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Mundial de Biketrial a Òdena
Més de 100 pilots de 12 països participen en la prova

Cap de setmana de festes 
majors a molts municipis

P14

L’odenenc Bernat Seuba, un dels millors especialistes del país en biketrial, serà un dels atractius de la prova del Mundial. P08

El Club Futbol 
Igualada 
comença la 
pretemporada

Petromiralles 
guanya una 
important 
batalla al jutjat

XXXI ANY

El conseller Santi Vila va visitar dimarts l’Abric Romaní de Capellades.

Aquest cap de setmana, 
coincidint amb la festivi-
tat de la Mare de Déu de 
l’Assumpció, se celebren 
festes majors a molts mu-
nicipis. Destaquen Cape-
llades i el Bruc, on hi ha 
una intensa agenda d’acti-
vitats, però també n’hi ha 
a Sant Martí Sesgueioles, 
Santa Maria de Miralles, 
Castellfollit de Riubregós, 
i d’altres nuclis de la co-
marca.

P09 P22 Primers 
quatre dies de 
Festa Major a 
Igualada
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Història del tren 
a Igualada

Reportatge
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Preocupen, i molt, les darreres mani-
festacions expressades per dirigents 
del govern de la Generalitat respecte la 
possibilitat d’ajornar la convocatòria de 
la consulta sobiranista sempre i quan 
aquesta sigui declarada il.legal pel Tribu-
nal Constitucional. A aquestes alçades, 
pensar que el camí iniciat fa dos anys 
en ocasió de la Diada Nacional del 2012 
-fins i tot abans, amb motiu de les consul-
tes populars que es van fer en moltes po-
blacions del país, també a l’Anoia- seria 
un camí de roses i sense obstacles que 
no obliguessin a prendre decisions arris-
cades és una reflexió infantil. Òbviament, 
el TC impugnarà la Llei de Consultes que 
el Parlament de Catalunya aprovarà des-
prés de les vacances. Això ja se sabia, a 
menys que es produeixi una decisió sor-
prenent que causaria un veritable terra-
trèmol a Espanya. I això no passarà. 
El procés arriba ara a un moment cruci-
al i no s’hi valen actituds de feblesa, oi 
més quan està més que demostrat que 
és el poble -i només el poble- qui té la 
paraula sobre el futur de la nostra nació. 
Els darrers esdeveniments, per molt que 
hagin tocat de ple la línia de flotació de 
la principal formació política del país, es-
tan per sota d’un camí que s’ha liderat 
des de la societat civil. És per això que, 
davant algunes declaracions desafor-
tunades, celebrem que els altres partits 
polítics que defensen la convocatòria de 
la consulta hagin exigit que es mantingui 
el calendari, però també serà necessari 
que la propera Diada Nacional el poble 
torni a demostrar amb el seu clam pacífic 
-esperem que per darrera vegada- la ne-
cessitat de poder votar el proper 9-N, de 
fer costat al President de la Generalitat i 
de plantar cara a qualsevol intent d’aturar 
la voluntat majoritària dels catalans. 
La convocatòria de la consulta es farà 
partint d’una llei aprovada legalment pel 
Parlament de Catalunya, la primera de 
les institucions catalanes, i per tant el re-
ferèndum tindrà el vist-i-plau i l’aval de-
mocràtic dels representants del poble. 
Que el mateix Tribunal que va escapçar i 
ridiculitzar el nostre Estatut, intenti aturar 
altra vegada la voluntat de la gent és més 
que possible. El que han de fer ara els 
nostres polítics, que això ja ho sabien, és 
no fallar-nos. I el poble, no perdre l’espe-
rança ni defallir de poder viure una jor-
nada on poder decidir amb ple dret quin 
camí volem prendre.  

El poble té la 
paraula

Mundial de Biketrial a Òdena
Algun temps després que Igualada ja acollís aquest esdeveni-
ment, Òdena serà la seu aquest cap de setmana de la tercera 
prova del Mundial de Biketrial, una especialitat en la que alguns 
anoiencs, com l’igualadí Armand Mollà o els germans odenencs 
Seuba, figuren entre els millors. És de celebrar que, en plenes 
vacances d’agost, quan bona part de la Conca d’Òdena és un 
desert, es facin activitats que a més ens situen com un referent 
esportiu a nivell mundial.

Ana Botella, alcaldessa de Madrid, ha assegurat 
que el cas Pujol “és la mentida del nacionalisme so-
bre la seva història, l’espoli o les balances fiscals”. 
Per afegir “La qüestió de Pujol està sent traumàtica 
per a la societat espanyola i, per descomptat, per a 
la catalana”. 

María Dolores de Cospedal, secretària general del 
PP, va declarar que una part de les pensions dels 
catalans es paguen amb la solidaritat dels espanyols 
i que el govern central mima la Generalitat amb les 
infraestructures i els fons de liquiditat, i ho va lligar 
amb l’escàndol de l’expresident. “Dir que Catalunya 
es veu despullada de tot per l’Estat és una fal·làcia 
que s’està començant a desmuntar, i evidentment la 
confessió de Pujol hi ajuda”.

Felip Puig, conseller d’Empresa i Ocupació de la Ge-
neralitat, s’ha desmarcat dels negocis de Jordi Pujol 
Ferrusola. Diu “estat desconcertat davant el vincle 
que estableix l’informe de la Unitat de Delinqüència 
de Delictes Econòmics (Udef) de la Policia Nacional 
entre el seu germà, Jordi Puig, i el ‘cas Pujol’. Felip 
Puig, exconseller de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, ha defensat que durant el seu mandat “tots 
els processos d’adjudicació de la Generalitat van ser 
impecables”. 

Victoria Álvarez, la persona que sembla va iniciar 
tot el procés d’investigació del cas, mercès a la in-
formació obtinguda en la seva relació sentimental, 
va declarar al Periódico en una entrevista que  “Jordi 
Pujol Ferrusola considerava Felip Puig el seu únic 
amic”. I també “que encara queda molt per saber”. 
També que “Mas estava al corrent de tot el que vaig 
donar a la policia”.

Daniel de Alfonso, director de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya (OAC), ha negat que hagi fet arribar a CiU 
la documentació lliurada per Álvarez sobre els Pujol. 
El màxim responsable de l’OAC ha emès una nota 
de premsa afirmant que les seves actuacions “s’han 
portat a terme amb rigorosa observança dels princi-
pis de confidencialitat i de reserva màxima”.

Ángel Ojeda, exconseller d’Hisenda de la Junta 
d’Andalusia ha estat detingut juntament amb altres 
persones, per la seva presumpta implicació en el 
‘cas Edu’, que investiga el frau dels cursos de for-
mació. L’operació es va activar a l’abril arran d’una 

denúncia davant la Seguretat Social sobre empreses 
sense activitat, que rebien subvencions públiques 
per impartir classes.

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Suprem, ha dictaminat que una “veritable democrà-
cia ha de garantir un marc de neutralitat que per-
met al ciutadà decidir amb absoluta llibertat, fins i 
tot l’abstenció”. Així ha negat a la Generalitat la pos-
sibilitat a fer campanyes institucionals per promoure 
la participació ciutadana en les conteses electorals. 
Si és així per a tothom, res a dir.

Artur Mas, president de la Generalitat, no es cansa 
de fer rodes de premsa, contestant sempre les ma-
teixes preguntes, i d’explicar que el 9N s’ha de votar 
perquè és un dret democràtic que no e pot negar. In-
sisteix en que s’ha de ser “psicològicament fort” per 
superar tot el que anirà venint.

Enric Millo, portaveu del PPC al Parlament català, 
ja diu que “la Llei de Consultes és un frau”. I això que 
encara no ha estat promulgada. 

Alfredo Perdiguero, portaveu del Sindicat Indepen-
dent de la Policia Espanyola (SIPE), ha declarat que 
la Policia Nacional Espanyola i la Guàrdia Civil es-
tan preparades per impedir la consulta del proper 9 
de novembre i per detenir qualsevol delinqüent que 
s’extralimiti amb l’ordenament jurídic espanyol. I el 
digital ‘Benemèrita al dia’ també publica que “estan 
preparats per impedir la consulta separatista catala-
na; sense complexos”.

Miguel Bernad, secretari general del sindicat ultra 
‘Manos Limpias’, ha declarat tot ufà que la seva or-
ganització té talps a les principals organitzacions cí-
qviques catalanes que impulsen el dret a decidir. Ni 
sembla que puguin embrutar gaire el discurs i l’ac-
ció d’unes entitats amb un objectiu diàfan, pacífic i 
democràtic, ni tampoc que puguin desvelar grans 
secrets. Totes ho fan molt a la vista i s’acaba amb 
“volem votar”.

Mentre el rei Felip VI ja ha promès que farà les tradi-
cionals vacances a Mallorca, juntament amb la seva 
famía. I en la seva primera recepció oficial ja va rebre 
més de 300 invitats. Potser li regalaran un altra iot. 
Clar que ara això dels regals es mira amb altres ulls. 
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Han començat a aparèixer opinions expressades 
per dirigents polítics catalans, compromesos o im-
plicats en el procés sobiranista, que consideren im-
prescindible un acord amb l’Estat o el permís del 
Tribunal Constitucional per a tirar endavant la con-
sulta del 9 de novembre. Per a dir-ho ras i curt: els 
porten molls... o ens volen ensarronar.
La consulta sobiranista, en tant que manifestació 
del sentir dels ciutadans, no és una qüestió de le-
galitat sinó de legitimitat. Les lleis no poden anar 
mai en contra del sentir i de la voluntat majoritària 
del poble. Mai. Precisament perquè la sobirania -en 
democràcia- resideix en el poble.
La consulta del 9-N pot ser que no sigui legalment 
vinculant -complint així la llei espanyola- però serà 
el reflex fidel - més enllà d’enquestes - del senti-
ment majoritari dels catalans respecte a la voluntat 
de pertinença o no a l’Estat Espanyol.
Ara que s’ha posat de moda comptar el nombre 
exacte de manifestants, de convocar manifestaci-
ons contràries i paral·leles per tal de fer pensar que 
el sobiranisme no és majoritari a Catalunya i de que 
l’independentisme divideix la societat catalana, és 
el moment d’esclarir-ho. Posem urnes i deixem que 
els partidaris del SI-SI i que els partidaris del No pu-
guin ser comptats de manera fefaent. És el que fan 
les societats democràtiques i evolucionades quan 
volen conèixer la voluntat dels ciutadans.
Per això trobo fora de lloc les darreres declaracions 
de Joan Rigol -coordinador del pacte Nacional pel 
Dret a Decidir- coincidents amb les de Joana Orte-
ga -sots presidenta del govern de la Generalitat de 
Catalunya- en el sentit que una consulta sense el 
“permís” del Tribunal Constitucional, perdria sentit 
democràtic i, per tant, seria millor no dur-la a terme.
Qui són els polítics per a privar als ciutadans de Ca-
talunya del seu dret a ser consultats en temes tan 
importants com el seu futur? Qui són els magistrats 
del Constitucional per a furtar l’expressió de tot un 
poble? La llei de consultes catalana no envairà cap 
competència estatal i la consulta legalment no po-
drà ser un referèndum, per tant un Constitucional 
just no podria prohibir-la. Menys encara quan una 
sentència recent -la de la declaració de sobirania- 
va deixar clar que la Generalitat pot fer consultes 
no vinculants.
Ara que queden menys de 90 dies per al 9-N, els 
polítics han de facilitar la correcta i pacífica expres-
sió de la voluntat dels ciutadans de Catalunya i dei-
xar-se de fer declaracions de cara a la direcció del 
partit respectiu. Cal que pensin en el conjunt dels 
ciutadans que som els que, al capdavall, tenim la 
sobirania. 
Els ciutadans de Catalunya tenim el dret a ser es-
coltats i per tant a ser consultats i això està per da-
munt de tribunals, polítics, militars o ..... propietaris 
de mitjans de comunicació espanyols o espanyo-
listes. 

És un dret

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

Kung Si. Kung Si estava enamorada de Chang. 
Es veien d’amagat sota d’un saüc, que va esdevenir 
el símbol del seu amor. Un dia el seu pare, que era 
el mandarí de la Xina, els va descobrir fent l’amor 
i furiós va tancar a la seva filla en una torre. I li va 
dir que no en sortiria si no era per casar-se amb Ta-
jin, un home gran, molt ric i molt lleig. Ella vivia des-
consolada, en el seu captiveri fins que va rebre un 
missatge del seu estimat dins la closca d’un coco. Li 
prometia que l’aniria a rescatar. I el dia en que havia 
de casar obligada, en Chang va irrompre a la ceri-
mònia, agafant-la i també dot i van desaparèixer. El 
pare va perdonar la filla. Però Ta-jin volia venjar-se. 
No va parar fins que els va trobar, amagats en una 
casa perduda en una illa gairebé deserta. I va orde-
nar que ho cremessin tot fins que no quedés res. I 
del fum de la gran foguera van eixir dos coloms - els 
dos amants -  que s’enlairaren per viure junts i lliures 
per sempre més.

Una història d’amor, en la que el pare, que volia el 
millor per la filla, els deixa marxar en adonar-se de 
la seva determinació. També en Ta-jin diu que l’es-
tima, però només s’estima a sí mateix. Ella ha de 
ser “seva”. I “si no és per a mi, no serà de ningú”. 
Una llarga tradició d’aquesta funesta obsessió. Com 
cantava el cèlebre tango argentí. “La maté porqué 
era mia”. O “la mort de la donzella”, la cançó de 
Schubert, que demana morir si no té el seu estimat 
i la Parca li diu que no ha arribat encara el moment 
perquè té molt a fer. 

Tothom té un camí a seguir. I pots deixar-se portar 
per les corrents de l’amor o de l’odi. No tot s’aca-
ba en l’enamorament que es dóna en la fase inicial 
de les relacions de parella, sinó en saber entendre 
que l’amor deixa de ser-ho si no hi ha donació a l’al-
tre. Si no hi ha respecte per les decisions i opinions 
de l’altre. En les relacions de parella, si l’amor s’ha 
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anat substituït per la dominació, els maltractaments 
i agressions, no hi queda més que l’expressió fosca 
de la relació. Un comportament egoista que només 
cerca la satisfacció personal. Que només cobreix els 
instints més baixos, que ens apropa a les bèsties i 
ens impedeix progressar com persones. 

Morir en mans de la parella mai serà amor, sinó 
rancúnia, gelosia, despit, ràbia, por i impotència. La 
maldat que encega el cervell i es disfressa de justí-
cia mal entesa. Per què desgraciadament el causant 
de les misèries és sempre l’agressor. Segurament 
per l’efecte mirall, sols es capaç de veu en l’altre el 
reflex de les seves pròpies mesquineses.

La parella mai “serà nostra”. La idea de la possessió, 
ja comporta considerar a l’altra com un patrimoni. Així 
la frase  masclista “trec a passejar la dona”, sembla 
referir-se a algú sense autonomia ni voluntat. Utilit-
za les mateixes paraules que pel gos. I la dona, en 
la majoria de les civilitzacions que mereixen aquest 
nom, no és un ser inferior. És igual i autònom. Així, 
la vida de la parella no ha de ser una gàbia tancada, 
sinó una llar amb les portes sempre obertes. Fàcil 
per sortir i també per entrar. Un lloc on trobar-se bé. 
On hi ha quelcom a compartir i l’escalf desinteressat 
de l’altre. Per això cal respecte. Espais de llibertat. 
Saber que allà s’hi troba el millor recolzament i aque-
lla persona que ens ajuda a ser millors. 

La vida en parella ha de ser com la dels coloms del 
conte. Capaç d’enlair-se i de barrejar-se amb l’aire 
que els envolta, per arribar a ser qui són. I quan són 
feliços tothom els ho pot veure a la cara. Traspua 
de dins a fora. Perquè l’amor tot ho amara. És una 
força constructora, mentre l’odi tot ho corromp fins la 
destrucció total. I es pot triar. interferir i voler decidir 
tot el que passa en el propi entorn amb l’obsessió 
malaltissa, o deixar que cadascú faci la seva vida. 

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

ANGLÈS
Gairebé totes les empreses 
que fan anglès, el fan amb 

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

INSTAL·LACIONS R. CARVAJAL
Tel. 629 323 438 rupertcarvajal@terra.com

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR
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LOTTO 6/49
· Dissabte 09/08/2014

3-9-18-32-33-44
Complementari: 39
Reintegrament: 6

· Dimecres 13/08/2014
-------

TRIO
· Dijous 7                  408  
· Divendres 8          340
· Dissabte 9     730
· Diumenge 10          098
· Dilluns 11               844
· Dimarts 12       ---
· Dimecres 13      ---

ONCE
· Dijous 7              83794
· Divendres 8       44100
· Dissabte 9    27820
· Diumenge 10       56477
· Dilluns 11             96109
· Dimarts 12    --------
· Dimecres 13    --------

· Dijous 7   16-20-28-36-44-48  C: 12  R: 9
· Dissabte 9   2-4-8-22-24-39 C: 37   R: 1

· Diumenge 10   8-14-19-21-45  Núm. clau: 3 

· Divendres 8  21-29-35-43-46  Estrellas: 1/9

AGOST
15: Maria Assumpció; Napoleó; Rupert.
16: Ambrós; Roc; Serena.
17: Jacint; Anastasi; Cecília; Felip; Pau
18: Clara; Agapit; Fermí; Elena; Laura.
19: Magí; Tecla; Marian.
20: Bernat; Màxim; Samuel.
21: Pius; Fèlix; Marçal.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

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

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

Manteniment al Molí Nou
•• JORDI VILA

Soc un usuari habitual -gairebé diari- 
de les instal·lacions de la piscina del 
Molí Nou i com tants d’altres, agraeixo 
les mesures de condicionament que 
s’hi fan i la cura que se’n té pel que 
fa a la neteja general de l’espai, però 
l’aigua de la piscina està bruta, i ho ha 
estat cada dia aquest agost. 
En desconec el motiu, però segur que 
no es degut a pluges de dia anterior o 
a la massiva afluència de gent. Això úl-
tim hauria de ser irrellevant donat que 
l’equip de depuració de l’aigua ha d’es-
tar correctament dimensionat. Tanma-
teix fa dies que no plou i l’afluència de 
gent ha estat variable. El problema fa 
dies que es present i hi ha hagut temps 
de sobres per posar-hi remei. 
En un local d’aquestes característi-
ques, públic a més, on hi ha un per-
centatge molt elevat d’infants entre els 
seus usuaris, no s’entén que l’aigua 
presenti l’aspecte que té. La higiene 
de l’aigua no es negociable.  

Anada a Andorra
•• JOSEP E. i PILAR G.

El passat cap de setmana, un grup 
d’agent de l’Anoia, anàrem a Andorra 
en una excursió endegada per una 
agència de viatges que fa sortides a 
concerts i a funcions teatrals. Fou una 
experiència de bona companyonia en-
tre el grup de persones que anàrem a 
aquell veí Principat
Vàrem tenir temps lliure per fer visi-
tes o compres. A la nit vam assistir a 
una actuació del prestigiós Cirque du 
Soleil, un concepte d’espectcle de 
circ,música, so, llums i coreografies, 
que resulta molt convincent i agrada-
ble. El mal temps, tot i que ens obligà 
a la compra de capellines de promoció 
andorrana, al final no va impedir que 
la funció es desenvolupés amb tota 
normalitat, essent molt aplaudida pels 
cinc mil espectadors que omplírem el 
recinte a l’aire lliure.

L’endemà vam tenir ocasió de pujar 
des d’Encamp fins l’estany d’Engolas-
ters, a més de milo metres d’altitud i 
de 110 metres de llargada, oferent una 
molt bona mostra de la natura d’aquell 
país. Posteriorment, visitàrem el san-
tuari- avui, basílica - deMeritxell on es 
venera la Verge patrona d’Andorra.
Després de dinar i un petit descans, 
retornarem a Igualada, després d’ha-
ver passat uns dies molt agradables, 
durant els quals refermàrem llaços 
d’amistat i de coneixença. Guardem, 
doncs, un bon record d’aquesta anada 
a Andorra.

La cadira de l’àvia
•• JAUME RODRÍGUEZ ENRICH

(en continuïtat de la carta, La cadira 
d’en Jordi  Pujol, publicada divendres 
8 d Agost)
És evident que el disgust i la deses-
perança  porta a vegades a la preci-
pitació i en el meu enuig per l’engany 
de  Jordi Pujol i en depreciar la cadira 
on va asseure-s’hi a casa meva, vaig 
oblidar la meva àvia. Fet que fins i tot, 
molts  igualadins tot felicitant-me per 
l’escrit demanaven que recuperés la 
cadira.
Sortosament la influència de La Veu 
és tan completa dins de la societat 
igualadina que el xicot que va recupe-
rar-la va identificar-me i amb el mateix 
sentiment va dir-me: “et torno la cadi-
ra de l’àvia” i ara en un lloc preferent 
quan els meus amics vinguin a casa 
diré que aquesta cadira té més anys 
que jo, era de la meva àvia Filomena.

La màquina de tren
•• FRANCESC FARRÉS i FARRÉS

Teníem a la nostra ciutat un monu-
ment totalment abandonat que entre 
la intempèrie a la mà dels brètols ens 
la deixaren feta una llàstima. Des de la 
celebració del centenari de l’arribada 
del nostre ferrocarril a Igualada,1993, 
no vaig parar de fer campanya perquè 

se li donés l’atenció que es mereixia, 
sense que se’m fes cas. 
Avui podem felicitar al consistori igua-
ladí per la presa de consciència i la 
restauració de la Balsareny i deixar-la 
de la manera que li correspon. Des-
prés d’una acurada restauració en 
planxa i pintura dirigits per l’equip tèc-
nic municipal i com a tècnic especial 
en material ferroviari, en Jordi Sas-
plugas president de La Fundació per 
la Preservació del Patrimoni Ferroviari 
i Industrial (Mora la Nova) podem dir 

que ha estat un èxit el treball dut a ter-
me. 
Col·locada al davant del mateix lloc 
que estava i protegida per una bara-
na i amb futur planell explicatiu, s’ha 
fet el que calia perquè els ciutadans 
puguin saber i gaudir de la seva histo-
ria. Una peça única, de 118 anys que 
esperem, sabrem valorar aquest fet i 
podrem parlar de mes casos iguals i 
no deixarem a l’aventura dels malfac-
tors, peces històriques i valuoses com 
la Balsareny.

Dia 15: BAUSILI. Born, 23/ TORELLÓ. P. Verd., 82
Dia 16: BAUSILI. Born, 23/ PILAR. Mestre M., 26
Dia 17: BAUSILI. Born, 23/ FÀTIMA. V. Pietat, 25
Dia 18: BAUSILI. Born, 23 
Dia 19: MISERACHS. Rambla Nova 1
Dia 20:  PILAR. Mestre M., 26
Dia 21: JUVÉ. Av. Montserrat, 27

cartes al director
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“Menystenir doncs la llengua pròpia 
i comuna d’un territori, d’un espai cultural 
diferenciat, no és que no sigui 
elegant o poc deferent envers turistes, 
és de molt mal educats”
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14 d’agost de 2014 Opinió

Dissabte 30 d’agost a Montserrat, al cor espiritu-
al de Catalunya, l’Assemblea Nacional Catalana 
desplegarà una lona gegant que com no podia ser 
d’altre manera s’adreça al Papa Francesc en tan 
que líder mundial i cap visible de la fe cristiana 
i dels pobles que la professen. L’acte s’emmar-
ca en el missatge ‘Volem votar, estem preparats 
per fer-ho i votarem el 9 de novembre’ que du-
rant les darreres setmanes 
s’ha estat enviant des de 
diferents regions del país 
a mandataris i personali-
tats mundials amb inten-
ció d’internacionalitzar  el 
procés català, fer-ne ressò 
i quan arribi el moment fa-
cilitar el reconeixement de 
la comunitat democràtica 
internacional al nou estat 
europeu. Montserrat, Si-
naí ibèric, xerrac de cors i 
ànimes, ferma i fràgil mun-
tanya on jau la princesa 
del Principat vetllant pel 
mil·lenari comtat. I d’entre 
aquell rocam, conglomerat 
de palets d’un riu que ja no 
riu, el cor de cantaires més 
antic d’Europa entona càn-
tics per a la mare de Déu, 
per a la morena de la ser-
ra, en el bell romanç genuí 
d’aquí. Al cim els àngels 
resisteixen cantant, però 
al sub-mont, a peu del ser-
rat, allà on enlluernen més 
els llampecs de Collserola 
que les musaranyes de l’Anoia, dimoniets cecs, 
distrets i mandrosos es mostren massa passius, 
massa tranquils. 
A Montserrat s’hi accedeix per un dels quatre mu-
nicipis que l’envolten: el Bruc, Collbató, Marganell 
i Monistrol. Tot i que un d’ells, Collbató, destaca 
per haver estat durant segles el portal d’entrada 
per excel·lència. I és precisament en aquest mu-
nicipi on els que circulem per la carretera gran 
-«AutovíadelNordeste»! o A-2ª que diuen els que 
surten de la castissa «PuertadelSol», estrada que 
no és altra que la que ens uneix Aragó i la Fra-
ga de ponent amb la costa barcelonina-  que en 
travessar Collbató tenim la sensació que la bella 
parla del monestir, la del rere i avant país, la joia 
de la corona, s’esvaeix quan toca terra al voral 
de dita carretera. El vial català està sotmès -com 

tots nosaltres- al ferri control d’un pèrfid govern 
que a 580 km de Collbató segueix ordint i covant 
odi envers la nostra llengua. Ministeri de Foment, 
foment de la uniformitat -i foment de mort quan 
ens neguen infraestructures- que vesteix el tram 
montserratí amb rètols exclusivament en llengua 
política. Cosa que no fa a províncies on el parlar 
propi és el castellà on no retola en sobrevingut ca-

talà; com sí seria aplicant el torrat i no suís criteri 
del tocat de l’ala si fóssim un mateix país, un ma-
teix estat, una mateixa nació. Però no, adoptats 
com som per la força, no ens mimen ens eliminen. 
Menystenir doncs la llengua pròpia i comuna d’un 
territori, d’un espai cultural diferenciat, no és que 
no sigui elegant o poc deferent envers turistes, és 
de molt mal educats. 
La fal·lera per canviar o falsejar la realitat arriba 
a l’extrem d’accentuar malament el nom de Co-
llbató. Em resulta estrany que des de Collbató 
ningú no se n’hagi adonat. Dels caps irrespon-
sables de manteniment de carreteres res podem 

MANEL RAMONEDA

Qui no té peix...
esperar com de certs jutges provincians notaris i 
registradors amb fretura intel·lectual que per raó 
política i doctrina franquista s’esforcen en escriure 
i registrar malament els nostres noms topònims i 
exònims. Com va passar a Rubió on els promotors 
del parc eòlic eliminant l’accent van convertir el 
nom del poble a «rubio» sense ser-ne ros ni rei 
ni blat ni gos. Evidentment el detall va passar per 

alt a tothom mirant com gi-
raven les pales dels molins i 
somiant en els doblers amb 
què omplir ses arques muni-
cipals. Malauradament, tots 
els territoris de parla cata-
lana pateixen certa laxitud 
local pel que fa a la correc-
ta retolació viària. En molts 
llocs, ens embafen doblant 
el text, complicant i alentint 
la prompta informació a qual-
sevol lector i viatger. I si tan 
i tan es desitja duplicar pa-
raules sovint idèntiques o de 
fàcil comprensió més  pràc-
tic fóra fer-ho amb llengua 
germànica com l’alemany o 
l’anglès o per proximitat ge-
ogràfica elegància i deure 
de país, en occità o francès, 
que bé els tenim a tocar. 
Constatem, però, que ar-
reu d’Espanya la retolació 
pública i particular fa servir 
sense pudor i en exclusiva 
només la llengua que con-
sidera pròpia tan per als de 
casa com per als de fora. I 

de manera natural com així ha de ser. Oi que tro-
baríem estrany que a Portugal, França, Castella, 
Itàlia, Anglaterra o Romania posessin rètols avisos 
o anuncis en català o en qualsevol altre idioma 
que no fos el propi de la zona? En canvi aquí al 
nostre territori els Ministeris espanyols i organis-
mes afins apliquen criteri polític divisor ja que a 
igual absurditat no apliquen reciprocitat estenent 
l’idioma català a tot l’estat. Potser no caldria dir 
res si fos per la manca de sensibilitat i bagatge 
cultural, defecte formatiu o estadi evolutiu prima-
ri a la que ens tenen tan acostumats mandataris 
i governants, però és que ens estan faltant dins 
mateix de casa. I donar-hi l’esquena els fa créixer. 
I sí, si volem mantenir essència del que som ens 
calen timbalers, segadors, empaperadors i pintors 
per a restaurar les bretolades d’uns amos de l’alti-
plà que ens menyspreen per considerar-nos terra 
vençuda, una gent quin mont sagrat és el poc edi-
ficant i gens pietós «ValledelosCaídos». No deixa 
de ser peculiar i simptomàtica l’ocurrència que van 
tenir d’ubicar el reialme a «Matrich» a Madrid -un 
cas únic al món de concentració humana i funcio-
narial- en erm i lluny de la costa. I tothom sap que 
quan no es té peix, no s’aprèn a péixer, no s’aprèn 
a estimar.

“En molts llocs, ens embafen doblant el text, 
complicant i alentint la prompta informació 
a qualsevol lector i viatger. I si tan i tan es 
desitja duplicar paraules sovint idèntiques o 
de fàcil comprensió més  pràctic fóra fer-ho 
amb llengua germànica com l’alemany o 
l’anglès o per proximitat geogràfica elegàn-
cia i deure de país, en occità o francès, que 
bé els tenim a tocar”
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El nivell de formació dels milers d’alcaldes i regidors 
de tot Catalunya son els adequats per gestionar els 
pressupostos dels seus respectius pobles i ciutats?.
Aquesta pregunta important, molt important, s’ha la 
fan els partits politics quant presenten els seus can-
didats?.  
I ha també una reflexió que molta 
gent fa, quant vota  sense cap ti-
pus de condicionants ideològics : 
Es  mereixerien  la confiança com 
per  deixar-li portar el meu negoci?  
Botiga, taller o empresa? 
Amb tota seguretat la majoria d’al-
caldes i regidors  s’emportarien 
una desagradable sorpresa.
En canvi dipositem la confiança en 
politics que gestionen pressupos-
tos molt superiors a l’empresa mes 
gran de la ciutat i no ens fiaríem 
que gestionessin els nostres petits 
negocis?  Es una gran incongruèn-
cia!
Es que potser no entenem que 
gestionen els nostres diners i els 
nostres anhels? Possiblement.
Son reflexions que ens cal fer si vo-
lem un país nou i millor. Catalunya 
enceta un gran repte i ho hem de 
fer amb les millors condicions. Els 
catalans ens hi hem d’involucrar 
en aquets moments tant apassio-
nants. Qui disposi de temps, il·lusió 
i capacitat, no ha de defugir del repte. Tots som ne-
cessaris i imprescindibles.
Jo demanaria als partits obertura de mides i genero-
sitat a l’hora d’escollir els candidats. Ens hi juguem 
molt i no si val a mirar només,  si aquest o aquella 
tenen carnet i fidelitat al partit. La capacitat de ges-

Suficientment preparats?
PERE RODRIGO I MONTSERRAT    

tió, la trajectòria professional i els seus principis  ide-
ològics, son tres eixos vitals per ser un bon candidat. 
Sense un dels tres serà un mal candidat. Donant per 
entès la honestedat i la lleialtat.
Els futurs Ajuntaments seran els pilars del futur Estat 

Català, seran la nostra força i la capacitat organitza-
tiva del serveis i el benestar dels nostres ciutadans. 
Tenir alcaldes i regidors mediocres, sense trajectòria 
professional, que només han fet “carrera” dins del  
partit, ens fa molt dèbils. I això ha estat norma en els 
últims anys.  

El nostre poble té un tarannà comerciant. Pactista, 
però una mica malfiat. Que no ens donin gat per lle-
bre. Per això poques vegades es queda només en la 
superficialitat de les coses. Li agrada capbussar-s’hi 
i entreveure més coses. Això sol donar avantatges. 
Però també conforma una mentalitat individualista. 
Una mica egoista. Potser poc generosa. Es valoren 
més els defectes que les qualitats i  es sol ser gasiu 
a l’hora de reconèixer l’èxit dels demés. Sempre hi 
ha un però que justifiqui que no embarcar-se en els 
projectes endegats pels altres. Som com som, segu-
rament per la nostra manera de ser i no només per 
culpa dels altres. Segur que al costat de grans qua-
litats, també tenim defectes. I aquests els han ex-
plotat els nostres adversaris al llarg dels segles. La 
tècnica més emprada ha estat fomentar la desunió.
I ara és el poble que empeny el procés sobiranista, 
les masses haurien de poder expressar-se a través 
dels seus representants. I s’ha començat amb uns 
polítics, que presumeixen de representativitat, però 
que en la majoria dels casos són mediocres i carre-
gats de motxilles, com a conseqüència d’un siste-
ma d’accés a les llistes (el sistema electoral) abso-
lutament nefast. Així ens trobem amb un Parlament 
on els diputats són majoritàriament grisos. No són 
lliures d’actuar com cal -els ho impedeixen el partit- 
però també s’han forjat en el servilisme en lloc del 
compromís. 

Ens queixem que Espanya no és el Regne Unit, però 
tampoc els nostres parlamentaris no són com els es-
cocesos. Som molt permeables a les pressions rao-
nades. I aquestes seran molt fortes. El joc del poder 
espanyol tot just ha començat. I no sempre serà net. 
Ja se’n veuen mostres. L’aparell de l’estat farà servir 
totes les seves armes. I els atacs vindran de tot ar-
reu. I no podem tenir una actitud acovardida, perquè 
aleshores creuran que han encertat diagnòstic i me-
decina i encara incrementaran més la pressió.
No és temps de practicar l’ambigüitat. Ni de la tebior 
dels que diuen que no saben, que no es mullen i 
a més adverteixen els altres de les moltes desgrà-
cies que ens cauran al damunt si es “passa de la 
ratlla”. Són els que deixen pells de plàtans perquè 
s’estavellin contra el mur “aquells eixelebrats que 
comprometen els nostres privilegis. Perquè no ens 
enganyem, quan diem que si no és legal no es farà 
el referèndum, s’està dient que no es farà. O és que 
algú creu que els que determinen el que és legal, 
deixaran marge de maniobra? “La legalitat no s’inter-
preta” – diuen- i volen ser demòcrates que sempre 
ha complert la llei. I són els que juraren complir i fer 
complir els Principis del Movimiento fins que els can-
viaren per altres. I és que la legalitat la determina el 
que mana. I les lleis no es canvien si no hi ha pres-
sió per fer-ho. Si no n’hi hagués hagut, ni les dones 
votarien, ni s’hauria modificat la llei hipotecària. És 

Volem votar
PERE ESCOLÀ ·    

Al principi de la democràcia era lògic que la formació 
dels partits es nodrissin de persones sense experièn-
cia en la gestió política,  provinents dels moviments 
socials; sindicats, organitzacions veïnals, escoltis-
me... Molts d’ells forjats en la lluita antifranquista, 

però amb uns ideals 
clars; la democràcia i 
el servei al país. Tant 
els de conceptes mes 
conservadors com els 
mes avançats. 
Tots eren capaços de 
dialogar entre ells i ar-
ribar a acords de país. 
No teníem els demò-
crates experiència en 
gestió publica, només 
tenien la experiència 
els politics en la dicta-
dura, que per cert, mai 
a cap d’ells s’ha els hi 
va demanar respon-
sabilitats per les se-
ves gestions, algunes 
d’elles més que discu-
tibles.
Ara però, després de 
36 anys de “democrà-
cia”, les exigències els 
nostres representants 
han de ser molt supe-
riors. Demanem i exi-

gim, gent honesta i preparada, gent amb qui confiar.  
Rebels i competents, els d’esquerra. Demòcrates i 
honestos , els de dretes. Tots ells amb capacitat de 
diàleg i pacte. Patriotes i amb sentit d’estat, capaços 
de fer un país millor, de fer una Catalunya millor. Lliu-
re i prospera. 
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la pressió del carrer la que fa que neixi una nova le-
galitat. El tràmit parlamentari només és la plasmació 
d’aquesta voluntat. No es pot dir d’altra manera com 
es va acceptar la dissolució de les Corts franquistes 
per obrir un procés constituent.
Per això el referèndum, tal com es farà a Escòcia, 
ací no tindrà lloc. No ens enganyem. No hi ha cap 
voluntat en el govern central de obrir l’opció de fer 
una consulta amb la nova llei que aprovarà el Par-
lament Català. I la proposta de posar les urnes al 
carrer per fer la consulta sense les garanties legals 
no serà altra cosa que una manifestació del poble 
d’afermament democràtic, però de nul pes legal i po-
lític. Per això va sent temps de concretar les opcions. 
El proper onze de setembre molts per alguns és un 
procés que ja cansa. I en les plebiscitàries molts hi 
veuen el desencís de la llista tancada amb els noms 
de sempre. 
Només ens faltaven els casos de corrupció. Però 
ja és moment que qui vulgui votar en Duran ho faci 
per les seves idees i no pel partit que l’aixopluga. I 
el mateix pels que s’han significat al capdavant dels 
partits. El ciutadà exigeix transparència i que el seu 
vot s’adaptarà al programa i no als interessos canvi-
ants dels partits. La gent vol votar. Però també saber 
què es vota. 



Els millors bikers del món seran aquest 
cap de setmana a Òdena al Mundial de Biketrial
Aquest cap de setmana, els 
dies 16 i 17 d’agost, el muni-
cipi d’Òdena acollirà una pro-
va del Campionat del Món de 
Biketrial. Serà la segona prova 
puntuable del campionat Mun-
dial de Biketrial, la primera es 
va disputar a Bueu (Galícia), i 
la tercera a Tanvald (Repúbli-
ca Txeca). 
Més de 100 pilots de 12 paï-
sos diferents: Catalunya, Es-
panya, Andorra, Eslovàquia, 
Itàlia, Japó, França, Anglater-
ra, Txèquia, Alemanya, Letò-
nia i Suècia participaran, entre 
aquest dissabte i diumenge, 
en la segona prova del Mundi-
al de Biketrial 2014.
Un any més, la selecció cata-
lana de biketrial participarà al 
Campionat del Món de bike-
trial. Com en els últims anys, 
Catalunya lluitarà per ocupar 
les posicions capdavanteres 
del campionat. L’any passat, 
va ser segona en la compe-
tició per nacions i va obtenir 
els dos títols individuals de 
més prestigi: el d’elit masculí 
(Dani Comas) i el femení (Mi-
reia Abant). Anteriorment, del 
2010 al 2012, Catalunya s’ha-
via proclamat campiona del 
món per països, un èxit que 
intentarà repetir enguany.
Per aconseguir-ho, fins a 29 
pilots participaran al Mundial. 
Sense els vigents campions, 
les esperances de revalidar 
els títols absoluts se centraran 
en Armand Mollà, Rafa Tibau 
i Àngel Batlle en categoria 
masculina i en Gemma Abant 
i Lúa Vizcaíno en la femenina. 
A més, Bernat Seuba a la ca-
tegoria júnior i Alan Rovira a 
la benjamí també surten amb 
opcions de lluitar pels títols.

Horaris
Si bé, el mundial se celebrarà 
el cap de setmana, divendres 
15 ja es rebran els participants 
dels diferents països, quan 
també hi haurà la recepció 
dels delegats. Dissabte s’ini-
ciarà la competició. De de 9h 
a 15h, tindrà lloc la competició 
de categories infantils i feme-
nines i s’acabarà la jornada 
a les 19h amb la cerimònia 
d’obertura i la presentació de 
tots els equips participants 
al Pavelló Mestre Vila Vell. 
L’endemà diumenge de 9 a 
15h, serà el torn de la prova 
absoluta, on els millors bikers 
del món en categoria junior, 

Més de 100 pilots de 
12 països diferents 
participen en la prova 
del Mundial, que 
es disputarà en set 
zones diferents molt a 
prop del nucli urbà

El tema de la setmana
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Mapa de les zones per on passaran els bikers.

sènior i elit, competiran en les 
diferents zones instal•lades al 
municipi. 
Diumenge, serà el moment de 
veure en acció i en directe els 
odenencs germans Seuba.  

Les zones
L’espectacularitat estarà as-
segurada amb l’alt nivell dels 
competidors i el paisatge del 
municipi. Les zones naturals, 
combinades amb zones ar-
tificials al centre del poble, 
donaran emoció i bellesa a la 
prova. Hi haurà 7 zones que 
estaran situades molt a prop 
del municipi i això facilitarà 
que el públic hi pugui arribar 
bé i puguin animar els pilots. 
També hi haurà 3 zones dins 
el municipi. 
Les 10 zones de competició 
estaran ubicades a: zona 1, 
2, 3 al voltant de la torre del 
Castell, zona 4, 5, 6, 7 al bosc 
del darrera del cementiri, i la 
8, 9, 10 a dins del municipi a 
la plaça de la Font i al pavelló.
El pavelló Mestre Vila Vell 
serà el punt d’informació, el 
Race Office del Campionat.

A més, l’Ajuntament ha habili-
tat una zona d’acampada per 
a tots els equips que requerei-
xin instal·lar-hi les seves cara-
vanes. 

Push Bike per 
als més petits
Dissabte a la tarda, de 17h a 

19h hi haurà activitats espor-
tives per als més petits i és 
que s’habilitarà un circuit per 
fer Push Bike, bicicletes sense 
pedals. El punt de sortida serà 
al pàrquing del Pavelló Mestre 
Vila Vell.
L’Ajuntament d’Òdena es 
congratula d’acollir un esde-

veniment d’aquest nivell al 
municipi ja que suposa un im-
puls important, tant pel nom 
d’Òdena com per la promoció 
del territori. Alhora, convida a 
tothom a venir, participar, gau-
dir i descobrir Òdena. 

El Mundial promet molt espetacle aquest cap de setmana a Òdena.



REDACCIÓ / LA VEU

Petromiralles ha aconseguit 
finalment que tota la banca 
creditora doni llum verda al 
refinançament de 120 milions 
d’euros, segons ha publica 
tavui el portal Economia Di-
gital i han confirmat fonts de 
l’empresa. La petroliera de la 
família Torrens ha usat la nova 
llei concursal per forçar a dues 
entitats, Banc Pichincha Espa-
nya i NCG Banc (ara propietat 
dels veneçolans Banesco), a 
fixar el venciment de pòlisses 
de crèdit i línies d’aval fins el 
31 de desembre del 2018.
El titular del Jutjat del Mercan-
til 3 de Barcelona, José María 
Fernández Seijo, també ha 
estès les condicions que van 
pactar la resta de creditors 
amb el grup Petromiralles a 

Una de les gasolineres de Petromiralles, al barri del Rec d’Igualada.

Petromiralles guanya una important batalla als jutjats 
i podrà refinançar el seu deute amb els bancs
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les “entitats dissidents”, tal 
com afirma en un acte publi-
cat al Butlletí General de l’Es-
tat (BOE) del passat dissabte.
Concretament, el banc 
d’Equador i l’entitat gallega 
hauran d’aplicar a les seves 
pòlisses i línies d’avals el ca-
lendari de reducció de límits, 
les condicions de cancel·lació 
anticipada, la quitació als in-
teressos de demora que ha-
guessin pogut reportar-se i 
hauran de paralitzar les exe-
cucions singulars que hagues-
sin estat iniciades.
El refinançament dels 120 mi-
lions de deute de la petroliera 
va ser una operació complica-
da. Els gestors van iniciar con-
verses amb la banca creditora 
arran de la detenció del seu 
director general, Josep Ma-

ria Torrens, a l’estiu del 2013. 
L’Audiència Nacional havia 
decretat la seva retenció en 
el marc de la investigació d’un 

frau de l’IVA a gran escala que 
l’executiu hauria dirigit des de 
l’alcaldia (CiU) de Santa María 
de Miralles.

Torrens va dimitir i la seva 
família es va veure abocada 
a avançar el refinançament 
perquè les entitats no tan-
quessin l’aixeta del circulant 
i ofeguessin a la companyia. 
Al costat del director general 
de la petroliera, es van dete-
nir a una vintena de persones 
més, a les que es van imputar 
delictes de pertinença a orga-
nització criminal, tributaris, de 
maquinació per alterar el preu 
de les coses, falsedat docu-
mental i blanqueig de capitals. 
L’Audiència Nacional encara 
no ha tancat el cas.
El Jutjat del Mercantil 3 de 
Barcelona va homologar el 
refinançament el juny, però la 
resolució no ha estat en ferm 
fins a finals de juliol, quan el 
magistrat Seijo va desestimar 
la impugnació de les entitats 
rebels.
A més de NCG Banc i Banc 
Pichincha, participen a l’ope-
ració Banc Sabadell, Bankia, 
Banc Español, Bankinter, 
Mora Banc, Caixabank, Ares-
bank, Banque Marocaine du 
Commerce Exterieur Inter-
national, Banc Espirito Santo 
(entitat nacionalitzada a Portu-
gal), Banca March, Catalunya-
Banc (ara BBVA) i Deutsche 
Bank.

El PP d’Igualada demanarà una reprovació 
del ple municipal al president Jordi Pujol
REDACCIÓ / LA VEU

El PP d´Igualada demanarà en 
el proper ple municipal ordina-
ri, la primera quinzena de se-
tembre que “es declari pública-
ment, per part de l´Ajuntament, 
que l´expresident de la Gene-
ralitat de Catalunya Jordi Pujol 
ha perdut “l’honorabilitat” de la 
que tots els catalans entenem 
que té la máxima figura de 
política de Catalunya, com a 
máxim responsable de l´Estat 
a Catalunya, raó per la qual li 
va permetre signar el LLibre 
d´Honor de la Ciutat en dife-
rents ocasions”. 
El grup municipal popular 
presentará al ple “un prec o 
una moció” per tal de “repro-
var els lamentables fets” que 
l’expresident Pujol va confes-
sar davant l’opinió pública el 
passat 25 de juliol, en al.lusió 

als comptes irregulars que ha 
mantingut durant més de 30 
anys a l´estranger.  
El regidor Joan Agramunt, 
portaveu del PP Igualada, ha 
explicat que “el comportament 
de Pujol dista molt de ser ho-

norable, per que consti en el 
Llibre d´honor de la ciutat”. 
Agramunt afageix que “al PP 
d´Igualada entenem absoluta-
ment indispensable que siguin 
retirades de la nostra ciutat 
totes les mencions al Sr. Pu-

Joan Agramunt, regidor del PP a Igualada.

jol, sigui en forma de plaques 
inauguratives en equipaments 
i la del propi Llibre d´Honor del 
nostre Il.lustre Ajuntament, en 
definitiva que es retiri qualse-
vol tipus de reconeixèment, 
distinció, etc de caire institu-
cional”.

L’ANC tindrà parades durant la Festa Major 
per apuntar-se a la “V” de la Diada
REDACCIÓ / LA VEU

L’Assemblea Territorial de 
l’ANC, Igualada per la Inde-
pendència, disposarà de para-
des els dies de la Festa Major: 
hi podreu adquirir samarretes 
per participar en la gran V 
de l’Onze de Setembre, us hi 
podreu inscriure i rebre infor-
mació dels desplaçaments a 
Barcelona.

També hi haurà urnes de la 
campanya Signa un vot que 
és vigent fins a l’11 de Setem-
bre. Ara és l’hora! Igualada 
per la Independència anima la 
ciutadania a participar en tots 
els actes programats i anima 
a animar els ciutadans indeci-
sos perquè s’hi incorporin.
Parades de l’ANC:
Dimarts 19: Carrer del Rec  de 
18 a 20h 

Dijous 21: Plaça de l’Ajunta-
ment de 19 a 21h 
Divendres 22: Rambla  de 18 
a 20h 
Dissabte 23: Cal Font de 11 a 
13h                   
Diumenge 24: Plaça de l’Ajun-
tament de 12 a 14h i  de 19 a 
21h. 
Més informació a diada.igua-
lada.anc@gmail.com

Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2014
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JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

En la propera Festa Major tin-
drà lloc l’inauguració de l’ar-
ranjat monument a la màquina 
de vapor, ubicat a l’Estació Ve-
lla, que evoca la presència del 
“Carrilet”. La rehabilitació ha 
anat a cura de l’Ajuntament, 
per tal de recuperar-ne i mi-
llorar-ne les seves condicions 
de conservació. Aquesta mà-
quina de tren, coneguda com 
a número 27 del model “Ber-
ga”, batejada amb el nom de 
“Balsareny”. Fou fabricada a 
alemanya per Kraus Locomo-
tive Fabrik- Kraus Co.. Fou la 
setena d’un lot de vuit, per la 
Companyia del Tren Manresa-
Berga. Retirada del servei en 
els anys 60 del passat segle. 
Aquesta locomotora a vapor 
és molt semblant a la que 
inaugurà el servei Igualada - 
Martorell el 1893.
El 7 de gener de 1972, Magí 
Castelltort al “Noticiero Uni-
versal”, donà compte de que 
Igualada tindria un monument 
a la locomotora, mercès a les 
gestions que l’ajuntament va 
fer a FEVE (Ferrocarriles de 
Via Estrecha). L’any 1973 fou 
instal.lada , com element his-
tòric en l’Estació Nova., fins 
que al 1989 fou traslladada 
al seu looc actual, on s’ha 
anant deteriorant, per manca 
de manteniment. Ara, amb 
l’assessorament de l’APPF 
(Associació per la Preserva-
ció del Patrimoni Ferroviari 
Industrial) s’han portat a terme 
treballs de recuperació per tal 
de dignificar-la i preservar-la, 
netejant-la d’òxid i repintant-la 
amb antioxidant, reparant la 
planxa I recobrint-la d’un aca-
bat d’esmalt.Està envoltada 
de metacrilat i una barana de 
protecció, a més d’una zona 
ajardinada. Un retol informarà 
de la història del tren a Igua-
lada.

Uns trets sobre 
el “Carrilet”
Després de diversos intents, 

Manifestació “Salvem el Tren!”, l’any 1977.

Rehabilitada la locomotora de l’Estació Vella

en el segle XIX, Igualada que-
dà marginada de la línia de 
l’anomenat Tren Gran (Bar-
celona-Madrid) que passà per 
Manresa. però continuà llui-
tant per assolir un ferrocarril 
que millorés les seves comu-
nicacions, fins que el 20 de ju-
liol de 1893 s’inaugurà el tren 
entre Igualada i Martorell. La 
seva arribada fou un gran es-
deveniment fonamental per la 
ciutat. En aquella ocasió van 
venir a Igualada, el governa-
dor civil, Ramon Lorca, el di-
putat Carles Godó i el bisbe de 
Vic, Dr. Morgades, que beneí 
el nou convoi. Durant tres dies 
fou festa grossa a casa nostra.
El Ferrocarril Central Catalán 
va haver de construir 15 ponts 
i passos inferiors de més de 
10 m. de longitud i sis túnels, 
degut a l’accidentada orogra-
fia de l’Anoia.
El parc de locomotores a va-
por arribà a deu exemplars. 
En el 1891 ja s’aquiriren, a 
Bélgica, quatre màquines per 
la nova línia, que foren ano-
menades: Igualada, Martorell, 
Capellades i La Pobla. L’elec-
trificació de part de la xarxa i 
la compra de noves màquines 
més potents, feu que aquelles 
es destinessin només a ser-

veis de mercaderies.
El 14 de juliol del 1919 
s¡uniren  els trens de via es-
treta de la Vall del Llobregat, i 
va constituir-se la Companyia 
General de Ferrocarrils Cata-
lans, S.A.  La retirada defini-
tiva de les maquines a vapor 
fou l’any 1959, a l’entrar en 
servei automotors de gasoil. 
Aquelles primeres locomoto-
res foren desballestades el se-
tembre de 1960. Des del 1972 
-73 els trens de viatgers son 
automotors Diesel MAN. L’any 
1986 s’estrenà la nova Estació 
d’Igualada, havent-se suprimit 
els passos a nivell al llarg del 
passeig.
A la dècada dels 70, però la 
situació financera de la com-
panyia, obligà  que l’Estat as-
sumís  aquell servei per mitjà 
de FEVE, que en el 1977 inicià 
una política de tancament de 
les línies deficitàries, afectant 
la d’Igualada - Martorell, que 
passà per moments difícils, ja 
que el Govern Central va in-
tentar clausurar.

Salvem el Tren!
Aquí va venir la gran batalla 
popular de Salvem el nostre 
Tren!, que culminà amb la 
marxa a peu, pels 40 Kms. del 

recorregut entre Martorell i la 
nostra ciutat. Fou una massiva 
resposta popular des pobles 
del recorregut. Es portà a ter-
me el 7 de maig del 1977. Els 
participants portaven jerseis 
de Volem el Tren!, a favor  del 
popular i necessari Carrilet. Hi 
participaren entitats esporti-
ves i recreatives de la comar-
ca, encapçalades per la Creu 
Roja, CAU (escoltes),eCN 
Igualada ( Secció Excursio-
nista) i l’UEC, amb el suport 
de l’Assamblea Democràtica 
d’Igualada. Els participants 
sortirende Martorell a dos 
quarts de deu del matí, i arri-
baren a Igualada a quarts de 
vuit de la tarda, fent-se un 
festival infantil, per esperar-ne 
l’arribada dels marxadors. diu 
la premsa, que hi van prendre 
part 5.000 persones.
Fou una resposta massiva 
que evità la supressió d’aquell 
servei.

Enderroc de l’estació
El Carrilet es va salvar, però 
no va poder salvar-se l’edifici 
de l’Estació que, com va es-
criure Rafel Jorba a  “ Mundo 
Diario”  “Ha estat enderrocada 
a tot tren.. En un sol dia no 
n’han deixat quasi rastre” (di-

Imatge de l’Estació Vella d’Igualada, de les primeres dècades del segle XX.

vendres 10/2/1978). L’endemà 
Maria Arnedo donà la notícia a 
“ Correo Catalán”, afirmant: 
“Acció antidemocràtica del 
Consistori. Han assolat l’edi-
fici de l’Estació d’Igualada” La 
Comissió Democràtica Muni-
cipal denuncià el fet, amb un 
comunicat on es comentava: 
“L’edifici de l’Estació enderro-
cat”. L’Ajuntament que havia 
col.laborat en la campanya 
·Salvem el tren, en un vist i no 
vist, tirà a terra la vella estació.

Centenari
Després de totes aquestes 
mogudes, va celebrar-se el 
Centenari del Central, o Car-
rilet. El 4 de juliol de 1993 cul-
minaren una tirallonga d’actes 
commemoratius: tren infantil 
a la plaça rodona, vol captiu 
del globus Ultramlgic, con-
curs de fotografia local, tren 
conmemoratiu. amb màquina 
de vapor, sortint de Martorell 
i parada en les estacions fins 
a Igualada, pujant-hi les auto-
ritats de cada poble, entreteni-
ments pel grup Gralla. a l’arri-
bada es feu una rebuda oficial, 
amb cantada oper la Llàntia, 
inauguració d’una placa con-
memorativa, parlaments. Au-
toritats i comitiva anaren   fins 
l’antigua estació. Hi participa-
ren carruatges, traginers, Di-
ligència, Esbart Igualadí, ge-
ganters, grallers, ballades de 
l’Agrupació Folklòrica i Bitrac 
Dansa, Agrupació Sardanista 
i el Grup Sardanista Montser-
ratí Allí es feu lectura d’una 
poesia, un aperitiu vuitcentista 
i balls de l’època per Del’Arte 
i una arrossada. Es repartiren 
fulletons de premsa, ventalls. 
El segell commemoratiu tenia 
un valor de 45 PTA.A la sala 
Municipal es feu una exposició 
de temàtica ferroviària, ende-
gada pel Grup Filatèlic d’Igua-
lada, foren alguns dels diver-
sos actes que se celebraren 
per celebrar els 100 anys del 
Carrilet´. L’any passat, amb 
motiu de l’Any del Passeig 
van celebrar-se els 120 anys 
del nostre tren, que està evo-
cat amb aquesta locomotora 
que ara ha estat degudament 
rehabilitada.

Trens de la Generalitat
L’any 1979 es creà Ferrocar-
rils de la Generalitat de Ca-
talunya, que ha fet diverses 
millores en el servei, però té 
encara mota feina a fer, si vol 
que els seus itineraris siguin 
moderns, ràpids i segurs. A 
Igualada fa anys i panys que 
esperem la supresió del pas 
a nivell de l l’Avinguda Mont-
serrat.
Haurem d’esperar encara molt 
més? Centenari del tren, amb la locomotora de vapor, i les noves unitats.
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REDACCIÓ / LA VEU

El proper dilluns començarà la 
Festa Major d’Igualada. Si bé 
el gruix més important d’actes 
serà a partir de divendres, us 
avançem quines són les acti-
vitats festives i culturals dels 
primers quatre dies. 

DILLUNS, 18  
ENGALANAMENT FESTIU 
DEL CARRER amb tot tipus 
de garlandes per crear un am-
bient de festa major, a càrrec 
d’un grup de voluntariat de la 
ciutat. Ho organitza: Colla Ge-
gantera del Bisbalet. A la ram-
bla de Sant Isidre.
- A les 10 i a les 12.30 h, CO-
NEIX LA HISTÒRIA DE LA 
IGUALADINA COTONERA. 
Grups de màxim 40 persones. 
Activitat gratuïta. 
- 19 h MASTER-CLASS DE 
BATUCADA. Vine a practicar 
amb els teus instruments de 
percussió i prepara’t per a la 
tabalada. La coll@nada. A Cal 
Font.
- 19:30 h IV TROFEU CIUTAT 
D’IGUALADA D’ORIENTACIÓ
Dos circuits: debutants i ini-
ciats. Obert a tothom. Ho 
organitza: escola esportiva 
CERRR Igualada. A Cal Font.
- 20 h TABALADA oberta a 
tothom. La coll@nada. A Cal 
Font.
- 21 h 21 h PREGÓ I “XUPI-
NASSU” + TAST DE LA PO-
MADA. La coll@nada. A la 
plaça de Pius XII.
21 h O-BIRRING. Cursa d’ori-
entació on la cervesa hi juga 
un paper molt important. La 
Coll@nada. A Cal Font.
- 22 h ASSAJOS A LA FRES-
CA a càrrec de diferents grups 
de cultural popular. La coll@
nada. A la plaça de Pius XII. 

DIMARTS, 19
- A les 10 i a les 12.30 h
CONEIX LA HISTÒRIA DE LA 
IGUALADINA COTONERA.
- 10 h OPEN INTERNACIO-
NAL D’ESCACS al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu.
17.30 h JOCS BÈSTIES.  
Cursa de la síndria, arrosse-
gament de sofàs, cursa de 
nadons...inscripcions a joc-
sbesties.blogspot.com.La 
Coll@nada. Al Rec.
- 19h IGUALADÍ DE FERRO. 
Proves per ser un bon igualadí 
i acabar ben brut i tot seguit ... 
EL CAMIONET DE LA FESTA 
recorrerà la ciutat al ritme de 
música festiva. La coll@nada. 
Al Rec.
- 18 h ARRIBADA DE L’AIGUA 
DE LES FONTS DE SANT 
MAGÍ. Al carrer de Sant Magí.
- 19.30 h EL BALL DE BAS-
TONS A IGUALADA.  Pre-
sentació del llibre a càrrec de 
Josep Miserachs regidor de 

Tota l’imatgeria popular de la ciutat, a la plaça de l’Ajuntament, a punt per a la Festa Major.

Dimarts, Amics dels 
Cavalls de l’Anoia 
tornarà a portar 
l’aigua de St. Magí 
de la Brufaganya

Dilluns comença la Festa Major!

promoció cultural, i de l’autor, 
Daniel Vilarrúbias Cuadras. A 
la Biblioteca Central.
- 21 h ESTIRA FORT. Concurs 
d’entitats i colles d’estirar la 
corda. La coll@nada. A la pla-
ça del Pilar.

DIMECRES, 20
Durant el matí, PENJADA DE 
DOMASSOS DEL SEGUICI 
POPULAR, a les places de 
l’Ajuntament i de Cal Font. 
- A les 10 h i a les 12.30 h CO-
NEIX LA HISTÒRIA DE LA 
IGUALADINA COTONERA.
- 10 h EXPOSICIÓ: SCHOLA 
CANTORUM, 75 ANYS al ves-
tíbul de la Biblioteca Central.
11 h EXPOSICIÓ: cartells de 
Festa Major i moixigangues. 
Horari: dl. a ds. de 8 a 13.45 i 
el dv. de 16.30 a 21 h. Al mer-
cat de la Masuca.
- 18 h INAUGURACIÓ A LA 
SALA MUNICIPAL DE LES 
EXPOSICIONS: Els anuncis 
en els programes de la Festa 
Major 1920-1970. En diversos 
punts del centre de la ciutat.
- 18 h ESPECTACLE FAMILI-
AR: DeParranda presenta “En 
contes d’un cove”. Al Teatre de 
l’Aurora.
- 19 h EXPOSICIÓ: Cal Font  
(1856-1976): una mirada als 
120 anys d’una fàbrica de tei-
xits. A la sala d’exposicions de 
la Biblioteca Central.

- 20 h INAUGURACIÓ de la 
restauració de la locomotora 
tipus “Berga” núm. 27. A la  
plaça Catalunya amb passeig 
Verdaguer
- 20.30 h EL CAMIONET DE 
LA FESTA recorrerà la ciutat 
al ritme de la música amb LO 
PERDAL ROQUER. La coll@
nada. De la pl. del Rei a la pl. 
Pius XII.
- 22 h CONCERT de LA JOVE 
ORQUESTRA SIMFÒNICA 
DE L’ANOIA, amb obres de 
Galupi, Haydn i J. Serra. Al 
Teatre Municipal l’Ateneu.
- 22 h TRIA L’HEREU I LA PU-
BILLA DE LA FESTA. La coll@
nada. A la plaça Pius XII.

DIJOUS,  21 
- A les 10 h i a les 12.30 h CO-
NEIX LA HISTÒRIA DE LA 
IGUALADINA COTONERA.
- 11.30 h EL CONTE DE 
L’ANIVERSARI DE LA BIBLI-
OTECA, a càrrec de Pep Far-
rés, Arian Morera i Bet Farrés. 
A la Biblioteca Central.
- 18 h FAMÍLIA, A LA TAULA! 
Jocs de taula educatius i fami-
liars. La coll@nada. Al carrer 
de Custiol.
- 18 h ESPECTACLE FAMILI-
AR: DeParranda presenta “En 
contes d’un cove” al Teatre de 
l’Aurora.
- 18.30 h LLIURAMENT DEL 
PENÓ DE LA CIUTAT a la 

coral de Santa Maria, NOME-
NAMENT DEL NOU SALERO, 
Oriol Càlichs i Soler, vinculat 
a entitats de cultura popular 
i socials de la ciutat. PRE-
SENTACIÓ DE  L’ESTAM-
PA DEL SANT, que enguany 
és obra de Jaume Enrich i 
Gumà, dissenyador associat a 
Sendra&Enrich i professor de 
l’Escola Municipal d’Art Gas-
par Camps. Al saló de sessi-
ons de l’Ajuntament.
- 19 h CONFERÈNCIA INS-
TITUCIONAL: Variacions ro-
manoanoienques, a càrrec de 
Mn. Valentí Miserachs i Grau, 
mestre titular de la basílica de 
Santa Maria la Major, del Va-
ticà. Al saló de sessions de 
l’Ajuntament.
- 19 h ACOMPANYA LA IMAT-
GERIA FESTIVA A LA PLAÇA. 
Cercavila amb els dracs, ge-
gants de la ciutat, l’Àliga, el To-
net, la Conxita, els gegantons, 
els capgrossos i els Nanos, 
des de l’edifici de l’Escorxador 
(c/ Prat de la Riba) fins a la 
plaça de l‘Ajuntament.  En ar-
ribar LLIURAMENT DEL RAM 
A LA GEGANTA per part de 
l’alcalde Marc Castells i Ber-
zosa i BALLS DE LLUÏMENT. 
Recorregut: c/ Prat de la Riba, 
c/ Milà i Fontanals, c/ Aurora, 
c/ d’Òdena, rbla. de Sant Isi-
dre, c/ de Garcia Fossas, pl. 
de la Creu, c/ de l’Argent i pl. 

El proper dimarts dia 19  a 
les 9 del matí es beneirá 
l’aigua de la Brufaganya i 
els típics Maginets elabo-
rats per Pastisseria Pla, a 
la Basílica de Santa Maria 
d’Igualada després de l’Eu-
caristia.
A les 6 de la tarda arribada 
de l’aigua de les fonts de 
Sant Magí de la Brufaga-
nya al carrer de Sant Magí 
davant de la Pastisseria Pla 
on es repartiran a tothom. 
Els Amics dels Cavalls de 
l’Anoia son portadors de 
l’aigua des de 1996. 

de l’Ajuntament
- 19.30 h TABALADA MENU-
DA des de la pl. de Cal Font 
fins a la pl. de l’Ajuntament. 
Tots els nens i nenes hi poden 
participar amb un tabal (acom-
panyats d’un adult), amb la 
participació dels GRALLERS 
D’IGUALADA. 
- 20 h XOCOFRESC, amb la 
col·laboració de les pastisseri-
es Fidel Serra, Òscar i Pla. A 
la pl. de l‘Ajuntament
- 21,30 h EL PREGÓ DE LA 
FESTA MAJOR. Emissió en 
directe del programa IGUALA-
DA AL MÓN. Podeu participar-
hi piulant els vostres records 
de la festa major a l’etiqueta 
#igdalmon. 
- 22 h OPERACIÓ CIGRÓ. 
Sopar popular amb amanida 
de cigrons i actuacions espon-
tànies de tothom que ho desit-
gi. La coll@nada. A la plaça de 
Pius XII.
22 h CONCERT de la Cobla 
Sant Jordi. Ho coordina l’Agru-
pació Sardanista d‘Igualada.  
Al pati de la Igualadina Coto-
nera.

Immaculada Concepció, 15 

 08786 - CAPELLADES

TEL. 93 801 23 85 

granero.campi@cofb.net
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AG. SARDANISTA / J. BACARDIT

El proper dijous 21 d’agost i 
dins les actes de la Festa Ma-
jor d’Igualada, tindrà lloc el ja 
tradicional concert de sarda-
nes i música per a cobla; un 
esdeveniment cultural que ad-
quirit carta de naturalesa en 
els actes de la Festa Gran de 
la nostra ciutat, arribant ja ha 
amb aquesta, a la 22ena. edi-
ció d’aquests concerts.
L’escenari d’enguany, però, 
serà el Pati de la Cotonera 
Igualadina, al C. Joan Godó 
cantonada amb el C. Joan 
Abad  a les 22:00 h.; ara, en 
cas de mal temps l’acte es 
faria a la sala de l’Escorxa-
dor. La cobla encarregada de 
la part musical serà la Cobla 
Sant Jordi-Ciutat de Barcelo-
na.
Del programa a interpretà 
es destaca la confluència de 
dues de les músiques més ca-
racterístiques en l’àmbit festiu 
i religiós de la nostra ciutat.
Per una banda l’estrena de 
l’’Himne del Patge Faruk’, en 
versió de cobla, amb arranja-
ment del compositor i músic 
igualadí David Riba i per l’al-
tra banda escoltar la sardana 
‘La Festa del Sant Crist’ de 
la compositora i sardanista 
també igualadina Maria Tere-

Biblioteca i Arxiu reviuen els 120 anys 
d’història de la fàbrica de Cal Font

Ens hem acostumat a percebre 
la realitat a cop de declaracions 
dels governs. Diuen que a l’es-
tiu la llum no pujarà i ho fa ja el 
juliol. També que la reforma la-
boral crearà ocupació i es posen 
a presumir per millores ridícu-
les, que fan envermellir només 
d’analitzar-les amb una mínim 
rigor. Però ens acabem acostu-
mant a tot. El pessimisme fa que 
s’acceptin moltes situacions. “És 
el que hi ha”. Per això ja no sor-
prèn gens l’opinió del Consell 
Econòmic i Social (CES) sobre 
la crisi, que creu ha empitjorat la 
situació de la comunitats autò-
nomes menys desenvolupades. 
Així en la memòria socioeconò-
mica i laboral de 2013 es recu-
llen les dades que demostren 
que estem entrant en una “Es-
panya de dues velocitats”. És a 
dir un país on es consoliden les 
desigualtats.
Les diferències de renda entre 
els espanyols són cada vegada 
més grans. Això afecta a la co-
hesió territorial, especialment en 
una demografia que reflecteix 
pèrdua de població. I empitjo-
rarà més amb la reducció de la 
quantia dels fons estructurals de 
la Unió Europea. Sols funciona-
ran els territoris que han sabut 
obrir les economies a l’exterior. 
Que han “guanyat dimensió” i 
que han corregit el dèficit acu-
mulat durant la crisi. La resta 
s’ho passarà malament.
L’any passat, metre el PIB espa-
nyol queia el 1,2%. Set comuni-
tats tenien comportaments rela-
tivament bons (caure menys).  
En general eren zones afavori-
des pel  turisme. Canàries i Ba-
lears (amb caigudes del 0,4% 
en tots dos casos), i la Comuni-
tat Valenciana i Catalunya amb 
reculades de només 0,8%. El 
sector exterior va jugar un paper 
vital a Galícia, que seria la cin-
quena comunitat que millor es 
va comportar. Per contra, Astú-
ries i Castella i Lleó van ser les 
que ho feren pitjor. Ambdues van 
tenir amb descensos del 2,1%. I 
el País Basc i Navarra va perdre 
el 1,9% del PIB (set punts més 
que el conjunt del país). No obs-
tant això, ambdues autonomies 
tenen uns acords fiscals que els 
permeten quedar-se tots els im-
postos que recapten i encara re-
ben gairebé dos mil milions més 
i això els permet seguir liderant 

PERE PRAT

la classificació de renda, malgrat 
un comportament tan negatiu. 
Amb 29.959 euros de mitjana, 
cada basc i navarrès ingressa a 
l’any el doble que un extremeny 
(que és l’espanyol amb menys 
recursos - 15.026 euros - però 
també el que menys impostos 
paga). Melilla (16.426 euros) i 
Andalusia (16.666 euros) estan 
també a la cua, fent-los compa-
nyia. La mitjana nacional és de 
22.279 euros. Catalunya supera  
àmpliament aquesta xifra amb 
26.666 euros. Madrid és un dels 
més alts  amb 28.915 euros, 
perquè recull moltes empreses 
d’àmbit estatal que hi tenen la 
seu i tot l’alt funcionariat del go-
vern de l’estat. 
El retrat de l’Espanya que dei-
xarà la crisi dibuixa moltes de-
sigualtats. El CES alerta de l’alt 
risc de pobresa infantil, realitat 
que “pot portar a qüestionar 
l’abast i l’enfocament de les polí-
tiques socials que s’han desple-
gat”. L’informe també assenyala 
la preocupació per la dificultat 
que tenen els joves per accedir 
al mercat laboral en funció del 
seu lloc de residència i per acon-
seguir un habitatge digne que 
puguin pagar. Les dades també 
evidencien que els ajuts per de-
socupació arriben només al 41% 
dels aturats. Per això s’ha de-
manat que es destini una renda 
mensual a les 1.800.000 famílies 
que en aquest moment no tenen 
cap mena d’ajut, ni feina. 
Desgraciadament està perdut el 
país que només utilitza el subsidi 
i no pensa en crear les condici-
ons per accedir a la riquesa. Es 
pot repartir millor el que hi ha a 
la casa i seguir sent pobre. No-
més redistribuint no s’arriba a 
gran cosa més que a conviure. 
Cal incrementar els ingressos. I 
avui masses famílies no poden. 
Cal un pla per poder viure sense 
esperar la caritat dels ajuts. Com 
també és molt trist que a Cata-
lunya més de 50.000 joves uni-
versitaris hagin acabat la carrera 
i hagin hagut d’anar-se’n a l’es-
tranger perquè ací no hi havia 
feina. Una indesitjada ”fuga de 
talent” per una societat que volia 
atreure gent preparada per fer 
investigació i desenvolupament. 
Les desigualtats no s’arreglen 
només amb impostos, sinó tenint 
una estratègia que creï riquesa. 

Les desigualtats 
segueixen creixent

sa Torrents, i que en alguns 
passatges d’aquesta sardana 
hi trobem la música dels goigs 
dedicats al Sant Crist d’Igua-
lada. 
Sardana que es va escriure 
ara fa vint-i-cinc anys amb 
motiu del 400 aniversari de la 
commemoració del fet prodigi-
ós de la suor de sang del nos-
tre venerat Sant Crist.
L’elenc de compositors pro-
gramats per aquest concert 
són garantia de la màxima 
qualitat artística d’aquesta 
vetllada; s’escoltarà composi-

cions de Manuel Oltra, Martí-
nez Comín, Juli Garreta, Lluís 
Lloansí, Ricard Viladesau, Jo-
sep i Joaquim Serra i també 
de dos intèrprets de la Cobla 
Sant Jordi-Ciutat de Barcelo-
na, Marc Timón i Enric Ortí.
Dintre dels actes programats 
en la nostra Festa Major, no 
podia faltar una ballada de 
sardanes; aquesta doncs tin-
drà lloc el dilluns 25 d’agost a 
les 8 de la tarda a la Pl. de Cal 
Font, amb la cobla Ciutat de 
Terrassa. 

Dijous vinent, concert de sardanes

REDACCIÓ / LA VEU

On avui hi ha llibres, antiga-
ment hi havia hagut telers. On 
avui regna el silenci, fa anys 
s’hi sentia la remor eixordado-
ra d’aquestes màquines. Avui, 
la Biblioteca Central d’Igua-
lada ocupa l’únic edifici fabril 
que es conserva del complex 
de Cal Font, que durant 120 
anys va ser una de les grans 
empreses tèxtils d’Igualada. 
Una exposició conjunta de 

l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC), amb la Biblioteca i l’Ar-
xiu Comarcal de l’Anoia, mos-
tra ara el dia a dia d’aquesta 
fàbrica de teixits que va arribar 
a comptar amb 500 treballa-
dors en nòmina. Amb el títol 
de «Cal Font (1856-1976). 
Una mirada als 120 anys 
d’una fàbrica de teixits» la 
mostra s’inaugurarà el dime-
cres 20 d’agost, a les 7 de la 
tarda, en el marc de la Festa 

Major d’Igualada i es podrà 
visitar fins al 21 de setembre.
Aquesta exposició ha estat 
possible després d’una anà-
lisi de la documentació de la 
fàbrica que es conserva a l’Ar-
xiu Comarcal de l’Anoia, una 
part donada pels mateixos 
treballadors l’any 1994 i, l’altra 
dipositada per Josep M. Font i 
Seix l’any 2009. Més informa-
ció a la propera edició.

C. Major, 37 
Tel. 93 801 04 58
CAPELLADES

Fleca 

tradicional

C/ Major, núm. 37
Tel. 93 801 04 58
CAPELLADES

C. Major, 37 
Tel. 93 801 04 58
CAPELLADES

Fleca 

tradicional

Tabac, revistes i articles de regal

C. Pilar, 5
08786 Capellades
Tel. 93 801 02 30

Pl. de Verdaguer, 3
08786 CAPELLADES
Tel. 93 801 00 82
Fax 93 801 15 76
codina.sabater@cofb.net

ortopèdia a mida
Assessorament i orientació en ortopèdia

Treballs en ferro i inoxidable:
Escales cargol, portes corredisses, 
basculants, tancats, reixes, baranes...

Treballs en alumini:
Portes basculants i corredisses, finestres 
amb rotura tèrmica, mallorquines, 
baranes, tanques i portes de jardí...

Mampares bany, dutxa, 
mosquiteres, persianes...

UNIONS METÀL·LIQUES SOLER, S.L.
Carrer de Sant Joan, 33 - Tel. 93 801 11 33 - CAPELLADES (BCN)

AUTOMATISMES PER A PORTES I PERSIANES
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L’Ajuntament de Capellades us desitja una bona Festa Major!!



“El principal llegat que deixarà el govern municipal és haver 
reduït el deute de l’Ajuntament més de la meitat”
CAPELLADES / JORDI PUIGGRÒS 

En ocasió de la Festa Major de 
Capellades, que es viu aquests 
dies, hem conversat llarga es-
tona amb l’alcalde Marcel.lí 
Martorell (CiU), que repassa 
en aquesta entrevista l’actuali-
tat municipal.

Esteu de Festa Major, però 
veig que n’hi una d’oficial, i 
una altra d’alternativa.
Almenys aquest any celebro 
que no se solapin les activitats. 
M’agradaria que hi hagués una 
sola Festa Major i un sol calen-
dari, però el més important és 
que a Capellades hi hagi una 
gran festa, i que sigui molt par-
ticipada. Nosaltres entenem 
que la festa ha de ser de tots, i 
el programa d’aquest any ja ho 
diu el mateix lema. Ha de ser 
una festa integradora de tots 
els veïns. No és un moment 
per fer política, sinò de festa i 
bon veinatge.
Fa algunes setmanes va fer 
una convocatòria veïnal ex-
plicant que el deute munici-
pal s’ha reduït molt. 
Sí, és així. Pensi que l’any 
2011 el deute era del 105% del 
pressupost anual. De fet, l’any 
2009 estàvem sobre el 128%, 
prop de cinc milions i mig d’eu-
ros. Aquest any acabarem més 
o menys sobre el 60%. Hem 
reduït, doncs, el deute més 
de la meitat del que hi havia a 
principi de legislatura... Crec 
sincerament que aquest serà 
un dels principals llegats del 
govern municipal d’aquesta 
legislatura, i me’n sento perso-
nalment responsable. Teníem 
un deute insopurtable que no 
ens deixava fer res.
El que passa és que a la gent 
li agrada veure bons serveis, 
bones obres... 
Però quan parles dels núme-
ros que hi havia, la gent s’in-
digna de com es va poder arri-
bar a una situació com aquella. 
La reducció del deute és lenta, 
i continuarà en els propers 
anys. Amb això no vull dir que 
un ajuntament no s’hagi d’en-
deutar, però s’ha de fer d’una 
forma acceptable. Els ajunta-

Marcel.lí Martorell.

Entrevista a l’alcalde de Capellades, Marcel.lí Martorell
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ments s’han de governar des 
d’una certa austeritat, sense 
que aquesta paraula tingui 
connotació negativa. No pot 
haver-hi dèficits anuals, estirar 
més el braç que la màniga.
Aquest treball pel “retorn a 
la normalitat” ha impedit que 
s’hagin desenvolupat pro-
jectes?
No ha estat ben bé així. S’han 
fet coses. Es va inaugurar la 
segona fase de la residència 
d’avis, que crec que és una 
obra molt important. Ara ma-
teix, per cert, és un dels temes 
que més em preocupen a ni-
vell econòmic, perque no hi 
ha prou “clients”. L’any passat 
es va inaugurar la biblioteca, i 
és un èxit molt gran, amb més 
800 carnets d’usuaris. La vam 
posar en marxa quan va ser 
possible econòmicament. Es 
tracta ambdues coses de polí-
tiques socials que s’han posat 
en marxa. I recentment s’ha 
fet l’ampliació del cementiri, a 
través d’una empresa externa, 
sense que l’Ajuntament s’hagi 
gastat res, i això que ha costat 
180.000€.
Aquest estiu hem acabat el col.
lector del carrer Divina Pastora 
amb Ronda Capelló, amb una 
inversió de 37.000€, solucio-
nant problemes d’inundacions 
en una trentena d’habitatges 
quan hi havia pluges fortes. 
També hem invertit 70.000€ 
en la reparació de la taulada 
del CEIP Marqués de la Pobla, 
i un nou accés al camp de fut-
bol per a persones amb disca-
pacitat.

En aquest darrer any de man-
dat es notarà aquesta millora 
a les arques municipals?
Farem coses, sí. Aquest se-
tembre farem una renovació i 
reparació dels jocs infantils que 
hi ha en els parcs, i continua-
rem, el que jo dic endreçant la 
casa, és a dir, actualitzant els 
ingressos de guals, l’aigua... 
Faltava donar d’alta d’activitat 
a les instal.lacions municipals. 
No té sentit que se li demani a 
tothom que vol obrir un nego-
ci la llicència d’activitats, i que 
les instal.lacions municipals 
no la tinguessin. S’ha fet a la 
biblioteca, a l’Ajuntament, i ara 
es farà a l’aparcament públic 
de la plaça de Catalunya, amb 
una petita inversió de 5.000€, i 
també al teatre de la Lliga, on 
s’invertiran 76.000€ per se-
parar l’escenari de la platea, 
adequant-lo a la normativa ac-
tual en matèria de seguretat. 
Espero que es pugui inaugurar 
amb els Pastorets de Nadal. 
Finalment, també hem d’ende-
gar la millora de l’accés nord 
de Capellades, des de la Torre 
Baixa pel polígon de la Barque-
ra. Hem aconseguit reunir sub-
vencions per poder-ho fer, es 
milloraran les voreres, es reas-
faltarà el carrer, per on entra el 
70% dels vehicles que venen a 
Capellades. Caldrà invertir-hi 
més de 150.000€.
Capellades ja està prou ser-
vida, a nivell d’instal.laci-
ons?
Crec que sí. No ens en podem 
permetre més. Crec que supe-
rem els estàndards en pobla-

cions del nostre nivell. Tenim 
camp de futbol, poliesportiu, 
teatre, biblioteca... Hem de mi-
llorar el que tenim, mantenint-
ho com cal.
Fa pocs dies el president 
Mas era a Capellades en oca-
sió del tricentenari de Vilase-
ca. El sector paperer aguan-
ta prou bé la crisi. 
Afortunadament, sí. A Capella-
des hem pogut aguantar, fins al 
moment, bona part de la nostra 
riquesa industrial. Durant la vi-
sita del president Mas ja vaig 
dir que l’Anoia no pot renunciar 
mai al seu potencial industrial, 
afavorint que les empreses que 
tenim puguin continuar aquí i 
ampliar-se, si cal. En aquest 
sentit a Capellades recentment 
s’han fet modificacions urba-
nístiques d’acord amb l’em-
presa Miquel i Costas per po-
der fer una ampliació, tot i que 
a darrera hora han anunciat 
que se suspenia. Espero que 
reconsiderin la seva posició 
perque es tracta d’una inver-
sió de 6 milions d’euros, i una 
ampliació és molt positiva per 
a Capellades. Farè el possible 
per a que aquesta inversió tiri 
endavant. És imprescindible.
Què creu que pot aportar Ca-
pellades a la resta de la co-

marca, en aquest àmbit?
Haurem de treballar més de 
cara a la Conca d’Òdena. Ca-
pellades forma part, històrica-
ment, de la Conca. Els propers 
fons europeus Feder aniran 
molt focalitzats cap a les zones 
amb tradició industrial, i el futur 
de Capellades anirà més cap 
aquesta direcció. El poble ha 
de seguir participant-hi.
Té decidit de tornar-se a pre-
sentar a les eleccions?
Encara no s’ha prés la decisió 
en ferm, però ja he dit als com-
panys en alguna ocasió és que 
a mí em faria il.lusió almenys 
continuar un segon mandat.
Té temor que, com ha pas-
sat en altres llocs, s’atomitzi 
l’ajuntament de diverses for-
ces polítiques?
No em preocupa la participa-
ció, perque és saludable, però 
sí que es facin llistes fantasma, 
on tots els candidats menys 
un són de fora de Capellades, 
o un creixement de les forces 
populistes. S’ha d’anar molt en 
compte, amb això. Però el que 
hem d’aconseguir és que CiU 
tingui un bon resultat a Cape-
llades i segueixi essent la força 
central del poble per garantir 
l’estabilitat municipal.

El conseller Santi Vila va visitar 
dimarts Capellades

El Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat, 
Santi Vila, va ser dimarts a Ca-
pellades. Primer va ser rebut al 
Museu Molí Paperer per l’alcal-
de Marcel·lí Martorell, acompa-
nyat de regidors i després van 

passejar pel poble fins arribar 
al jaciment neandertal Abric 
Romaní, on aquests dies es 
desenvolupa una nova cam-
panya d’excavació sota la di-
recció de l’arqueòleg Eudald 
Carbonell.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
 Tel. 93 805 48 48 

 Advocades • Administradores de finques
 Mediació • Dret concursal Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
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Quatre dies de gran festa a Capellades
CAPELLADES / LA VEU 

Tot és a punt per a una Festa 
Major de Capellades que co-
mençarà avui dia 14 i s’acaba-
rà el 17 d’agost.
Així el dijous 14 d’agost a les 
9 del matí començarà el Cam-
pionat Social de Petanca, a les 
pistes del Capelló del Club de 
Petanca Capellades.
A les 7 de la tarda s’inaugura-
rà l’exposició Estraz@art, que 
es podrà visitar fins al 14 de 
setembre al Museu Molí Pa-
perer. Seguidament, a les 8, 
es farà una altra inauguració, 
en aquest cas a Les Voltes 
Casa Bas, on es podrà veure 
fins al 31 d’agost una selecció 
d’obres de Ràfols Casamada.
Sens dubte, un dels actes més 
esperats és el Correfoc que 
començarà a les 21:30 amb el 
Paseillo de la Plaça Verdaguer 

Moltes activitats a la Festa Major Alternativa
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Els Falcons de Capellades actuen a Canaletes
CABRERA D’ANOIA / LA VEU 

Aquest passat diumen-
ge des de les 10 del 
matí, en motiu de la 
seva Festa Major, la po-
blació de Caneletes es 
van concentrar varies 
colles de cultura popular 
catalana, com Falcons 
de Capellades, Falcons 
de Vallbona,  Gegants 
de Cabrera d’Anoia i la 
Banda, Colla Jove de 
Vilafranca, Xicots de Vi-
lafranca i Batucada.
Van començar amb re-
tard fent un petita cerca-
vila, arribant a la plaça 
de la vila, on els Fal-
cons de Capellades van 
entrar amb 10 Pilars de 
2 i 1 Pilar de 3, després 
de la demostració dels 
Gegants de Cabrera 
d’Anoia i la Batucada, 
van donar pas les dues 
colles de Falcons parti-

cipants, intercalant fi-
gures, on els Falcons 
de Capellades amb 
algunes baixes per 
complicades dates, 
van demostrar el seu 
nivell de tècnica en 
totes les seves figu-
res, la primera va ser 
la Presentació amb 5 
Puntes, 2 Espelmes 
molt ben executades 
i la Pira de 8 molt be 
sicronitzada, ja que 
és colla d’un pis més, 
degut a la demora 
d’inici no van poder 
realitzar unaltre figura 
molt esperada per la 
colla per la seva es-
trena, les dues colles 
de falcons van finalit-
zar les seves actuaci-
ons amb una Escala 
de 7 de germanor, 
molt aplaudida pel 
públic assistent. 

fins al Tall de Conill.
A les 23, Botifarrada als Jar-
dins Hort de la Vila i després 
“Imatges de la nostra història”.
A la Piscina Blava, Somni 
d’una nit de Cançons amb la 
Coral Noves Veus, Banda de 
Rock i solistes.
I a la Font Cuitora Animal Party, 
a les 23,30.
Encara a la una de la matinada 
Concert amb Pribiz i Dj TJYB 
als Jardins de Casa Bas, on 
també es farà una degustació 
de gintònics.
El divendres dia 15 comença 
amb l’Ofici de Festa Major que 
acabarà amb els Balls de Ge-
gants i l’actuació dels Falcons.
Seguidament pregó a la Pla-
ça Verdaguer de la mà de Ton 
Font i cercavila fins la Font Cui-
tora on la Cobla Sabadell farà 
el Concert-vermut.

A la tarda, futbol entre el CF. 
Capellades i Les Roquetes, a 
les 17:30.
Espectacle infantil amb  Can 
Seixanta de la Companyia Pep 
Cia i Sopars de duro, a les set 

Aemdekp.
A les 8, al mateix espai, Mostra 
d’Entitats.
A la nit a partir de les 10,15 a 
la Piscina Blava, Ball per a la 
gent gran amb el Duet Magma.
I a les 11, Bingo organitzat pel 
CF Capellades a la Plaça Ca-
talunya.
La nit serà sobretot d’orques-
tres. Primer els Agustin Aspa & 
Havana a la Plaça del Tall de 
Conill. A les 00:30 els Amants 
de Lulú als Jardins del Capelló. 
A la 1, disco mòbil a la plaça 
Catalunya. A la 1:30 La Bruixa 
Exprés a la plaça Verdaguer. A 
les 3 tornen a tocar ls Agustin 
Aspa i a les 4:30 La Bruixa Ex-
prés.
A les sis, xaranga Eixits de To 
Vilamarxant des de la Plaça 
Verdaguer.
El darrer dia, el diumenge 17 
d’agost, començarà a les 11 
amb una patinada popular or-
ganitzada pel Capellades HC.
A les dues la tradicional arros-
sada de la Font Cuitora, 
A les sis, espectacle infantil, 
L’avi Tonet, als jardins de la 
Residència.
A les 7, maquillatge i fantasia 
als Jardins de la Bassa i a les 
7:30 havaneres i cremat a la 
Font Cuitora.
A la nit, teatre. A les 10 a la 
Piscina Don Juan Tenorio, amb 
Joan Pera i Lloll Bertan.
El final de Festa Major serà de 
la Batucada Molta Xamba i pe-
tardada i brindis.  

a la Font Cuitora.
A les 7,30 a la Plaça Verda-
guer, sardanes amb la Cobla 
Sabadell i Ball Pla de Capella-
des.
A la nit Saudade do Brazil, or-
ganitzat per Forn l’Espiga, a la 
plaça Verdaguer. Després, ball  
i Dj Zé Luiz.
A la Piscina Blava, Ball amb 
l’Orquestra Venus.
El dissabte 16 començarà 
amb una Missa en memòria, a 
les 11 del matí.
Una hora més tard, a la ma-
teixa plaça Verdaguer Festa 
infantil amb Escula de colors 
dels Tres Quarts de Quinze.
Concert Vermut a la una del 
migdia a la terrassa de La Lliga 
amb la C-15 Jazz Band.
A la tarda, a les sis, Maquillat-
ge i fantasia a la Plaça Cata-
lunya i Joc familiar de pistes a 
la mateixa plaça, organitzat per 

A cavall de la Festa Major “ofi-
cial”, també es fa, com cada 
any, la Festa Major Popular o 
“alternativa”, amb la plaça de la 
Bassa com a centre neuràlgic. 
DIJOUS 14
23.30 Ball amb Joan Vilan-
deny, al pati de la Lliga. 
01.00 Concert amb Miquel del 
Roig + PD, a la plaça de la 
Bassa.
DIVENDRES 15
18.00 Jocs Infantils, a la plaça 
de la Bassa.
24.00 Nit de PD’s amb Capità 
Swing i PD Sorpresa, a la Bas-
sa.

DISSABTE 16
12.00 Cercavila amb gegants, 
capgrossos, falcons i Esbart 
Dansot. 
13.00 Cuinem la Bassa!
18.00 Bicicletada a la plaça de 
la Bassa.
24.00 Concert a la Bassa amb 
La Cista del Huerto, Ebri Knig-
ht i El Diluvi.
DIUMENGE 17
13.00 Concert Vermut amb 
Joan Colomo, a la Bassa.
18.00 Cremabirres! amb AM-
DKP. La Miranda Xica.
19.00 Cercatasques amb la 
Xaranga FMP!, a la plaça Ca-
talunya.

El subscriptor/lector de LA VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a INGRAVITA a incorporar les dades que facilita 
per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la �nalitat de rebre 
informació de les activitats i serveis propis d’INGRAVITA, així com de les activitats publicitàries i 
campanyes promocionals que INGRAVITA o LA VEU puguin portar a terme, d'acord amb el que 
s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal (LOPD). 

Nom: ...........................................................................................................................................................

Cognoms : ................................................................................................................................................

Població: ...................................................................................................................................................

Telèfon: ......................................................................................................................................................

Mail: ............................................................................................................................................................

SORTEGEM 
UN TASTEIG D’ESCALADA

cal reservar 24 hores d’antelació

i

Ingravita. c/ Sebastià Artés, 29.
www.ingravita.cat- info@ingravita.cat- Tel. 937 495 779. Igualada
De dilluns a divendres  de 10h a 22h- Dissabtes de 10h a 20h. Diumenges de 10h a 14h.



Continuen obertes les inscripcions per 
la Baixada d’Andròmines de Vallbona

HOSTALETS PIEROLA / LA VEU 

Segueixen les activitats de la 
Setmana de la Joventut-Cor-
rellengua als Hostalets de Pi-
erola. 
Dijous 14 d’agost
18.00h Inauguració de l’expo-
sició fotogràfica de la Setmana 
de la Joventut (Torre del Sr. 
Enric). Rememora els millors 
anys d’aquesta festa amb imat-
ges inèdites!
19.00h Teatre infantil amb DE 
PARRANDA (Placeta)
21.00h Sopar a la fresca (Pla-
ceta)
21.00 II Concurs de plats cata-
lans. Interessants premis pels 
artistes dels fogons! 
22.00h Bingo!
23.00h. Xaranga amb BAND 
THE MARXA!
00.00h Correfoc amb la TITA 
CREMADA (C. Caseta de 
l’Hort)
01.00h Festa del FAR WEST 
(pl. de la Petanca). Premis per 
aquells que duguin la millor 
disfressa i facin la coreografia 
més original. 
Divendres 15 d’agost 
13.00h Concert Vermut amb 
SO DELAD (Torre del Sr. Enric)
Copa de cava i embotits. Gra-
tuït (adonats) i 4€ (no abo-
nats). 
18.00-21.00h Exposició foto-
gràfica
18.00h Sardanes amb la Cobla 
Lo Castell (Placeta). Xocolata 
amb melindros. Gratuïta (abo-
nats) i 2€ (no abonats). Sorteig 
de la III Panera de la terra
19.30h. Assaig de la V de Via, 
Voluntat i Votarem
22.00h. Cinema a la fresca 
(Poliesportiu; si plou: Casal 
Català). Amb “Un peix fora 
del mar”. Al acabar, Cursa de 
Cambrers i Gimcana juvenil.
Dissabte 16 d’agost
11.30h VI Torneig de Waterpo-
lo (Piscina Municipal).
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13.00h. Tapes musicals (al Bar 
de la Piscina) amb el PUBILL 
DEL RAVAL.
17.30h. Pallassos i Festa de 
l’Escuma amb la Companyia ¾ 
de 15! (Placeta).
18.00-21.00h. Exposició foto-
gràfica. 
19.00h. GRAN FINAL del Tor-
neig de Futbol Sala 
00.00h. Festa Final de Futbol
Diumenge 17 d’agost
9.00h. Caminada a Pierola 
(des de Cal Figueres).
10.30h Esmorzar (Plaça del 
Roure de  Pierola).
11.30h Plantada del Roure 
del Tricentenari (Pl. del Rou-
re de Pierola). Descobreix els 
avatars que va patir Pierola el 
1714 i ajunda’ns a replantar 
el mític Roure de Can Pons. 
També es llegiran poemes de 
Maria Mercè Marçal...i t’endu-
ràs un record vinatge! Gratuït 
(abonats) i 2€ (no abonats).
17.00h. Partides de Petanca 
(parc Cal Ponsa)
19.00h. Exhibició de Capoeira 
amb el grup QUILOMBO CA-
POEIRA BARCELONA
20.30h. Havaneres en femení 
amb LES ANXOVETES! (pl. de 
les Oliveres). Descobreix l’únic 
grup de tot Catalunya en què 
les cançons marineres sonen 
amb veu femenina...
22.00h. FI DE FESTA (pl. de 
les Oliveres). Acomiada’t de 
les festes amb la mirada al cel. 

Segueix la Setmana de la 
Joventut als Hostalets de Pierola

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

Ja teniu l’andròmina a punt? 
Encara no? Dons afanyeu-vos! 
La baixada d’andròmines de 
Vallbona d’Anoia ja és a tocar. 
Es farà el dissabte 22 d’agost, 
en el marc de la Festa Major de 
Sant Bartomeu, i està oberta a 
tots els vallbonencs i a totes 
les persones d’arreu que tin-
guin ganes de descarregar una 
mica d’adrenalina i passar-s’ho 
bé.

Inscripcions fins 
al 21 d’agost
Les inscripcions continuen 
obertes i es poden fer, com a 
màxim, fins al dia 21 d’agost. 
Podeu fer-les presencialment 
a l’Ajuntament o per correu 
electrònic a   HYPERLINK 
“mailto:vallbona@diba.cat” va-
llbona@diba.cat. Prèviament 
cal efectuar el pagament de 
la inscripció (3 euros per par-
ticipant) als comptes bancaris 
2013 0215 93 0200119436 
(Catalunya Caixa) o 0081 
1687 95 0001006110 (Banc de 
Sabadell). En el moment de fer 
la inscripció, ja sigui presenci-
alment o per correu electrònic, 
cal aportar el justificant de pa-
gament i fotocòpia del DNI. Els 
menors de 18 anys han de pre-
sentar l’autorització dels pares 
o tutors legals.
Una cursa oberta a tothom
La baixada d’andròmines del 
23 d’agost està prevista per 

a les 7 de la tarda i hi podrà 
participar tothom qui vulgui. 
Els participants hauran de con-
centrar-se mitja hora abans de 
l’inici al punt de sortida, el car-
rer Nou, on es farà la inspecció 
de les andròmines.
Constarà d’una doble modalitat 
(velocitat i originalitat) i estarà 
dotada amb tres premis: dos 
premis en la modalitat de ve-
locitat (un primer premi de 300 
euros i un segon premi de 200) 
i un premi a l’andròmina més 
original, de 100 euros.
La modalitat de velocitat cons-
tarà de dues contrarellotges 
individuals, en què comptarà 
el millor temps aconseguit per 
cada andròmina. Les cinc an-
dròmines més ràpides disputa-
ran la baixada final, que acaba-
rà decidint els dos guanyadors. 
En la modalitat d’originalitat 
es premiarà l’andròmina que 
obtingui una major puntuació 
d’acord amb criteris com la 

imaginació, l’ambientació, l’es-
pectacularitat, el soroll i la de-
coració tant del vehicles com 
dels seus integrants.
L’andròmina haurà de ser de 
fabricació pròpia, i podrà tenir 
qualsevol format i mida. No po-
drà tenir motor ni cap sistema 
de propulsió. Haurà de tenir un 
minin de 3 rodes –massisses o 
pneumàtiques- i haurà d’incor-
porar direcció i frens.  No hi po-
dran sobresortir els elements 
que resultin perillosos, com ara 
barres de ferro, fustes, vidres 
o  objectes punxants. L’única 
força motora per empènyer 
l’andròmina podran ser la gra-
vetat i els concursants. No es 
podran utilitzar vehicles adqui-
rits en establiments, com per 
exemple karts, quads, remolcs 
o patinets.
La baixada d’andròmines 
transcorrerà per un circuit per-
tinentment delimitat per l’orga-
nització (Carrer Nou i Carrer 
del Reguerot). Els menors de 
12 anys hauran d’anar acom-
panyats d’un adult. Els joves 
amb edats compreses entre els 
13 i els 17 anys hauran d’apor-
tar l’autorització dels pares o 
tutors legals. Els majors de 18 
anys han d’aportar el DNI per 
acreditar la seva identitat.
Podeu consultar les bases ín-
tegres a  vallbonadanoia.cat

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

Amb una gran sala per a xerrades, 
conferències, convencions, etc. 
(aforament de 130 persones). 

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 

Felicita als qui 
més estimes!

(C/ Retir 40)
o via e-mail

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

EMPRESA NECESSITA
 

·Persona per al Departament 
d'Importació / Exportació

 
 

·Domini d'anglès, es valoraran 
coneixements de francès. 

 
·Condicions econòmiques 

en funció de la vàlua del candidat. 
 

Envia Currículum a:
 juresa1@gmail.com 

 
Tel 607867101 - 687781526
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Diumenge 10 agost
12.00 h INAUGURACIÓ DE FOTOGRAFIA I AUDIOVISUALS 
   “MEMÒRIA FESTA MAJOR”  a La Fàbrica amb Vermut/Concert

Dilluns 11 agost
21.00 h FUTBOL SALA   al Poliesportiu Castellfollit-Sant Martí

Dijous 14 agost
21.00 h FUTBOL SALA  al Poliesportiu Pujalt-Llenegueres (Femení)
22.00 h CINEMA A LA FRESCA  a la piscina

Divendres 15 agost
18.00 h CONCURS DE DIBUIX
21.30 h SOPAR POPULAR organitzat per La Corriola
després BINGO POPULAR  i a continuació MÚSICA fins a les 3.00h

Dissabte 16 agost
10.00 h XOCOLATADA POPULAR
11.00 h JOCS DE CUCANYA
18.30 h PROCLAMACIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA
   amb la presència dels nostres gegants Martí i Margaridó
18.45 h PREGÓ DE FESTA MAJOR a càrrec de David Creus i a   
    continuació BERENEAR POPULAR amb   coca, cava i refrescos    
    per a tothom
22.30 h ESCALA EN HI-FI
00.30 h NIT JOVE  amb LOS BARRANKILLOS + DJ

Diumenge 17 agost 
10.00 h ESCACS 1r Torneig de ràpides Sant Martí Sesgueioles 
             a La Fàbrica
12.00 h MISSA SOLEMNE cantada per la CORAL DE SANT MARTÍ
13.00 h CONCERT DE SARDANES amb la cobla “LLUÏSOS”
18.00 h FINALS DE FRONTENNIS a la piscina municipal
19.00 h BALL DE VETLLA amb l’orquestra STRESBAND

Dilluns 18 agost
16.00 h INFLABLES a les piscines municipals
19.00 h BALL DE VETLLA amb l’orquestra CAFÈ TRIO

Dimarts 19 agost 
18.00 h FUTBOL SALA al Poliesportiu
18.00 h Copons-Sant Martí Sesgueioles (Benjamins)
19.00 h Copons- Sant Martí Sesgueioles (Infantils)
20.00 h Copons-Llenegues (Femení)

FESTA MAJOR 2014

Vine i compra
a Sant Martí!

AJUNTAMENT DE
SANT MARTÍ SESGUEIOLES

Organitza: Col·labora::



El Bruc comença avui els dies més 
esperats de la Festa Major
EL BRUC / CONXITA COSTA

Aquests dies s’està duent a 
terme la Festa Major d’El Bruc, 
en la que s’han programat ac-
tes adreçats a tots els públics 
i de tots tipus. Va començar el 
passat dia 8 i la cloenda tindrà 
lloc el proper diumenge 17, 
però els actes més rellevants 
es celebraran durant els dies 
festius d’aquesta setmana.
Hem volgut parlar amb l’Antolí 
Domínguez. L’Antolí és regi-
dor, i d’entre diferents àrees, 
és el responsable de la regi-
doria de festes. Nascut al Bruc 
fa 50 anys, és coneixedor dels 
canvis que ha sofert el poble i 
en concret les festes majors.  
Antolí, explica’ns com eren 
les festes durant la teva in-
fantessa...
Les primeres festes majors 
que recordo foren al casal fa-
miliar, però sé –era molt petit- 
que cap els anys seixanta es 
feien a un envelat que l’instal·-
laven al davant de “cal xipiret”, 
un espai situat al Bruc de Baix. 
Aleshores es va començar a 
edificar el casal familiar i els 
actes es van traslladar, majori-
tàriament, a aquest nou espai. 
El nou edifici va acollir molt 
bones actuacions de l’època: 
grans concerts, obres de tea-
tre, ...recordo l’Orquestra Sel-
vatana i també l’actuació de 

Entrevista al regidor de Festes, Antolí Domínguez
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la Mari Sampere. En aquells 
moments al poble hi havia al 
voltant de 1200 habitants i la 
construcció del casal va ser un 
pas qualitatiu pel municipi.
I, quan es van començar a 

ubicar esdeveniments a l’ac-
tual Ajuntament?
Amb la democràcia ja instaura-
da es van començar a organit-
zar actes a Can Casas, l’actual 
ajuntament, i quedaven repar-
tits entre els dos espais.
L’edifici del Casal Familiar 
és propietat del Bisbat, però 
des de fa quasi un any torna 
a estar gestionat pel consis-
tori...
Correcte. El govern actual hem 
aconseguit tornar-lo a recu-
perar després d’uns anys de 
negociacions que no varen 
fructificar. Ara, sota la gestió 
municipal, estem intentant fer 
el possible per poder-lo tornar 

a utilitzar ben aviat, tot i tenir 
present que els recursos són 
pocs i els ajuts i subvencions 
nuls. Però som optimistes, te-
nim un repte al davant i sabem 
que ho aconseguirem.
Però, està obert per actes 
puntuals...
Sí, s’han fet millores a la zona 
del teatre per poder-hi celebrar 
representacions, concerts i a 
l’època nadalenca, la recepció 
dels reis d’Orient.
Antolí, com en la majoria de 
municipis, no estàs/esteu 
sols davant l’organització de 
la festa major...
No, no estem sols! (riu). En 
aquesta legislatura s’ha tornat 
a emprendre i reactivar la col-
laboració ciutadana i d’asso-
ciacions envers el consistori. 
Aprofito aquestes línies per do-
nar les gràcies a la comissió de 
festes, entitats, associacions i 
veïns del municipi que any rere 
any hi són, per col·laborar i tre-
ballar per organitzar i millorar-
la, si cal. La festa major la fem 
entre tots, per a tots!
Una pregunta “obligada”. Ja 
saps si de cara a la propera 
legislatura voldràs seguir 
treballant des de l’àmbit po-
lític?
(torna a riure). Encara falten 
uns mesos,...ja veurem...
Hi ha algun acte cultural 
que a les darreres dècades 
s’hagi deixat de fer i com a 
bruquetà i responsable de 
festes creus que s’hauria de 
tornar a organitzar?
Durant una època es van fer 
els pastorets, tant per adults 
com per nens. Recordo la 
complicitat dels que hi varen 
col·laborar... M’agradaria molt 
que els joves l’endeguessin de 
nou i, des de l’Ajuntament, re-
brien tot el nostre suport.  

Dijous 14 d’agost
09:00 h.  XVII FESTA DE LA 
BICICLETA. Can Casas.
17:00 h. a 19:00 h. FESTA IN-
FANTIL, INFLABLES I XOCO-
LATADA. Camp de futbol  
19:30 h.  SARDANES amb la 
cobla “La Principal de l’Esca-
la”. Can Casas 
23:30 h.  CONCERT I BALL 
DE NIT amb l’Orquestra “LA 
CHATTA”. Can Casas 
Divendres 15 d’agost
12:00 h. MISSA DE LA FESTI-
VITAT. A l’Església Parroquial 
de Santa Maria del Bruc. Se-
guidament CONCERT EN HO-
MENATGE A LA GENT GRAN
Amb: Laureà Solà – piano, Ig-
nasi Jorba (exescolà de Mont-
serrat)- Contrabaix, i el duet de 
piano i veu “Entresol” a càrrec 
de Josep Maria Gimeno (tenor) 
i Xavi Jorba (pianista) 
14:30 h.  DINAR DE GERMA-
NOR EN HOMENATGE A LA 
GENT GRAN. Hotel Bruc 
19:00 h. TEATRE amb l’obra 
“Tafalitats”  de Karl Valentin. 
Casal Familiar. 6 €/persona
23:00 h. FESTA JOVE. Can 
Casas  
Dissabte 16 d’agost
9:00 h.  PETANCA. Parc del 
Torrent de l’Illa  
11:00h. CONCURS DE TA-
LLAR LLENYA I TAST D’OLI. 
Parc del Torrent de l’Illa
16:30 h. CORREAIGUA. Inici: 
Passeig dels Herois. Final: Es-
cola El Bruc 
22:00 h. TEATRE a l’obra “Ta-
falitats ” de Karl Valentin.
24:00 h. CONCERT amb “THE 
DYCKS”. Can Casas.
01:30 h. CONCERT amb “The 
Papa’s & The Popo’s”.
Diumenge 17 d’agost
10:00 h. TALLER INFANTIL 
DE PINTAR PEDRES I INFLA-
BLES. Can Casas  
18:00 h. CERCAVILA amb els 
gegants, grallers del Bruc i Foc 
Senglar Timbalers del Bruc.
Recorregut: concentració, sor-
tida i arribada a Can Casas.
19:30 h. V CURSA ATLÈTICA 
POPULAR. Can Casas.
22:30 h. CANTADA D’HAVA-
NERES I CREMAT DE ROM 
amb el Grup “MORRALLA”. 
Plaça carrer de la Parròquia.
24:30 h. FI DE FESTA AMB 
ESPECTACLE DE FOC amb la 
companyia de teatre “DRAKO-
NIA”. Can Casas.

Actes de la Festa 
Major fins diumenge

Important empresa 
de comunicació 

de l’Anoia
 

Necessita incorporar immediatament 
 COMERCIAL

Interessats enviar el CV a :
comercial628@gmail.com 

Ref. Comercial

Requisits:
·Autònom
·Cotxe propi

Oferim:
·Formació
·% sobre objectius
·Telèfon mòbil
·Flexibilitat horària i   
 organitzativa

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

M A R C E L   C L A R A M U N T

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

www.marcelclaramunt.com

Es lloguen locals al 
centre d’Igualada.
 Preus econòmics. 

Interessats trucar al
 93 803 01 69



Excel.lents entorns 
per al Música en Viu a Piera
PIERA / LA VEU 

Amb algunes novetats i un se·
gon musical presentat per la 
Coral Tríola, Piera va viure la 
divuitena edició del MEV amb 
més quantitat de públic i una 
gran qualitat interpretativa. 
El 4 de juliol engegava la pro·
gramació proposada per la 
regidoria de Cultura de l’espe·
rat certamen musical, A l’estiu 
música en viu (MEV), que en·
guany ha celebrat la seva ma·
joria d’edat.
Aquest estiu els concerts s’han 
presentat en diferents espais 
del nucli antic, a iniciativa del 
regidor de Cultura Josep Ma 
Rosell, i s’hi han ubicat segons 
l’escenografia, el tipus de mú·
sica i quantitat de músics. La 
posada en escena de l’obra 
d’Andrew Lloyd Webber, El 
fantasma de l’òpera, que es 
representa a Londres nit rere 
nit des de fa 30 anys, va re·
bre l’aprovació del públic que 
omplia el Teatre Foment. Una 
experiència musical molt acon·
seguida, gràcies al treball de 
la Coral Tríola, de qui és por·
taveu, Anna Pallerols, als solis·
tes, entre ells alguns alumnes 
de l’Aula de Música i a la direc·
ció artística i musical. El segon 
i tercer concerts van acollir el 
públic fidel a aquest esdeveni·
ment a la fresca, a la plaça del 
Peix: en primer lloc, la formació 
Diexiland Preachers, un retorn 
el Jazz de Nova Orleans, amb 
cançons popularitzades per 
Louis Armastrong, i la sem·
pre agraïda actuació d’un dels 
seus integrants, la del pierenc 
Xavi Montmany. En segon lloc, 
el quartet de saxòfons, Limnos 

El fantasma de la Òpera.
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Quartet, que van fer moure els 
peus d’algun atrevit d’entre el 
nombrós públic que s’asseia 
en una terrassa, a la llum de 
les espelmes.
L’última cita del MEV, presen·
tada per Josep Ma Rosell, va 
resultar molt encertada, tant 
per la seva ubicació a la plaça 
de l’Església com pel repertori 
escollit, molt conegut pels as·
sistents. 
Abans del concert, grups de 
músics de la Unió Filharmòni·
ca del Prat de Llobregat van 
fer aperitiu al gran concert que 
oferirien en un espai excel·

Unió Filharmònica del Prat de Llobregat.

lentment il·luminat, que atreia 
la mirada cap als músics del 
Prat i, al final, també cap als 
components de la Banda Or·
questra de Piera, un total de 
més de 60 músics, que, sota la 
batuta del seu director, Xavi Pi·
quer, van rebre els llargs i sin·
cers aplaudiments de les gai·
rebé tres·centes persones que 
s’hi van congregar. Ovacions 
a destacar, les que van rebre 
les dues solistes: la mezzoso·
prano pierenca Rosa Escolà i 
la professora de saxo de l’Aula 
M. de Música, Esther Sabaté.

PIERA / LA VEU 

L’últim dissabte de setembre 
comença el XXXVIII Concurs 
de Teatre Amateur Vila de Pi·
era i ja estan disponibles les 
bases per a les companyies 
que vulguin participar en l’edi·
ció d’enguany.  Recordem que 
podran prendre part en aquest 
concurs tots els elencs teatrals, 
els components dels quals, 

Últims dies per apuntar-se al 
concurs de teatre amateur

inclosos els directors, siguin 
exclusivament amateurs. El 
concurs començarà el dissab·
te 27 de setembre, i acabarà 
el dissabte 29 de novembre de 
2014. Les representacions es 
portaran a terme els dissabtes 
27 de setembre, 4, 11, 18 i 25 
d’octubre i 1, 8, 15, 22 i 29 de 
novembre, en sessió de nit, a 
les 21.30 hores.

PIERA / LA VEU 

Des de Piera per la Indepen·
dència es posa a disposició 
dels pirencs un servei d’auto·
cars per desplaçar·se a Barce·
lona i participar en la manifes·
tació de l’11 de setembre. Cal 
reservar prèviament. 
L’11 de setembre de 2014 els 
catalans són cridats a una 
gran manifestació a Barcelo·
na. Aquest cop, la mobilització 
serà als dos carrers més im·
portants de Barcelona: la Dia·
gonal i la Gran Via de les Corts 
Catalanes, i confluirà a la plaça 
de les Glòries Catalanes.

Reserva d’autocars per a l’11-S
D’aquesta manera, es pretén 
que la gent formi una V de “via, 
voluntat, votar i victòria”. Per a 
aquest dia, Piera disposarà de 
2 autocars, en total 115 places, 
a un preu de 9 € la plaça. La 
resta de persones que es des·
placin, ho faran amb els Fer·
rocarrils de la Generalitat, que 
incrementaran el nombre de 
vagons per a l’ocasió.
Per tal de reservar la plaça 
d’autocar cal inscriure’s i fer 
el pagament a la Fusteria Jor·
di Fuster i Canela, c/ Onze de 
setembre, 31 (Piera), de 17 a 
20 hores.

Endesa millora el servei al Bruc
EL BRUC / LA VEU 

Endesa ha finalitzat recent·
ment treballs de renovació 
tecnològica a la subestació 
de Monistrol de Montserrat 
amb l’objectiu d’incrementar la 
qualitat i la continuïtat del sub·
ministrament elèctric als més 
de 8.000 clients que depenen 
d’aquesta infraestructura, els 
quals es troben repartits entre 
els municipis de Monistrol de 
Montserrat, Castellbell i el Vi·
lar, Sant Vicenç de Castellet 
i Marganell, a la comarca del 
Bages; Rellinars i Vacarisses, 
al Vallès Occidental, i el Bruc, 
a l’Anoia. La mesura es basa 
en la renovació del sistema de 
telecomandament que hi ha a 
la instal·lació. 
L’actuació, que ha suposat una 

inversió de 33.000 euros, apor·
tats íntegrament per la Com·
panyia, ha consistit a instal·lar 
un nou sistema de telecontrol, 
que mitjançant els equips d’ac·
tuació remota i un sistema de 
comunicacions permet accio·
nar a distància els dispositius 
de maniobra des del Centre de 
Control que la Companyia té a 
Barcelona. 
Aquesta característica permet 
evitar la necessitat de des·
plaçar equips sobre el terreny 
en cas d’incidències, ja siguin 
pròpies o derivades de l’acció 
d’agents externs. D’aquesta 
manera s’estalvia temps en la 
localització d’avaries i s’agi·
litza, en molt, la resolució i el 
temps d’interrupció del submi·
nistrament elèctric.

Els treballs, que formen part 
dels plans d’inversió de la 
Companyia, no només com·
porten una millora en la qualitat 
i la continuïtat del subministra·
ment als clients, sinó que són 
un pas més per dotar la infra·
estructura elèctrica dels dar·
rers avenços tecnològics i d’un 
model de gestió més eficient 
de la xarxa mitjançant l’auto·
matització de les seves infra·
estructures, un aspecte bàsic 
de les anomenades xarxes 
intel·ligents (smart grids).
Ara, tota la informació de la 
Companyia a www.endesa.
com/es/saladeprensa/market, 
l’aplicació d’Endesa per a dis·
positius Android, iPhone i iPad. 

El subscriptor/lector de la VEU amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment 
exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i a CAMINS DE VENT a incorporar les dades 
que facilita per aquest mitjà als seus �txers automatitzats i al seu tractament i ús amb la 
�nalitat de rebre informació de les activitats i serveis propis de CAMINS DE VENT, així com 
de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que CAMINS DE VENT o LA VEU 
puguin portar a terme, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

Nom: ....................................................................................................

Cognoms : .........................................................................................

Població: ............................................................................................

Telèfon: ...............................................................................................

Mail: .....................................................................................................
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Veciana comença a preparar la Festa Major
VECIANA / REDACCIÓ

El nucli de Veciana ja es co-
mença a preparar per la festa 
major que enguany tindrà lloc 
els dies 22, 23 i 24 d’agost. 
El programa d’actes que ha 
confeccionat la comissió de 
festes està ple d’activitats per 
a tots gustos i edats. Així tenim 
que el divendres dia 22 d’agost 
tindrà lloc la sardinada popu-
lar, la posterior representació 
teatral i la disco-mòbil amb la 
música de MDF (Molsosa De-
sert Festival). L’endemà, dis-
sabte, al vespre hi haurà el ball 
de revetlla amb el grup Versió 

Dies de Festa 
Major a Sant Martí 
Sesgueioles
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ST. M. SESGUEIOLES / REDACCIÓ

Ja és Festa Major a Sant Mar-
tí Sesgueioles. A partir d’avui 
i fins dimarts vinent els actes 
són els següents:
Dijous 14 d’agost
21:00. Futbol Sala al Poliespor-
tiu Pujalt-Llenegues (Femení)
22:00. Cinema a la Piscina.
Divendres 15 d’agost
18:00. Concurs de Dibuix
21:30. Sopar Popular organit-
zat per La Corriola. Després 
Bingo Popular, i música fins a 
les 3:00 h.
Dissabte 16 d’agost
10:00. Xocolatada Popular
11:00. Jocs de Cucanya
18:30. Proclamació de l’hereu 
i la Pubilla. Amb els Gegants 
Martí i Margaridó.
18:45. Pregó amb  David 
Creus, i berenar popular amb 
coca, cava i refrescos per a 
tothom.
22:30. Escala En Hi-Fi
00:30. Nit Jove amb Los Bar-
rankillos + Dj.
Diumenge 17 d’agost
10:00. Escacs.-1Er. Torneig de 
ràpides Sant Martí Sesgueio-
les a la Fàbrica.
12:00. Missa Solemne cantada 
per la coral de Sant Martí.
13:00. Concert de Sardanes 
amb la Cobla “Lluïsos”.
18:00. Finals de frontennis.
19:00. Ball de vetlla amb l’or-
questra Stresband.
Dilluns 18 d’agost
16:00. Inflables a la piscina.
19:00. Ball de vetlla amb l’or-
questra Café Trio.
Dimarts 19 d’agost
Futbol Sala al Poliesportiu.
18:00. Copons-Sant Martí 
benjamí. 19:00. Copons-Sant 
Martí infantil. 20:00. Copons-
Llenegues (Femení).  

Festa Major a 
Castellfollit de 
Riubregós
C. RIUBREGÓS / REDACCIÓ

Darrers dies de la Festa Major 
de Castellfollit de Riubregós 
amb els següents actes:
Dijous 14: A les 19 h, al polies-
portiu, partit de solters contra 
casats.
Divendres 15: A les 10.30 h, 
missa al Priorat de Sta. Maria. 
Després, concert amb els Pe-
tits Grans Artistes de Castellfo-
llit. A les 18 h, concert “Cançó 
Catalana de tots els temps”, 
a càrrec de Vicenç Esteve 
Madrid (tenor), Vicenç Esteve 
Corbacho (baríton-baix) i Ele-
na Rosés (piano).
Dissabte 16: A les 12, missa en 
honor a Sant Roc. A les 20 h, al 
poliesportiu, sopar de germa-
nor i ball amb el músic “Charly”.

Original i el tradicional obse-
qui de pa amb tomàquet i per-
nil per a tots els assistents. El 
diumenge a les 12 del migdia 
es celebrarà la missa en ho-
nor a la patrona del poble i a la 
tarda hi haurà l’espectacle de 
titelles “El llop ferotge” i la can-
tada d’havaneres amb la qual 
es posarà punt i final a la festa 
grossa d’enguany.
En uns dies publicarem els 
actes i horaris concrets de “La 
Festa Major més gran d’un 
dels pobles més petits de Ca-
talunya”. 

Intensa Festa Major a Santa Maria de Miralles
STA. M. MIRALLES / REDACCIÓ

Santa Maria de Miralles viu des 
d’avui dijous i fins diumenge 
una intensa Festa Major, amb 
actes per a totes les edats i 
de molta qualitat. Són els se-
güents:
DIJOUS 14:
15a Caminada Popular “Noc-
turna”. Hora: 22.00h 
Localització: Antigues Escoles 
Com l’any passat encetarem 
la nostra festa gran amb una 
caminada nocturna. En Joan, 
com a bon caminador, ens 
portarà per camins i corriols 
del nostre poble. Tindrem per 
companys els estels i la quie-
tud dels camps i vinyes. 
La sortida serà a les antigues 
escoles i l’arribada a la plaça 
de l’església. Durada aproxi-
mada de 2h:30 min. 
Us demanem que tothom porti 
un llum per tal de poder cami-
nar el millor possible. 
En acabar hi haurà una mica 
de coca per recuperar forces!! 
Acte patrocinat per la Diputació 
de Barcelona. Preu inscripció: 
6 euros.  Inscripcions abans del 
14 d’agost al tel. 636344115 o 

bé a l’Ajuntament, per correu 
electrònic a st.m.miralles@
diba.cat o trucant al 93 808 03 
01. 
DIVENDRES 15:
Missa solemne. Hora:12.30h 
a l’Església oficiada per mos-
sèn Frederic Esteve, amb 
acompanyament musical. 
Inauguració de l’exposició: 
“Les motos dels  nostres 
avis”. Hora: 13.30h. A les An-
tigues Escoles hi haurà una 
exposició dels ciclomotors 
que durant força anys varen 
ser protagonistes principals 
per la mobilitat de la gent tant 
a ciutat com a pagès. Ara po-
drem admirar i recordar com 
eren aquestes motos gràcies 
als companys del nostre poble 
que tenen com afició restaurar-
les i conservar-les. Acte patro-
cinat per: Transjam 
Sopar de Festa Major. A les 
21:00 h a la Plaça de l’Esglé-
sia. Paella mixta i amanida. 
Com sempre hi haurà cava 
per brindar, postres de músic, 
cafè i copa. Després del sopar 
hi haurà l’esperat:  “Concert i 
Ball de Festa Major”  a càrrec 

de La Chatta Orquestra. 
DISSABTE 16:
Tirada de bitlles. Hora: 17.30h  
a les Antigues Escoles. Com-
petició de bitlles catalanes al 
camp de futbol. Acte patrocinat 
per Bodegues Miguel Torres 
Activitats per la mainada  a 
les Antigues Escoles espec-
tacle infantil “Queviures”. A 
càrrec del grup: Deparranda A 
continuació, berenar pa amb 
xocolata. Acte patrocinat per la 
Diputació de Barcelona.
Sopar de Germanor. Hora 

21:00 h a la Plaça de l’Esglé-
sia. Botifarra amb mongetes 
seques i amanida. Un bon vi 
de M. Torres amb postres de 
músic, cafè i copa.  A la sobre-
taula actuació del famós hu-
morista Joan Pera. Acte pa-
trocinat per: Petromiralles S.L. 
A continuació...  El Ball a 
càrrec del conjunt musical 
Glacé. Durant les vetllades 
es sortejarà un Bonsai, genti-
lesa d’Anselm Nisa, un regal 
sorpresa aportat per Agora 
Destins, un massatge gentile-
sa de Corpore, una samarreta 
gentilesa de la Marca “Dütch 
Delight” i un tallat de cabell per 
a home i dona amb tractament 
de color gentilesa de Perfils 
Perruquers. 
Tiquets Festa Major 2014: So-
par i concert divendres: 19 eu-
ros; Sopar i concert dissabte: 
19 euros; Abonament dies 15 i 
16: 30 euros. 
Els tiquets es podran adquirir 
de dilluns a dijous de 9:30 a 
13:30 a l’Ajuntament fins al dia 
14 d’agost. Tel. 93 808 03 01. 
Per fer la reserva de la taula 
cal comunicar-ho en el mateix 
moment de la compra dels ti-
quets. Places limitades. L’or-
ganització es reserva el dret a 
modificar i/o cancel·lar algun 
acte per causes majors. ( www.
santamariademiralles.cat )

Joan Pera actuarà dissabte a Miralles.

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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“A dia d’avui, puc dir que no em tornarè a presentar a les eleccions”
ST. M. SESGUEIOLES / C.ROMA

Jesús Torrens i Garriga és l’al-
calde de Sant Martí Sesgue-
ioles. El republicà explica en 
aquesta entrevista detalls de 
l’actualitat del municipi, que 
aquests dies viu la seva Festa 
Major.

Portem ja tres anys de man-
dat municipal a l’Ajunta-
ment. Heu pogut anar com-
plint el que hi havia al vostre 
programa electoral?
Sí, l’hem pogut anar complint, 
si bé hi ha alguna obra impor-
tant que no l’hem poguda tirar 
endavant com a conseqüèn-
cia dels problemes econòmics 
de la Generalitat, i el que està 
passant a tot arreu amb el Pla 
Únic d’Obres i Serveis, el PU-
OSC. Però en canvi hem pogut 
anar fent obres més petites. El 
que passa és que, amb aques-
ta última fase de millora dels 
carrers, abans de licitar les 
obres, hem de tenir molt segur 
que tindrem la subvenció. El 
setembre decidirem si ho fem, 
o bé canviem una mica el pro-
jecte.

L’Ajuntament està sanejat, 
econòmicament?
Sí. Tot i que cada any des 
d’Hisenda es diu que no tenim 
deutes, aquests sí que existei-
xen, el que passa és que són 
ajuts de caixa de la Diputació, i 
sense interessos. És un deute, 
diríem, bo. Ara mateix són uns 
70.000 euros, d’inversions, a 
tornar en 10 anys. Però no és 
un deute bancari. La nostra 
estructura municipal és molt 
petita, i per això podem com-
plir amb el pressupost ordinari. 
Formem part de la Mancomuni-
tat Intermunicipal Segarrenca, 
però no hi ha serveis manco-
munats, són els que proporcio-

Jesús Torrens.

Entrevista a l’alcalde de St. Martí Sesgueioles, Jesús Torrens

na el Consell Comarcal, com el 
tècnic de joventut, l’assistenta 
social, la recollida d’escombra-
ries…

El seu municipi s’ha posicio-
nat a favor de continuar a la 
Catalunya Central, enlloc de 
l’Àmbit del Penedès.
Ens hem posicionat perque no 
ens ha quedat cap més remei. 
És més, si haguéssim dit que 
no volíem ser-hi, tampoc hagu-
és servit de res, perque els mu-
nicipis del costat han dit que sí, 
i ha d’haver-hi continuïtat geo-
gràfica per poder estar en un 
lloc o l’altre. De tota manera, 
jo penso que ja està bé la Ca-
talunya Central. En primer lloc, 
perque Igualada ha perdut molt 
pes a la zona de l’Alta Segarra, 
i potser no és culpa d’Igualada 
només, sinò també de les co-
municacions. Manresa va pas-
sar un dia d’estar a 45 minuts, 
a poc més d’un quart d’hora. 
També és una potència comer-
cial molt més gran que Iguala-
da. Avui, a la capital de l’Anoia 
la gent de l’Alta Segarra baixa 
per temes de l’Hospital, o ad-
ministratius. Ens sentim més a 
prop de Manresa i de la Cata-
lunya Central, però, certament, 
tampoc se sap massa què vol 
dir avui això.

La crisi també ha colpejat 
força Sant Martí, i això que 
és un municipi rural.
També tenim una multinacio-
nal, Severn Trent Services, que 
ha fet reducció de plantilla, un 
ERO de 21 treballadors. La cri-
si no es viu de forma dramàtica 
en aquest àmbit, però sí en el 
que depenia de la construcció. 
Pensi que estem a poc més de 
tres quilòmetres de Calaf, que 
podria haver estat una capital 
de la construcció… Aprofito 

per dir que discrepo dels nú-
meros que presenta el govern 
afirmant que l’economia s’està 
recuperant. Jo el que veig és 
que hi ha molta, molta gent 
sense feina. En un poble com 
Sant Martí, una de les regidu-
ries que té més feina és la de 
Benestar Social.

Estem a menys d’un any de 
les eleccions municipals. Es 
tornarà a presentar?
A dia d’avui puc dir que no, 
no em tornarè a presentar. He 
estat alcalde durant vuit anys, 
al servei del poble, i això és 
prou temps. Ara bé, com deia 
Ortega i Gasset, jo sóc jo, i la 
meva circumstància. Les co-
ses a vegades poden canviar, 
però insisteixo que aquesta 
no és l’intenció. De moment 
tampoc hi ha cap relleu, i pen-
so que això serà un problema 
en molts municipis. Serà difícil 
trobar gent per presentar-se de 
cap de llista. Aquest és un càr-
rec de servei, i en molts llocs hi 
ha gent que el que fa és ser-
vir-se. Jo sóc dels que penso 
que tots els alcaldes han de 
tenir una compensació econò-
mica, per petita que sigui, però 

amb vocació de servei. Nor-
malment, els que se serveixen 
del càrrec, no volen plegar. Els 
que estan per servir, pleguen. 
És una tasca feixuga, que et 
cansa, a tu i a la família, jo ja 
tinc 63 anys. Per això penso 
que al cap de 8 anys és bo que 
hi hagi renovació, idees noves, 
però per sobre de tot amb vo-
luntat de servei, de gestionar 
per tenir rendibilitat social. Ha 
de sortir gent amb il.lusió.

Com veu, avui, l’Anoia?
Vivim en una comarca molt 
desgraciada, econòmicament. 
Els nostres recursos són limi-
tats. Alguna cosa està fallant, 
en aquest territori. Costa po-
sar-se d’acord. Les instituci-
ons són com paper de fumar. 
Al Consell Comarcal, a part de 
gestionar alguns serveis, no 
se massa ben bé què hi fan, 
sobretot políticament. És allò 
que li deia abans, i això pas-
sa a tot arreu… La gent hi va 
quan hi ha un càrrec i pot estar 
al govern… En el moment en 
què ja no està al govern, ja no 
s’hi acosta més. Jo mateix he 
dit això en Consells d’Alcaldes. 
Només hi anem els quatre dels 

pobles petits… Ara bé, a l’hora 
de ser presidents, sempre hi 
són. A d’altres comarques, els 
Consells d’Alcaldes funcionen, 
i força. Aquí fa temps que no 
es fa res, i quan es feien, algun 
alcalde, i amb raó, va dir que 
enlloc d’una trobada d’alcal-
des semblava una reunió de 
viatjants, tot eren sessions de 
gent que venia a vendre algu-
na cosa als ajuntaments. És el 
que hi ha.

Per sort cada any hi ha Festa 
Major… 
Segur que serà lluïda. El jovent 
ens demana acabar més tard, 
com a tot arreu, però sóc dels 
penso que s’ha de limitar una 
mica. S’ha de conciliar amb els 
veïns. El bo seria que tothom 
hi participés en tots els actes, 
i costa, perque cada sector 
d’edat va als que té més ade-
quats. Aquest any fem una 
memòria de festes majors, 
amb un àudiovisual a La Fàbri-
ca, amb imatges i entrevistes 
des dels anys setanta. Des de 
l’Ajuntament hem mirat de fer 
una festa major atractiva.

BICICLETES

PROMOCIÓ CAMPIONAT DEL MÓN
M5 CARBON
2.499,95€

KAMEL
A partir de
399,95€



El CF Igualada inicia la pretemporada

FUTBOL / LA VEU

El primer equip masculí  del CF 
Igualada ha començat la pre-
temporada de cara a preparar 
l’inici de lliga, el proper 7 de 
setembre.  Durant cinc setma-
nes, l’equip que dirigeix de nou 
Joan Prat disputarà nou partits 
amistosos amb l’objectiu de 
“poder arribar de forma òptima, 
tant a nivell físic com tàctic, a 
l’inici de la temporada”, com 
destaca el tècnic. 
La plantilla, que jugarà a 1a 
Catalana (G2), manté 14 juga-
dors de l’any passat i incorpora 
tres juvenils (Pau Vidal, Martí 
Just i Álex Zamora) i quatre 
nous fitxatges: el porter Dayan 
Barrera, provinent del Súria; 
Eloi Jiménez, del Vilafranca, 
i els laterals Bernat Sensano, 
del Juvenil del Sant Andreu, i 
Roger Peña, del Rubí. 
 
Treball i sacrifici per assegu-
rar resultats 
L’entrenador Joan Prat està 
satisfet de l’equip resultant i 
diu que “les sensacions són 
bones” de cara a la nova tem-
porada. També destaca “el 
gran esforç” que ha fet la nova 

Primer equip del CF Igualada.
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junta per “mantenir el pressu-
post i poder configurar un bon 
equip”. 
“El fet que gran part dels ju-
gadors es mantinguin de l’any 
passat fa que la majoria ja sàpi-
guen l’estil de joc que vull i quin 
paper ha de fer cada jugador, 
i això permet que l’equip esti-
gui més ben travat”, assegura. 
A més, Prat subratlla que les 
noves incorporacions serviran 
per “donar estabilitat defensi-
va i equilibrar millor tot l’equip”.  
De cara als objectius que es 
marca per l’inici de tempora-
da, el tècnic afirma que l’equip 
promet “treball i sacrifici diari, 
partit a partit”. “L’entrega i el 
compromís de donar-ho tot al 
terreny de joc estan garantits i, 
a partir d’aquí, estic segur que 
la constància en el treball ens 
portarà els resultats”, defensa. 
Sobre l’acord entre l’Igualada 
i el Santa Coloma de Queralt 
perquè aquest passi a ser el 
filial del club igualadí, Prat des-
taca que és “una gran notícia 
i, a més, molt necessària per 
a un club històric com l’Igua-
lada”. L’entrenador declara 
que “suposarà una gran opor-

tunitat” per aquells juvenils 
que sempre han jugat al club 
i que, per algun factor, no po-
den passar directament al pri-
mer equip, perquè el filial els 
assegura “una plataforma on 
seguir formant-se per millorar i 
poder aspirar al primer equip, i, 
a més, fer-ho jugant a futbol”. 

 
Partits de pretemporada:   
14 d’agost. 20h. Cervera-Igua-
lada 17 d’agost. 18h. Iguala-
da-San Cristóbal 21 d’agost. 
21h. Igualada-Avià. 24 d’agost 
(Festa Major). 18h. Igualada-
Vic. 28 d’agost. 21h. Marga-
nell-Igualada 31 d’agost. 18h. 
Torrelles-Igualada   
Plantilla temporada 2014-
2015:  Porters: Felipe Oroz-
co, Dayan Barrera. Defenses: 
Bernat Sensano, Roger Peña, 
Robert Palau, David Baraldés, 
Ton Casas, Bachana Lominad-
ze. Mig camp: Enric Palet, Eloi 
Jiménez, Álex Zamora, Pau 
Vidal, Jordi Castellano, Carles 
Güell, Pau Ramírez, Oriol Dal-
mau. Davanters: Fran Arévalo,  
Martí Just, Jonathan Fernán-
dez, Yeray El Arass.

ESCACS / LA VEU

L’Ateneu Igualadí a través de 
la seva secció d’Escacs ha or-
ganitzat pel pròxim dimarts 19 
d’agost un torneig d’escacs de 
caràcter internacional, ja que 
comptarà amb la participació 
de jugadors professionals i afi-
cionats procedents de diversos 
països. 
El torneig es disputarà a tra-
vés de vuit rondes. El sistema 
de competició serà open actiu 
(ràpid chess) amb partides de 
20 minuts més 5 segons per 
jugada per cada jugador i la 
forma d’aparellament es regirà 
pel programa informàtic Swiss 
Manager. La trobada serà a les 
deu del matí i s’allargarà fins a 
les vuit del vespre, amb dues 

hores al mig per dinar i descan-
sar.  Així, es disputaran quatre 
rondes al matí i quatre rondes 
a la tarda. Finalment, a dos 
quarts de nou del vespre tindrà 
lloc la cloenda i el lliurament de 
premis.
El públic podrà seguir el tor-
neig a la mateixa sala de joc 
i les partides dels quatre pri-
mers taulers es podran seguir 
en temps real per internet des 
de la web oficial del torneig, i 
des de la web de la Federació 
Catalana d’Escacs, així com a 
través d’altres webs especialit-
zades en escacs amb les quals 
s’hi establiran links. L’Ateneu 
també disposarà d’una sala 
d’anàlisi per aquells que no es 
vulguin perdre cap moviment. 

Dimarts, torneig internacional 
d’escacs a l’Ateneu

TRIATLÓ / LA VEU

Diumenge 10 d’agost, a l’esta-
ció d’esquí de la Molina, es va 
celebrar la quarta edició de la 
triatló de muntanya de la Mo-
lina, prova puntuable per a la 
lliga de clubs i que a més, en 
aquesta edició era campionat 
de Catalunya absolut i catego-
ries de triatló de muntanya.
La prova consistia amb un 
primer tram de 700 metres 
nedant, seguits de 20 km de 
btt per un circuit dur i molt vis-

tós plè de corriols,  i per aca-
bar 5km corrent. La prova va 
comptar amb 131 participants 
i els guanyadors absoluts fo-
ren Joan Ruvireta del C.N Vic 
i Mercé Tusell del C.N Reus 
Ploms. Pel van participar 5 re-
presentants:
26. Sergi Pujabet Solanich
78. Josep Malavé Soteras
81. David Segura Checa
89. Antoni Salanova Roca (4rt 
en categoria V2)
111. Enric Guix Márquez

El CAI Triatló, a la Molina

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

93 803 75 56

Dia 20 de setembre de 2014 Viatge - Espectacle 

Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical.  Entrades garantides a la Platea del teatre

 Torna Mar i cel, el musical que ha fet història, el drama reconvertit en cant a l’esperança que ha emocionat i commogut centenars de milers d’espectadors.
En complir uns esplendorosos quaranta anys, Dagoll Dagom posa Mar i cel en escena per tercer cop i amb una força renovada, un nou càsting i noves 
sensacions que ens emocionaran.
Un espectacle sobre la intolerància i la incomprensió entra dos móns, orient i occident.
Dues religions eternament enfrontades – la islàmica i la cristiana-.
Un bella història d’amor impossible entre una noia cristiana i un corsari morisc.
Una història amb innombrables paral·lelismes amb el món en què vivim.
Un musical basat en la pirateria de la mediterrània del segle XVII i en l’expulsió del regne d’Espanya de 300.000 moriscos decretada per Felip II l’any 1609.

DATA LIMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT :  dia 29 Agost de 2014

MAR I CEL
al Teatre Victoria

Temporada 2014 - 2015
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.
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MÓN CASTELLER / LA VEU

El passat cap de setmana els 
Moixiganguers d’Igualada van 
visitar per segona vegada la 
població de Leitza (Euskal 
Herria) on van actuar dissabte 
a la tarda dins dels actes de la 
“Independentzia Eguna Leit-
zan” (dia de la Independència 
a Leitza). Els anoiencs van 
mostrar un ampli ventall de 
les seves construccions, amb 
el 4de7 com a millor castell, a 
una plaça plena de gom a gom 
que va gaudir del món caste-
ller per un dia. Com a mostra 
de tot plegat, cal destacar el 
gran nombre de públic que va 

ajudar als morats a fer pinya.
Els castells que es van veure 
a Leitza són els següents: p4 
caminat, 2p4, 5/6, 4/6a, id4/7, 
4/7, 2p4ps (un carregat)
Als Moixiganguers els van 
acompanyar els Trabucaires 
d’Igualada i els grup percussi-
onista BATinKAt que van actu-
ar a diferents cercaviles.
Amb aquest petit viatge a Leit-
za, la Colla igualadina inicia 
el segon tram de temporada 
amb la vista posada a l’actu-
ació de Festa Major d’Iguala-
da el diumenge 24 d’Agost a 
la plaça de l’Ajuntament amb 
la Colla Joves de Valls i els 

Bona actuació dels Moixiganguers a Leitza

Expedició dels Moixiganguers a Euskal Herria.

Minyons de Terrassa. Prèvia-
ment, aquest diumenge vinent 
a la tarda els morats actuaran 
a la Festa Major de Mollet.

Assajos de Festa Major
Els Moixiganguers d’Iguala-
da conviden a tota la ciutat 
i comarca als assajos de la 
setmana de Festa Major al 
seu local de Cal Tabola (Car-
rer Sant Antoni de Baix, 106-
108) i que tindran els horaris 
següents:
- Dimarts 19 i dimecres 20 
d’agost de 21:00 a 23:00h.
- Dijous 21 de 22:00 a 00:00h. 

MÚSICA / LA VEU

D’extraordinària cal qualificar 
l’acollida que dispensà el pú-
blic de Sant Salvador de Guar-
diola a la Coral de Santa Maria 
d’Igualada el proppassat dia 6 
d’agost en ocasió de la festa 
major. A invitació del rector 
d’aquella localitat i arxiprest 
del Bages Sud, P. Josep Mor-
ros, que concelebrà conjunta-
ment amb Mn. Xavier Bisbal, 
la Coral igualadina va partici-

La Coral de Sta. Maria a la festa major de St. Salvador de Guardiola
par en els cants de la missa 
solemne i posterior concert. 
Els feligresos que omplien el 
temple premiaren amb càlids 
aplaudiments les diverses 
intervencions. Especialment 
acollides foren el “Cant a la 
llibertat” de M. Theodorakis 
—amb solo de Concepció 
Cuadras i Emili Argelés, i el 
fragment de la sarsuela “La 
Parranda” de Francisco Alon-
so —amb solo de Lleonard del 

Rio—. El concert va acabar 
amb el “Cant a la senyera” de 
Ll. Millet, oferint-se com a bis 
“La puntaire” de Ll. Badosa.
Els cantaires que actuaren 
sota la direcció de Coni Tor-
rents, i amb l’acompanyament 
al teclat de Maite Torrents, se 
sentiren molt satisfets per l’es-
mentada actuació. En nom de 
la Coral, la vicepresidenta M. 
Teresa Calaf lliurà al P. Morros 
un record del 75è. aniversari. Foto: Joan Talavera.

A tombants del dinovè segle i en un llogaret de la comu-
nitat foral navarresa, Salinas de Oro, arrecerada en una 
vall d’encrespats penya-segats, va néixer el desembre 
de 1888 aquesta criatura, filla d’una destacada família 
dedicada a l’explotació minera. 
Amb poc més de cinc anys, va fer el seu primer recital 
en públic, amb una peça composta pel seu germà, co-
negut com Gumersindo de Estella. Animada pels seus 
progenitors va iniciar els seus estudis musicals a Pam-
plona, tot cursant més endavant el grau de perfecciona-
ment al Conservatori de Madrid. La seva condició d’òpti-
ma estudiant va portar-la a l’Schola Cantorum de París, 
on va tenir ocasió de prosseguir els estudis al costat de 
grans mestres.
La mort del seu pare a l’any 1909, va retornar-la a la 
capital navarresa, on s’hi va reinstal.lar exercint com a 
mestra de piano i directora de concerts; a la vegada que 
va poder recórrer part dels escenaris de Madrid. Amb 
vint-i-un anys va casar-se amb el químic basc, Joaqu-
ín Fuentes Pascual, malgrat que se’n separaria als tres 
anys per continuar els seus estudis de composició i pi-
ano a la capital francesa. Durant una temporada va ser 
la pianista d’alguns assaigs d’òperes de Ravel i d’Stra-
vinski. 
El 1928, a pesar de la mort de la seva mare a causa 
d’una meningitis, no va tornar a Pamplona, ja que tenia 
en projecte una sèrie de gires per diferents països de 
Sud-americà, l’èxit de les quals va resultar clamorós.
Posteriorment, va fixar la seva residència a Nova York, 
ciutat on faria amistat amb celebritats com Andrés Sego-

CARMEL·LA PLANELL

María Emiliana de Zubeldía Inda, tot un mestratge en el camp de la Música
via i Nicanor Zabaleta, amb els quals va treballar-hi com a 
solista, alhora que va compartir amb aquest últim un pro-
grama sobre música espanyola, a Ràdio City Music Hall. 
Aviat, emperò, la coneixença del músic August Novaro 
seria determinant per a la seva carrera fins al punt de 
posar-se al servei del seu projecte Sistema Natural de la 
Música. Durant uns anys va presentar en diversos audi-
toris i sales de música cançons i composicions adaptades 
als nous instruments creats per Novaro; i al 1933, arran 
d’una visita a Mèxic acompanyant de Novaro, va decidir 
mudar-s’hi; passant la major part de temps component i 
interpretant cançons amb els instruments de Novaro.
El 1939, un desafortunat accident de cotxe va frustrar de-
finitivament la seva carrera a causa d’una lesió als nervis 
del braç dret. Amb tot, va voler adoptar ciutadania mexi-
cana i, des del 1942, va apostar per no desanimar-se i 
seguir treballant com a compositora i mestra de recitals 
fins que al cap de cinc anys, va ser convidada a fer-se 
càrrec de l’Escola de Música de la Universitat de Sonora 
al costat del Professor Manuel Quiroz . I des d’aleshores, 
a més d’estar al capdavant del cor universitari, feia de 
mestra de solfeig i d’història de la música a l’Escola Nor-
mal dels futurs mestres. 
Allí, l’impacte de l’Emiliana en la cultura musical va ul-
trapassar les aules, lliurant-se a fer comunicacions i po-
nències sobre l’evolució històrica de la música mentre 
organitzava temporades de concerts juntament amb les 
institucions civils d’Hermosillo. 
De la mateixa manera, l’Emiliana seguia tenint vigència a 
la capital mexicana amb les seves actuacions avantguar-

distes de la teoria 
del Sistema Natural 
de Música. I, va ser 
en aquesta època 
quan va estrenar la 
Simfonia elegíaca, 
dedicada a la seva 
germana morta el 
1939, una peça que 
va fer-la mereixedora 
del Premi Nacional 
de Composició.
Finalment, a mitjans de 1960, la pèrdua del seu amic 
August Novaro, enlloc d’enfonsar-la, va encoratjar-la a 
continuar amb les tasques d’ensenyant per a promoci-
onar la cultura musical tal i com ho hagués fet en vida 
aquell seu mestre. 
Va formar grups corals a cada saló de classes, des de 
nivells de secundària fins universitaris, atorgant certifi-
cats avaluadors per a l’accés a nivells superiors. 
Paral.lelament, el Cor Universitari -amb el seu mestrat-
ge- va capitalitzar grans èxits, com la presentació d’obra 
seva durant les Olimpíades de Mèxic de 1968, aconse-
guint una reeixida presencia a la premsa, a la ràdio i a 
televisió. I, si bé durant bastants anys de la dècada dels 
va seguir molt activa, amb programes televisius i tot; en 
poc temps va veure minvada la seva salut, i després de 
tres dècades, va haver de deixar l’Hotel San Alberto -la 
seva residència- amb motiu de l’ingrés a l’Hospital Ge-
neral de Sonora, on va morir el 26 maig de 1987.

Entre nosaltres
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Com a clausura de la 38 Tro-
bada Internacional d’Acorde-
onistes del Pirineu, el passat 
dia 31 de juliol va tenir lloc al 
Teatre Casino Ceretà de Puig-
cerdá, el concert anomenat 
de les 12 Nacions, en el que 
van participar uns veritables 
virtuosos de l’acordeó i altres 
instruments en representació 
dels diferents països.
Per ordre d’actuació, van ac-
tuar representants de Canadà, 
Colombia, Ucraïna, Bulgaria, 
Portugal, Uruguai, Argentina, 
Euskadi, Moldàvia, Mèxic, 
Itàlia, i clausurant el concert, 
l’igualadí Trio Néixer, com a 
representant de Catalunya.
El nombrós públic assistent va 
gaudir de totes les actuacions 
dels musics que van desfilar 
per l’escenari, com va demos-
trar amb els seus entusiastes 
aplaudiments en cada una de 
les intervencions.
L’actuació del Trio Néixer va 
merèixer una extraordinaria 

acollida, reben moltes felici-
tacions, fins i tot en acabar el 
concert. Això anima als seus 
components a continuar tre-
ballant a fi de reivindicar l’har-
mònica com a instrument que 
permet interpretar tot tipus de
música.
La setmana ha estat de gran 
moviment per aquest grup 
igualadí, donç el dia 29 a la 
tarda ja va actuar al Institut 
d’Estudis Ilerdencs a Lleida, 
per després, a la nit, participar 
en un concert a Vilagrassa. I 
a l’endemá una altre actuació 
a Castellbò, en el marc d’una 
magnífica col·legiata d’aquest 
bonic poble de l’Alt Urgell.
Com a resum, es pot dir que 
tant l’organització, com les ac-
tuacions de tots el musics en 
les diferents concerts, ha es-
tat un èxit rodó, i aconsellem 
a tothom que vulgui gaudir 
d’aquesta festa musical i lúdi-
ca, que vingui l’ultim dissabte 
de juliol del any vinent a Arsè-
guel, un sorprenent i incompa-
rable escenari al peu del Cadí.

El trio Néixer representà a 
Catalunya en el concert de les 
12 Nacions a Puigcerdà

Néixer, en una actuació a Igualada.

CULTURA / LA VEU

El programa Voluntariat per la 
llengua, impulsat per la Direc-
ció General de Política Lingü-
ística del Departament de Cul-
tura i gestionat territorialment 
pel Consorci per a la Norma-
lització Lingüística (CPNL), ha 
unit 10.208 parelles lingüísti-
ques al llarg de 2013. El Vo-
luntariat per la llengua és un 
programa per practicar català 
a través de la conversa. Es 
basa en la creació de parelles 
lingüístiques formades per un 
voluntari, que parla català flui-
dament, i un aprenent, que en 
té coneixements bàsics i vol 
adquirir fluïdesa. L’any 2013 
hi han participat 11.836 per-
sones, 5.102 (el 43%) de les 
quals ho han fet com a volun-
taris i 6.734 com a aprenents 
(57%).
El Voluntariat per la llengua 
ha impulsat 81.695 parelles 
lingüístiques des de la seva 
implantació l’any 2003, i en 
els últims cinc anys la partici-
pació ha consolidat la xifra de 
10.000 participants a l’any. Al 
voltant del programa, que ha 
estat reconegut per la Unió 
Europea com una de les mi-
llors pràctiques de reforç a 
l’aprenentatge d’una llengua, 
s’han celebrat 1.406 activitats 
de dinamització en les quals 
han participat 60.605 perso-
nes.
Dels 11.836 participants de 
l’any 2013, 6.873 s’ha inscrit 
per primera vegada al pro-
grama. El nombre més elevat 

El Voluntariat per la Llengua ha impulsat 10.208 
parelles lingüístiques en el darrer any

de parelles s’ha registrat a la 
demarcació de Barcelona, 
amb 7.618 parelles, xifra que 
representa el 74,6% del total. 
Aquest fet s’explica tant pel 
volum de població com per-
què en aquesta àrea hi ha 
més centres de normalització 
lingüística. Girona ha registrat 
l’11,4%; Tarragona, el 7,5%; 
Lleida, el 3,9% i Terres de 
l’Ebre, el 2,6%.
A banda de les parelles lingü-
ístiques que s’ha format a tra-
vés del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística (CPNL), 
935 parelles s’han impulsat a 
través d’entitats, empreses, 
justícia, centres esportius, 
centres hospitalaris, CEIP i 
IES. El CPNL manté acords de 
col·laboració de 798 entitats 
i associacions, que han ofert 
activitats culturals i de lleure 
als participants, han fet difu-
sió del programa, etc. El 2013 
fins a 3.275 establiments co-
mercials han facilitat la pràcti-
ca dels aprenents i ofereixen 
descomptes als portadors del 
carnet de Voluntariat.
 
Perfil dels nous inscrits
De les 6873 persones que han 

participat per primera vegada 
al programa Voluntariat per la 
llengua, 4.532 ho han fet com 
a aprenents i 2.341 com a vo-
luntaris.
Per procedències, el 59,9% 
del grup dels aprenents és 
nascut a l’estranger, el 24,5% 
a la resta de l’Estat espanyol, 
el 9,6% a Catalunya i la resta 
no ha concretat la seva proce-
dència. La majoria dels apre-
nents, un 42%, són nascuts 
a l’Amèrica del Sud, seguits 
a força distància pels proce-
dents del nord d’Àfrica amb un 
15,6%.
En el cas dels voluntaris, el 
83,3% ha nascut a Catalunya, 
el 7% a la resta de l’Estat i un 
4,3% a l’estranger. Cal desta-
car que any rere any s’incre-
menta la xifra de persones 
que van començar a participar 
en el programa com a apre-
nents i que han assolit prou 
nivell per exercir de voluntaris.
Per grup d’edats, predominen 
els voluntaris d’entre 50 i 65 
anys i els aprenents d’entre 30 
i 39 anys. El programa té una 
elevada participació de dones, 
el 71,77%.  



Lluny de les impressions que et produeix 
la seva monumentalitat i el seu atresorat 
passat, Viena se’t presenta com a un im-
mens espai per a ponderar –i si cap as-
similar- fins a quin punt va esdevenir-se 
inventora d’una nova Europa, pionera de 
la modernitat o bé la lleial dipositària de 
la secular herència d’unes capitalitats tan 
captivadores com inexorablement deca-
dents.
De Viena, però, sempre se’n parla en pas-
sat, potser perquè els  protagonistes de 
la seva història més recent no han deixat 
ni successors, ni hereus, ni uns pensadors 
capaços de resoldre uns quants dubtes 
pretèrits. D’ençà la prominència dels 
Habsburg, les elucubracions d’en Freud, 
l’enigmàtic romanticisme de Mahler o els 
mètodes més rompedors del Cercle de 
Viena, per arreu, descobreixes el tarannà 
d’una societat que –encara- deambula 
entre religiositat i laïcisme, entre provin-
cianisme i  cosmopolitisme, entre exube-
rància i simplicitat i, molt especialment, 
entre conscient i subconscient. 
Tanmateix, tot i odiar la seva complicitat 
silenciosa amb un món de velles traïci-
ons, Viena no amaga els obscurs episodis 
de les seves funestes catacumbes, ni les 
escatològiques clavegueres o la sinistra 
cripta catedralícia. Contràriament, és 
del tot suggeridora la Catedral de Sant 
Esteve, una imponent joia del gòtic su-
pervivent enmig d’un opulent paisatge 
barroc; des d’on, les  seves apuntades 
prominències et transportaran a imagi-
nar els sòrdids episodis medievals dels 
dies de la invasió dels turcs. 
A peu pla, no obstant, sota les seves agu-
lles, un recorregut pels antics habitatges 
de patis oberts a dos carrers et retorna al 
present; i, un descans: una porció de Sac-
her o un vienès amb nata et compensa-
ran de qualsevol percepció amarga. No-
gensmenys, sense empatxar-te, podràs 
endevinar en la cremositat dels pastissos 
la sensual sublimació d’un barroc que 
ho banya tot. De retruc, aquests recintes 
de novel.la –autèntiques institucions del 
cafè i de la pastisseria- t’apropen al batec 
quotidià d’un veïnatge que, amb el diari 
a les mans, sembla burlar la seva pròpia 
sort i desafiar qualsevol signe de futur.
Sense caure amb el tòpic de perseguir 
massa artificiositats arquitectòniques 
d’antany, val molt la pena d’arribar-te a 
l’Avinguda del Ring, un punt de referèn-
cia de les antigues muralles que t’acom-
panya fins a tocar les aigües del Danubi. 
En aquesta anella del Ring, l’Stadt Park 
s’entesta a recordar-te –amb seqüències 
escultòriques- que et trobes a la capital 
de la música. I al seu entorn, l’austeritat 
que exhibeixen els palaus del segle XIX 
se’t fa imperceptible amb la puntual au-

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Viena, encara, s’enorgulleix de ser pionera d’una nova Europa  

dició de la Banda Municipal, davant de 
l’Ajuntament.
Posteriorment, un passeig amb tramvia 
et retorna cap a una inequívoca atmos-
fera del passat amb els edificis de l’Òpera 
i la Filharmònica. A unes passes, l’estació 
de Karlplatz –en marbre i or- és l’obra 
més coneguda d’Otto Wagner, l’ideòleg 
del moviment “secessió” que va imposar 
les formes del modernisme per diferents 
racons de la ciutat, tant en l’arquitectura 
civil, com en la decoració o en el mobi-
liari urbà. Així i tot, el màxim exponent 
d’aquest art és l’enorme cub blanc que 
veus coronat per una cúpula de fulles de 
llorer daurades. La construcció, que intu-
eixes aparentment hermètica, t’obsequia 
amb una magnífica explosió de llum se-
grestada per unes colossals claraboies, 
que en són també un fantàstic element 
decoratiu.   
Des d’un altra orientació, cap als afores, 
són del tot imperdibles  les sorprenents 
perspectives de la Hunderwasser-haus, 
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Viatges Descobrir món. Eixamplar fronteres

obra de noves tendències arquitectò-
niques, construïda en un motlle d’unes 
cinquanta estàncies, amb dues torres 
daurades i unes fantasioses terrasses 
disposades amb tanta irregularitat com 
el pintoresc cromatisme de les seves fa-
çanes. Aquesta genial creació del pintor 
Hunderwasser, on triomfen la diversitat i 
la pluralitat, va ser pionera en el respecte 
al paisatge urbà, a l’home i al medi. Ara 
bé, per les seves intestines dependènci-
es, entre murals, frescos i enrajolats; pot-
ser –també- et captivarà la fabulosa llu-
erna que va tancant totes les seccions de 
l’edifici... l’obertura al cel i la lluminositat 
et regalen unes percepcions inimagina-
bles de debò.
Per últim, el Danubi, considerat com a 
una via fluvial internacional, a la capital 
vienesa ha sabut perpetuar l’excels pro-
tagonisme que li va conferir l’Strauss. 
Això no obstant, avui, la medalla a l’ex-
celsitud la hi posaries al fenomenal com-
plex d’atraccions del Parc del Prater, del 

qual recinte veus emmirallada -sobre les 
rítmiques i tèrboles lluïssors danubianes- 
aquella espectacular Sínia panoràmica 
del 1896, símbol de la triomfant enginye-
ria del ferro.
 

Viena Centre.

Viena Interior d’una KaffeehausViena La tomba d’Strauss

Viena Edifici Hundertwasser

Concert a la Rathhausplatz davant de l’Ajuntament



Es projecta a Tous •  Ocho Apellidos Vascos

RAMON ROBERT.-

Amb cinc mesos de retard (es 
va estrenar el mes de març) 
arriba finalment a la nostra co-
marca el gran èxit del cinema 
espanyol de tots els temps, la 
farsa costumista Ocho apelli-
dos vascos. Sense cap cinema 
a Igualada (lamentable i fins i 
tot indignant), la projecció es 
farà al Casal de Sant Martí de 
Tous. I cinc mesos després 
de la seva estrena, ja podem 
passar comptes: més de 52 
milions d´euros de recaptació 
i 9 milions d´espectadors que 
l´han vist comprant la seva en-
trada. Deixem de banda als qui 
l´han vist després d´adquirir-la 
al top manta o descarregant-la 
legal o il·legalment a la xarxa.  
El que hem dit: un gran èxit co-
mercial del cinema espanyol.
Ara una pregunta. Es Ocho 
apellidos vascos una bona 
pel.lícula?... Depèn de com es 
miri i de com es valori. El cert 
es que es una comèdia molt 
entretinguda, molt divertida i 

amb una colla de magnífics 
comediants, que proporcionen 
episodis de diversió i disbau-
xa.  Com tothom ja deu saber, 
la pel.lícula d´ Emilio Martínez-
Lázaro (un gat vell del cine-
ma de comèdia) argumenta la 
seva historia d´amor i disba-
rats de tota mena alrededor 
del personatge de Rafa (Dani 
Rovira), un jove senyoret an-
dalús que no ha hagut de sortir 
mai de la seva Sevilla natal per 
aconseguir les úniques coses 
que li importen a la vida: la go-
mina, el Betis i les noies. Tot 
canvia quan coneix una xicota 
que es resisteix als seus en-
cants. Aquesta és Amaia (Cla-
ra Lago), una noia basca. De-
cidit a conquerir-la costi el que 
costi, es trasllada a un poble 
de l´Euskalerria més profunda. 
Fent-se passar per natural del 
País Basc, Rafa adopta el nom 
de Antxon i diversos cognoms 
bascos: Arguiñano, Igartiburu, 
Erentxun, Gabilondo, Urdan-
garín, Otegi, Zubizarreta i fins 
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9 milions d’espectadors

i tot Clemente. Entre tòpics 
gruixuts, exagerats caràcters 
arquetips i embolics de comè-
dia pura, la pel.lícula convida a 

passar una estona molt diver-
tida. A destacar igualment els 
irresistibles actors secundaris, 
en especial Carmen Machi i 

Karra Elejalde, aquest fent el 
paper de pare de la noia.

Estrena de la setmana •  Guardianes de la Galaxia

RAMON ROBERT.-

Des de que es va estrenar La 
guerra de las galàxies  ja han 
passat 30 anys. Des de llavors, 
George Lucas no ha deixat de 
fer-ne continuacions i variants. 
La propera ens arribarà l´estiu 
del 2015.  El subgènere de les 
heroïcitats còsmiques, pro-
porcionalment ubicat entre el 
cinema d´aventures i la cièn-
cia-ficció ha tingut, però, altres 
propostes. Es el cas de la que 
ara s´estrena, la divertida i molt 
lleugera  Guardianes de la ga-

Herois Còsmics
laxia, un producte dirigit a partir 
dels còmics Marvel. En aques-
ta ocasió, ficant-hi diners a ca-
bassos, la Marvel Enterprises 
s´ha associat a la Walt Disney 
Studios Motion Pictures.  Una 
inversió de 170 milions de dò-
lars, però que pot donar uns 
guanys que multipliquen per 
sis o per set aquesta quantitat.
Interpretada en papers prin-
cipals i secundaris per Ch-
ris Pratt, Zoe Saldana, Dave 
Bautista, Bradley Cooper, Vin 
Diesel, Lee Pace, Benicio del 

Toro, Michael Rooker, Karen 
Gillan, Glenn Close i John C. 
Reilly, Guardianes de la gala-
xia concentra la primera part 
de la seva acció en el perso-
natge de l´aventurer Peter Quill 
(el citat Chris Pratt), el qual ha 
robat una misteriosa esfera, 
per cert cobejada per Ronan, 
un poderós malvat, que ambi-
ciona dominar tot l’univers. Per 
poder fugir del incansable Ro-
nan, Quill es veu obligat a pac-
tar una complicada treva amb 
un quartet de absurds inadap-

tats: Rocket, un ós rentador 
armat amb un rifle; Groot, un 
hominoide amb forma d´arbre; 
la letal i enigmàtica Gamora; i 
el venjatiu Drax the Destroyer. 
Però quan Quill descobreix el 

veritable poder de l´esfera, 
haurà de fer tot el possible per 
derrotar als seus extravagants 
rivals en un intent desesperat 
de salvar el destí de la galàxia.

Fes-nos arribar aquesta  butlleta al carrer del Retir, 40. 
Entraràs en un sorteig que se celebrarà cada setmana.
Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

Nom:
Adreça: 
Localitat: 
Tel. 
E.mail

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA 

Aquesta promoció no inclou 3D. Si vols veure-la en 3D hauràs d’afegir 2’50 €.



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

LA LEGO PELICULA
Estats Units. Animació. De Philip Lord i Chris Miller La pel.lícula narra la 
història d´Emmet, una figureta Lego absolutament normal i fidel a les 
normes del joc. Però Emmet és identificat per error com la persona més 
extraordinària i la clau per salvar el món. Es veu llavors immers en una 
recerca èpica per detenir un malvat tirà al costat d’un grup de desconeguts, 
una aventura per la qual Emmet no està preparat en absolut.

OCHO APELLIDOS VASCOS
Espanya. Comèdia. D´Emilio Martínez – Lázaro. Amb Clara Lago, Dani 
Rovira, Carmen Machi i Karra Elejalde. Rafa és un jove senyoret andalús 
que no ha hagut de sortir mai de la seva Sevilla natal per aconseguir l´únic 
que li importa a la vida: la gomina i les dones. Tot canvia quan coneix a la 
primera dona que es resisteix als seus encants. Ella  és diu Amaia, una noia 
basca. Decidit a conquistar-la, es trasllada a un poble de Vascongadas, on 
es fa passar per basc per aconseguir que li faci cas.  

EL HIJO DEL OTRO
França. Drama. De Lorraine Levy. Amb  Emmanuelle Devos, Pascal Elbé 
i Jules Sitruk. Quan es prepara per entrar en l´exèrcit israelià, Joseph 
descobreix que no és fill biològic dels seus pares. En néixer, enmig de 
la guerra, va ser intercanviat accidentalment per Yacine, el nadó d´una 
família palestina que viu als territoris ocupats de Cisjordània. El món 
s’ensorra al voltant d’aquestes dues famílies. Tots hauran d´intentar 
superar-la a través de la comprensió, l’amistat i la reconciliació en una 
atmosfera dominada per la por i l’odi. 

GUARDIANES DE LA GALAXIA 
Estats Units. Aventures còsmiques. De James Gunn. Amb Chris Pratt, Zoe 
Saldana, Dave Baptista, Bradley Cooper i Vin Diesel. El temerari aventurer 
Peter Quill és objecte d´un implacable caça-recompenses després de 
robar una misteriosa esfera cobejada per Ronan, un poderós malvat, que 
pretén conquerir tot l’univers. Quan Quill descobreix el veritable poder 
de l’esfera, haurà de fer tot el possible per derrotar als seus extravagants 
rivals en un intent desesperat de salvar el destí de la galàxia. 

EL GRAN HOTEL BUDAPEST
Estats Units. Comèdia peculiar. De  Wes Anderson. Amb Ralph Fiennes, 
Edward Norton, Jeff Goldblum, Willem Dafoe i Jude Law. El protagonista 
es Gustave, un llegendari conserge d´un famós hotel europeu 
d´entreguerres. La història tracta sobre el robatori i la recuperació d´una 
pintura renaixentista de valor incalculable i sobre la batalla que enfronta 
els membres d’una família per una immensa fortuna. Com a teló de fons, 
els aixecaments que van transformar Europa durant la primera meitat del 
segle XX. Pel.lícula premiada en el Festival de Berlin. 

CHEF
Estats Units. Comèdia culinària. De Jon Favreau. Amb Jon Favreau, Sofia 
Vergara, John Leguizamo, Scarlett Johansson i Oliver Platt.  Carl Casper és 
un xef que perd la feina en un restaurant per negar-se a les exigències del 
seu exigent propietari. Sense feina, Carl emprèn un projecte de venda de 
menjar en un camió amb la seva exdona i el seu millor amic, tractant de 
recuperar les seves propostes creatives. Alhora Carl també intentarà unir 
de nou a la seva distanciada família. 

COMO ENTRENAR A TU DRAGON 2
Estats Units. Animació. De Dean DeBlois  A l’illa de Beurk, la vida és 
tranquil.la. Astrid, Rustik, Varek, Kranedur i Kognedur s´enfronten en 
curses de dracs. Mentrestant, Harold i Krokmou, amics inseparables, 
solquen el cel a la recerca de nous territoris a conquerir. En una de les 
seves aventures, Hipo i els seus amics descobreixen una gruta secreta 
que alberga centenars de dracs salvatges, protegits per un misteriós 
personatge. 

EL AMANECER DEL PLANETA DE LOS SIMIOS
Estats Units. Ciència ficció i aventures. De Matt Reeves. Amb Andy Serkis, 
Jason Clarke, Gary Oldman i Keri Russell. Un grup de simis evolucionats 
genèticament, capitanejats per Cesar, es converteix en la raça dominant 
del planeta Terra. La seva única amenaça de creixement és un grup 
d´humans que han sobreviscut a un virus devastador propagat en la 
dècada anterior. Les dues races han aconseguit obtenir una treva de 
pau, que es veurà trencada quan ambdues parts se situen a la vora d´una 
guerra que determinarà qui serà la raça dominant a la Terra

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió 
de Cineclub. Properament: EL 
LOBO DE WALL STREET.

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 30 SETMANES TANCAT

1/ AVIONES (apta) 
Dj, Dv i Ds: 15:40; Dg: 15:40; Dll a Dj.: 
15:40
1/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 
(apta) 
Dj, Dv i Ds: 17:30, 20:00, 22:30; Dg: 
també 11:45; Dll a Dj.: 17:30, 20:00, 
22:30.

2/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 3D (apta) 
Dj. a Dj.: 16:30
2/TRANSFORMERS 3D (12 anys) 
Dj. a Dj.: 18:35
2/TRANSFORMERS (12 anys) 
Dj. a Dj.: 21:45

3/AVIONS (apta, català)  
Dg: 12:10
3/ANARCHY (16 anys) 
Dj. a Dj.: 22:40
3/CHEF (apta) 
Dj. a Dj.: 18:00, 20:20
3/MALEFICA (16 anys) 
Dj. a Dj.: 16:00

4/GUARDIANES DE LA GALAXIA  
3D (apta)
Dj, Dv i Ds: 16:30, 19:00, 21:30; Dg: 
també 11:30; Dll a Dj.: 16:30, 19:00, 
21:30

5/CAMPANILLA Y LAS HADAS 
PIRATA (apta)
Dj a Dj.: 15:30
5/LOS MERCENARIOS 3
Dj, Dv i Ds: 17:15, 19:45, 22:15; Dg: 
també 11:45; Dll a Dj.: 17:15, 19:45, 
22:15

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
Divendres i dissabte a les 18´00. 
Programa doble. LA LEGO 
PELICULA  ( a les 18´00) i OCHO 
APELLIDOS VASCOS  ( a les 
19 4́0)
Diumenge a les 18´00. Programa 
doble. EL GRAN HOTEL 
BUDAPEST  (a les 18´00) i EL 
HIJO DEL OTRO  ( a les 19 4́5). 

6/PANCHO
Dj a Dj.: 15:30
6/TRANSFORMERS (12 anys) 
Dj, Dv i Ds: 17:30, 20:40; Dg: també 
11:30; Dll a Dj.: 17:30, 20:40.

7/PLANETA DE LOS SIMIOS (12 
anys)
Dj, Dv i Ds: 16:30, 19:10, 21:55; Dg: 
també 11:35; Dll a Dj.: 16:30, 19:10, 
21:55

8/ COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta) 
Dj, Dv i Ds: 16:00, 18:10, 20:20; Dg: 
també 11:40; Dll a Dj.:16:00, 18:10, 
20:20.
8/ SEX TAPE (16 anys) 
Dj. a Dj.: 22:40

CINEMA A L’ANOIA
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ESGLÉSIA / LA VEU

Els Plans Diocesans de Pas-
toral (PDP) són un punt de 
trobada, un lloc de comunió 
de tota la diòcesi en la missió 
que, com a Església diocesa-
na i juntament amb l’aportació 
de totes les realitats eclesials, 
té encarregada per Crist de 
ser llum, sal i ferment (cf. Mt 
5,13-16) per a tots els homes i
dones d’avui.
El darrer PDP (2009-2014), 
sota el lema «Sigueu sants!», 
ens ha ajudat durant el darrer 
quinquenni a aprofundir en la 
crida a la santedat de tots els 
cristians, ajudant-nos a desco-
brir «que la unió perfecta amb 
Crist és la santedat» (Lumen 
gentium, 50). La santedat cris-
tiana no és un perfeccionisme
ni és el compliment d’uns es-
tereotips o unes determinades 
praxis, sinó que és la vida «en 
Crist».
A punt ja d’acabar aquest perí-
ode, tota Església diocesana, 
per encàrrec del nostre Pas-
tor, ens preparem per a en-
carar un nou PDP. Una de les 
idees que indiquen el renovat 
impuls que el Concili Vaticà II 
va donar a l’evangelització és 
la vocació universal a la sante-
dat, que com a tal es refereix a
tots els cristians (cf. Lumen 
gentium, 39-42). Els sants són 
els veritables protagonistes de 
l’evangelització en totes les 
seves expressions.

La nova evangelització
És per això que, després de 
la crida a la santedat, és el 

Cap a un nou Pla Diocesà de Pastoral (2014-19)

«atracció».

La parròquia i el bisbe
La parròquia és el lloc natu-
ral d’acolliment i on té lloc la 
vida cristiana. Com a diòcesi 
volem potenciar la parròquia 
com a opció primordial evan-
gelitzadora, restant, no cal 
dir-ho, oberts a altres realitats 
evangelitzadores. Al servei de 
la parròquia hi ha l’arxiprestat 
i les delegacions i altres orga-
nismes diocesans que li ofe-
reixen una ajuda per tal d’op-
timitzar recursos i oferir una 
millor atenció.
El bisbe, successor dels apòs-
tols, és instrument de comunió 
que està al servei d’aquesta 
xarxa i ha de vetllar perquè 
sigui realment instrument de 
trobada amb Jesús.

que els torni l’alegria de la fe 
i el desig de comprometre’s 
amb l’Evangeli.
c) Els qui no coneixen Jesu-
crist o sempre l’han rebutjat: 
remarquem que l’evangelitza-
ció està essencialment con-
nectada amb la proclamació 
de l’Evangeli als qui no conei-
xen Jesucrist o sempre l’han 
rebutjat. Molts d’ells busquen 
Déu secretament, moguts per 
la nostàlgia del seu rostre, fins 
i tot en països d’antiga tradició
cristiana. Tots tenen el dret 
de rebre l’Evangeli. Els cris-
tians tenen el deure d’anun-
ciar-lo sense excloure ningú, 
no com qui imposa una nova 
obligació, sinó com qui com-
parteix una joia, assenyala un 
horitzó bonic, ofereix un ban-
quet desitjable. L’Església no 
creix per proselitisme, sinó per 

moment d’afrontar la sortida 
evangelitzadora de la nostra 
diòcesi, amb l’objectiu d’acon-
seguir una Església en sortida 
missionera, que realment ofe-
reixi Jesús i la seva vida als 
homes i dones d’avui.
El sant pare Francesc ens 
convida a fer una «opció 
missionera capaç de trans-
formar- ho tot, per tal que els 
costums, els estils, els horaris, 
el llenguatge i tota estructura 
eclesial es converteixi en una 
via adequada per a l’evange-
lització del món actual més 
que per a l’autopreservació» 
(Evangelii gaudium, 27).
La conversió i la reforma, en 
l’Església, comença sempre 
per la conversió del nostre cor, 
la reforma de la nostra pròpia 
persona. Així, trobant-nos 
amb Déu, podem oferir el Crist 
a totes les persones. Consci-
ents que l’evangelització no 
és una cosa d’experts sinó 
que és deure de tots, des de 
la conversió personal obrint-
nos a l’Esperit per a descobrir 
noves vies per evangelitzar, 
es fa necessari fer un exercici 
d’autoavaluació.

Tres grans eixos 
proposats pel Papa
El nou PDP dedicat íntegra-
ment a la nova evangelització, 
acollint l’exhortació apostòlica 
La joia de l’Evangeli del papa 
Francesc, té vocació d’esco-
metre transversalment aquest 
tres grans eixos (Evangelii 
gaudium, 14):
a) La pastoral ordinària: Els 

fidels que regularment fre-
qüenten la comunitat i que es 
reuneixen el dia del Senyor 
per nodrir-se de la seva Pa-
raula i del Pa de vida eterna. 
També s’inclouen en aquest 
àmbit els fidels que conserven 
una fe catòlica intensa i since-
ra, expressant-la de diverses 
maneres, encara que no par-
ticipin freqüentment del culte. 
Aquesta pastoral s’orienta al 
creixement dels creients, de 
manera que responguin cada 
cop millor i amb tota la seva 
vida a l’amor de Déu.
b) Les persones batejades 
que no viuen les exigències 
del baptisme, no tenen una 
pertinença cordial a l’Església 
i ja no experimenten el consol
de la fe. L’Església, com a 
mare sempre atenta, malda 
perquè visquin una conversió 

Jaume Marimon Farriol
Que ha mort a l’hospital d’Igualada a l’edat de 83 anys.

Els seus estimats: esposa, Llúcia Garcia; �lls, Lourdes i 
Xavier; germà, Lluís; néts, Gemma i Roger Casas, Anna, 

Judit, Xavier i Natàlia Marimon; besnét, Quim Pola; 
�lls polítics, Josep Casas i Sara Vilanova; 

nebots, Jaume i Magí Marimon.
 

La família volem agrair les mostres de condol rebudes 
en l’acte de comiat que va tenir lloc dimecres 

dia 13 d’agost a l’Esglèsia de Santa Maria.

Igualada, agost de 2014

En record de

Montserrat Sans i Renom

Ha retornat a la casa del Pare el dia 11 d’agost del 2014
 

A.C.S.

Els seus familiars: �lls, Ramon, Montserrat i Miquel, Maria i Josep, Jose�na vídua 
Singla; néts, Jordi, Meritxell i Jose, Roger i Imma, Montserrat i Joan, Anna i Pol; 

besnéts i família tota us preguem que la tingueu present en les vostres oracions.

(13/08/1911 – 11/08/2014)
vídua de Joan Ribas i Carulla

Igualada,  agost de 2014Funerària Anoia, S.L.



Eduard  Darbra
Col. 19677.

LLicenciat en Psicologia. 
Màster en psicologia clínica
 i de la salut i psicoteràpia.

   

              

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT
Cirurgia General

Dr. Fernández Sallent Tel. 938043748 

Ctra. Manresa 59 planta baixa 
08700 Igualada, BarcelonaCirurgia laparoscòpica 

de l’obesitat
Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

Urgències

610 427 847

Dr. Fernández Sallent

DRA. Núria Múnera i  Pascual
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ODONTOLOGIA

APARELL DIGESTIU

DERMATOLOGIA ORTOPÈDIA

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA
· TERÀPIES NATURALS

OFTALMOLOGIA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES I

DR. JOSEP Ma USTRELL

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

ORTOPÈDIA 
CASES

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga

POLICLÍNICA IGUALADA

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

Nutricionista al teu servei
www.movimentomediterraneo.com

Núria Torres Riba

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

ALBERT CUBÍ I MESTRES

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

DR. JORDI GRAELLS I 
ESTRADA

CLÍNICA DENTAL
SANT AGUSTÍ

Passeig Verdaguer, 107, 1r
IGUALADA

TEL. 93 804 21 11
Totes les especialitats en hores 

convingudes

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,

· Implantaments

C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63

IGUALADA

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia

Oftalmologia general

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62 

Tel. 93 805 25 25
IGUALADA

www.assistencialanoia.com

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

Plantilles a mida, faixes ortopèdiques, 
etc...

C. Bèlgica, 2,
local 6 

Tel. 93 805 50 76
IGUALADA

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

C. Garcia Fossas, 2, 2n, 1a
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
www.dolorscapellades.com

dolors@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Psicoterapeuta

C/ Sant Cristòbal, 46 
Despatx 14 
08784 - Piera 

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes

Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica

Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

Més info: 654 50 97 81

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48 

www.laservarices.com
www.angiovascular.com

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la lectoescriptura.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament 
psicològic.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
- Nens i adults

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74 

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27 

vives.singla@cofb.net

· Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia · Criocirurgia

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.
Hores convingudes.

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori)
            93 290 68 67 (permanent)

Ofereix tots els serveis
odontològics

DRA. NÚRIA MÚNERA I PASCUAL

Av. Mestre Muntaner, 72. Baixos
Tel. 93 803 06 10 - 93 803 36 16 

IGUALADA

DR. MARTIN ELENO

Ecogra�a abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95

IGUALADA

C. Indústria, 1
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

Passeig Verdaguer 55, local 4
Tel. 93 803 05 90

08700 IGUALADA

-Última tecnologia en audiòfons digitals
-5 anys de garantia

-Taps de bany i de sorolls fets a mida
-Reparació d’audiòfons de totes les marques

-Personal titulat

Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25 P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88

Assistencial Anoia S.A. CE NTR ES MÈ DICS

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90

- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació

- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació

- Certi�cats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia

No Tenim cap deute
En la societat occiden-
tal, actualment i gene-
ralment, les persones 
naixem de matrimonis 
que s’han forjat a través 
de l’amor, per tant, els 
fills es tenen per decisió 
pròpia o perquè les cre-
ences pròpies del ma-
trimoni són que ells no 
controlen aquest aspecte 
però qualsevol vida és 
benvinguda. Tenir  fills 
és una alegria i una lli-
bertat, els pares escullen 
aquest fet i saben a que 
s’atenen. Saben que els 
fills han de menjar, han 
d’estudiar i suposa cert 
esforç. Aquestes són al-
gunes de les funcions 
que fan com a pares i que 
les parelles assumeixen 
a l’hora de tenir fills, en-
cara que després hi hagi 
problemes entre pares, 
les funcions s’haurien de 
complir igualment, sepa-
rant els problemes dels 
pares dels fills. Com el fet 
de tenir fills, actualment 
i generalment, és un fet 
voluntari, no s’hauria de 
sentir que tot el que han 
fet els pares s’ha de tor-
nar, no és un deute, po-
dem estar agraïts de que 
els pares hagin fet tot el 
que han fet per nosaltres 
però no tenir un senti-
ment de deute. En el cas 
que hi hagués alguns pa-
res que  exigissin aquest 
retorn, un no s’hauria de 
sentir amb aquest deure, 
el que pot passar és que 
aquest pare sent que deu 
alguna cosa als seus pro-
creadors i inconscient-
ment o fa pagar als seus 
fills. En aquests casos el 
millor que es pot fer és 
distanciar-se d’aquestes 
paraules.
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Per comandes: Tel. 93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com · C/del Retir 40, Igualada

Amb la col·laboració de:

- Cocció d'aliments
- Multicuina elèctrica
- Característiques:
             - 1500 W
             - Superfície ceràmica antiadherent
             - Diàmetre: 36 cm
             - 7 cm de profunditat
             - Selector de temperatura
             - Tapa de cristall amb sortida de vapor

CASSEROLA ELÈCTRICA

BATEDORA PICADORA

- Batedora-Picadora. 850 W
-  3 Discos per a talls especials en bucle. 
Pica gel
- Fulles exclusives d'alt rendiment i 
doble efecte
- Turbo Rotation System: perfecta 
circulació d'aliments
- Selector electrònic de 20 velocitats
- Canya en acer inoxidable sense juntes, 
fàcil neteja
- Accessoris: Gerra picadora i batedora 
emulsionador.

BATEDORA PICADORA

- Batedora-Picadora. 850 W
-  3 Discos per a talls especials en bucle. 
Pica gel
- Fulles exclusives d'alt rendiment i 



 Preparació:
Es tritura tot, molt �, quan està a punt se li barregen els 
rovells.
S'afegeix:
Una mica de pebre blanc
Una mica d'Aromat
1 cullerada sopera de mostassa
4 sacsejades de tabasco
2 cullerades de Worschester
3 cullerades de quètxup
3 culleradetes de pebre vermell
1 cullerada d'oli
1 cullerada de conyac
Se segueix barrejant, afegint al �nal, la carn, se li dóna 
forma i al �nal es mulla la superfície amb altres gotes de 
conyac
Servir amb pa Bimbo torrat

Ingredients :

- 500 grams de carn
-  6 Rovells
- ½ ceba
- 3 cullerades soperes de tàperes
- 1 cogombre amb vinagre
- 1 �let d'anxova per cada 100 gr. 
de carn

Bistec Tàrtar

Restaurant
Obert: Tots els dies de la setmana al vespre i dissabtes, diumenges i festius 
al migdia
Reserves: 93 801 91 79
hotel@moliblanchotel.cat
Als migdies per grups o empreses amb reserva prèvia

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
raco.traginer@terra.com - Tel. 93 805 01 63 

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb 
secció de tapes
· Esmorzars

Restaurant
Braseria i Cafeteria

Carretera  NII, KM.562 - 08719 
Castellolí (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62
www.nouurbisol.com

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

(maig i juny)

Música 
en directe 
i Gintònics

Ctra. Nacional II, Km 548 • 08719 Jorba (Barcelona). Tel.: 93 809 40 37

www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.

El gourmet
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· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

93 804 24 51
C/ del Retir, 40
08700 Igualada
  

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

C/ Sant Magí, 58 
 08700 Igualada
Tel. 93 804 66 26 

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
L’Adrià Lorca és un jove, molt 
jove i com deia l’anunci “està 
suficientment preparat”. Als 
18 anys ja ha dirigit un llarg-
metratge que està en fase de 
muntatge i  ha acabat el seu 
primer documental turístic: 
T-BCN dedicat a la ciutat de 
Barcelona. Mentre arriba el 
moment de l’estrena -al Mobile 
World Center el 20 de setem-
bre- aprofitem per a conéixer 
una mica millor aquest vilanoví 
que als divuit anys -i mentre 
estudia- ja està treballant en 
allò que més li agrada: la comu-
nicació àudiovisual.
Quins estudis has realitzat?
Ara al juny vaig acabar els estu-
dis de Batxillerat a Igualada i el 
setembre començaré un grau 
superior de Gestió Comercial i 
Marketing.
D’on sorgeix la idea de rodar 
T-BCN?
Jo sempre he escollit Barce-
lona com a destí turístic pre-
ferent a Espanya. Tot i així, 
també és una de les ciutats que 
m’ha obert més portes al món 
per a feines.
Quin pressupost té?
T-BCN s’ha finançat a través 
de les nostres butxaces bàsi-
cament i, l’estrena, a través 
de micromecenatge per 
la web:  www.totsuma.cat/

projecte/1202/t-bcn-desco-
breix-lessencia-de-la-ciutat-
comtal.  El pressupost ha estat 
d’uns 500€ per la pre-produc-
ció i rodatge i de cara a l’es-
trena en demanem 500€ més 
a travès del mateix web. 
Que et sedueix de Barce-
lona?
De Barcelona em sedueix la 
pluraritat de coses que té. La 
pluraritat d’espais, de racons, 
de misteris amagats... Barce-
lona és una ciutat oberta que 
mai deixa de sorprendre’t.
T-BCN mostra la visió dels 
joves o de tot el conjunt de 
la societat?
T-BCN mostra la visió de la 
ciutat del conjunt de la socie-
tat en general, ja que tots els 
racons són per qualsevol franja 
d’edat o sexe on, cadascú, 
adapta el lloc per fer el que pre-
fereixi: llegir un llibre, escoltar 
música, estar amb els amics, 
passejar...etc.
A qui va dirigit especial-
ment?
Va dirigit a tohom, no ho tan-
quem a ningú. Pensem que 
tothom pot mirar-ho i adap-
tar-ho al seu gust.
Tens altres projectes simi-
lars al cap?
Sempre estic pensant en pro-
jectes, tot el dia, i sempre me’ls 
apunto o faig petits esbossos. 

Al cap d’un temps me’ls torno a 
mirar i potser els utilitzo o sim-
plement, veig que només van 
ser una idea d’un dia.
Ha costat trobar la col.labo-
ració d’empreses com Tele-
fonica?
Fa dos anys, vam aconseguir 
entrar al programa “Think Big” 
de la Fundació Telefònica on 
donaven suport econòmic i 
social als joves. Telefònica 
ens ha ajudat molt i no només 
econòmicament. Pel que fa al 
suport d’altres empreses o enti-
tats, ha costat moltíssim ja que 
la majoria no volen saber res 
dels joves. La majoria d’entitats 
no es prenen ni la molèstia de 
respondre’t un correu electrò-
nic. 
Has dirigit un llargmetratge. 
Quina temàtica té?
El passat estiu vaig dirigir a 

Es van produint moviments en 
el si dels partits. No només per 
l’apropament de les eleccions 
municipals, sinó també per la 
reordenació que comportaran 
les accions i reaccions a mesura 
que s’acosti el 9N. Així a Igua-
lada, un significat polític, que 
havia ostentat importants càr-
recs i que, després d’un llarg perí-
ode d’ostracisme fent de tertulià, 
escriptor i opinador polític, està 
fet passes per fer-se militant de 
carnet al  partit que ara tothom 
dóna per guanyador. Mentre 
d’altres estan pensant en com 
quedarà la seva força política 
després de tants corrents que 
s’han creat. I no volen perdre 
influència i poder. I també hi ha 
qui se sent traït, perquè aquell 
a qui havia donat la responsa-
bilitat de reordenar la malmesa 
Hisenda Pública, ara és molt pro-
bable que sigui el cap de llista 
del partit que li donava suport 
en el govern municipal. I per 
tant segurament serà el seu rival 
a batre. En aquests moments 
no és el més significatiu ser el 
nomenat per anar al capdavant 
d’un dels partits que tradicional-
ment lluitaven per l’alcaldia. És 
qüestió de trobar el millor parai-
gües que asseguri tenir opcions 
sòlides de futur.

l’Anoia el llargmetratge “Qui té 
por? La pel·lícula”. Ara està en 
fase de post-producció i molt 
aviat es podrà veure a través 
de les xarxes socials. Aquest 
estiu també anava a dirigir el 
curtmetratge “¿Qué desayunan 
los enamorados?” però el pro-
jecte de T-BCN es va avançar 
i necessitava implicar-m’hi al 
100%.
Veurem T-BCN a l’Anoia?
El film s’exposarà, primera-
ment, a tots els districtes, en 
diferents centres culturals i en 
altres seus dels districtes bar-
celonins. Tot i així, depenent 
del recolzament econòmic que 
tingui el projecte, podríem arri-
bar a fer més exposicions. Pos-
teriorment, el projecte vol 
arribar a nivell autonòmic per tal 
de fer arribar arreu de Catalu-
nya la imatge que T-BCN dona 
de la ciutat comtal. Així doncs, 
faríem arribar el documental a 
les ciutats més importants de 
Catalunya: Girona, Lleida i Tar-
ragona. Segons l’èxit d’aquest 
projecte en les quatre ciutats es 
plantejaria augmentar la difusió 
fins i tot a nivell nacional.
Pel que fa a la capital de 
l’Anoia, per ara, no està previst 
estrenar-lo, però no ho descar-
tem de cara l’any vinent un cop 
ja s’hagi estrenat a les capitals 
de província. 

4 paraules amb... Adrià Lorca
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