres sense cost: només es podrà escollir entre una selecció de models de les marques Custo Barcelona, Hackett, Mango, Mango Kids, Pepe Jeans, Pepe Jeans Kids, Pull and Bear, Pedro del Hierro, �eLook, Trendi i Victorio&Lucchino, exclusives d’Opticalia. Els productes 
sanitaris objecte d’aquesta promoció són conformes a les regulacions legals EC MDD 93/42 i RD 1591/2009.

DOOBLE
Veure-hi, viure, sentir, emocionar-se...

2x1
ULLERES 
GRADUADES
de marca
monofocals o progressives

CENTRE VISIÓ GRUP

DES DEDES DE

AUDIÒFONAUDIÒFON
DIGITALDIGITAL

S’acaben unes vacances caldejades, no només pels focs, els terratrèmols i l’ensulsida occidental a l’Afganistan. Torna Ayuso reinterpre-
tant el paper del rei en la signatura dels indults, que ja s’assembla molt a la lletra de l’humorista Ramos Carrión en la sarsuela “el Rey 
que rabió” de Ruperto Chapí. Alumna avantatjada  de l’Espe i emuladora de Vox, voldria un rei que “manés” més i per sempre, mantenint 
la cort de Madrid per governar “com cal”. Per això insinua pautes als magistrats del tribunal que interpreta la sacrosanta constitució i 
deixar clar que és la divisió de poders. Aquell dels amics que viuen de la rifeta de la no renovació. S’encara el setembre, que diuen serà 
d’aiguats. Diuen que per debatre la tornada de l’emèrit, que es mor de melangia, tot i estar rodejat de luxe, criats i que li continuïn dient 
“majesty”, però que no li sona tan bé com “alteza”, perquè allà només hi ha emirs, sheiks i califes. Els fiscals continuaran de vacances en 
el seu tema, però es posaran ràpidament a la feina si hi ha manifestacions o es revifa el procés. Hi ha “altres prioritats” que entretenir-se 
amb “el campechano”. Tornem a “la normalitat”.

Cesc Fernández, al centre, acompanyat de la resta de l’estructura esportiva del primer equip

La temporada 2021/2022 Cesc Fernández assumirà el repte més gran que ha tingut 
�ns ara com a entrenador, el de dirigir a l’Igualada Rigat a OK Lliga. Després de 
molts anys als equips base del club, on va guanyar diversos campionats d’Espanya 
i de Catalunya, ara afronta el repte del primer equip. L’ara entrenador, havia estat 
porter del club durant la dècada dels 90.




