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El mes d’agost és el mes de les festes 
majors per exceŀlència, i un bon exemple 
és la Festa Major que aquests dies se ce-
lebra a la capital de l’Anoia. En el darrers 
anys, la festivitat igualadina ha guanyat 
un gran pes entre la societat civil de la 
ciutat i ho ha fet, gràcies a la implicació 
d’un bon nombre d’entitats i associacions 
que, any rere any, treballen voluntària-
ment per a fer una Festa Major popular i 
participada. Moltes d’aquestes associaci-
ons han permès crear un programa d’ac-
tes variat, que ha innovat positivament la 
festa, però alhora, no ha deixat de banda 
les tradicions i el folklore català, caracte-
rístic d’aquestes celebracions. 
I és que en un món tan globalitzat com 
el nostre, amb la influència d’una societat 
de consum massiva, la preservació dels 
costums i la cultura pròpia del territori és 
clau, i més en un moment en què Catalu-
nya es vol mostrar al món com una nació 
democràtica i moderna, que sap valorar 
el seu passat i cuidar allò que la fa rica, 
la seva Cultura. I no hi ha millor mane-
ra de fer-ho que a través de la societat, 
fomentant les tradicions catalanes, sense 
deixar de ser el que hem sigut sempre, un 
poble acollidor i obert. 
Catalunya va viure uns anys en què la 
seva cultura i tradició no eren benvingu-
des en molts sectors de la societat, fins i 
tot oblidades per una part del poble ca-
talà, mentre l’altra part s’esmerçava en 
no perdre-la; però en el darrers anys, el 
ressorgiment d’un sentiment d’identitat 
ha permès l’auge del nostre folklore i tra-
dició. I en gran part, el marc de les festes 
majors i els seus actes han ajudat a tre-
ballar en aquesta direcció, implicant tota 
la societat en uns actes populars, que 
més enllà del caràcter festiu dels matei-
xos, no han deixat de ser una reivindica-
ció del poble com a una societat madura i 
amb uns objectius clars. 
Així, és cada cop més important que sigui 
la gent qui agafi la paraula, qui ensenyi a 
la resta del món què és Catalunya i que 
ho faci a través de la mobilització popu-
lar, de la participació en actes festius i la 
implicació en associacions i entitats que  
fan del nostre país, un nació activa, ober-
ta, culturalment moderna, que no oblida 
el seu passat però que mira cap al futur, 
ara per ara incert, però que el mateix po-
ble vol decidir, a través de la via demo-
cràtica i pacífica.        

Festes majors 
populars i 

identitàries

Schola Cantorum d’Igualada
La històrica coral igualadina celebra enguany el 75è aniversari de 
la seva fundació, l’any 1939, de la mà del mestre Joan Just, jun-
tament amb un grup de cantaires de la ciutat. Per aquest motiu, 
durant tot un mes es podrà visitar a la Biblioteca Central d’Igua-
lada, una exposició que mostra un recull de fotografies i diverses 
publicacions històriques de la coral produïdes en el transcurs 
d’aquests anys. A més, l’Schola Cantorum oferirà dos concerts 
durant els actes de la Festa Major d’enguany. 

Ha mort el Miguel Pajares, el missioner de l’ordre 
de Sant Joan de Déu, que va ser repatriat fent una 
exhibició de mitjans tècnics per part de les Fuerzas 
Armades Españolas, després de contraure l’Ebola a 
l’hospital catòlic Saint Joseph de Monròvia. La ger-
mana que no es va repatriar es va morir allà. Poca 
diferència. Voler fer veure que s’és una potència 
sol costar molts diners i a més es fa el ridícul. Molts 
metges de Madrid ja van criticar la mesura perquè ni 
hi havia coneixements, ni tampoc instal·lacions per 
tractar el cas.

Matías Alonso, secretari general de Ciutadans i di-
putat al Parlament, ha comparat les mobilitzacions 
que l’ANC i Òmnium Cultural impulsen cada any per 
la Diada amb les “celebracions massives promogu-
des des del règim franquista”. I ha retret que es parli 
“d’èxit en les convocatòries quan la majoria real dels 
catalans no participa en aquestes celebracions”. 
Amb el fàcil que seria votar per poder comptar.

Joana Ortega, actuant com a Presidenta de la Ge-
neralitat en funcions, ha declarat que si no es pot fer 
una votació legal el 9N no es farà. Però que això no 
vol dir que no hi hagin més 9N. “És el que qualsevol 
partit de govern, o que no vulgui esdevenir marginal 
ha de fer”.

Joan Rigol, coordinador del Pacte Nacional pel Dret 
a Decidir, no és partidari que la consulta sobiranis-
ta es porti a terme sense comptar amb la legalitat. 
Creu que si les urnes surten al carrer de totes mane-
res, s’estaria, “infravalorant la consulta i el seu resul-
tat no seria prou democràtic perquè fos la base d’una 
política de futur”.

Alfred Bosch, eurodiputat d’ERC i candidat a l’al-
caldia de Barcelona, va respondre immediatament. 
“S’ha de votar que és el que vol el poble i el que han 
pactat els partits compromesos en el pacte sobira-
nista”. El poble ja sap el que vol. I es tornarà a veure 
el proper 11S.

Artur Mas, President de la Generalitat, ho ha deixat 
ben clar. Amb la llei de consultes aprovada ell con-
vocarà la del 9N. I si l’estat continua obstruint seràn 
tots els partits que estan en el procés sobiranista els 
que decidiran els pasos a fer. “Per part nostra només 
hi ha un pla: Votar el 9N. No hi ha ni plans B, C o D”

Josep Maria Pelegrí, conseller d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya, ha advertit del risc que els 
països llatinoamericans absorbeixin la demanda de 
les exportacions catalanes i europees a Rússia “Si 
es perd el mercat durant un any, Rússia pot conso-
lidar altres mercats amb productes d’altres països”. 
Però el problema són els diners que ja es perdran en 
aquesta campanya.

Cristina Sánchez, va escriure a ‘Elespiadigital.com’ 
que la Família Real es comporta “al més pur estil 
sicilià” malgrat la premsa oficial o amagui. I parla de 
“la cooperació necessària”  de tots els seus mem-
bre per fer possible la ‘trama Urdangarín’. I es dedica 
a detallar actuacions de cada un d’ells. A veure si 
l’entusiasme amb que tothom ara parla de la famí-
lia Pujol, s’estengui arreu i es faci net d’una vegada. 
Voler tractar aquests temes com casos aïllats és una 
vergonya que s’ha de superar i cal entrar en una ca-
tarsi ètica. 

Alexia Ferret, de ‘Confidencial Digital’ diu que 
l’Exèrcit de l’Aire busca una empresa de catering 
per fer-se càrrec dels esmorzars que se serveixen 
a bord de les aeronaus que transporten al rei Felip 
VI, al president del govern Mariano Rajoy o d’altres 
personalitats.  L’import total del contracte ascendeix 
a 413.900 euros, negociat per la secció de contracta-
ció de Torrejón d’Ardoz, on es troba la base operativa 
del 45 Grup en el qual estan enquadrats aquests els 
Falcon i Airbus de la Força Aèria. El 2013, per exem-
ple, els detalls del contracte de servei de càtering in-
cloïen plats com el llobarro a la bilbaïna, ‘cochinillo 
segoviano’, llenguado a la planxa, lloms de bacallà, 
mousse d’ànec amb llom ibèric, amanida de pasta 
amb Roast beef o plats d’embotits ibèrics. Són gent 
que s’ha de cuidar bé. I pel que es veu en això no hi 
ha retallades.

Luis Suárez, en representació ‘d’Ausbanc’,  associ-
ació de consumidors que s’ha mostrat especialment 
activa en casos com el de Bankia-Blesa, Factures 
Falses de l’UGT, contra Catalunya Baixa - Narcís 
Serra, preferents, hipoteques, etc. ha presentat una 
querella al Jutjat  número 31 de Barcelona contra 
Jordi Pujol i Marta Ferrusola i tots els que en el de-
curs de la investigació apareixien per la comissió de 
diversos delictes. S’ajunten així a la que va ja pre-
sentar ‘Manos Límpias’. 
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El personatge de la setmana
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Quan va esclatar el cas Pujol Ferrusola em vaig 
sentir ferit. Ferit perquè la figura de l’expresident 
era una referència política i institucional per a molts 
catalans i ferit també en conèixer tantes persones 
de bona fe que l’han votat en totes les eleccions. 
També em preocupa, com es lògic, l’efecte que el 
cas pugui tenir en el procés independentista de Ca-
talunya.
No tinc cap dubte que, quan pretens enfrontar-te 
amb l’Estat, no pots tenir cap mena de mort a l’ar-
mari. Has d’estar net com una patena perquè po-
sarà tots els seus mitjans per a descobrir qualsevol 
cosa bruta que hi hagi a la teva biografia. No servirà 
de res que en el passat n’hagis estat un entusiasta 
col·laborador: quan t’hi enfrontis has d’estar imma-
culat, perquè l’Estat no tindrà pietat.
Estic d’acord amb l’escrit d’Albert Saez “Com va 
començar tot” que situa l’orígen del cas en el perío-
de de la transició, quan els polítics post franquistes 
varen dissenyar un sistema electoral basat en el bi-
partidisme que excloïa al Partit Comunista. Quan el 
PP o el PSOE no tenien prou diputats era CiU qui 
els donava el suport parlamentari per a governar. 
Jordi Pujol -que tenia l’aval d’haver estat empreso-
nat per Franco- va entrar a formar part del sistema 
i, per tant, va entrar en el cercle dels “intocables”. 
Varen ser els anys del “peix al cove” o de la tradició 
de la Puta i la Ramoneta. Formar part del sistema, 
volia dir no posar en qüestió ni la forma d’Estat, ni 
l’Autonomia. Fins hi tot la necessària reforma de 
l’Estatut que volia fer CiU, va ser avortada per Pujol 
i Aznar al Pacte del Majestic. 
Durant els 23 anys de presidència de Jordi Pujol, 
mai es va declarar independentista, ans al contrari, 
volia encaixar Catalunya dins d’Espanya. Ell mateix 
ho ha confessat massa vegades -sempre després 
de la sentència del Tribunal Constitucional- lamen-
tant no haver reexit en la que considerava la missió 
de la seva vida.
Per tant si alguna cosa representa Pujol es l’auto-
nomisme, mai l’independentisme. Si els Pujol Fer-
rusola es varen sentir en algun moment per damunt 
de les lleis, es perquè l’Estat els ho permetia en tant 
que autonomistes. En el moment que han posat 
bona cara a l’independentisme els han retirat tots 
els blindatges.
Al PP i al PSOE els interessa posar dificultats al 
procés sobiranista de Catalunya i actuen posant 
pals a les rodes dels partits polítics catalans, sen-
se veure que el procés no es pas dels partits, sinò 
d’una majoria de catalans que hem deixat de creure 
en Espanya.
És més, penso que tal vegada la confessió de l’ex-
president sigui la voluntat de donar un darrer servei 
a la “Unidad de España”. Estic segur que els ciuta-
dans de Catalunya sabem destriar el gra de la palla 
i per tant, no tinc por que el cas Pujol Ferrusola faci  
descarrilar el tren que mena a la llibertat. 

No tinc por

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE
Cixi. La dinastia imperial Qing va regnar des del 
1644 fins el 1911. Era d’origen manxú i van succeir 
a l‘última dinastia d’origen xinès, la cèlebre dinas-
tia Ming. El 1851 entra al Palau Imperial una noia 
anomenada Cixi. Va començar sent la concubina de 
l’emperador, però va ser qui va governar de facto el 
país durant 47 anys. El seu nom vol dir bondadosa i 
virtuosa, però sempre va ser manipuladora, egoista 
i mai es la va deturar per aconseguir el que volia. 
Havia nascut a Cantón el 1835. El seu pare era un 
guardià de la Ciutat Prohibida. L’emperador Hsien 
Geng la va fer entrar a Palau quan tenia 16 anys. La 
preferida de l’emperador era aleshores Li Fei, però 
va ser ella qui va tenir el fill preferit de l’emperador. 
I al néixer Tongzhi, ella va ascendir al títol de I-fei i 
més tard regent i la concubina preferida va desapa-
rèixer misteriosament. 
Per mantenirse com regent es va rodejar d’un con-
sell, composat per vuit membres de la cort que ella 
controlava. També es recolzà del Princep Gong i 
sempre s’aprofità de la seva condició de mare de 
l’emperador. Va organitzar purgues polítiques per 
col·locar al capdavant dels òrgans de govern a re-
presentants dels principals clans manxús que li de-
vien els favors. Així dominava l’art de la política. No 
feia mai res directament, però les seves ordres es 
complien escrupolosament. Els homes eren joguines 
a les seves mans. Fossin els eunucs que tenia pel 
seu servei i plaer, fossin els governants que li teni-
en por. Mai se sabia el que pensava. Era molt hàbil 
en les converses per obtenir les informacions que li 
convenien per anar teixint la seva xarxa. I ella com 
una aranya estava en el centre de tot. Ho sabia tot 
i ho acabava decidint tot. I com que les emperatrius 
no podien exercir el govern directament, van fer po-
sar una cortina darrera del tron on hi havia aquell 
jove, inexpert i condicionat emperador que era el seu 
fill. Així quan els funcionaris del govern donaven els 
seus informes al emperador, Cixi, darrera la pantalla 
dictava el que havia de dir. 
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Però quan Tongzi va arribar als setze anys, Cixi va te-
nir por de perdre poder i influencia. I va fer que l’em-
perador es casés amb Alute i no agafés concubines. 
Es va desfer del Princep Gong i malgrat ja no ser 
oficialment la regent, van continuar amb les regnes 
del poder. Dos anys després el fill moria de verola. 
Però tothom deia que havia estat mort per sa mare. 
I quan la seva dona Alute es suïcidà enverinant-se, 
tothom sabia qui l’havia fet matar. 
Aleshores Cixi va posar com emperador el seu nebot 
Guangxu, de només tres anys. I va seguir governant 
darrera la cortina. Quan va ser major d’edat, va donar 
un cop d’estat i el va mantenir com a figura decorati-
va. Era la manera de seguir viu. Però finalment el va 
fer enverinar el 14 de novembre de 1908. I va nome-
nar com emperador el seu nebot Pu-yi que tenia tres 
anys. Volia fer el mateix. Seguir governant com sem-
pre, darrera la cortina. Però el dia abans de la presa 
de posessió del nou emperador ella va morir i va ser 
enterrada coberta de joies. Poc va durar aquell siste-
ma polític que ella havia  governat amb mà de ferro. 
Aquell nen era obligat a abdicar només quatre anys 
més tard el 12 de febrer del 1912. Darrera la cortina 
ja no hi havia ningú. Va ser el darrer emperador.  
Potser alguns creuen que era una dona excepcio-
nal, perquè governar un imperi tan poderós no està 
a l’abast de tothom. I és cert, però són moltes les 
dones que fan actuacions semblants en moltes llars. 
Anulen els que estan al seu voltant a qui converteixen 
en titelles que governen fent moure els seus fils. Uti-
litzen tota mena d’astúcies, siguin al llit o fent-se les 
desvalgudes. Però sabent el que volen aconseguir. 
Poder, diners i manar a la casa. Són persones que 
porten el malviure a la llar, però que reben l’admiracó 
dels que són de fora. Certament hi ha un masclisme 
que enterboleix les relacions de parella, però també 
hi ha un feminisme corrossiu i alienant., que s’apro-
fita de que “tiran más dos tetas que dos carretas” i 
amb això fan ballar la clenxa a més d’un homenot. 
Costa molt l’equilibri de parella.

Qualsevol semblança amb la realitat és pura coincidència... O no
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LOTTO 6/49
· Dissabte 16/08/2014

6-16-20-23-34-44
Complementari: 38
Reintegrament: 4

· Dimecres 20/08/2014
-------

TRIO
· Dijous 14                 989  
· Divendres 15          703
· Dissabte 16       733
· Diumenge 17          514
· Dilluns 18               795
· Dimarts 19       584
· Dimecres 20      ---

ONCE
· Dijous 14              72269
· Divendres 15       39614
· Dissabte 16    91470
· Diumenge 17       35623
· Dilluns 18             08252
· Dimarts 19    65548 
· Dimecres 20    --------

· Dijous 14   16-19-25-26-33-46  C: 49  R: 7
· Dissabte 16  7-19-38-41-43-46 C: 25  R: 3

· Diumenge 17   2-19-32-43-459  Núm. clau: 6 

· Martes 19  4-7-11-34-47  Estrellas: 7/8

AGOST
22: Mare de Déu. Timoteu
23: Rosa de Lima. Felip Benici. Zaqueu
24: Bartomeu. Patrici. Àurea
25: Genís. Josep de Calassanç 
26: Teresa de Jesús Jornet. Petra. Balduí
27: Mònica
28: Agustí. Julià. Hermes. Pelai
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seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Gràcies, Hospital 
d’Igualada!
•• VISITACIÓN PRESNO i FAMÍLIA

Visitación Presno Acevedo i família vo-
len agrair la professionalitat i el tracte 
dispensat en tot moment per tots els 
integrants de l’Hospital d`Igualada; 
en especial a l’equip de la tercera 
planta del COT (Cirurgia, Ortopèdia i 
Traumatologia): metges especialistes 
(traumatòlegs, vasculars i internistes), 
infermeria, auxiliars i cel.ladors. I a tot 
l’equip d’urgències.
És d’encomiar la rapidesa, la capacitat 
de reacció, l’eficiència i el seguiment 
que han realitzat durant i després de 
les intervencions que m’han practicat.
Gràcies a aquest equip de professi-
onals ara mateix puc estar escrivint 
aquestes paraules d’agraïment, que 
mai seran suficients per manifestar el 
sentiment de gratitud que sento tan 
profundament.
Gràcies de tot cor! 

Manteniment adequat 
al Molí Nou
•• JORDI VILA CASTELLS

Com a autor de la queixa publicada el 
dijous 14 d’agost d’enguany, vull agrair 
a qui pertoqui la ràpida actuació que 
s’ha fet respecte a l’aigua de la pisci-
na: aquesta té ara un aspecte excel·
lent.

Fem la V, omplim 
Barcelona!
•• ANC ANOIA

El moment és extraordinari, està en joc 
la Independència de Catalunya. Per 
això cal la resposta extraordinària que 
demanem l’Assemblea Nacional Cata-
lana i Òmnium Cultural. Per això des 
d’Igualada per la Independència,  l’As-
semblea Territorial de l’ANC, animem  
a tothom que s’organitzi per despla-
çar-se a Barcelona per confeccionar 
una gran V humana i demostrar al món 

la Voluntat absolutament inequívoca 
d’esdevenir un Estat d’Europa.
Tothom és cridat el dia 11 de Setembre 
a fer la V per la Gran Via i la Diago-
nal des de la Plaça de les Glòries. Cal, 
tanmateix, la inscripció prèvia per aju-
dar a l’organització a assolir el gran re-
sultat que tothom desitgem. Recordeu 
a fer feu la vostra inscripció al web:  
www.araeslhora.cat
Des de l’ANC us animem, doncs, a ins-
criure·us telemàticament a la V, tenint 
present que s’han resolt els problemes 
informàtics d’aquests dies. Amb tot, si 
teniu alguna dificultat o desitgeu infor-
mació al respecte, us podeu posar en 
contacte amb el correu diada.iguala-
da.anc@gmail.com.
S’acosta el dia de la V i cal la resposta 
de tothom, una resposta contundent 
de la voluntat de la majoria del nostre 
país, una resposta que deixi sense 
arguments els qui volen intoxicar el 
procés cap a la Independència: l’11 de 
Setembre omplirem Barcelona i serem 
més a prop per guanyar Catalunya. 

L’Ajuntament enganya a 
les mares i pares de la 
Ginesta
•• MARES i PARES DE LA GINESTA

El gener d’aquest any l’alcalde Marc 
Castells i la regidora d’ensenyament 
Anna Bacardit van convocar-nos a 
l’Escola Bressol la Ginesta. L’esco-
la es tancava a partir del curs 2014·
2015. En aquella reunió l’alcalde ens 
va donar a entendre que el proper curs 
TOTS, inclòs l’equip pedagògic de la 
Ginesta, anàvem a la nova escola 
bressol l’Espígol.
L’Alcalde i la Regidora ens van dir que 
com a mares i pares teníem prefe-
rència per escollir per als nostres fills 
qualsevol escola bressol municipal 
d’Igualada en cas que no volguéssim 
anar a la nova escola l’Espígol. Nosal-
tres, el sotasignats vam inscriure els 
nostre infants a l’Espígol perquè confi-

àvem que hi hauria el mateix equip tal 
com ens havia dit l’Alcalde, el Sr. Marc 
Castells. 
Aquest grup de mares i pares sotasig-
nats sabíem que les mestres havien de 
passar un concurs, però tothom qui va 
acudir a la reunió va ser testimoni de 
que l’alcalde, amb les seves paraules, 
ens va donar total confiança. Després 
d’aquesta visita... silenci. 
Les llars d’infants ja havien acabat les 
matriculacions i a nosaltres no se’ns 
deia res. Preocupats i amb la sensació 
que les coses anaven tard i malament, 
vam demanar reunir·nos amb el Sr. 
Marc Castells. 
En el concurs fet per l’Ajuntament 
l’equip educatiu de la Ginesta va treu-
re la màxima puntuació, és a dir, 60 
punts i el 18 de juliol, quan va acabar 
el curs i va tancar l’escola la Ginesta, 
tots teníem el convenciment que el seu 
equip seria el que aniria a l’Espígol. 
Però més tard, vam saber que no, que 
qui hi anava era l’empresa de Manresa 
que va obtenir 37,35 punts (front als 60 
de l’equip de la Ginesta).
A finals de juliol encara no hi havia res 
segur per això vam insistir a veure l’al-
calde. Finalment el 25 de juliol ens va 
rebre i en aquesta reunió ens va deixar 
molt clar que:
• El 8 d’agost sabríem qui seria l’equip 
pedagògic dels nostres fills.
• Aquest equip seria un equip “10”.
• L’1 de setembre l’escola estaria ober-
ta.
Però de moment, els 2 primers punts ja 

no s’han complert... No només no sa-
bíem res el 8 d’agost, sinó que a data 
d’avui els tècnics de l’Ajuntament no 
saben respondre a les nostres pregun-
tes. A més, ens hem assabentat que 
l’empresa que finalment ha guanyat la 
concessió no té un equip 10, ja que en 
el propi concurs de l’ajuntament va re-
bre una puntuació més baixa. A part, 
l’Ajuntament haurà de pagar·li més di-
ners, per tant, és més cara per a les 
finances municipals. I per acabar·ho 
d’adobar, l’empresa és de fora d’Igua-
lada, concretament de Manresa. 
Mentrestant, els professionals de la Gi-
nesta que han cuidat els nostres fills i 
que durant 35 anys  han treballat per a 
l’Ajuntament i per a la ciutat d’Igualada 
sent un referent per les llars d’infants 
públiques, es quedaran a l’atur. Tota 
la seva experiència i la seva manera 
d’entendre l’educació dels més petits 
no s’ha tingut en compte des de l’equip 
de govern actual que valora més un 
tràmit burocràtic que l’educació dels 
futurs ciutadans d’Igualada.
Donades les circumstàncies, tenim se-
riosos dubtes que es compleixi el punt 
3 i que per tant, l’Espígol obri el dia 1 
de setembre en bones condicions. De 
fet, a dia d’avui encara no s’han reu-
nit amb nosaltres ni l’Ajuntament, ni la 
nova empresa, ni per suposat el novell 
equip pedagògic i per tant no els hem 
pogut fer arribar les nostres inquietuds 
ni han pogut conèixer els nostres in-
fants.
Per tot això, les mares i pares que hem 
inscrit els nostres fills a l’Espígol ens 
sentim realment decebuts i TOTAL-
MENT ENGANYATS per l’actual equip 
de govern presidit per l’alcalde el Sr. 
Marc Castells. I ara que sabem que 
l’equip de la Ginesta no s’encarrega-
rà de l’Espígol, i que, per tant, haurem 
de confiar els nostres fills i filles a un 
equip pedagògic que ni es coneix ni 
creiem que sigui capaç de mantenir el 
mateix nivell educatiu que teníem a la 
Ginesta, EXIGIM poder tornar a esco-
llir una llar d’infants. 

Dia 22: TORELLÓ. P. Verd., 82
Dia 23: MISERACHS. Rambla Nova 1
Dia 24: BAUSILI. Born, 23/ SECANELL. Òdena, 84
Dia 25: MISERACHS. Rambla Nova 1 
Dia 26: BAUSILI. Born, 23
Dia 27:  CASAS V. Soledat, 119
Dia 28: PILAR. Av. Mestre Montaner, 26

cartes al director
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El turista pretén fotografiar-ho tot en el mínim temps 
possible. Un exemple portat al límit seria el turisme 
de creuer. Sis hores per conèixer una ciutat i lles-
tos, i si avui és dimarts això és Tunis, i demà tocarà 
un port sicilià. El creuer arriba a Barcelona al matí 
i els turistes que volen conèixer la ciutat pugen als 
autocars. L’autocar passa per davant de la Sagrada 
Família, on redueix una mica la marxa per tal que el 
turista pugui fer la foto de rigor. Altres, però, ni tan 
sols veuen això, perquè des del port els traslladen 
directament a La Roca a comprar roba de marca a 
bon preu. Al vespre, de tornada al vaixell, uns i al-
tres comenten satisfets que Barcelona és una ciutat 
molt maca tot i que, alguns, els únics records que 
s’emporten de la ciutat són les vistes des del vaixell, 
uns pantalons i un parell de camises. I quan s’aca-
ba el creuer hi ha qui presumeix d’haver conegut sis 
ciutats. Abans, per tenir una mica d’idea del lloc on 
anava, el turista que arribava a Barcelona s’hi estava 
uns quants dies. Ara, per conèixer la ciutat el creue-
rista en té prou amb sis horetes.
Amb les comunicacions passa una cosa similar. 
Cada dia més s’imposa la resposta immediata. Molta 
gent utilitza el WhatsApp, una aplicació de missatge-
ria instantània que transmet més d’un milió i mig de 

La cultura de la immediatesa
MIQUEL SAUMELL ·    

missatges de text, àudio i/o imatge per minut. Són 
moltes les persones del meu entorn que l’utilitzen: 
coneguts, amics i familiars hi gestionen el gruix de 
les seves comunicacions. Jo, però, prefereixo les 
sobretaules on ningú sembla tenir pressa i, de mo-
ment, del WhatsApp en prescindeixo. Ho faig, bàsi-
cament, perquè no m’agrada l’obligada immediatesa 
que molta gent considera associada a aquest nou 
sistema de comunicar-se. Observo sovint que si no 
contestes amb una certa rapidesa reps a continuació 
una trucada del teu interlocutor preguntant-te si has 
rebut el seu WhatsApp i com és que encara no l’has 
contestat. 
No m’agrada aquesta pressió per la immediatesa del 
comentari escrit que, massa sovint, no et permet me-
ditar-lo mínimament. Tampoc m’acaba de convèncer 
l’exposició pública que el WhatsApp porta associa-
da. Sé que això es pot gestionar al gust del consu-
midor, de manera més privada, però, a la pràctica, 
no sempre s’actua amb una mínima exigència per la 
privadesa de les comunicacions personals. És per 
totes aquestes coses que encara tardaré una mica 
a ser usuari del WhatsApp, però sóc ben conscient 
que més d’hora que tard m’hi acabaré afegint. En un 
creuer, però, és difícil que m’hi veieu.

En els darrers temps sembla que el diner és l’única 
mesura vàlida del que és útil. L’economia ha anat 
invadint-ho tot. I es tanquen activitats i es canvien de 
destinació edificis pensant només en la rendibil·litat 
econòmica. El principi schumpetià de la destrucció 
creativa de nova riquesa, s’ha portat a l’extrem.
Però aquest no és un fenòmen d’avui, encara que és 
ara quan en veiem les pitjors conseqüències. Victor 
Hugo, el cèlebre escriptor francès, ja va fer un dis-
curs apassionat a l’Assemblea Constituent a París el 
1848. Deia aleshores que retallar els ajuts a la cul-
tura era molt negatiu. I els governs del moment, que  
no hi havien diners per coses de tan poca prioritat. 
Exactament com avui.
“Què pensarien si una persona que guanyés 1500 
francs a l’any, en dediqués 5 al seu desenvolupa-
ment intel.lectual, i que li diguessin que ha de reduir 
seixanta cèntims?”. Un estalvi ridícul, però que és 
mortal per biblioteques, museus, arxius nacionals, 
conservatoris, escoles, teatre, cinema i moltes altres 
institucions. I més quan el rigor pressupostari no es 
dedica a retallar la despesa suntuària i les retribu-
cions de l’alt funcionariat. No tot s’acaba mantenint 
l’enllumenat encés a la nit, si s’ha fet de nit el món 
moral. No és el moment de ser estricte amb la des-
pesa intel.lectual, quan el materialisme comptabilitza 
milers de milions en ajudes financeres que són la 
tapadora del pou de la corrupció.

Tocqueville deia que “estem prioritzant l’amor al que 
és útil, davant el que és bell”. I és una evidència que 
s’evidencia a diari. El Warburg Institute de Londres 
és avui una de les biblioteques més importants del 
món. Gairebé tres-cents mil exemplars i una fototeca 
de gairebé mig milió d’imatges. Va ser un model de 
biblioteca organitzada de manera diferent, agrupant 
sabers i coneixements, impulsada per Aby Warburg 
i els seus il.lustres companys. El 1934, durant la se-
gona guerra mundial, la biblioteca es va transferir a 
Londres i poc després es va associar amb la London 
University.
Avui, malgrat ser un referent per estudiar el Renai-
xement, corre el risc de valorar el que “val” mantenir 
un edifici singular a ple centre de la capital anglesa, 
fa que estigui permanentment en perill. “De què ser-

La utilitat de l’inútil
PERE ESCOLÀ ·    
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veix avui una biblioteca?”. Fins i tot els de la societat 
d’autors volen cobrar la taxa pels llibres que es dei-
xen. Una fòrmula barroera de cobrar pel saber i el 
llegat dels clàssics grecs, els escriptors del Renaixe-
ment o fins i tot de les generacions modernes.
Una llei que supera els vint anys de les patents 
d’invenció, quan el que s’ha descobert queda per 
a la humanitat. En canvi, els drets d’autor semblen 
eterns. Però ningú sap el per què. Més ben dit, se 
sap molt bé qui cobra, i la llei que ho empara. Però 
com a tantes coses, ningú entén com li paguen els 
drets a Beethoven, o als seus hereus, per exemple...
I tot plegat es queda petit davant le defensa de la 
llibertat, un concepte que malgrat tot no té preu. La 
cerca de les coses que no tenen una utilitat material, 
pot fer una societat més lliure, més tolerant i més hu-
mana. Mentre que quan es creu que ja ha assolit la 
veritat absoluta es torna intransigent. Vol imposar-la 
als demés i ha de defensar-la davant els que pensen 
diferent.
I lamentablement els governs, no ho entenen. Pen-
sen només en la materialitat. És en allò que poden 
esclavitzar a tothom. Perquè en la immaterialitat, tot-
hom és lliure. Tothom pot trobar el seu camí i seguir 
una cerca que no s’acaba mai. És com l’aigua que 
brolla de les muntanyes i baixa alegre i sorollosa per 
la pendent. Però quan es queda estancada i ja no es 
mou, acaba podrint-se.

ES VEN AUDI A-6 
QUATTRO

2.000 €
Molt ben conservat

Tel 608 46 38 29

DIESEL

SÍLVIA PIQUÉ BORRÀS

Tel. 93 803 49 36

ADVOCADA
COMPTABLE,
 HERÈNCIES

silviapique@icab.cat
C/Castellfollit n 1-3, IGUALADA



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Igualada viu des de dilluns la 
seva Festa Major amb una 
alta participació de públic. 
Com passa cada any -potser 
aquesta vegada una mica 
més- la ciutat desperta de cop 
a la tercera setmana d’agost 
i els carrers més cèntrics 
deixen d’estar deserts per a 
convertir-se en rius de gent, 
especialment al capvespre. 
La festa gran d’Igualada con-
tinua, pel que sembla, desper-
tant interès entre els iguala-
dins i anoiencs. 
Les visites guiades a la Igua-
ladina Cotonera han tingut 
molt èxit. Des de dilluns hi han 
passat dos grups nombrosos 
de persones cada dia. Avui 
divendres és la darrera ocasió 
per acostar-se a aquesta anti-
ga fàbrica fabril i conéixer d’a 
prop alguns dels seus secrets 
i una llarga història. Els actes 
organitzats per la Coll@nada, 
la inauguració d’exposicions 
molt interessants -veure pàgi-
nes següents- i alguns actes 
de caire  cultural i esportiu han 

Ja és Festa Major!

Visites guiades a la Igualadina Cotonera, molt participades des de dilluns. A la dreta, Jocs Bèsties de la Coll@nada, dimarts a la tarda. Fotos: Joan Guasch.

Igualada
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Presentació del llibre “El ball de bastons a Igualada”, de Daniel Vilarrúbias. A la dreta, campionat internacional d’escacs a l’Ateneu Igualadí.

protagonitzat els primers qua-
tre dies de festa. La Tabalada, 
el Tast de la Pomada, els Jocs 
Bèsties, l’Estira Fort, l’Opera-
ció Cigró... han estat alguns 
dels actes que la Coll@nada 
ha organitzat per garantir l’es-
perit festiu ben activat durant 

la setmana. 
Dimarts també es va disputar 
un participat campionat inter-
nacional d’escacs a l’Ateneu, 
i la Biblioteca va ser escenari 
de la presentació del llibre “El 
Ball de Bastons d’Igualada”, 
de Daniel Vilarrúbias.

Ahir al vespre, ja tancada 
aquesta edició, era prevista 
la conferència institucional, a 
càrrec de Mn. Valentí Mise-
rachs, i l’esperacle del pregó, 
que simulava un programa te-
levisiu anomenat “Igualada al 
Món”, i en el que es van poder 

veure petits vídeos d’iguala-
dins que resideixen arreu del 
planeta, i que opinaven sobre 
la ciutat i la Festa Major.
El plat fort de la festa grossa 
d’Igualada, però, comença 
avui divendres, i s’allargarà 
fins dilluns a la nit.

Dr. Joan Vidal
Neurodesenvolupament infantil

 
Anna Roldán Bornez

Psiquiatria
 

Carme Carbonell
Psicologia clínica

 
Helga Gabarró

Psicologia Familiar i de Parella
 

Mariona Berini
Psicologia infantil

 
Assumpció Linares

Logopèdia

Passeig de Verdaguer 55, local 4 - 08700 Igualada - Tel. 93 803 05 90

- Última tecnologia en audiòfons digitals.
- Sistemes de protecció de l’orella: taps de bany i taps de   
  soroll fets a mida.
- Reparació d’audiòfons de totes les marques.
- Personal titulat.

5 anys de garantia

NOU 
DOMICILI

C/ NOU, 13-BAIXOS IGUALADA
Tel. 93.805.26.85 / 637.714.476 

E-mail: �nquessoleigualada@hotmail.com

AGENTS PROPIETAT INMOBILIARIA-ADVOCATS
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8.30 h VIII TORNEIG DE 
GOLF CIUTAT D’IGUALADA 
& SM 44. Ho organitza: Anoia 
Golf Club. A  Sant Esteve Ses-
rovires.

A les 10 h i a les 12.30 h. CO-
NEIX LA HISTÒRIA DE LA 
IGUALADINA COTONERA.  
c/ de Joan Abad, 1-3

11.30 h EL CONTE DE L’ANI-
VERSARI DE LA BIBLIOTE-
CA, a càrrec de Pep Farrés, 
Arian Morera i Bet Farrés. Afo-
rament limitat. A la Biblioteca 
Central.

12 h TRONADA a càrrec dels 
Voladors i Trabucaires d’Igua-
lada. A la rambla de Sant Isi-
dre.

12.15 h TRASLLAT DE SANT 
BARTOMEU des de l’església 
del Roser a la Basílica de San-
ta Maria. Hi participen: els Vo-
ladors, trabucaires d’Igualada; 
Ball de Sant Miquel i els Dia-
bles; Gegants de la Font Vella; 
l’Àliga; Ball de Cercolets; Ball 
de Pastorets; Ball de Bastons; 
portants d’honor; imatge de 
Sant Bartomeu i la Banda de 
Música d’Igualada.
Recorregut: c/ del Roser, pl. 
de Pius XII, c/ de Santa Maria 
i pl. del Bruc. Ho organitza: la 
FESTHI, Federació del seguici 
tradicional històric d’Igualada. 
Acte amb foc.

13 h VERMUT DE LA TRO-
NADA. Ho organitza: assoc. 
juvenil La coll@nada. Al casal 
La Teixidora.

16 h DE CAP AL REC! Vine 
a la 1a baixada d’andròmines 
d’Igualada. Converteix una 
bici vella, un matalàs, un llen-
çol en una andròmina i baixa 
pels carrers de la ciutat supe-
rant tots els obstacles del re-
corregut. Ho organitza: assoc. 
juvenil La coll@nada. Inici a 
l’av. de Gaudí cantonada amb 
c/ Milà i Fontanals.

16,30 h GEGANTS i BALLS 
PER ALS AVIS I LES ÀVIES 
als centres Arian, Residència 
Igualada i l’Estada. Visites 
festives a les residències as-
sistencials per a la gent gran, 

Programa d’actes

a càrrec del Tonet Blanquer, el 
ball de cercolets i el Bisbalet, 
acompanyats dels seus mú-
sics als centres Arian, Resi-
dència Igualada i l’Estada. 

18 h JOCS TRADICIONALS 
PER A TOTHOM. Concurs 
de crits, la cucanya, curses 
de sacs i el joc de tibar la cor-
da. Ho organitza el Casino 
Foment. A la rambla de Sant 
Isidre.

18h EXHIBICIÓ DE DANSES 
I BALLS PARLATS:  Ball de 
Bastons d’Igualada; Bitrac 
Dansa amb la Moixiganga i el 
Ball de Cavallets d’Igualada; 
l’Agrupació Folklòrica amb el 
Galop de la Gitana; el Ball de 
Cercolets d’Igulada;  el Ball de 
Pastorets d’Igualada i Bitrac 
Dansa amb el Ball de Cerco-
lets d’Igualada. Presentacions 
a càrrec del Salero de la ciu-
tat, Oriol Càlichs i Soler. A la 
plaça de l’Ajuntament.

VERSOTS I BALL PARLAT 
del ball de Sant Miquel i els 
diables. a la plaça de l’Ajunta-
ment. Acte amb foc.

19 h  PLANTADA DE LA 
TROBADA DE BÈSTIES. Hi 
participen: Drac Escurcerot 
de l’Ordal, Drac Loki de la 
colla de Guspires de Sants, 

Sagresaure de la Sagrera, 
Drac Rufino, Drac de Montbui 
i Drac d’Igualada (padrins del 
Mal-llamp), Drac flameus, la 
mantícora Voraxcis i el Drac 
Mal-llamp. Activitat coordina-
da pel grup Mal Llamp d’Igua-
lada, amb motiu del 25è. ani-
versari de l’entitat.. A la plaça 
del Pilar.

19 h TEATRE INFANTIL. El 
Teatre Nu presenta: Raspall, 
de Pere Calders. Un nen perd 
el seu gos, amic inseparable, 
i intenta trobar alguna cosa 
per omplir aquest buit que li 
ha quedat. Al Teatre Municipal 
l’Ateneu (vegeu venda d’en-
trades).

19 h OBERTURA DE LA 
FIRA D’ATRACCIONS. Instal-
lada entre els carrers d’Itàlia i 
França, a les Comes, i fins al 
26 d’agost.

19.30 h MOSTRA DE BALLS 
DE BASTONS, amb motiu 
del 5è aniversari de la colla 
Ball de bastons d’Igualada, 
amb la participació de: Ball de 
bastons de Cambrils, Ball de 
bastons de Santa Maria d’Oló, 
Ball de bastons de Sant Pere 
de Ribes i Ball de bastons de 
Vilafranca i Ball de Bastons 
d’Igualada. Recorregut: pl. de 
l’Ajuntament, c. Sta Maria, pl. 

Pius XII, c. Custiol, rbla. Sant 
Isidre, c. Garcia Fossas, pl. 
Creu, c. Argent i pl. Ajunta-
ment. 

20,30 h CERCAVILA DE LA 
TROBADA DE BÈSTIES, 
amb motiu dels 25 anys del 
grup Mal Llamp d’Igualada 
amb el bestiari participant. Re-
corregut: c/ Custiol, rambla de 
Sant Isidre, c/ de Sant Magí i 
pl. de cal Font. Acte sense foc.

21 h TAST AL REC – BAR-
RAQUES. Vine a sopar amb 
les tapes i els tastets gastro-
nòmics que ens proposen les 
diferents barraques amb tapes 
a partir d’1’50 euros. 
Les barraques 2014 esta-
ran gestionades per: Arran, 
La Teixidora, la Coll@nada 
– Hortet, la Coll@nada – Lili-
um, Amics de Manitos, Rec on 
Fire, Club de Futbol Igualada, 
Club Handbol Igualada, Moi-
xiganguers d’Igualada, Coral 
Juvenil Xalest, Club Bàsquet 
Igualada, Garbell, Club Manga 
Igualada, Club Natació Iguala-
da, IGLU-GNU Linux Users, 
Unión Cultural Extremeña i 
Black Storm Legions. Activi-
tat organitzada i gestionada 
per les entitats de barraques 
i el Departament de Joventut. 
Espai barraques,  al carrer del 
Dr. Joan Mercader (davant del 
Museu de la Pell).

22 h TEATRE: “La Butaca (so-
bre el 1714... més o menys)“ 

de T-Atraco  Teatre. Un mosso 
d’esquadra viatja al 1714 i es 
posa a les ordres de Rafael 
Casanova. Amb Joan Valen-
tí i Robert Gobern. Una obra  
irreverent, transgressora i di-
vertida. Al Teatre de l’Aurora 
(vegeu venda d’entrades).

22.30 h CORREFOC amb 
els Petits Diables d’Igualada; 
els Diables d’Igualada, amb 
la Víbria Jove d’Igualada; Di-
ablesses de la Geltrú; el Ball 
de Sant Miquel i els Diables i 
el grup Mal Llamp amb les se-
ves bèsties: el Voraxcis, Fla-
meus i Mal Llamp i les bèsties 
que participen a la trobada de 
bèsties amb motiu de l’ani-
versari del grup Mal Llamp. 
Coordina el correfoc: Diables 
d‘Igualada. Amb el suport del 
Programa de millora del bar-
ri de Sant Agustí. Pl. de Sant 
Miquel, c/ de Sant Roc, c/ de 
Sant Sebastià, pl. de la Creu, 
C/de Sant Simplici, c/ de Sant 
Agustí, trv. Gomis, c/ de Sant 
Ignasi, c/ Creueta, c/ dels Tra-
giners i pl. dels Traginers.

00:00 h CONCERT del grup 
ATZEMBLA (cançó d’autor i 
funk ). Presenta el darrer disc 
“El teu viatge” en què el rap 
pren més força. Espai barra-
ques.

2 h DJ LLANSANA, Pd. igua-
ladí. Espai barraques.

902 21 00 64       info@�lnet.cat         www.�lnet.cat     www.�lnetworks.com

Implantació del llibre digital
El centre sempre connectat
Recursos tecnològics per al centre
Disseny, instal.lació, reparació i certificació de xarxes
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DISSABTE, 23

9,30 h L’ESMORZAR DEL 
SANT, Fins esgotar les exis-
tències. Ho coordina L’ANTIC 
GREMI DE TRAGINERS. Hi 
col·laboren: Gremi de Fle-
quers, Fruites i verdures Pere 
Prat i Bodega Can Figueras, a 
la plaça de l´Ajuntament.

10 h ELS GEGANTS VISITEN 
ELS AVIS I LES ÀVIES. Visi-
tes festives a les residències 
per a la gent gran, a càrrec 
dels gegants del Poble Sec i 
els gegantons Tomeu i Pia, 
acompanyats dels grallers 
d’Igualada i els grallers del 
Mal Llamp d‘Igualada. A la Llar 
del Sant Crist, Pare Vilaseca i 
Clínica Sant Josep.

10 h XXXV CAMPIONAT DE 
TENNIS DE TAULA. Trofeu 
de Festa Major per a majors 
de 40 anys. Gratuït i obert a 
tothom. Ho organitza: Club de 
Ping Pong Igualada. Al pavelló 
de les Comes.

10 h I -BLOC COMPETICIÓ 
OBERTA D’ESCALADA. De 
10 a 13 h nens i nenes /de 16 
a 21.30 h adults. Inscripcions 
obertes el mateix dia a la pla-
ça o a  www.ingravita.cat. Ins-
cripcions a Ingravita o o ma-
teix dia abans de començar. 
Preu: 12 €/nen i 15 €/adult.
Inclou samarreta i sorteig ma-
terial. Ho organitza i coordina: 
Ingravita – rocòdrom i escola 
d’escalada. A la plaça de Cal 
Font.

10.30 h CAMPIONAT DE 
PARTIDES RÀPIDES D’ES-
CACS. Gratuït i obert a tot-
hom. Ho organitza: Club d’Es-
cacs d’Igualada. A l’Ateneu 
Igualadí.

11 h GIRAFES, de Xiquirri-
teulateatre. Dues girafes i el 
seu cadell es passegen per 
la ciutat, acompanyats d’uns 
músics. Ho organitza: Progra-
ma de millora del barri de Sant 
Agustí. Recorregut: pl. Ajunta-
ment, c/ Argent, pl. de la Creu, 
Sant Simplici i c/ Sant Agustí

11 h CAMPIONAT MUNDIAL 
DE FUTBOLÍ SANT BARTO-
MEU. Categoria per parelles. 
Edat mínima 14 anys. Obert 
a un màxim de 32 parelles. 
Inscripcions el mateix dissab-

te 24, de 9 a 10. 30h (amb 
presentació de DNI/ NIE). 
Menors de edat: Prèvia sig-
natura d’autorització paterna/
materna, tutor o responsable 
legal del menor en el moment 
de la inscripció.  S’entregaran 
les bases de participació en el 
moment de la inscripció. Ho 
organitzen: Institut Municipal 
de Cultura, assoc. cultural El 
Pati d’Igualada i l‘Ateneu Igua-
ladí. A l’Acústic de l’Ateneu 
Igualadí.

12 h TIRADES POPULARS 
DE BITLLES CATALANES 
organitzades pel Club de Bit-
lles Igualada. Fins les 14 h. A 
la plaça de l’Ajuntament (entre 
c/ Sta. Caterina/ c/ de Sant 
Magí).

12.30 h VERMUT POPULAR, 
FES-TA EL DINAR i CON-
CURS DE POSTRES. Ani-
meu-vos a fer el dinar al bell 
mig de la rambla. Recordeu 
portar la vostra taula i cadira. 
Consulteu les bases del con-
curs a www.lacollanada.cat. 
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La coll@nada. A la rambla de 
Sant Isidre.

17 h.   FUTBOL: XII TROFEU 
AVI FESTA MAJOR – Presi-
dent Joan Morera. Partit  entre 
els Veterans Igualada i l’equip 
a determinar  i TM Barcelona. 
Ho organitza: Agrupació de 
Veterans Futbolistes d’Iguala-
da. Al Camp de Futbol de les 
Comes.

18 h PARTIT DE FUTBOL – 
Memorial Pedro López. Partit 

entre la UD Montserrat i UE 
Sta. Coloma Queralt. Ho orga-
nitza: UD Montserrat. Al camp 
de futbol de les Comes.

18.30 h CERCAVILA TRADI-
CIONAL. Els Voladors, trabu-
caires d’Igualada; Drac Bu-
farot amb els Petits Diables i 
els Pixapólvora d’Igualada; 
els Petits Mal Llamp; el Drac 
d’Igualada,  la Víbria Jove 
d’Igualada amb els Diables 
d’Igualada; el drac Flameus, 
el Drac Voraxcis i el diables 
del Mal-Llamp d‘Igualada; el 
Ball de Sant Miquel i els dia-
bles; el Bisbalet, la Cinta i els 
Capgrossos Carme i Caterina, 
acompanyats dels grallers del 
Bisbalet; nanos i capgrossos 
de la ciutat, acompanyats pels 
grallers Gallarda d’Igualada; 
bessons Pia i Tomeu, Tonet 
Blanquer  i Conxita Teixidora 
amb els seus grallers; gegants 
de la ciutat, gegants del Poble 
Sec  i gegants de Sant Igna-
si, acompanyats dels grallers 
de Dessota; acompanyats 
pels grallers d’Igualada;  l‘Àli-
ga d’Igualada, acompanya-
da pels seus músics; ; Bitrac 
Dansa amb el Ball de Cer-
colets i el Ball de Cavallets 
d’Igualada, amb els Grallers 
de Santa Madrona; Ball de 
Cercolets d’Igualada; el Ball 
de Pastorets d’Igualada; el 
Ball de Bastons d’Igualada; 
Moixiganguers d’Igualada i la 
Banda de Música d’Igualada.
Exhibició dels diferents balls i 
grups de foc i imatgeria en ar-
ribar a la plaça. Presentacions 
a càrrec del Salero.
L’Associació Cultural Dessota 

coordina els elements d’imat-
geria festiva sense foc.
Recorregut: c/ de Santa Ma-
ria, pl. Pius XII, c/ del Roser, 
pl. del Rei  c/ de la Concep-
ció, c/ de Sant Jordi, rbla. Gral. 
Vives, rbla. Sant Isidre, c/ de 
Garcia Fossas, pl. de la Creu, 
c/ de l’Argent i pl. Ajuntament.
Acte amb foc.

VERSOTS I BALL PARLAT 
DEL BALL DE DIABLES 
D‘IGUALADA a la plaça de 
l’Ajuntament. Acte amb foc.

19 h PARTIT DE FUTBOL FE-
MENÍ COPA CATALUNYA en-
tre el Club de Futbol Igualada 
i el FC Barcelona. Ho organit-
za: Club de Futbol Igualada. Al 
camp de futbol de les Comes.

19.15 h VESPRES CANTA-
DES en honor a Sant Bar-
tomeu, amb l’estrena d’un 
magnificat de Pol Requesens, 
compositor igualadí. Ho or-
ganitza: Parròquia de Santa 
Maria.

20 h MISSA CANTADA en 
honor a Sant Bartomeu, escri-
ta pel compositor igualadí Jor-
di Marcè i dirigida per Josep 
Miquel Mindan. Ho organitza: 
Parròquia de Santa Maria.

20 h TEATRE: JOAN PERA 
presenta FER RIURE ÉS UN 
ART, amb motiu dels 50 anys 
de professió. Al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu (vegeu venda 
d’entrades).

21h TEATRE: “La Buta-
ca (sobre el 1714... més o 

menys)” de T-Atraco Teatre.
al Teatre de l’Aurora (vegeu 
venda d’entrades).

21.30 h SOPAR DE CERCA-
NIT amb botifarra i pa amb to-
màquet. Ho organitza: assoc. 
juvenil La coll@nada. A la pla-
ça de Sant Miquel.

23 h CONCERT de DEUDE-
VEU, coral guanyadora de la 
primera edició del concurs Oh 
Happy Day de TV3. A la plaça 
de cal Font.

22.30 h CERCANIT. Gaudeix 
de l’espectacular correbars 
d’Igualada. Inscripcions a l’ini-
ci. Ho organitza: assoc. juve-
nil La coll@nada. Recorregut: 
plaça Sant Miquel, plaça Pius 
XII, c/Custiol, rbla. Gral. Vives, 
pl. del Rei, c/ de Sant Jordi, pl. 
del Rei, c/ de la Concepció, 
c/ de Santa Anna, c/ de Sant 
Faust, c/ del Sol i c/ del Dr. 
Joan Mercader.

1h NON STOP DE FESTA 
amb LA BANDA PUIG. Or-
questra de versions amb un 
repertori que abasta tots els 
estils de música. Acte inclòs 
dins el Programa de millora 
del barri de Sant Agustí. A la 
plaça de la Creu.

1h  EL REC BULL – Obertu-
ra de BARRAQUES. Activitat 
organitzada i gestionada per 
les entitats de barraques i el 
Departament de Joventut. Es-
pai barraques,  al carrer del 
Dr. Joan Mercader (davant del 
Museu de la Pell).

1.30 h CONCERT - RUMB AL 
BAR. Un grup amb un segell 
propi a l’hora de plantejar els 
seus concerts que no té por 
d’arriscar i que gaudeix del 
que fa fins a l’últim centímetre 
de la seva pell. Activitat orga-
nitzada i gestionada per les 
entitats de barraques i el De-
partament de Joventut. Espai 
barraques.

3 h CONCERT JoKB – Des-
prés d’aconseguir el premi 
del jurat popular al certamen 
de música jove d’Igualada, 
aquests joves igualadins arri-
ben a l’escenari de barraques 
amb el seu pop rock català.
Activitat organitzada i gestio-
nada per les entitats de barra-
ques i el Departament de Jo-
ventut. Espai barraques.
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DIUMENGE, 24

8 h MATINADES, amb els 
grups de grallers dels Moixi-
ganguers d’Igualada, els gra-
llers de Dessota i els grallers 
del Bisbalet. Pel nucli antic de 
la ciutat.

9 h XXIV TORNEIG DE PE-
TANCA FESTA MAJOR 
D’IGUALADA. Torneig per du-
pletes. Inscripcions mitja hora 
abans. Ho organitza: Club Pe-
tanca Barri de Montserrat. A 
les pistes de Petanca del car-
rer Repòs.

9.30 h CERCAVILA D’ANA-
DA A OFICI amb el Drac i 
Víbria d’Igualada, Conxita 
Teixidora; Tonet Blanquer i 
els bessons Pia i Tomeu; cap-
grossos i gegants d’Igualada, 
acompanyats dels grallers 
Gallarda; l‘Àliga i els balls de 
cercolets, ball de Pastorets i 
ball de bastons. També hi par-
ticipen: la policia local de gala, 
el Penó de la Ciutat amb els 
seus portadors; Salero de la 
ciutat i la corporació municipal 
i representants de la comissió 
de festes.
L’associació cultural Dessota 
coordina els elements de la 
imatgeria festiva no de foc.
Itinerari: c/ de Santa Maria, pl. 
de l’Ajuntament, c/ del Born i 
pl. del Bruc. Acte amb foc.

10 h OFICI SOLEMNE EN 
HONOR A SANT BARTO-
MEU.  Presidit per Mn. Joan 
Torra i Bitlloch, amb la partici-
pació de la Schola Cantorum, 
dirigida per Josep Miquel Min-
dan, i amb l’acompanyament 
d’orgue a càrrec de Gina Mi-
randa. A l’ofertori tindrà lloc el 
ball de l’Àliga de la ciutat, amb 
l’acompanyament musical 
d’orgue i dues tenores, inter-
pretades per Olga Torra i M. 
Antònia Pujol, sota la direcció 
de Concepció Ramió. Després 
del cant final dels goigs, el Ball 
de Bastons farà el ball d’aca-

tament al Sant. A la Basílica 
de Santa Maria.
A la sortida, LA COMISSIÓ 
DE FESTES LLIURARÀ L’ES-
TAMPA DE SANT BARTO-
MEU‘14 Enguany és obra de 
Jaume Enrich i Gumà, disse-
nyador  igualadí. Aquesta es-
tampa és possible gràcies a 
Gràfiques Lluc. Seguidament, 
TRADICIONALS ESPADATS 
a càrrec dels Moixiganguers 
d’Igualada. REPIC DE CAM-
PANES des de la Basílica i 
CERCAVILA D’ENTRADA A 
PLAÇA del seguici popular 
Recorregut: pl. del Bruc, c/ de 
Santa Maria i pl. de l‘Ajunta-
ment. Acte amb foc. A la plaça 
de l’Ajuntament.

12.15 h INICI DE L’EXHIBI-
CIÓ CASTELLERA amb la 
Colla Joves Xiquets de Valls, 
els Minyons de Terrassa i els 
Moixiganguers d’Igualada. 
Durant l’acte es descobrirà 
una placa commemorativa del 
primer castell de vuit dels Moi-
xiganguers d’Igualada. 

18 h XIII CAMPIONAT DE 
BITLLES CATALANES EN-
TRE CLUBS DE CATALU-
NYA. Tothom hi pot participar 
amb un mínim de 5 jugadors 
per equip.  Inscripcions una 
hora abans. Ho organitza: 
Club de Bitlles Igualada.Al 
camp de bitlles del Poliespor-
tiu Les Comes (davant de la 
piscina coberta).
 
18 h PARTIT DE FUTBOL DE 
FESTA MAJOR 
Partit entre el Club de Futbol 
Igualada i Unió Esportiva Vic. 
Ho organitza: Club de Futbol 
Igualada. A les Comes. 

18.30 h PROCESSÓ DE 
SANT BARTOMEU. Amb els 
Trabucaires d’Igualada “Els 
voladors“; el Drac d’Igualada 
i la Víbria d’Igualada amb els 
Diables d‘Igualada; el Ball de 

Sant Miquel i els Diables; el 
Tonet Blanquer i  la Conxita 
Teixidora amb els seus gra-
llers; Gegants de Sant Ignasi 
amb els Grallers de Dessota; 
Gegants de la Ciutat amb els 
Grallers d’Igualada; Agrupa-
ció Folklòrica amb el Galop 
de la Gitana; Àliga d’Iguala-
da, acompanyada pels seus 
músics; Bitrac Dansa amb el 
Ball de Cercolets i el Ball de 
Cavallets d’Igualada, acompa-
nyats pels Grallers de Santa 
Madrona; Ball de Cercolets 
d’Igualada; Ball de Pastorets 
d’Igualada; Ball de Bastons 
d’Igualada;  Moixiganguers 
d’Igualada; Banderes de Bar-
ris i Gremis; imatge de Sant 
Bartomeu; Penó de la Ciutat a 
cavall amb els portadors de la 
Coral de Santa Maria d’Iguala-
da, amb motiu del 75è aniver-
sari de l’entitat;  Salero i auto-
ritats amb la Banda de Música 
d’Igualada.
L’Associació Cultural Dessota 
coordina els elements d’Imat-
geria Festiva no de foc. Acte 
organitzat amb la col·laboració 
de la FESTHI, Federació del 
Seguici Tradicional i Històric 
d’Igualada.
Recorregut: c/ de Santa Ma-
ria, pl. del Bruc, c/ del Born, c/ 
Nou, c/ Garcia Fossas, rambla 

de Sant Isidre, c/ de Custiol, 
pl. de Pius XII, c/ de Santa 
Maria i pl. del Bruc.
La processó culmina amb l’ar-
ribada de Sant Bartomeu a la 
plaça del Bruc i finalitza amb 
l’entrada de la imatge a la Ba-
sílica de Santa Maria, on es 
cantaran els Goigs. Acte amb 
foc.

20h TEATRE: “La Buta-
ca (sobre el 1714... més o 
menys)“ de T-Atraco  Teatre.
al Teatre de l’Aurora (vegeu 
venda d’entrades)

20.30 h ESPAI LA XARXA 
La Cia. Los Herrerita presen-
ta l‘espectacle “Fabulosos 
Wonderful”.Un espectacle de 
circ per a tota la família on els 
malabars, l´humor i els mono-
cicles són les eines dels ar-
tistes. Ho coordina La Xarxa 
d’Igualada. A la plaça de Sant 
Miquel.

20.30 h CONCERT DE FESTA 
MAJOR amb l’ORQUESTRA 
METROPOL. Repeteix un any 
més aquesta orquestra, atesa 
la bona acollida i l’èxit assolit 
l’any passat. Abans de la mitja 
part tindrà lloc el ball del fana-
let. A la plaça de l’Ajuntament.

21 h TEATRE: ELS HOMES 
SÓN DE MART I LES DONES 
DE VENUS. Guia essencial 
per entendre la parella. Espec-
tacle basat en el best-seller de 
John Gray, protagonitzat per 
Jordi Martínez. Al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu (vegeu venda 
d’entrades).

21.30 h SARAU MUSICAL 
amb la batucada del grup 
Batinkat i la Xaranga Quatre 
Vents. A la plaça de Cal Font 
i carrers del centre.

23 h LANCE AL PERNIL. 
Competició de llançaments: 
Cal agafar un pernil d’un salt. 
Més informació a  www.ingra-
vita.cat. A la plaça de Cal Font.

23 h  LA PLAÇA MÉS ROJA. 
Miquel del Roig en concert. 
Ho organitza: assoc. juvenil 
La coll@nada. A la plaça del 
Pilar.

23.15 h ELS GEGANTS VAN 
DE REVETLLA. Els gegants 
inauguraran la revetlla de les 
places poc abans de la mit-
janit. Activitat coordinada per 
l’assoc. cultural Dessota i la 
Colla gegantera del Bisbalet.

MENÚS DIARIS

SERVEI A LA CARTA

ELS DIUMENGES TANCAT

Carrer d’Òdena, 18 - IGUALADA - TEL. 93 804 40 02

Igualada Plaça del Pilar, 7         /eltastigualada

T’esperem!       93 805 47 85
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Si desea más información consulte nuestra página web
 www.mercedes-benz.es/qr

Visítenos y le instalaremos la etiqueta específica de su modelo de manera gratuita.

Nueva etiqueta de rescate gratuita.
Disponible en nuestro Taller Autorizado Mercedes-Benz.

En caso de accidente cada segundo cuenta para el rescate de los ocupantes del vehículo.

Por eso en Mercedes-Benz hemos desarrollado nuestra última innovación: las etiquetas de rescate con código QR.

Con estas etiquetas instaladas en su coche, los equipos de salvamento podrán acceder a la ficha de rescate actual de 
su modelo de vehículo con un simple escaneado del código QR, a través de un Smartphone o Tablet con conexión a 
internet. De ese modo, podrán ver de inmediato dónde se encuentran los airbags, la batería, los depósitos, los cables 
eléctricos, los cilindros de presión y otros componentes críticos para efectuar el salvamento.

Esta simple pero importante novedad hace que los equipos de salvamento desplazados al lugar del accidente ganen 
unos valiosos segundos en su lucha contrarreloj. Gracias al código QR pueden reaccionar con mayor rapidez, por lo 
que estas etiquetas pueden ayudar a salvar vidas en casos críticos.
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Tapes variades, menú diari, menú 
diumenge (arròs amb llamàntol),
servei de carta

Av. Barcelona, 23 - 08700 Igualada
Tel. 93 803 75 33

Sopars a la fresca. 
Plats combinats, amanides,
pasta italiana, crujicoques, braves
i moltes sorpreses més.

Plaça de la Creu, 9 - 08700  Igualada
Tel. 93 805 55 14

cafetería

Esmorzars, berenars, pa,
pastisseria i coques.
No tanquem al migdia, tots els 
festius obert!

Av. Europa, 1- 08700 Igualada
Tel. 93 805 25 76

Especialistes en mariscades sempre per 
encàrrec.
Menú diari amb cuina casolana, tapes 
variades, preus especials a grups i sopar 
amb spa. Detall de cortesia amb beguda.
Vine a informar-te, estem a la teva 
disposició

C/ Aurora (Plaça Cal Font), 84 - 08700 
Igualada Tel. 93 115 51 54 / 616 534 523

FESTA MAJOR
d’Igualada
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LA REVETLLA POPULAR 
DE LES PLACES 

22.30 h ABBA, THE NEW 
EXPERIENCE un espectacle 
musical de gran qualitat, amb 
les cançons del grup suec que 
va conquerir les llistes d’èxits 
els anys setanta. A la plaça 
de Cal Font.

00 h KOB. KARAOKES 
BAND. Vine a cantar amb el 
karaoke de música en direc-
te. Un espectacle fresc on el 
públic és el protagonista. A la 
plaça de la Creu.
    
00 h ESPAI  COUNTRY: Vine 
a ballar line dance i a gaudir 
de la música country. A la 
rambla de Sant Isidre.

00 h ESPAI DE BALL amb 
l’ORQUESTRA METROPOL, 
nominada la millor formació 
de ball de Catalunya, amb 
un repertori actualitzat i dife-
rents estils i registres. Benvin-
guts balladors! A la plaça de 
l’Ajuntament.

00 h TORNEN ELS 80’s amb 
el DJ PUCCINI. A la plaça de 
Pius XII.

00 h ESPAI XARXA. La Tres-
ca i la Verdesca presenten 
Zum, l’espectacle amb danses 
i cançons per a tota la família.
Ho coordina La Xarxa d’Igua-
lada. A la plaça de Sant Mi-
quel.

1 h VA PARIR TOUR DE RÀ-

DIO FLAIXBAC. Torna un any 
més aquesta festa musical 
amb els millors discjòqueis, 
humor, diversió, sessió re-
member, etc.
A la plaça de Cal Font.

1 h IGUALADA EN CON-
CERT amb BALTA Y LA 

DESBANDADA, guanyador 
del Premi Baix Penedès del 
Track Vendrell 2013; BETWE-
EN HUMANS AND BEASTS i  
FACE primer i  segon classifi-
cats del Certamen de grups de 
música jove d’Igualada 2013.
Activitat organitzada i gestio-
nada per les entitats de barra-
ques i el Departament de Jo-
ventut. Espai barraques.

2.30 h BATUCADA cap al rec 

amb el grup de percussió ELS 
PROTONS. Recorregut: pl. de 
la Creu, baixada de Sant Nico-
lau i Dr. Joan Mercader.

5.00 h XOCOPARTY AMB 
NASSOS, CALCES I CALÇO-
TETS i els Dj THE FOREST 
SHOTGUN MOTOR-CYCLE
Ho organitza: Assoc. Juvenil 
La coll@nada. Espai de bar-
raques.
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DILLUNS, 25

12 h ESPECTACLE D’ANI-
MACIÓ I ESCUMA amb la 
Festa sabonera amb la Cia 
Xip Xap. Ho coordina la Xar-
xa d’Igualada. A la plaça de 
l’Ajuntament.

19 h TEATRE: “La Buta-
ca (sobre el 1714... més o 
menys)“ al Teatre de l’Aurora 
(vegeu venda d’entrades).

19 h CERCAVILA MENUDA 
i actuacions dels diferents 
grups en arribar a la plaça 
de l‘Ajuntament. Amb la par-
ticipació de les entitats: Petits 
Mal-Llamp, Petits Diables amb 
el drac Bufarot i el drac Xer-
ric; Colla Muralles de Foc de 
Montblanc; Drac Mal Llamp, 
capgrossos del Bisbalet: Car-
me i Caterina i la Cuca, la ge-
ganta Vall de Flors, els Nanos 
d’Igualada i els gegantons Pia 
i Tomeu amb els seus pares 
Conxita i Tonet; Troll Torxot i 
gegant Pica Piqueta, la quit-
xalla de l’Agrupació Folklò-
rica amb el ball de cercolets 
d’Igualada, acompanyats dels 
grallers Gallarda d’Igualada; 
la mainada dels Moixigan-
guers d’Igualada, Capgrossos 
i l’Àliga de l’Escola de l’Ateneu 
Igualadí i els més joves de la 
Banda de Música d’Igualada. 
Darrere la cercavila es pot 
afegir tothom que disposi d’un 
element festiu adient per a 
una cercavila de Festa Major.
Presentacions a càrrec del 
Salero de la ciutat, Oriol Cà-
lichs i Soler, acompanyat del 
Saleret. 

L’Associació Cultural Dessota 
coordina els elements de la 
imatgeria festiva sense foc de 
la ciutat. Els Diables d’Iguala-
da coordinen la imatgeria de 
foc de la ciutat.
Itinerari: c/ de l’Aurora, c/ St. 
Magí, rbla. de St. Isidre, c/ 
Custiol, pl. de Pius XII, c/ Sta. 
Maria i pl. de l’Ajuntament.
Acte amb foc

19.30 h CANTADA D’HAVA-
NERES amb el grup ELS 
CREMATS; una formació in-
novadora que fusiona les ha-
vaneres amb altres gèneres 
com la rumba, el so cubà, etc.
Petromiralles SL, empresa 
col·laboradora de la festa, fa 
possible aquest acte. La Co-
missió de Festes del barri del 
Poble Sec prepararà el rom 
cremat. A l’amfiteatre del parc 
de l’Estació Vella.

20 h BALLADA DE SARDA-
NES amb la Cobla Ciutat de 
Terrassa. Ho coordina l’Agru-
pació Sardanista d´Igualada. 
A la rambla de St. Isidre.

23 h PIROMUSICAL a càrrec 
de l’empresa Pirotècnia Igual.  
A la plaça de Cal Font.

23.45 h EL TONET SE’N 
TORNA A LA FEINA I ADÉU-
SIAU FESTA. El nostre Tonet 
se’n torna a la feina juntament 
amb la Conxita i els bessons 
Pia i Tomeu i ens convida a 
acompanyar-lo fins al Museu.
Durant el trajecte, qui ho desit-
gi els podrà dur. Ho coordina: 
Associació Cultural Dessota.
Itinerari: pl. de l’Ajuntament, 

VENDA D’ENTRADES

TEATRE L’ATENEU
- PUNT DE DIFUSIÓ CULTU-
RAL I TURÍSTICA D’IGUA-
LADA. c. Garcia Fossas, 2. 
Tel. -93 801 91 16  turisme@
aj-igualada.net. Horari: avui 
divendres de 19 a 21 h i  dis-
sabte  i diumenge d’11 a 14 i 
de 18 a 21 h. 
- TAQUILLA DEL TEATRE: 
Una hora abans es vendran 
les entrades de l’espectacle 
que es programa aquell dia.
PREUS: 
- Espectacle Raspall del Tea-
tre Nu: Divendres, 22 d’agost, 
a les 19 h: 5 €. Només es ven-
dran les entrades a la taquilla 
del teatre abans de començar 
cada espectacle, atès que no 
són numerades.
- Fer riure és un art: Dissabte, 
23 d’agost, a les 20 h.  Preu: 

trv. de Sant Sebastià, portal 
d’en Vives, pg. de les Cabres, 
baixada de St. Nicolau i c/ de 

19 i 17 €.
- Els homes són de Mart i les 
dones de Venus: Diumenge, 
24 d’agost, a les 21 h. Preu: 
15, 12 i 10 €.
TEATRE DE L’AURORA
- LA BUTACA. 22, 23, 24 i 25 
d’agost. Preu: 15 €  / 12 € 
(amb els descomptes habitu-
als). Per Internet sense comis-
sions a www.teatreaurora.cat. 
A la taquilla des d’una hora 
abans de cada funció.

HORARIS DIVERSOS ES-
PAIS CULTURALS.
Museu de la pell. De dimarts a 
divendres de 10 a 14 h. Caps 
de setmana i festius d’11 a 14 
h. Dilluns tancat
Biblioteca Central. Matins, de 
dimarts a divendres: de 10 a 1. 
Tardes, de dilluns a divendres: 
de 17 a 20.30 h
Punt de difusió cultural i turísti-

ca– Sala d’Exposicions. De di-
marts a divendres de 19 a 21 
h i dissabtes i diumenges d’11 
a 14 i de 18 a 21 h.
VESTEIX-TE AMB UNA SA-
MARRETA DE LA FESTA
Podeu comprar-la al Punt de 
difusió cultural i turística – Sala 
Municipal d’Exposicions, c/ de 
Garcia Fossas, 2 (Pl. Creu- c/ 
Nou) del 18 al 24 d’agost.
Avui divendres de 19 a 21 h i 
dissabte i diumenge d’11 a 14 
i de 18 a 21 h.
SOTAGOTS
L’Ajuntament oferirà sotagots 
amb la reproducció de l’Àliga 
d’Igualada, als bars i restau-
rants de les zones de la ciu-
tat on tenen lloc les activitats 
programades fins a exhaurir 
les existències. Aquells ciuta-
dans que ho desitgin també 
en poden venir a buscar un 
exemplar. 

Joan Mercader.

1h FI DE FESTA amb la PU-

JADA DE CADIRES. Ho orga-
nitza: Assoc. Juvenil La coll@
nada.

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA

SERVEI GRATUÏT DE 

WIFI + PORTÀTIL + IPAD   
IMPRESSORA + CORRENT 220V

trànsfers de fins a 
8 passatgers

facebook.com/taxisigualada
twitter.com/taxisigualada

www.taxisigualada.com

609 478 219
info@taxisigualada.com
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El grup Grallers d’Igualada 
compleix el seu 25è aniversari
Aquest dissabte dia 23 d’agost 
el grup Grallers d’Igualada 
compleix 25 anys de la seva 
primera actuació (cercavila de 
la Festa Major de l’any 1989). 
Aquesta fita donarà pas a un 
seguit d’activitats que organit-
zarà l’entitat durant tot l’any 
dels 25 i que finalitzaran a 
l’agost de 2015.
El grup que va ser fundat en 
el seu inici per acompanyar 
a la Víbria d’Igualada (ba-
tejada el 23 d’abril de l’any 
1988) de mans de Pep Soler 
(actual membre de l’entitat) i 
Xavier Pedraza, ha anat crei-
xent i evolucionant amb el 
temps  així com la seva imat-
ge corporativa i vestimenta. 
Actualment acompanyen als 
Gegants d’Igualada i a altres 
elements de la imatgeria de 
la ciutat (capgrossos, cavall, 
gegants...) així com balls fol-
klòrics com el Ball de Gita-
nes de l’Agrupació Folklòrica 
d’Igualada o el Ball de Faixes 
de Sant Martí de Tous.
Aquest any, i per celebrar els 

Els Grallers d’Igualada, al complet.

El grup, fundat el 
1988 per acompanyar 
la Víbria d’Igualada, 
ha estrenat un nou 
logotip, i al llarg de 
l’any anirà organitzant 
activitats per celebrar 
els seus 25 anys

Els Grallers d’Igualada compleixen 25 anys

25 anys, s’ha renovat la seva 
imatge corporativa amb un 
nou “logo” que trenca comple-
tament amb la imatge tingu-
da fins al moment. L’empre-
sa encarregada del disseny 
de la nova imatge ha estat la 
igualadina Instint.net fruit de 
l’acord signat l’any 2013 en-

tre Grallers d’Igualada i Instint 
Tecnologies SL. 
El nou logo ressalta molt més 
la paraula Grallers (a diferèn-
cia de l’anterior que el tamany 
i tipografia era el mateix per tot 
el nom) però sense restar im-
portància del nom de la de la 
ciutat d’Igualada que s’escriu 
amb una font diferent. Aquest 

Nou logotip de l’entitat.

nou logo ja s’ha utilitzat per fer 
les noves samarretes que el 
grup va lluir ahir dijous per pri-
mera vegada a la Tabalada de 
la Festa Major, i que han estat 
dissenyades per Instint.net i 
confeccionades per l’empresa 
també igualadina Tuga Active 
Wear.
Durant l’any dels 25 es pro-

cedirà a la renovació total de 
l’actual web del grup www.gra-
llersdigualada.cat actualitzant-
ne la imatge i els continguts. 
El grup disposa també de per-
fil de Facebook mitjançant el 
qual s’anirà informant de les 
activitats que s’aniran duent a 
terme. 
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Els Minyons de Terrassa i la 
Joves dels Xiquets de Valls, 
amb els anfitrions Moixigan-
guers d’Igualada, auguren una 
gran jornada castellera el pro-
per diumenge. 
La Joves dels Xiquets de Valls 
s’ha prés -com sempre- molt 
seriosament la seva visita a 
Igualada. A la seva web titulen 
“Donem la Talla a Igualada!”, i 
expliquen que “els grans rep-
tes ja no són a l’horitzó, són 
aquí i ara. En una setmana ac-
tuem a Sant Fèlix i diumenge 
tenim una gran cita a Igualada. 
El compromís a assaig ja és 
ineludible, de la feina que fem 
aquests darrers tres assajos 
dependrà l’èxit a la plaça de 
la Vila i l’evolució d’una gran 
temporada. Les estructures 
milloren dia a dia, tenen molt 
futur. Però ara cal fer les grans 
proves que demana Sant Fè-
lix, les d’aquells castells que 
ens van portar a la glòria la 
passada Santa Úrsula, i tam-
bé les dels nous reptes. Estem 
davant del que podria ser una 
actuació i una temporada his-
tòrica”. Unes paraules que fan 
pensar que a Igualada es veu-
ran castells molt bonics. Els 
Minyons, que arriben d’una 
magnífica actuació a Gràcia 
de Barcelona, i els Moixigan-
guers, que fa poc assolien el 
seu primer castell amb folre, 
han de tornar a omplir la pla-
ça d’Igualada i fer-nos deleitar 
amb les seves construccions. 

Canvis a les cercaviles
Aquest any hi ha alguns can-
vis en les cercaviles. Des de 
l’Ajuntament s’informa que 
s’està treballant, amb el re-
glament de cercaviles i amb el 
Protocol del Penó de la ciutat. 
La novetat, és que la Proces-
só del Sant que es va fer l’any 
passat amb la participació de 
tots els balls i imatgeria de la 
ciutat es divideix en dues cer-
caviles diferents: el Seguici del 
Sant que es farà sempre el dia 
24 d’agost, amb la participació 
dels elements més emblemà-
tics de la ciutat, i la Cercavila 
Tradicional que aquest any es 
fa dissabte, en què hi poden 
participar tots els elements. 

Els Joves dels Xiquets de Valls es prenen molt seriosament l’actuació de diumenge a Igualada.

Minyons de Terrassa, la Joves dels Xiquets de Valls i els 
Moixiganguers asseguren una gran jornada castellera

5 de 8 dels Minyons, fa pocs dies, a la festa major de Gràcia a Barcelona.

Els nostres Moixiganguers, a la plaça d’Igualada l’any passat per Festa Major.

Seguici del Sant. Aquest any els cercaviles seran dos, aquest i l’habitual cercavila folklòrica.

El foc tornarà a ser, com no podia faltar, un gran protagonista de la Festa Major.

participació de les nostres co-
lles (Diables d’Igualada, Pe-
tits Diables, Víbria Jove i Mal 
Llamp), a través dels habituals 
carrers del nucli antic, amb ini-
ci a la plaça de Sant Miquel i 
final a la plaça dels Traginers, 
just al costat de l’espai de les 
Barraques. 
Abans, a les 7 de la tarda, es 
farà la plantada de la Trobada 
de Bèsties, amb motiu dels 25 

anys de Mal Llamp, a la plaça 
del Pilar, amb la presència de 
dracs d’arreu de Catalunya, 
que, a 2/4 de 9, faran una cer-
cavila i després participaran al 
correfoc. No us perdeu tampoc 
els habituals i picants versots, 
dissabte a les 6 a la plaça de 
l’Ajuntament, i diumenge a la 
tarda, en acabar la cercavila 
tradicional, ni la dels petits, di-
lluns a les 7 de la tarda.

Avui, correfoc i trobada 
de bèsties
El foc tindrà també el seu 
protagonisme no només en 

les cercaviles, sinò també en 
l’esperat correfoc, avui diven-
dres a partir de 2/4 d’onze de 
la nit, i que comptarà amb la 

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

Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·



Una pell radiant, 8 beneficis en un sol 
producte, descobreix la nova CC Cream 
FPS 15 de MaryKay® a través de la teva 
consultora de bellesa independent
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Amb la nova CC Cream 
FPS 15 de Mary Kay®, 
aconseguiràs un rostre 
sense imperfeccions i un 
look natural i molt afavori-
dor. Vuit beneficis, quatre 
tons a la teva disposició i 
un sol gest per aconseguir 
la perfecció

T’agradaria obtenir una co-
bertura lleugera per crear 
un look senzill i afavoridor 
pel teu dia a dia? La teva 

Anna Rios, Miriam Cabe-
zudo, Irene Vaqué i Natalia 
Garcia són les noves gua-
nyadores d’un dels guar-
dons més importants de 
la companyia: el Mini By 

Quatre empresàries de l’equip d’Olga 
Jiménez, noves conductores del cotxe 
Mini by MaryKay

Olga Jiménez, entre les 26 
de les 800 empresàries de 
Marykay seleccionades 
per assistir al seminari de 
Dallas, seu de la companyianova aliada és la CC CRE-

AM FPS 15 de Mary Kay®, 
que és la fusió perfecta en-
tre una crema per la cura 
de la pell i una base de 
maquillatge correctora. Mai 
abans un sol producte t’ha 
permès obtenir tants be-
neficis i, al mateix temps, 
un acabat tan natural que 
sembla que no t’has apli-
cat maquillatge. La seva 
fórmula lleugera millora la 
cobertura del rostre i aporta 

un aspecte més saludable, 
jove i ple de lluminositat. A 
més, protegeix, il·lumina, 
corregeix, disminueix les 
vermellors, dissimula, hi-
drata per 10 hores, redueix 
els signes visibles de l’edat 
i defensa la teva pell dels 
radicals lliures.

Tal i com expliquen els 
maquilladors de Mary Kay 
“es tracta d’un producte 
de múltiples funcions, tot 
en u. Pot fer-se servir per 
crear un estil tan natural 
que sembli que no t’has 
aplicat maquillatge o com 
a pre-base abans d’aplicar 
la teva base fluida habitu-
al”. La CC Cream de Mary 
Kay és apta per tot tipus de 
pells, fins i tot sensibles i/o 
propenses a l’acné i la po-
dràs trobar en quatre tons 
diferents. Aconsegueix ja 
un rostre sense imperfec-
cions a través de la teva 
Consultora de Bellesa In-
dependent de Mary Kay®.

Si desitges provar la nova CC Cream o bé obtenir més 
informació sobre l’oportunitat de Mary Kay contacta 

amb la teva consultora de bellesa o amb Olga Jiménez a 
olgajimenezmk@gmail.com o al 630670239.

MaryKay. Totes quatre van 
conèixer Mary Kay com a 
clientes i ara gaudeixen de 
tots els avantatges de ser 
empresàries. Elles són el 
clar exemple de com Mary 

Kay enriqueix la vida de les 
dones a través d’un gran 
producte, un servei ex-
clusiu i una oportunitat de 
carrera professional única. 
Moltes felicitats a totes!

Olga Jiménez 
Muntané

Empresària Senior 
Ejecutiva Elite 
de Mary Kay 

Saló: 
C/ Pau Muntadas, 13 -

 08700 IGUALADA
Tel.: 630670239

A mitjans de juliol Olga 
Jiménez va ser selecci-
onada, per la seva ges-
tió liderant empresàries 
d’èxit, per assistir al Se-
minari que Mary Kay ce-
lebra a Dallas, seu cen-
tral de la companyia
Amb l’arribada de més 
de 30.000 persones per 
aquesta convenció anu-
al, l’emblemàtic Cadillac 
Rosa és un dels cotxes 
més vistos per la ciutat.
El primer Seminari Mary 
Kay es va portar a terme 
en un magatzem on els 
200 convidats de la com-
panyia van sopar pollas-
tre preparat per la pròpia 
Mary Kay Ash. A mesura 
que la companyia creixia 
l’acte es va traslladar al 
Centre de Convencions 
de Dallas, on aquest any 
s’ha celebrat el Semina-
ri  número 40 esdevenint 
així l’acte anual de major 
antiguitat del Centre de 
Convencions Kay Bailey 
Hutchinson de Dallas
“Cada estiu, las Consul-
tores de Bellesa Inde-
pendents Mary Kay an-
helen assistir a aquest 
acte—indica Laura 
Beitler, Vicepresiden-
ta de Reconeixements 
i Actes de Mary Kay 
als EUA—.tractant-se 
d’una experiència 
inoblidable per 

l’energia i 
l ’entu -

siasme de la força de 
vendes”.
 “Dones de totes las 
edats i orígens troben 
a Mary Kay produc-
tes que adoren i una 
oportunitat de negocis 
inigualable. —va sos-
tenir Darrell Overcash, 
President de Mary Kay 
a Estats Units—. Mary 
Kay ha enriquit la vida 
de milions de dones al 
voltant del món en do-
nar-los la llibertat i la 
flexibilitat que necessi-
ten per aconseguir les 
seves metes a curt i 
llarg termini alhora que 
reben reconeixement”
Durant l’acte es rendeix 
tribut a l’èxit del cos de 
vendes i s’ofereix en-
trenament i motivació. 
Aquest any s’han ator-
gat més de $7 milions 
en reconeixements i 
premis.

Us desitgem una Festa Major 
plena de Bellesa i entusiasme! 
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La Festa Major compta amb 
interessants propostes cultu-
rals, i bones exposicions per 
poder veure aquests dies en 
diferents punts de la ciutat.
Pel que fa al teatre, expecta-
ció per veure l’igualadí Joan 
Valentí amb La Butaca (sobre
el 1714... més o menys) a 
l’Aurora;  Joan Pera amb Fer 
riure és un art i Els homes són 
de Mart i les dones de Venus, 
amb el conegut actor de sèri-
es de TV3 Jordi Martínez. Val 
a dir que el còmic Joan Pera 
sembla “abonat” a l’Anoia. En 
poques setmanes de diferèn-
cia ha estat a la Pobla de Cla-
ramunt i a Santa Maria de Mi-
ralles. Ara també a Igualada. 
Pel que fa a les exposicions, 
no es perdeu Els anuncis en 
els programes de Festa Ma-
jor (1920-1969) en 6 sales; la 
història centenària de Cal Font 
(1856-1976), a la biblioteca 
central;  Schola Cantorum, 
75 anys, també a la biblioteca 
Central; exposició de Cartells 
de Festa Major i moixigangues 
al Mercat de la Masuca; Identi-
tats, banderes, penons i altres 
símbols igualadins, al Museu 
de la Pell. 

Deudeveu, Abba i Flaixbac, 
propostes musicals d’oci
Pel que fa a les propostes mu-
sicals i festives, cal destacar 
el concert de Deudeveu, la 
coral guanyadora de la prime-
ra edició del concurs de TV3 
“Oh happy day”, que actuarà 
dissabte a les 11 de la nit a la 
plaça de Cal Font. 
DeuDeVeu neix el 2009 de la 
unió de deu actors-cantants 
de les diferents escoles de 
teatre musical de Barcelo-
na (Institut del Teatre, Aules, 
Coco Comín, Vocal Factory i 
Eòlia), però no és fins el 2010 
que es consolida sota la direc-
ció musical de Gerard Ibàñez, 
i posteriorment direcció escè-
nica de Sílvia Navarro, amb 
l’objectiu de crear un grup vo-
cal/teatral.
A DeuDeVeu els agraden 
molts estils musicals, ja sigui 
música amb instruments o a 
cappella. Tot i que interpreten 
molts gèneres (des de can-
çons tradicionals catalanes 
fins a gospels, i, evidentment, 
molt teatre musical), no va ser 
fins que van fer cançons pop-
rock, amb l’interpretació com 
a clau de joc, que van decidir 
que el seu estil era el pop-rock 
a cappella.  
El que més els agrada és 
cantar cançons conegudes 
amb una posada en escena 
sorprenent, i fent servir eines 
interpretatives per fer viatjar 
musicalment al públic.

Imatges de les exposicions que s’han obert aquests dies, sobre els 75 anys de l’Schola Cantorum, els programes i anuncis de Festa Major, i la història de la Fàbrica de Cal Font. Fotos: Joan Solé.

Bones propostes culturals i interessants exposicions

Joan Pera i Jordi Martínez seran a l’Ateneu.

Revetlla popular 
de les places
Diumenge tornarà la conegu-
díssima revetlla popular de 
les cinc places. Tot i que no 
en forma oficialment part, no 
us perdeu a Miquel del Roig, 
a les 11 de la nit, a la plaça del 
Pilar, en un acte de la Coll@
nada i amb la presència del 
cantant per tercer any conse-
cutiu. Sembla impossible que 
una sola persona amb una 
guitarra pugui cantar sense 
aturar-se més d’una hora i 
mantingui un ritme festiu tan 
sorprenent amb cançons molt 
conegudes per a tothom.
Els nostàlgics d’Abba tenen 
una oportunitat d’or per re-
viure les seves cançons amb 
“Abba, The New Experience”, 
un espectacle musical d’alta 
qualitat que es farà a Cal Font 
a partir de 2/4 d’onze de la nit.  
Després, a partir de la 1 de la 
matinada, Cal Font serà esce-
nari una altra vegada del tour Abba, The New Experience.

Miquel del Roig.

Deudeveu.

Va Parir de Ràdio Flaixbac, 
que assegura convertir la pla-
ça en una gran discoteca.
La plaça de la Creu serà un 
espai de karaoke, la rambla 
St. Isidre tornarà a estar “ocu-
pada” pel ball country, a la 
plaça de l’Ajuntament actuarà 
la coneguda Orquestra Metro-
pol, la plaça St. Miquel serà 
com sempre l’espai infantil, i, 
per tercer any consecutiu, Toni 
Puiggròs tornarà a punxar mú-
sica dels 80 a la plaça Pius XII. 
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JOSEP ELIAS i FARRÉ / LA VEU

Enguany, entre els actes de 
la Festa Major, tenim exposi-
cions de Cartells de les festes 
en honor a Sant Bartomeu  i 
dels d’anuncis dels programes 
corresponents. Com a com-
plement, tenim a bé d’oferir un 
seguit de portades dels anys 
del segle passat, per tal de 
copsar-ne l’estil figuratiu pro-
pis d’aquells temps. Prestigi-
osos artistes igualadins, com 
Gaspar Camps, Ferrer Salinas 
o en Miquel Llacuna, realitza-
ren dibuixos per aquelles por-
tades.
Eren anys artesanals: dibui-
xos fets a mà i reproduïts en 
impremtes de l’època, en la 
qual no es recorria a formes 
de disseny. Ara, hom disposa 
de noves possibilitats tècni-
ques i eines digitals, de retoc, 
en les seves propostes.
Cal notar el canvi d’orienta-
ció entre els d’abans i els de 
després de la guerra civil. Així, 
podem veure com en el de 
1939 (“Año triunfal”) hi figura 
una àguila imperial, pròpia de 
la bandera antidemocràtica. 
Notem, també com es conser-
vava l’estil vertical i el tamany. 
Moltes vegades el tema era 
eminentment folklòric, propi 
d’una Festa Major.
És, doncs, una mostra que 
ressalta pels seus colors i pel 
seu bon gust. Val la pena - 
creiem - de donar-hi una bona 
ullada, per tal de poder fer 
comparances i resseguir el ta-
rannà d’aquesta programació 
festamajonera i captar-ne la 
seva singular qualitat artística.

Exposició en diversos 
punts de la ciutat
Aquests dies de Festa Major, i 
fins el setembre, podem veure 
en diversos espais de la ciu-
tat una interessant exposició 
de programes, i també dels 
anuncis publicitaris que s’hi in-

Podem veure, en 
diversos punts de la 
ciutat, una 
interessant exposició 
sobre programes 
de la Festa Major 
i els anuncis 
publicitaris que 
incloïen

Programes de la Festa Major del segle XX

1951

1923
clouen habitualment. Tal i com 
s’explica en el tríptic informa-
tiu de l’esmentada mostra, 
antigament els encarregats 
de repartir els programes eren 
els serenos de la ciutat. Quan 
van desaparèixer, se’n va fer 
càrrec la policia municipal, i 
actualment, l’Ajuntament els 
reparteix a les bústies.
El primer programa conegut a 
Igualada és el de l’any 1851, 
imprès per Joaquim Abadal. 
Tenia un sol full escrit per una 
cara en castellà. A principis de 
segle XX es comença a re-
dactar el programa en català 
i agafa fortes influències mo-
dernistes. Durant la dictadura 
de Primo de Rivera domina el 
castellà, mentre que, durant la 
República, es torna a l’ús del 
català.
Del 1936 al 1938 la guerra va 
impedir la celebració de la fes-
ta major de la ciutat. 

Pel que fa als anuncis, l’any 
1907 trobem el primer progra-
ma de festa major amb publici-
tat, editat per Nicolau Poncell. 
Aquest dedica 32 de les seves 
88 pàgines a anuncis molt di-
versos: botigues d’alimenta-
ció, sastreries, fàbriques de 
teixits, pastisseries, etc. Les 
il·lustracions són abundants i 
la compaginació acurada. Des 
d’aleshores, l’evolució que 
han experimentat els anuncis 

al llarg dels anys és molt gran.
A l’igual que succeeix en els 
programes, l’impacte del mo-
dernisme és evident en l’es-
tètica de les publicacions de 
principis del s. XX. Les arts 
gràfiques arribaren a un dels 
períodes més creatius de la 
seva evolució. Ja a partir de la 
segona meitat del segle pas-
sat, el gènere de punt esdevé 
el principal motor econòmic de 
la ciutat i això es reflecteix en 
la publicitat delsanys 60, 70 i 
80. La riquesa generada per 
aquesta indústria fa que pro-
liferin els anuncis de botigues 
de roba, bancs i caixes.
L’exposició es pot veure en els 
següents espais en funció de 
la tipologia dels anuncis dels 

programes:
- Ràdios, metges, farmàcies i 
col·legis:  Sala Municipal d’Ex-
posicions. Carrer Garcia Fos-
sas, 2.
- Gènere de punt, adobs, car-
trons i màquine. Rectoria de 
Santa Maria: Carrer Santa 
Maria, 8.
- Merceries, sastres, esparde-
nyes i mantes: Somiatruites. 
Carrer del Sol, 19
- Autos, motos, transports i 
carreteigs: Sala d’exposicions 
Cal Blaiet. Passeig de les Ca-
bres, 18.
- Cafès, quioscos, fondes, co-
mestibles i cellers: Sala d’ex-
posicions El Portal del Lleva-
dor. Carrer Concepció, 13
- Fotògrafs, llibreries, impres-
sors i músics: L’Empremta. 
Carrer Santa Maria, 12
La mostra es pot veure de di-
marts a divendres de 19 a 21 
h, dissabtes i diumenges d’11 
a 14 i de 18 a 21 h, tot i que cal 
tenir en compte que El Portal 
del Llevador, els diumenges a 
la tarda estarà tancat i al So-
miatruites l’horari és de 12 a 
18 i de 20 a 24 h. 

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

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69

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
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1932
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1934

1942 (Saló Rosa)

1945

1926

1933

1941

1944

1930

1939

1942

1971

www.carretilles.com

Reparació

Lloguer

Venda nou i ocasió

Av. Tarragona, 169 · Pol. Indus. Estació de Mercaderies · Vilafranca del Penedès · Tel. 93 817 17 11 · carbo@carretilles.com
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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 ar-
ribar a comptar amb 500 tre-
balladors en nòmina. Amb 
el títol de «Cal Font (1856-
1976). Una mirada als 120 
anys d’una fàbrica de teixits» 
la mostra es va inaugurar di-
mecres i es podrà visitar fins al 
21 de setembre. Està oberta al 
públic en els horaris habituals 
de la Biblioteca Central.
Per mitjà de fotos antigues, 
cartes, llibres de comptes, 
etiquetes, màquines, mostra-
ris, teixits i teles, el visitant es 
farà una idea de com era la 
vida d’una fàbrica que va viu-
re el seu moment de màxim 
esplendor als anys cinquanta 
i seixanta. Va ser aleshores 
quan es van millorar notable-
ment les condicions laborals 
dels treballadors, amb la cons-
trucció de vestuaris i dutxes, 
menjadors i la contractació 
d’un metge per poder realitzar 
les primeres cures al personal 
accidentat. 

Cal Font, des de 1856
La de Cal Font va ser una fà-
brica vertical que incloïa tot el 
procés de producció, des del 
filat fins a l’acabat del teixit i 
s’hi feien molts tipus de teles, 
de diferents qualitats i per a di-
versos usos. Els seus orígens 

Treballadors de la fàbrica de Cal Font, en la primera meitat del segle XX.

L’exposició ha estat 
possible gràcies 
a l’anàlisi de 
la documentació 
de la fàbrica, 
enderrocada el 1993

120 anys d’història de la fàbrica de Cal Font, 
en una exposició a la Biblioteca Central

es remunten a l’any 1856 i du-
rant dècades l’empresa es va 
anar adaptant a tots els canvis 
econòmics i socials, fins que el 
1976, l’empresa Ignacio Font, 
S.A. va deixar de pertànyer a 
la família Font i va ser adqui-
rida per Hilaturas Gossypium, 
S.A. Finalment, va haver de 
tancar les seves fàbriques.
L’any 1993, la fàbrica de Cal 
Font va ser enderrocada i es 
va construir un pàrquing i l’ac-
tual plaça. L’any 1999, des-
prés d’una excel·lent rehabi-
litació, l’edifici que va quedar 
dempeus va obrir les seves 
portes com a Biblioteca Cen-

tral d’Igualada, amb l’emble-
màtica xemeneia que es va 
mantenir.
Aquesta exposició ha estat 
possible després d’una anà-
lisi de la documentació de la 
fàbrica (llibres de comptes, 
inventaris, registre de factu-
res, correspondència...), que 
es conserva a l’Arxiu Comar-
cal de l’Anoia, una part dona-
da pels mateixos treballadors 
l’any 1994 i, l’altra dipositada 
per Josep M. Font i Seix l’any 
2009. Aquests documents 
permeten conèixer el procés 
de producció i d’organització 

d’una gran fàbrica familiar, des 
de finals del segle XIX fins al 
segle XX. També s’ha utilitzat 
la informació extreta de dos 
historials. El primer, escrit per 
Juan José Solsona, comprèn 
des del 1856 fins al 1939, i és 
bàsicament una successió de 
fets cronològics. El segon, de 
Ricardo Balil, va des del 1932 
fins al 1971 i descriu les sen-
sacions i les emocions d’un 
dels principals protagonistes 
de la història de l’empresa. 
Finalment, s’han tingut en 
compte diversos treballs de 
recerca de batxillerat sobre 
l’experiència i els records d’al-
guns treballadors.
El conjunt d’informació, junta-
ment amb un muntatge molt 
visual, ofereixen una expo-
sició atractiva per a aquesta 
Festa Major, que descobreix 
aspectes del passat industrial 
tèxtil de la ciutat. 

JP / LA VEU

L’igualadí Alberto Soto Ba-
llesteros, membre del Ball de 
Bastons d’Igualada, ha creat 
una aplicació mòbil (app) so-
bre la Festa Major d’Igualada. 
Soto està cursant doble titula-
ció en Enginyeria Informàtica i 
Enginyeria Multimèdia i ha de-
senvolupat una app Android, 
que k¡ja es pot descarregar 
a Google Play per dispositius 
Android. 
Bàsicament és el programa 
en versió digital, amb la pos-
sibilitat de classificar el con-
tingut per lloc, categoria, dia, 
etc. També ofereix servei de 
localització amb google Maps, 
per trobar els actes de la fes-
ta major. Una altra qualitat és 
que pots seleccionar les teves 
activitats preferides i el mòbil 
t’avisa una hora abans que co-
mencin.
L’app és totalment gratuïta i 
no conté publicitat, l’autor no 
rep cap ingrés. Soto explica 
que “és un projecte personal 
sense ànim de lucre i només 
espero que li pugui ser d’uti-
litat a qui la vulgui fer servir. 
L’únic que necessito per què 
sigui d’utilitat és que la gent 
sàpiga que existeix, i per això 
necessito una mica de difusió. 
Sense publicitat ja se l’han 
descarregat 215 persones i la 
valoració global de l’app a Go-
ogle Play és de 4,95 sobre 5”. 
Aquí està l’enllaç de l’app:
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.fmigd14

Un jove igualadí crea 
una aplicació mòbil 
gratuïta sobre la 
Festa Major

Restriccions de 
circulació de vehicles 
en el centre de la 
ciutat

REDACCIÓ / LA VEU

La rambla de Sant Isidre es va 
tallarà al trànsit des de les 18 h 
del divendres 23 d’agost fins a 
les 2h del dimarts 26 d’agost.
També es tallarà en cas d’acti-
vitats puntuals. Ahir dijous a la 
tarda ja van iniciar-se les res-
triccions de circulació.
Recordem que cal respectar 
les senyalitzacions per al bon 
funcionament dels actes, les 
cercaviles i el correfoc, i que la 
zona blava és gratuïta el mes 
d’agost.

Felicita 
als qui 

més estimes!

(C/ Retir 40)
o via e-mail

    Fes-nos arribar la 
fotografia a 

publianoiadisseny@gmail.com

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 
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Després del èxit Txèkhov, que 
n’és dura la vida de l’artista i 
d’un llarg silenci, els T’Atraco 
Teatre tornen als escenaris i 
ho fan de la millor manera que 
saben: amb una esbojarrada 
comèdia. Els T-Atraco Teatre, 
l’actor igualadí Joan Valentí i 
l’actor d’Esparreguera Robert 
Gobern, presenten al Teatre 
de l’Aurora i dins el cartell de 
la Festa Major d’Igualada, 
la comèdia La butaca, l’obra 
més irreverent, transgressora 
i divertida sobre el 1714 i la 
independència de Catalunya. 

Viatge en el temps
La butaca proposa als espec-
tadors fer un divertit i sorpre-
nent viatge en el temps. Con-
cretament 300 anys enrere. 
Estem al 2014. Un Mosso 
d’esquadra del cos de segure-
tat del Palau de la Generalitat 
viatja, de manera accidental 
(el públic ja descobrirà com), 
tres-cents anys enrere en la 
història del nostre país. El 
mosso es trobarà cara amb el 
mateix rei Carles II de Caste-
lla i que seria testimoni de la 
signatura del seu testament 
que nomenaria Felip V hereu 
de la corona, de la guerra de 
Successió, del fatídic setge de 
Barcelona i dels fets del 1714. 
Els camins del mosso i de Ra-
fael Casanova es creuaran i el 
policia es posarà a les seves 
ordres. 
Amb La butaca, els especta-
dors acompanyen al jove mos-
so viatjant per aquest capítol 
trascendental de la història de 
Catalunya dels qual enguany 
en commemorem el tricen-
tenari. També viatjaran per 
la Barcelona del vuit-cents, 
oberta al món i cosmopolita 
com l’actual, pels seus cos-
tums, pels seus carrerons del 
Born, pels seus oficis... També 

Robert Gobern i Joan Valentí.

Un Mosso d’Esquadra 
viatja 300 anys enrere  
en la història de 
Catalunya i serà 
testimoni de fets 
transcendentals

L’igualadí Joan Valentí presenta a l’Aurora “La Butaca”, 
una divertida comèdia sobre el 1714 i la independència

viatjaran al futur, a la Catalu-
nya del 2014, per veure amb 
un final sorprenent (que no 
desvetllarem) com acabarà tot 
plegat... 
L’actor igualadí Joan Valen-
tí explica que “amb el Robert 
Gobern tornem a l’escenari 
per explicar els fets que van 
succeir fa 300 anys i per par-
lar dels nostres referents, com 
la Diada, Rafael de Casanova, 
els Segadors, etc. però, tot i el 
rigor històric (vam realitzar un 
treball documental previ i d’as-
sessorament científic) volem 
treure el tel solemne, seriós i 
pompós de la història donant-li 
un to irreverent i d’humor”. 
 

Funcions i venda 
d’entrades 
La butaca es podrà veure al 
Teatre de l’Aurora avui di-
vendres 22 (22h), dissabte 

23 (21h), diumenge 24 (20h) 
i diumenge 25 d’agost (19h). 
Les entrades (15€ i 12€ amb 
els descomptes habituals) es 
poden adquirir per Internet a la 

web del teatre i a la taquilla del 
Teatre de l’Aurora (a la plaça 
de Cal Font) una hora abans 
de cada funció. Més informa-
ció a www.teatreaurora.cat.   
El Teatre de l’Aurora és una 
sala independent d’Igualada 
que ofereix una programa-
ció de teatre professional de 
manera estable des de l’any 
1996. Les seves reduïdes di-
mensions (té un aforament de 
110 localitats) permeten gau-
dir intensament de l’espec-
tacle en viu per la proximitat 
entre actors i públic. 
Està gestionat per Unicoop 
Cultural, una iniciativa priva-
da sense ànim de lucre que 
vol contribuir a que la cultura 
sigui accessible per a tothom 
a través d’una oferta de quali-
tat. El Teatre de l’Aurora forma 
part de l’Associació d’Empre-
ses de Teatre de Catalunya 
(ADETCA), de la Coordinado-
ra de Teatres Independents de 
Catalunya (CTIC) i de la Red 
de Teatros Alternativos.   

Un grup d’entitats fan una campanya contra 
el feixisme i el racisme a la Festa Major
Un grup d’entitats ha format 
el moviment “Unitat contra 
el feixisme i el racisme Ano-
ia” que neix “per fer front al 
creixement del feixisme i del 
racisme” (UCFR) i que s’es-
trena durant la Festa Major  
de la ciutat amb una campa-
nya sota el lema “Tots i totes 
som la fresta! Tots i  totes som 
Igualada!”
Els impulsors conviden a tot-
hom a posar-se l’enganxina  
amb el lema de la campa-
nya. “Cal que manifestem el 
compromís de la nostra ciutat 
front la xenofòbia i l’exclusió 
del feixisme i el racisme que 

treu el nas a casa nostra i que 
vol dividir la ciutadania per ra-
ons d’origen. Això queda evi-
dent sobretot amb la presèn-
cia de Plataforma x Catalunya 
que actua en detriment dels 
drets humans assolits en tota 
democràcia. PxC pretén, fins i 
tot, dividir els pobres entre els 
que, segons ells, són de casa 
dels que també, segons ells, 
no ho són”.
El moviment aconsella a tot-
hom a participar de la festa i 
a denunciar qualsevol actitud 
racista o feixista.
En aquesta iniciativa s’han 
adherit ACAPS Anoia, Arran 

Igualada, Baula Comité Os-
car Romero, Casal Indepen-
dentista La Teixidora, CCOO 
Baix Llobregat- Alt Pene-
dès- Anoia- Garraf, Endavant 
Anoia, Espai pels Somnis, 
ICV-EUiA, La Coll@nada As-
sociació Juvenil, Moixigan-
guers d’Igualada, Òmnium 
Cultural Anoia, PAH Anoia i 
Procés Constituent. El grup 
resta obert a les entitats i/o 
associacions que s’hi vulguin 
adherir. Només cal enviar un 
correu electrònic a ucfrano-
ia@gmail.com citant el nom 
de l’entitat, una persona de 
contacte i un telèfon.  

ROSICH MOTORS, S.L. 

  Av Països Catalans, 30  -  Pol.Ind. Les Comes -  08700 Igualada 
Tel . 938033650  -  Fax. 938051842  -  rosichmotors@bosch-bcs.com

· Multimarca i multiservei

· Qualitat Bosch

· Mantenim la garantia 
  d’origen

· Servei de planxa i pintura
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Dimecres es van presentar 
les tasques de recuperació i 
dignificació ja finalitzades de 
l’antiga locomotora de l’Es-
tació Vella d’Igualada. L’acte 
va comptar amb l’espectacle 
d’animació familiar Vine a la 
festa, a càrrec de Noé Rivas. 
Des del passat mes de juliol, 
l’Ajuntament de la ciutat ha 
treballat en la rehabilitació 
d’aquesta màquina de tren 
del model Berga, la coneguda 
com a número 27 Balsareny, 
que va ser fabricada l’any 
1896 per l’empresa alemanya 
Krauss Locomotive Fabrik-
Krauss & Co. Inicialment va 
formar part d’un lot de vuit 
màquines adquirit per l’antiga 
companyia gestora de la línia 
Manresa-Berga lluint el nú-
mero 7 i, posteriorment, quan 
l’empresa es va integrar a la 
Companyia General de Ferro-
carrils Catalans, va dur el nú-
mero 27. 
Retirada del servei actiu als 
anys ‘60, el 1973 és instal-
lada com a monument històric 
a l’Estació Nova i més tard, el 
1989, és traslladada al Parc 
de l’Estació Vella com a recor-
datori de l’època en què el fer-
rocarril travessava el Passeig 
Verdaguer fins a l’actual plaça 
de Catalunya. Josep Miserac-
hs, tinent d’alcalde d’Entorn i 
Promoció Cultural, destaca 
que “la recuperació d’aquest 
símbol històric era un deute 
pendent de l’Ajuntament amb 
el passat de la ciutat d’Igua-

Força gent, dimecres, en l’acte d’inauguració de la restauració. Foto: Joan Solé.

L’Associació Flama 
del Canigó també 
organitza autocars 
per assistir a la Diada 
a Barcelona

La locomotora de l’Estació Vella, restaurada

lada i, per això, hem tornat a 
dotar aquest emblema de la 
dignitat que mereix”. 
Per a la recuperació s’ha 
comptat amb l’assessorament 
tècnic de l’Associació per a 
la Preservació del Patrimoni 
Ferroviari Industrial (APPFI). 
Els treballs executats han per-
mès netejar d’òxid i pintura 
la superfície de la màquina, 
aplicar una capa d’imprimació 
antioxidant soldable, reparar 
la planxa metàl·lica oxidada, 
substituir les parts que havien 
desaparegut al llarg dels anys 
i aplicar un acabat amb es-
malt amb els seus colors ori-
ginals. A banda, al seu voltant 
s’hi han col·locat metacrilats i 

una barana de protecció que 
impedeixen l’accés a l’interior 
i s’ha enjardinat l’entorn, afe-
gint també informació sobre 
la història del tren a Igualada 

REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació Flama del Cani-
gó d’Igualada organitza auto-
cars per a la Diada de l’11 de 
setembre. Enguany, més que 
mai us animen a ser a la ‘V’ 
que organitza l’ANC.
Podeu apuntar-vos-hi omplint 
el formulari que trobareu a 
la web www.flamadelcanigo.
com/11desetembre. També 
enviant un correu a iguala-
da@flamadelcanigo.com o al 
telèfon 628822154.

Elements aplica la 
tecnologia a una nova 
col.lecció de roba per 
a ciclisme

REDACCIÓ / LA VEU

La marca igualadina de roba 
esportiva Elements segueix 
innovant i presenta una nova 
línia de roba esportiva de-
dicada al ciclisme. La nova 
col·lecció està confecciona-
des amb el teixit M8. Aquest 
teixit inventat per Elements, 
està basat en el concepte “dry 
skin”, que permet millorar la 
comoditat dels esportistes. El 
teixit M8 no utilitza cap mena 
de producte químic, fet que el 
converteix en respectuós pel 
medi ambient però també amb 
la pell de l’esportista.
Una altra de les particularitats 
tècniques d’aquesta nova línia 
d’equipació esportiva d’Ele-
ments són les badanes que 
incorpora als culots. És tracta 
de badanes de gel fabricades 
a Igualada que incorporen un 
sistema de cel·les que permet 
anar repartint la pressió i evi-
tar que aquesta sigui constant 
sobre una mateixa zona, cosa 
que evita molèsties i dolor. 
La nova col·lecció de ciclisme 
que llança Elements a mercat 
porta per nom Ixcor recuperant 
una antiga marca de ciclisme 
dels anys 80 que Scor Equip 
–grup empresarial que acull 
Elements- havia comercialit-
zat. Recuperant aquest nom, 
Elements vol retre homenatge 
a la seva història i recuperar 
una marca que va ser molt 
avançada als seus temps. 

i l’Estació Vella. L’aparell s’ha 
ubicat al damunt d’unes tra-
vesses de via, gràcies a la col-
laboració de Ferrocarrils de la 
Generalitat (FGC). 

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: .....................................................................................................

SORTEGEN 
UN VOL 

EN GLOBUS

i

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.

Muntatge de la màquina.
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Fa poc la Diputació de Barce-
lona i la Cambra de Comerç 
de Barcelona van presentar 
la dotzena edició de l’Infor-
me territorial de la província 
de Barcelona corresponent a 
l’any 2013. I s’han extret les 
dades més significatives de la 
Comarca de l’Anoia d’aques-
ta publicació que fa balanç 
de l’evolució econòmica de la 
província i de les 11 comar-
ques que la componen. 

Demografia
Després creixements mitjans 
anuals del 2,8% entre 2001 
i 2010 (un increment acu-
mulat del 20%) la població 
de l’Anoia s’estanca. Actual-
ment la població censada és 
de 118.467 habitants. És el 
(–0,3%) menor que el 2012, 
i confirma la tendència d’es-
tancament registrada des del 
2010.  La densitat de població 
és de 137 hab./km2, la terce-
ra comarca barcelonina amb 
menys densitat per darrere del 
Berguedà i Osona. A Iguala-
da hi viuen 38.978 habitants 
(el 33%  de la comarca). Se-
gueix Piera, amb 15.057 habi-
tants (el 12,7%) i Vilanova del 
Camí, amb 12.533 habitants 
(el 10,6%). Poques variacions 
respecte els anys anterior. 
Minsos augments en quinze, 
dels trenta tres municipis, com 
els de Masquefa (56 habi-
tants), Òdena (49) i Piera (48). 
I pel que fa a les disminucions 
hi ha Igualada que ha perdut 
220 habitants, Capellades que 
ha disminuït la població en 65 
i Vilanova del Camí que els ha 
rebaixat en 52.
La població en edat de treba-
llar (16 a 64 anys) agrupa el 
65,1% de la població. És un 
percentatge semblant al pro-
vincial (66%). El 18,7% és me-
nor de 16 anys (per sobre del 
16,5% provincial) i la població 

Diputació i Cambra 
de Comerç han 
elaborat un minuciós 
informe sobre la 
situació econòmica 
de l’Anoia

L’Anoia, en xifres

de 65 anys o més n’aplega 
un 16,2% (per sota del 17,5% 
provincial). L’índex d’envelli-
ment mostra que per cada 100 
joves menors de 16 anys a la 
comarca hi ha 86,3 persones 
de 65 anys i més (inferior a la 
mitjana provincial 106,2). 
Però si es contempla el pe-
ríode que va des del 2003 al 
2013, la comarca de l’Anoia 
augmenta un 20,2% (el tercer 
major increment de la provín-
cia per darrere del produït al 
Garraf i l’Alt Penedès i molt 
per sobre del provincial que 
és del 9,7%). En aquest perío-
de augmenta la població de 0 
a 14 anys (43,5%), però baixa 
significativament la població 
de 15 a 29 anys (–18,4%), que 
és el període en que es busca 
feina. I quan no n’hi ha la gent 
busca alternatives fora. En 
canvi augmenten les franges 
de 30 a 64 anys (32,3%) i la 
de 65 i més anys (16,8%).
  
Cau un 6,3% el nombre d’es-
trangers empadronats
El 2013 hi ha 10.623 ciuta-
dans estrangers empadro-
nats a l’Anoia, un 6,3% menys 
(–709) que el 2012. La taxa 
d’estrangeria és del 9%, molt 
per sota de la taxa provincial 
(13,9%), i que situa l’Anoia 
com la segona comarca amb 
un menor percentatge d’es-
trangers, per darrere del Ber-
guedà. La disminució inicia-
da el 2011 (–3,5%) i el 2012 
(–1,6%), s’accentua el 2013 
(–6,3%). El 75,4% de la po-
blació estrangera té entre 16 
i 64 anys, més d’onze punts 

superior al 64,1% de la pobla-
ció autòctona. El 78,9% és de 
nacionalitat extracomunitària. 
Destaca el 44,1% amb naci-
onalitat marroquina i l’11,5% 
amb romanesa. Quatre de les 
cinc principals nacionalitats 
redueixen població, exceptu-
ant la ucraïnesa, que augmen-
ta un 4,3%. El nombre d’ano-
iencs residents a l’estranger 
segueix augmentant i arriba 
als 1.785, l’1,5% de la pobla-
ció comarcal.
 
El 77% de les empreses de 
l’Anoia tenen menys de 5 
treballadors
A final del 2013 hi ha 3.053 
empreses a la comarca ( 
l’1,8% de les empreses de la 
província). El nombre d’em-
preses ha disminuït un 1,4%, 
i és la segona comarca amb 
una major reducció, per darre-
ra de l’Alt Penedès.
L’estructura empresarial està 
dominada per la petita empre-
sa i especialment per la mi-
croempresa: el 77,3% de les 
empreses tenen menys de 5 
treballadors, el 20,8% entre 6 
i 50, l’1,6% entre 51 i 250 i el 
0,2% més de 250. La dimen-
sió mitjana és de 7,1 treballa-
dors per empresa.
El percentatge d’empreses 
industrials de la comarca 
(18,7%) és molt superior al 
percentatge de la província 

(10,6%). Però encara hi ha 
una gran dependència de les 
empreses de la construcció. 
A l’Anoia el pes es del 9,4% 
mentre que a nivell provincial 
és del 7,8%. La variació inte-
ranual mostra com el sector 
de la construcció ha frenat 
la destrucció d’empreses i la 
variació anual se situa en el 
–3,7%, molt lluny del –19,6% 
de l’any anterior.
Per contra, el pes de les em-
preses de serveis (70,4%) és 
inferior al provincial (81,2%). 
L’agricultura presenta un pes 
molt més reduït (1,5%) però 
superior al que té a la provín-
cia (0,4%).  Segueixen les pèr-
dues moderades d’empreses 
en el sector industrial (–2,6%) 
i en els serveis (–1%). L’agri-
cultura és l’únic sector que 
l’augmenta (9,5%). El 46,5% 
de les empreses es troben 
situades a Igualada i el 8,9% 
a Piera. Les pèrdues més sig-
nificatives en el nombre d’em-
preses es produeix a Santa 
Margarida de Montbui (–13).
 
El teixit empresarial 
s’obre a l’exterior
Segons la base de dades 
SABI (Sistema Anual de Ba-
lanços Ibèrics), el 58% de 
les 200 empreses líders en 
facturació de l’Anoia el 2012 
són empreses exportadores 
i/o importadores. Amb major 

volum de facturació destaca 
Petromiralles (petrolis), se-
guida de Supermercats ALDI 
(distribució). Entre les deu pri-
meres també es troba FISIN 
(empresa de teixits), SNOP 
(fabricació de components per 
a vehicles de motor), Unión 
Industrial Papelera (de pa-
per i cartró), Mecaplast Iberi-
ca (plàstics), Fundiciones de 
Òdena (fosa) i la Constructo-
ra de Calaf(construcció). En 
canvi perden empenta sectors 
tradicionals, malgrat continuar 
sent uns referents en el seu 
sector Industrias Valls (tèxtil), 
Graphopack i Riberwood (im-
pressió embalatges)
 
Es modera la pèrdua 
d’ocupació
A final del 2013 hi ha 29.467 
ocupats a l’Anoia, un 0,6% 
menys que el 2012. Es corre-
geix així la pèrdua registrada 
l’any anterior (–5,5%) que va 
estar molt pel damunt de la 
mitjana provincial (–0,2%). 
Aquest increment es genera 
malgrat la reducció del treball 
assalariat (–0,9%) fonamen-
talment al mantenir-se la feina 
dels autònoms. 
Gran part del treball assalari-
at (64%) pertany a la micro i 
petita empresa, el 23,5% a la 
mitjana empresa i el 12,5% a 
la gran empresa. La reducció 
d’ocupació assalariada se-
gueix afectant especialment la 
petita empresa (–3%) i la gran 
empresa (–1,4%), mentre que 
es guanya un 1,4% en la mit-
jana.
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La població a la co-
marca s’estanca, 
cau un 18% la franja 
d’edat entre 15 i 29 
anys cau un 6% el 
nombre d’estrangers

continua a la pàg. 29

La Conca d’Òdena, vista des de la Tossa. Aglutina la major part de l’economia comarcal.

El bàsquet és més que no pas cistelles i partits.  
Són les persones que comparteixen l’esforç, que s’emocionen amb  
una nova jugada i que troben en aquest esport l’energia per continuar. 

I ÉS QUE EL MÓN ÉS PLE DE BASKET LOVERS.

#BasketLover BasketLover.es
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Ajuntament d'Igualada

B A N

FESTA MAJOR 2014. ACTES DE FOC

MARC CASTELLS I BERZOSA, alcalde president de l’Ajuntament d’Igualada, atesa la celebració de Correfocs i cercaviles on el foc 
és protagonista durant la Festa Major d’Igualada, 

FAIG SABER:
Durant la celebració dels correfocs i les cercaviles amb utilització de pirotècnia, previstos per aquesta Festa Major, es recomana als veïns i propieta-
ris d’establiments situats en les zones de pas i als participants en el correfoc, que tinguin en compte, a l’efecte de garantir la seguretat de les perso-
nes i dels béns i per tal d’evitar conseqüències negatives, les següents mesures de seguretat: 

•      No aparqueu cotxes en els itineraris de les cercaviles.

•     Mantingueu Portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres 
      elements com banderes, etc.

•      No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent

•      No llenceu aigua fins que no s’hagi acabat l’actuació

•      No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic

•      No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membre.

•      Dipositeu la brossa produïda en contenidors i/o allunyada de l’itinerari.

Els integrants dels grups de foc adoptaran les màximes precaucions en la manipulació del material pirotècnic i seguiran les següents mesures de 
seguretat:

•      Utilitzar vestits i calçats resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i per 
      evitar-ne els danys

•      No acumular més de tres correcames a la mà durant l’actuació, mantenir-ne les metxes recollides dins la mà i mantenir aquesta protegida del 
      paraigua de foc.

•       Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i s’han de 
      situar darrere del grup de foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada sobre l’espatlla en una 
      bossa no hermètica.

•       Mantenir les distàncies de seguretat respecte altres grups de foc o d’altres ntervinents en la celebració

•       Mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors

•      Respectar el recorregut marcat per l’actuació i no envair els llocs on hi ha espectadors, els portals o llocs similars.

Els Correfocs, cercaviles de foc i actes amb pirotècnia que se celebraran durant la Festa Major d’aquest any, són:

DIVENDRES, 22 d’agost. TRASLLAT DE SANT BARTOMEU, a les 12.15h.
Recorregut: c/ del Roser, pl. de Pius XII i c/ Sta. Maria

DIVENDRES, 22 d’agost. VERSOTS I BALL PARLAT, a les 18h.
Recorregut: pl. Ajuntament.

DIVENDRES, 22 d’agost. CORREFOC, a les 22.30h.
Recorregut: Pl. Sant Miquel, c/ Sant Roc, c/ Sant Sebastià, pl. de la Creu, c/ Sant Simplici, c/ Sant Agustí, Trav. Gomis, c/ Sant Ignasi, c/Creueta, 
c/ dels Traginers i pl. dels Traginers.

DISSABTE, 23 d’agost. CERCAVILA TRADICIONAL, a les 18h.
Recorregut: c/ Sta. Maria, Pl. Pius XII, c/ del Roser, pl. del Rei, c/ de la Concepció, pl. del Rei, c/ Sant Jordi, rbla. Grl. Vives, rbla. Sant Isidre, c/ 
Garcia Fossas, pl. e la Creu, c/ de l’Argent i pl. Ajuntament.

DIUMENGE, 24 d’agost. CERCAVILA D’ANADA A OFICI, a les 9.30h.
Recorregut: c/ Sta. Maria, pl. Ajuntament, c/ del Born i pl. del Bruc

DIUMENGE, 24 d’agost. PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU, a les 18.30h.
Recorregut: c/ Sta. Maria, Pl. del Bruc, c/ del Born, c/ Nou, c/ Garcia Fossas, rbla. Sant Isidre, c/ de Custiol, pl. de Pius XII, c/ Sta. Maria i Pl. del 
Bruc

DILLUNS 25 d’agost. CERCAVILA MENUDA, a les 19h.
Recorregut: c/ Aurora, c/ Sant Magí, rbla. Sant Isidre, c/ Custiol, pl. Pius XII, c/ Sta. Maria i pl. Ajuntament

DILLUNS 25 d’agost. PIROMUSICAL, a les 23h.
A la plaça de Cal Font

Tot això ho faig públic per al coneixement general i per al seu compliment.

L’ALCALDE

Igualada, 21 d’agost de 2014
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La indústria resisteix
L’Anoia continua sent una co-
marca eminentment industri-
al. Aquesta activitat aplega el 
29,4% dels llocs de treball de 
la comarca. Gairebé el doble 
del pes que té a la província 
(15,3%). Destaca l’ocupació 
en el cuir i calçat a la comarca. 
Mentre l’ocupació en el sector 
dels serveis (61,2%) és molt 
inferior a la mitjana provincial 
(79,3%). L’ocupació a la cons-
trucció (7,5%) és superior a 
la provincial (5,1%), encara 
que continua liderant la des-
trucció interanual d’ocupació 
(–6,7%) – però evoluciona mi-
llor que a la província que ha 
estat del –8%. L’agricultura té 
l’1,9% dels ocupats i una evo-
lució positiva de l’ocupació del 
1,3%,  mentre que la indús-
tria registra una caiguda de 
l’1,3%. També evoluciona bé 
l’ocupació dels serveis amb 
0,5%).
Dels 15 principals subsectors 
destaca la pèrdua d’ocupació 
en construcció d’immobles 
(–7,7%) i activitats especi-
alitzades en la construcció 
(–5,3%). Per contra, destaca 
l’augment a l’administració pú-
blica (5,4%) i industria del cuir 
i el calçat (3,8%). En nombre 
absoluts i considerant tots els 
subsectors, les majors pèrdu-
es es donen a les activitats es-
pecialitzades en la construcció 
(–85), seguida pel comerç a 
l’engròs (–73). Els increments 
també són moderats, des-
tacant els de l’administració 
pública (70) i serveis tècnics 
arquitectura i enginyeria (49).
  
La societat 
del coneixement
El 46% dels llocs de treball 
es localitzen a Igualada, que 
passa a guanyar 69 llocs de 
treball. A diferencia de l’any 
anterior, les pèrdues de llocs 
de treball són modestes. Això 
fa que els grans eixos de crei-
xement establerts per les ad-
ministracions no s’hagin mate-
rialitzat a l’Anoia. Els sectors 

vinculats al coneixement s’ha-
vien plantejat com una neces-
sitat i s’han esmerçat molts 
diners en projectes i plans 
estratègics. Però a l’hora de 
la realitat no s’ha aconseguit 
gran cosa. Només el 4,4% de 
l’ocupació assalariada pertany 
al que se’n podrien dir activi-
tats d’alt contingut tecnològic 
(indústria de tecnologia alta, 
indústria de tecnologia mitja-
na-alta i serveis de tecnologia 
alta-punta. És un pes molt in-
ferior al 10,2% provincial i el 
segon més baix per darrere 
del Berguedà. 
L’evolució interanual és lleu-
gerament negativa (–0,4%) 
però millor que la reducció 
de l’ocupació assalariada to-
tal (–0,9%). L’ocupació en 
els tres grups d’activitats d’alt 
contingut tecnològic presenta 
un pes sobre l’ocupació co-
marcal inferior al pes que té 
a la província. Els serveis de 
tecnologia alta tecnologia pun-
ta augmenten, mentre que les 
activitats industrials de tecno-
logia mitjana-alta i de tecnolo-
gia alta es mantenen.
Afegint a aquestes activitats 
l’ocupació en serveis basats 
en el coneixement (25,9%), 
s’obté que el conjunt d’activi-
tats que configuren l’econo-
mia del coneixement en sentit 
ampli (alt contingut tecnològic 
i serveis basats en el conei-
xement) ofereix el 30,2% de 
l’ocupació assalariada comar-
cal. És el percentatge més 
baix de totes les comarques 
de la província i molt per sota 
del 46,1% de mitjana provinci-
al. Malgrat això durant el 2013 
ha estat la segona comarca 
amb un major augment dels 

llocs de treball en aquest seg-
ment (3,5%).
 
La comarca amb més taxa 
d’atur de la província
L’Anoia continua sent la co-
marca amb la taxa d’atur més 
alta de la  província. Després 
de dos anys amb increments 
de l’atur, del 5,3% el 2011 i de 
l’11,9% el 2012, el 2013 l’atur 
disminueix un 3,4%. A final 
del 2013 hi ha 11.956 perso-
nes aturades, el 2,6% de l’atur 
provincial. La taxa d’atur a fi-
nal d’any és del 19,6%, la més 
alta de les onze comarques 
barcelonines i molt per da-
munt de la mitjana provincial 
(16%).
 Entre els municipis amb una 
taxa d’atur superior a la mit-
jana comarcal, destaquen 
Santa Margarida de Montbui 
(25,9%), Vilanova del Camí 
(24,7%), Cabrera d’Anoia 
(22,6%), i Piera (21,4%). Per 
contra, Veciana (2,5%) i Pu-
jalt (3%) registren les taxes 
més baixes. L’atur disminueix 
en vint-i-quatre dels trenta-
tres municipis, destacant les 
reduccions absolutes a Igua-
lada (–171), Santa Margarida 
de Montbui (–102) i Vilanova 
del camí (–64). Per contra, els 
augments absoluts són molt 

més modestos, destacant els 
de Piera (21) i La Torre de Cla-
ramunt (10).
L’Anoia segueix presentant les 
taxes d’atur masculina (17%) i 
femenina (un 23%) més eleva-
des de la província. Per grups 
d’edat, destaca que el 7,8% 
dels aturats siguin menors de 
25 anys (el més alt de la pro-
víncia), el 45,6% tenen entre 
25 i 44 anys i el 46,6% més de 
45. La taxa interanual de l’atur 
disminueix en les edats més 
joves (–9,9%), i en les edats 
centrals (–8,4%), mentre que 
augmenta entre les persones 
de més de 45 anys (3,5%).
Per sectors d’activitat eco-
nòmica, el 57,2% dels atu-
rats pertanyen als serveis, el 
22,3% a la indústria, el 11% a 
la construcció i el 2,3% al sec-
tor agrícola. L’Anoia lidera la 
reducció de l’atur de la cons-
trucció a la província (–19%) i 
també el redueix a la indústria 
(–5,8%). Per contra, és con-
juntament amb l’Alt Penedès 
una de les dues úniques co-
marques on augmenta l’atur 
als serveis (1,2%). L’agricultu-
ra també augmenta (3,8%).

Poc interès per la formació
L’atur disminueix en tots els 
nivells formatius excepte en 

els programes de formació 
professional (0,5%) i els tèc-
nics-professionals superiors 
(1,9%). Aquests dos grups 
juntament amb els d’estudis 
generals, què disminueix es-
cassament (–0,7%), són els 
que presenten un major volum 
d’aturats en nombres abso-
luts. El segment que registra 
una major disminució és el re-
ferit als estudis post-secunda-
ris (–55,6%) i els estudis pri-
maris incomplerts (–20,7%). 
Tanmateix, la majoria dels atu-
rats (68%) pertanyen al nivell 
formatiu d’educació general. 
Durant el 2013 l’atur s’ha re-
duït un 9,4% en els estrangers 
i un 2,3% en els nacionals. En 
nombre absolut hi ha 10.314 
persones nacionals aturades i 
1.642 d’estrangeres, el 13,7% 
de l’atur comarcal.
 
Poca innovació i pocs estu-
diants universitaris
Segons l’índex InnoBaix2, el 
2012 el sistema d’innovació 
de l’Anoia ocupa una posició 
força discreta en el rànquing 
català (la 18a). Respecte al 
2011 millora una posició, però 
en anys anteriors s’havia situ-
at en la 17a i 16a posició. En 
el context provincial, només 
el Berguedà se situa per sota 
en la classificació (la 25a). On 
el sistema d’innovació comar-
cal obté pitjors registres és 
en l’àmbit dels resultats, amb 
la 22a posició. Això és degut, 
principalment, a que el teixit 
productiu està poc especialit-
zat en activitats intensives en 
tecnologia i coneixement (so-
bretot en el sector serveis) i, 
en menor mesura, pel fet que 
hi ha un baix nivell de protec-
ció de les innovacions. En les 
altres dues dimensions ana-
litzades, els factors externs 
i interns al teixit empresari-
al, ocupa la 14a posició en 
ambdues dimensions. En els 
factors territorials cal desta-
car l’elevada diversificació de 
la seva economia (la segona 
economia comarcal més di-

L’estudi confirma 
vells dèficits de 
l’Anoia: poca 
formació, pocs 
estudis universitaris, 
molt atur i una 
pèrdua significativa 
del pes industrial

continua a la pàg. següent
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versificada, només superada 
pel Vallès Oriental) amb 25 
activitats econòmiques re-
presentatives. La proximitat 
a les principals infraestruc-
tures científiques i tecnolò-
giques també és un punt fort 
del sistema d’innovació. Així 
el desplegament d’Internet i la 
banda ampla hauria de poder 
millorar aquestes connexions. 
Finalment, un altre element a 
destacar és l’existència d’una 
oferta important de titulacions 
en els cicles formatius de grau 
superior de la formació profes-
sional i l’existència d’algunes 
titulacions universitàries en 
enginyeries. 
Tanmateix, és en les habili-
tats per a la innovació i en el 
talent on es registren pitjors 
resultats. La presència de ti-
tulats universitaris en la pobla-
ció en edat de treballar és de 
les més baixes dins el context 
comarcal català i el seguiment 
dels estudis universitaris per 
part dels joves també. D’altra 
banda, la població presenta 
mancances en l’àmbit de les 
llengües estrangeres i les ha-
bilitats tecnològiques.

Protecció social
A final del 2013 hi ha conce-
dides 7.071 prestacions per 
desocupació, un 7,9% menys 
que l’any anterior. La taxa de 
cobertura baixa del 66,9% el 
2012 al 63,7% el 2013, taxa 
lleugerament inferior a la mit-
jana provincial (64,4%). El 
44,9% de les pensions són 
contributives, - el menor per-
centatge de la província, el 
46,1% - assistencials i el 8,8% 
de renda activa d’inserció.
La qualitat de l’ocupació con-

tinua degradant-se. La con-
tractació laboral disminueix 
un 2,6%, dinàmica contraria 
al lleuger increment provin-
cial (1%). El 2013 se signen 
24.280 contractes, l’1,5% del 
total provincial. La contra-
ctació es redueix en tots els 
grups d’edat, exceptuant el 
grup de 30 a 45 anys, que re-
gistra un lleuger increment del 
2,7%. El grup amb una major 
disminució de la contractació 
és el dels menors de vint anys 

(–28,3%), seguit pel d’entre 
25 a 30 (–8,1%) i el de 20 a 
30 (–7,1%). Els de més de 
45 anys es mantenen pràcti-
cament estables (–0,1%). La 
contractació femenina (52,6%) 
supera la masculina (47,4%). 
La contractació es redueix 
en tots els sectors d’activitat, 
però amb valors molt inferiors 
als de l’any anterior. Destaca 
la reducció en la construcció 
(–3,6%). El 91,4% dels con-
tractes són temporals, que 
disminueixen un 1,1% mentre 
que la contractació indefinida, 
el 8,5%, cau un –15,9%.
 

El turisme 
El turisme a la comarca de 
l’Anoia és encara una activitat 
econòmica poc consolidada. 
El 2013 s’hi disposava de 701 
places d’allotjament hoteler 

(1,7% més que l’any ante-
rior), 90 places de càmping 
(les mateixes que el 2012) i 
403 places en establiments de 
turisme rural (5,8% més que 
l’any anterior). Aquesta lleu 
evolució positiva en la capa-
citat d’allotjament de viatgers 
contrasta amb el descens de 
l’activitat de demanda turística 
a la comarca. 
L’Anoia ha perdut un 25,5% 
dels viatgers allotjats en hotels 
(segurament per la continuada 
caiguda de l’activitat industrial 
i comercial) i un 27,8% dels 
viatgers allotjats en els es-
tabliments de turisme rural. 
De retruc han disminuït les 
pernoctacions; els hotels han 
registrat un 34,7% menys de 
nits d’estada i els establiments 
de turisme rural, un 46,2% per 
sota de les pernoctacions de 
l’any anterior. Amb aquestes 
dades de demanda, i amb la 
lleu ampliació de l’oferta, el 
grau d’ocupació descendeix 
9,4 pp en els hotels i 6,4 pp 
en els establiments de turisme 
rural. La comarca, per tant, ha 
tingut un marcat retrocés en el 
volum de turistes allotjats, tot 
i que aquestes dades globals 
no contemplen la disparitat 
de nivells d’ocupació que re-
gistren certs allotjaments; en 
especial els establiments de 
turisme rural, on hi ha nego-

cis professionals que ratllen la 
plena ocupació molts caps de 
setmana i períodes de vacan-
ces, mentre d’altres (lloguer 
de cases de pagès) amb ges-
tió no professionalitzada, són 
les que registren els valors 
més baixos.
Diuen que l’estat s’acabarà 
convertint en un país de cam-
brers, perquè l’hostaleria és 
l’únic sector d’ocupació que 
ha incrementat substancial-
ment el seu nombre d’afiliats 
des de finals del 2011. El mes 
passat, la Seguretat Social 
comptabilitzava 1.137.324 afi-
liats al sector de l’hostaleria, 
220.000 més que el desem-
bre de fa tres anys. La dada 
suposa gairebé un 25% més 
de treballadors en hotels, bars 
i restaurants en un context ad-
vers per a la creació d’ocupa-
ció durant el qual s’han perdut 
500.000 assalariats.
Evolució a l’Estat
A nivell estatal l’administra-
ció pública, la sanitat i l’edu-
cació tenen avui dia gairebé 
300.000 afiliats menys que fa 
dos anys i mig. L’educació ha 
estat el pitjor sector dels tres, 
ja que ha perdut aproximada-
ment un de cada set treballa-
dors, i ha passat dels 729.546 
afiliats, als actuals 633.476 de 
registrats aquest mes de juliol. 
Fins i tot al comerç, el sector 
més rellevant perquè és el 
més voluminós, va perdre afi-
liats. En concret, uns 80.000  
per situar-se el mes passat en 
2.177.645 treballadors.
El més damnificat ha estat, 
com és fàcil imaginar, el sector 
de la construcció, que ha pas-
sat de 845.509 treballadors a 

A finals del 2013 hi 
havia 7.071 presta-
cions d’atur a l’Anoia, 
un 8% menys que a 
l’any anterior, però la 
contractació també 
va baixar

continua a la pàg. següent

El turisme a la co-
marca de l’Anoia és 
encara una activitat 
econòmica poc con-
solidada. El 2013 s’hi 
disposava de 701 
places d’allotjament 
hoteler 

Adelaide Luigia Modotti Mondini, coneguda com Tina Mo-
dotti, va néixer el 16 d’agost de 1896 a Undine, un poblet 
industrial del nord d’Itàlia, en el sí d’una modesta família 
formada pel seu pare, Giuseppe Modotti, mecànic de pro-
fessió, la seva mare, Assunta Mondini, una mestressa de 
casa, i els seus cinc germans.
Amb un escàs accés a l’educació, en plena adolescència 
va començar a treballar en una de les fàbriques tèxtils de 
la ciutat. El futur precari que en aquells dies s’endevinava 
per Itàlia, va fer que la família emigrés als Estats Units, 
aleshores considerats la terra de la gran promesa. Allí, 
van passar de San Francisco, on va treballar un temps en 
una fàbrica, a Los Angeles, la ciutat que -a mercès de la 
seva singular bellesa- va obrir-li les portes de l’Hollywo-
od del cinema mut, a més d’introduir-la en el món de la 
cultura i les arts de l’època; i conèixer Roubaix de l’Abrié 
Richey, el seu marit.
Més endavant, va començar a fer de model per al fotò-
graf nord-americà Edward Weston, una avinentesa que 
va convidar-la a dirigir el Departament de Belles Arts del 
Secretariat d’Educació, de Ciutat de Mèxic; moment en 
què el seu marit moria  de tuberculosi el 1922. Instal.lada 
a Mèxic, atès que estava enamorada de feia temps de 
Weston va determinar de viure definitivament amb ell. I, 
de la mà d’aquest, va començar a entusiasmar-se pel món 

CARMEL·LA PLANELL

Tina Modotti o la fotografia conseqüent amb el seu pensament revolucionari
de la fotografia, un art que gràcies  al seu tarannà sociable 
i comunicatiu va permetre-li una intensa aproximació a la 
gent del carrer, tot apropiant-se fotogràficament de la iden-
titat més viva del Mèxic de l’època.
Emperò, no va tardar a sentir una important commoció per 
la situació d’explotació que patien els obrers després de la 
Revolució Mexicana; una circumstancia que va decantar-
la per a convertir-se en incansable activista revolucionària 
afiliada al Partit Comunista Mexicà. Propera també al col.
lectiu de la Unió Mexicana d’Artistes, al costat d’alguns pin-
tors, va fundar un sindicat de signe comunista que va editar 
una revista, El Machete, que va passar a ser l’òrgan oficial 
del Partit Comunista. De retruc, va ser escollida pel grafista 
Diego Rivera com a model per encapçalar els murals reivin-
dicatius de l’artista, en els quals quedava ressaltat el seu 
perfil de lluitadora social, i de dona avançada al seu temps. 
Més enllà de les seves pràctiques llibertàries, va ser el seu 
incessant activisme i la determinant lluita per als drets de 
les classes oprimides el que va provocar, a l’any  1929, la 
seva expulsió de Mèxic; pretextant-se que havia participat 
d’agitacions i  conspiracions contra polítics mexicans. Du-
rant el seu exili, un curt període a Berlín, la porta a treba-
llant de reportera gràfica, alhora que va fer-se membre de 
la Unió de Fotògrafs de premsa i va poder gaudir del privi-
legi de publicar les seves imatges a Der Arbeiter-Fotograf. 

Posteriorment a un 
parèntesi de tres anys 
a Moscou, servint a la 
Creu Roja Internacio-
nal, va viatjar a l’Es-
panya de la Guerra 
Civil per a formar part 
del Cinquè Regiment, 
en tant que fotògrafa del diari “Ayuda”, òrgan de premsa 
del Socors Roig Internacional, en el qual signava els seus 
reportatges amb els pseudònims de María, Carmen Ruiz 
o Vera Martini. 
El 1939, va considerar ocorrent de retornar a Mèxic, on 
va continuar la seva intensa activitat política i de fotògrafa 
a través de l’Aliança Antifeixista Giuseppe Garibaldi, sota 
una falsa identitat; encara que no va ser objecte de cap 
persecució. Tanmateix, al cap d’uns tres anys, en plena 
activitat, un atac de cor se la va emportar amb tan sols 
46 anys.
Amb la seva apassionant mirada de fotògrafa, aquesta 
dona pionera de llibertats i sensible amb els drets de la 
classe més desafavorida va saber capturar tant el drama 
social de moltes identitats geogràfiques com les merave-
lles més sorprenents d’una nació que s’estava estrenant, 
el seu estimat Mèxic.

Entre nosaltres



31
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
22 d’agost de 2014Igualada

No s’ha de confondre les ga-
nes de rebre bones notícies, 
de passars-s‘ho bé i d’obli-
dar les penes, que creure’s 
tot el que diguin. Els gegants 
de la Festa Major són de 
cartró. Els diables i compar-
ses són gent del poble, ani-
mada i valenta, que planta 
cara al desencís i s’aguanta 
la ràbia. Però aquesta ‘gran 
festa econòmica’ de la que 
ens parlen està ben aiguali-
da. Tothom sap que això no 
és xauxa i que tot continua 
sent molt complicat. El deu-
te espanyol ja ha superat el 
bilió d’euros. Les sancions 
a Russia han provocat un 
col·lapse a la fruita de Llei-
da i els francesos tornen a 
aturar camions més enllà 
de la frontera. Per acabar-
ho d’adobar Alemanya perd 
gas i tant els francesos, com 
els italians, no aixequen el 
cap. Per això quan es vol fer 
creure que la creació d’ocu-
pació significa un clar can-
vi de tendència, ningú creu 
que ja ens haguem desper-
tat del malson. Tothom és 
conscient que aquestes da-
des no amaguen ni la preca-
rietat, ni l’ocupació a temps 
parcial, que arriba al 17,7% 
ni les retribucions salarials, 
que s’han allunyat molt del 
cost de vida. 
No és el moment de discutir 
si aquesta millora és estruc-
tural o conjuntural. S’ha de 
continuar treballant perquè 
la creació d’ocupació sigui 
constant, i amb bones nivells 
d’exigència i qualificació. És 
a dir amb retribucions que 
permetin una vida digna i 
que els joves no hagin de 
marxar a l’estranger a la 
cerca de feina. Malgrat totes 
“les milloores” la taxa d’atur 
segueix estan en nivells del 
24,47% - que significa 5,6 

PERE PRAT

milions de persones sense 
feina - que l’atur juvenil se-
gueix en un 53%, que per als 
aturats de més de 55 anys la 
possibilitat de reinserció la-
boral és gairebé nul·la i que 
a l’Estat hi ha 1,83 milions de 
llars amb tots els membres a 
l’atur. 
Per això ara hi ha qui es 
sorprén de l’aparició de mo-
vimient com ‘Podem’. Pro-
bablement  les solucions 
que proposen no acabaran 
amb la pobresa. En general 
aquests moviments necessi-
ten pobres per poder subsis-
tir i guanyar poder. S’ha vist 
a Cuba i Veneçuela. Zones 
que més aviat han empitjorat 
les seves dades macroeco-
nòmiques i on els ciutadans 
no viuen millor. Però són una 
esperança. No tot el que di-
uen és populisme. Hi ha mol-
tes coses que la maoria de la 
població voldria sentir i que 
s’apliquéssin. Una adminis-
tració més eficient, menys 
corruptes. Més treballar pel 
poble i menys pels partits, 
amics i correligionaris. Hom 
vol que es disminueixi la pre-
carietat i que s’aconseguei-
xin nivells salarials d’acord 
amb el cost de la vida. I això 
obliga a disposar d’un sis-
tema productiu robust, més 
adreçat a mercats més es-
tables, menys subjectes als 
riscos polítics, a la climatolo-
gia, i sobre tot capaç de com-
petir en els mercats globals 
amb les mateixes armes que 
els millors. Per això cuidar i 
potenciar la indústria s’hau-
ria de convertir en una acció 
estratègica, ja que és l’única 
que pot accelerar l’ocupació i 
millora de la qualitat del tre-
ball. 
Per això, cal desenvolupar 
actuacions en tres línies. La 
primera implica oferir un es-

Festa Major Aigualida
pecial suport a les empre-
ses existents, que tenen 
possibilitats de créixer, de 
generar ocupació i augmen-
tar les exportacions. La se-
gona comporta desplegar 
polítiques actives de foment 
de l’emprenedoria, espe-
cialment en els sectors on 
existeix una alta probabilitat 
d’innovació, generació de 
treball i desenvolupament 
econòmic. I la tercera exi-
geix fomentar la coopera-
ció, o fusins empresarials 
per aconseguir la grandària 
requerida per competir efi-
cientment en els mercats 
globals.
I quan diem això ho diem 
amb el convenciment que 
aquest el camí. Però com 
sempre, hi ha qui, assegut 
en la taula del seu despatx 
de buròcrata, continua tro-
bant excuses per moure’s. 
Diuen ara que l’agència 
federal Destatis ha publi-
cat que el PIB alemany 
s’ha contret dues dècimes 
el segon trimestre de l’any 
respecte els tres mesos an-
teriors, quan havia crescut 
un 0,7%, I això diuen és un 
indicador pitjor que l’espa-
nyol. Però lamentablement, 
ens ho mirem per on ens ho 
mirem a Alemanya van mi-
llor que ací. Hem de reco-
nèixer que tot plegat posa 
en qüestió que aquesta 
feble recuperació de l’eco-
nomia europea, sigui motiu 
de tirar cohets. Ja sabem 
que els castells de foc te-
nen una vída efímera, però 
les mentides econòmiques 
també. Esperem que les 
Festes Majors dels nostres 
pobles i ciutats ens portin 
una alegria més sana que 
tornar a les falses expectati-
ves d’aquella “Espanya que 
anava bé”. 

finals del 2011 als 639.902 do-
nats d’alta a la Seguretat So-
cial el mes passat. A aquests 
cal restar-los els 40.000 au-
tònoms de la construcció que 
s’han donat de baixa en el ma-
teix període. Els assalariats 
del sector denominat activitats 
immobiliàries estan entre els 
pocs que sí que han crescut. 
Són 74.244, uns deu mil més.
Els treballadors autònoms en 
general també han guanyat 
pes en el món laboral. Davant 
el dràstic descens ja descrit 
d’assalariats afiliats a la Se-
guretat Social,els treballadors 
per compte propi que actual-
ment cotitzen han assolit la 
xifra de 3.119.433, uns 50.000 
més que a començaments del 
2012. 
A Espanya ja hi ha 336.310 
autònoms al sector de l’hosta-
leria que se sumen a les xifres 
d’assalariats, encara que amb 
un saldo positiu de només 
17.000 més que quan el PP 
va començar a governar.
Hi ha més autònoms i, sobre-
tot, hi ha molts més treballa-
dors a temps parcial. En con-
cret, 344.000 més sobre els 
2,5 milions que hi havia en el 
primer trimestre del 2012.
Així l’Anoia té una evolució 
continuista del llegat industrial 
que ha tingut. No hi ha canvis 
substancials en el que es va 
veient en els darrers anys. Els 
anàlisis estratègics que es van 
fer no han donat molt més de 
sí. I d’alguna manera el treball 
més transversal que s’ha fet 
és el que va endegar Conca 
Futur. Malgrat haver sorgit de 

la iniciativa particular i sense  
recolzaments públics, és el 
que va anticipar els problemes 
i va apuntar solucions. Lamen-
tablement la miopia i la gelosia 
política fonamentada que sols 
des del poder es poden fer co-
ses, ha portat a les situacions 
que ara es viuen. Però també 
es pot veure, que no és molt 
diferent del que ha passat en 
altres indrets.
L’entrada de les administra-
cions en tots els àmbits de la 
vida pública fa que les iniciati-
ves individuals siguin cada ve-
gada més marginals. Tothom 
espera que siguin les adminis-
tracions les que facin coses. 
Però aquestes ara han unit 
la incompetència a la falta de 
recursos i els pressupostos no 
permeten plantejar projectes 
visionaris. Per això la solució 
continua passant per espavi-
lar-se. D’ací que els autònoms 
vagin creixent. De fet el que 
no faci cadascú segurament 
significarà el no res. I queixar-
se del malament que estan les 
coses no soluciona gran cosa. 
Sols posar-se més mala sang.

Lamentablement, a 
l’Anoia la miopia i la 
gelosia política fona-
mentada que sols des 
del poder es poden 
fer coses, ha portat a 
les situacions que ara 
es viuen

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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El Molí de Rigat, propietat d’Agbar, es troba en condicions deplorables.
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L’empresa especialitzada Tèc-
nicas de Transportes Interna-
cionales (TTI) ha estat reco-
llint aquesta setmana totes les 
peces de la col.lecció privada 
que formava part del Museu 
de l’Aigua, ubicat al Molí de 
Rigat, just al límit entre Vila-
nova del Camí i la Pobla de 
Claramunt. Les 3.000 peces 
que tenia el museu són d’una 
qualitat única a Espanya, d’un 
elevat interès per entendre la 
maquinària hidràulica de di-
ferents èpoques, segons han 
explicat fonts coneixedores de 
la matèria.
El Molí de Rigat, propietat 
d’Aigües de Barcelona (Ag-
bar), es troba en pèssimes 
condicions, segons que va 
poder observar La Veu aques-
ta mateixa setmana. La col.
lecció del museu és propietat 

Una empresa especialitzada ha estat empacant aquests dies totes les peces. Fotos: JP

La col.lecció de 
3.000 peces, única a 
Espanya, és propietat 
de la família del que 
fou fundador 
d’Aigua de Rigat, 
Ròmul Gavarró

Vilanova del Camí perd el Museu de l’Aigua del Molí de Rigat

de la família de Ròmul Gavar-
ró, fundador d’Aigua de Rigat, 
que va morir  el març de l’any 
passat. Anys abans, Gavarró, 
que era primer accionista de 
l’empresa concessionària de 
la distribució d’aigua a bona 
part de la comarca, va ven-
dre’s les seves participacions 
a Agbar, en una operació que 
també incloïa diversos ter-
renys i immobles, entre ells el 
Molí de Rigat, però no la col.
lecció de peces del museu, 
que ha heredat la seva filla, 

resident a Barcelona. La que 
fou la seva esposa va morir fa 
poques setmanes.
Situat a la riba de l’Anoia, a 
l’aiguabarreig amb la riera de 
Castellolí, el Molí de Rigat va 

fabricar paper blanc fins a la fi 
del segle XIX. L’any 1923 va 
ser adquirit per Ròmul Gavar-
ró i des d’aleshores s’utilitza 
per al subministrament d’ai-
gua potable. Té l’estructura 

habitual dels molins del segle 
XVIII. A la façana principal 
hi ha una fornícula amb una 
imatge de sant Pere i les da-
tes 1879 i 1939. Acollia des 
de 1925 el Museu de l’Aigua, 
on s’hi podien trobar peces 
desconegudes que feien sortir 
l’aigua de les profunditats, ins-
truments científics, i fins i tot 
jocs i joguines que funcionen 
amb la força hidràulica.
Algunes fonts shan mostrat a 
La Veu la seva “decepció” per 
la pèrdua d’aquesta col.lecció 
única a Vilanova del Camí, i 
han posat en dubte que l’Ajun-
tament hagi mostrat interès en 
arribar a un acord per a que el 
museu tingués futur en aques-
ta població. La família Gavarró 
no tenia, des de fa anys, una 
bona relació amb el consistori 
vilanoví. El primer tinent d’al-
calde de l’Ajuntament, Jordi 
Baron, no amagava la “sorpre-
sa” del desmentallament del 
museu i explicava ahir a La 
Veu que “aquest fet significa 
una pèrdua per Vilanova. Fa-
rem tot el possible per recon-
duir la situació”.  
El Museu, podria continuar a 
l’Anoia, ja que algunes fonts el 
situen en un futur molt proper 
a La Pobla de Claramunt, amb 
la que Gavarró hi tenia molt 
bona relació i on la família hi 
té una casa.



Intensa Festa Major a Capellades
CAPELLADES / LA VEU 

Després de 3 dies llargs de 
gresca, Capellades ha acomi-
adat la seva Festa Major 2014.
El primer acte va començar 
dijous 14, amb el Campionat 
social de Petanca que va or-
ganitzar el Cub de Petanca 
Capellades. A migdia, l’Alcalde 
Marcel·lí Martorell, i el regidor 
d’Esports, Francesc Sabater, 
van fer entrega de dos pernils, 
als dos guanyadors.
La tarda va servir per inau-
gurar dues exposicions que 
encara es podran veure a la 
vila durant uns quants dies. 
Primer, al Mirador del  Museu 
Molí Paperer, hi ha més d’una 
norantena de treballs fets amb 
paper d’estrassa i recollits sota 
el nom genèric de “EStraz@ar-
tes”. Després, a Casa Bas, la 
Sala Municipal d’Exposicions, 
es pot gaudir fins al 31 d’agost 
d’una petita antològica de l’ar-
tista Albert Ràfols-Casamada. 
Tal i com es va destacar en la 
mateixa inauguració, “la mos-
tra té la peculiaritat de ser un 
petit recull de les diverses èpo-
ques de l’autor, però també té 
el desig de servir per espero-
nar la Fundació que porta el 
seu nom”.
Al vespre, el dia 14 va disfru-
tar plenament durant gairebé 
dues hores del Correfoc, ambi-
entat en el 1714.
Seguidament els capelladins 
es van dividir entre els assis-
tents a la Botifarrada i pro-
jeccció d’imatges antigues de 
Capellades i els qui van anar 
a la Piscina Blava a disfrutar 
del concert “Somni d’una nit 
de cançons” de la Coral Noves 
Veus.
I a la una del migdia els Jardins 
de Casa Bas es van omplir a 
reventar per escoltar el concert 
dels Pribiz i gaudir d’una de-
gustació de gin tonics.
El dia 15, quan comença pròpi-

Escala de 7 a la plaça Catalunya de Capellades.
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ament la Festa Major, després 
de l’Ofici i la Ballada de Ge-
gants dins l’Església, es va fer 
el lluït pregó de Festa Major, 
amb en Ton Font, la Margari-
da Bernús, la Mercè Guarro, el 
Jaume Sabater i el Ton Pons.
Després cercavila ràpida de 
gegants, capgrossos i xaran-
ga fins la Font Cuitora on mol-
ta gent va decidir disfrutar del 
Concert-vermut de la Cobla 
Sabadell.
A la tarda, el CF Capellades 
va perdre 1 a 6 davant Les 
Roquetes, que es va endur de 
mans de l’Alcalde el trofeu de 
guanyador. El més destacat 
del partit va ser l’estrena del 
nou marcador electrònic que 
ara té el Camp Municipal Jo-
sep Argelich Juvé.
La Font Cuitora va fer passar 
una bona estona a la quitxalla 
que van anar a disfrutar dels 
“Can seixanta” de la Compa-
nyia Pep López i Sopars de 
Duro, que havia organitzat 
Xarxa. Simultàniament, a la 
Plaça Verdaguer molta gent 
aprofitava per ballar sardanes 
amb la Cobla Sabadell. L’acte 
va acabar amb l’estrena de la 
sardana “La Font del Llargan-
daix”, composada pel capelladí 
Josep Freixas Vivó.
El protagonisme de la nit, mal-
grat el ball amb l’Orquestra 

Exhibició dels Falcons 
de Capellades

Els Falcons van actuar durant 
dos dies pels carrers de la vila, 
demostrant el nivell adquirit en 
només dos anys de vida.
Van actuar els dies 15 al matí, 
el 16 matí i tarda, realitzant les 
seves millors figures i al seu 
màxim nivell, al llarg dels dos 
dies van realitzar:
La Presentació amb 5 puntes, 
Avions de 3, estrenant per pri-
mer cop a plaça l’Avió de 3 Co-
ronat, la Pira 3x2 amb Pi, l’Avió 
de 4 recent figura estrenada i 
molt millorada, Escala de 7, la 
Pira de 9, dos 3,2,1, dues Es-
pelmes, la Tripira amb Pilar de 

3 al mig, el Super vol amb dos 
Pilars, Pilars de 2, Pilars de 3 
i el Carro. Un cap de setmana 
molt intens i molt contents per 
l’execució en totes les seves 
figures, sempre és un orgull 
actuar a casa i una motivació 
per la colla.
Després de la Festa Major, els 
Falcons de Capellades no dei-
xen de treballar de cara a la XIII 
Trobada de Colles de Falcons 
de Catalunya, enguany es ce-
lebrarà el dia 6 de Setembre 
al poble de Castellcir comarca 
del Vallés Oriental.

Venus a la Piscina Blava, va 
ser pel Saudade do Brazil, un 
espectacular sopar-especta-
cle-ball que va omplir la Plaça 
Xica. L’organització del Forn 
l’Espiga va ser tot un èxit.
El dia 16 es va llevar tornat a 
oferir la possibilitat de disfrutar 
d’un pop inflable a la Piscina. 
El temps, però, va ser molt do-
lent i fresc, cosa que va restar-
hi públic.
Tot i així força canalla es va 
animar a gaudir de la Festa in-
fantil d’Escuma, a la Plaça Ver-
daguer. Encara més gent, va 
omplir La Lliga des de tots els 
angles possibles per escoltar 
la C-15 Jazz Band. A la tarda, 
cada dia, molta canalla es va 
deixar pintar per Color-Hadas, 
amb molta imaginació.
Després del participat Joc de 
Pistes que va organitzar l’Aem-
dekp pels carrers i racons de 
Capellades, va començar la 
Mostra d’Entitats, on van pren-
dre part 10 entitats de la vila: 
Gegantets, Capgrossos, Sònia 
i Amics, Falcons de Capella-
des, Coral Noves Veus, Esbart 
Dansot, Gegants de Capella-
des, Grup Teatral, Agrupació 
Casa d’Andalusia i Dimonis de 
Capellades.
La nit va servir per l’empalma-
da: Duet Magma, Bingo de les 
noies del CF Capellades, Ball 

amb Agustin Aspa & Havana 
Club, concert dels Amants de 
Lulú, la disco mòbil de la Plaça 
Catalunya i el Ball de la Bruixa 
Exprés a la Plaça Catalunya. 
Tot acabat amb la Xaranga Ei-
xits de To Vilamarxant i la coca 
gentilesa del Forn l’Espiga.
El darrer dia, diumenge 17 
d’agost, es va llevar amb la pa-
tinada organitzada per la gent 
del hoquei Club Capellades.
A migdia, Arrossada popular a 
la Font Cuitora. L’espectacle 
infantil va portar tothom fins els 

Jardins de la Residència per 
veure les aventures de L’Avi 
Tonet, de la Companyia Jordi 
del Rio, que va omplir el públic 
de gorres. A la Font Cuitora el 
ritme el van posar les Havane-
res i el cremat.
La nit va fer riure els assistents 
a la representació de Don Juan 
Tenorio, amb la Lloll Bertran i 
en Joan Pera.
La Batucada dels Molta Xam-
ba i la Petardada van posar el 
punt i final amb un brindis per 
una Festa Major 2014.

• Fabricants de tubs aletejats, intercanviadors.
• Instal.lacions industrials de vapor, oli tèrmic, 
  aigua i aire comprimit.
• Dipòsits en acer inoxidable i acer al carboni.
• Manteniments industrials.
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Tardor d’obres a la piscina de Piera
PIERA / LA VEU 

Al mes d’octubre, l’Ajuntament 
de Piera iniciarà les obres del 
projecte de remodelació de la 
piscina municipal amb la subs-
titució de la coberta retràctil. 
L’any 1998 es va inaugurar a 
Piera la piscina coberta essent 
la remodelació més important 
que rebia aquest equipament 
des de la seva inauguració. 
Des de llavors han passat set-
ze anys d’ús de la coberta re-
tràctil, una instal·lació que va 
servir de model a la Generali-
tat a l’hora d’ensenyar a altres 
municipis aquest innovador 
sistema de tancament.
Arrel de les fortes ventades 
de principis de febrer de l’any 
passat, que va aixecar algu-
nes planxes de la coberta, es 
va decidir fer un repàs de tota 
l’estructura metàl·lica de la co-
berta, que culminarà amb les 
obres del pròxim mes d’octu-
bre. L’actuació preveu la subs-
titució dels tancaments laterals 
i la coberta retràctil del vas de 
la piscina, inclou també el can-
vi de la unitat humidificadora i 
conductes d’aire, amb la fina-
litat d’aconseguir el benestar 
tèrmic dintre de la superfície 
de la piscina i salubritat. Les 
obres s’iniciaran l’1 d’octubre i 
s’allargaran fins a finals de de-
sembre.
Des de la direcció de la Pisci-
na de Piera i la regidoria d’Es-

A l’octubre començarà la remodelació de la piscina municipal.
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ports s’informa als usuaris de 
la piscina municipal que les ac-
tivitats d’aigua es traslladaran 
provisionalment a la piscina 
de l’escola Agora International 
School Barcelona de Sant Es-
teve Sesrovires, mentre que la 
resta d’activitats dirigides que 
s’organitzen en aquest equipa-
ment continuaran sense can-
vis. L’Ajuntament demana dis-
culpes als usuaris que ja hagin 
reservat l’activitat o s’hagin fet 
socis a partir del setembre pel 
fet de no haver estat informats 
amb anterioritat sobre el tanca-
ment provisional de la piscina.
Unes obres d’aquesta enver-
gadura generen una sèrie de 
molèsties per a tots els usuaris, 
així que per mirar de compen-
sar-les s’han acordat una sèrie 
de mesures a aplicar durant el 
període d’obres:

1.- Rebaixar un 25% la quota 
d’abonat durant els mesos que 
durin les obres.
2.- Mantenir els usuaris infor-
mats puntualment de l’evolució 
de les obres.
3.- Premiar la seva fidelitat du-
rant aquest temps, demanant 
la targeta PDPfidelity a partir 
del 15 de setembre a recepció. 
4.- La Piscina de Piera rega-
larà tres invitacions mensuals 
per a convidar familiars i amics 
a gaudir de la instal·lació. Con-
sulteu les condicions.
5.- Seguir oferint un servei de 
qualitat a la resta de la instal-
lació.
6.- Tot i així, si algun usuari 
decideix donar-se de baixa du-
rant el període d’obres, s’estal-
viarà la matrícula quan es torni 
a apuntar. 

Els Falcons de Piera, a Timisoara (Romania)

PIERA / LA VEU 

S’ha enllestit el programa de 
la Festa Major de Piera, que 
inclou actes del 5 al 14 de se-
tembre organitzats per l’Ajun-
tament de Piera i les entitats 
de la nostra Vila. 
Enguany, el tret de sortida el 
dóna el Devotion Festival, un 
concert pensat per al jovent 
i programat per a la nit del di-
vendres 5 de setembre. En 
aquesta edició tindrem la festa 
del pubillatge, activitats per als 
infants i els joves, trobada de 
colles de diables infantils i cor-
refoc, concerts de nit, activitats 
esportives, exposicions, cer-
cavila amb els Falcons, sarda-

nes, concert i ball per la Diada 
de la Festa Major, botifarrada 
popular, actes de la Diada Na-
cional de Catalunya, repetició 
del musical “El fantasma de 
l’òpera”, el IV Pierrakes o, com 
a novetat, la nit de música en 
català.
Consulteu el programa i les no-
vetats d’última hora de la Festa 
Major 2014 a l’adreça www.vi-
ladepiera.cat/festa-major2014.

Enllestit el programa 
de la Festa Major de Piera

PIERA / FALCONS

Un any més els Fal-
cons de Piera han 
participat en el Vint-
i-setè Aplec Interna-
cional, celebrat en-
guany a Timisoara 
(Romania), els dies 
8, 9 i 10 d’agost. 
Amb molta emoció 
van sortir els falcons 
de Piera el dilluns, 
dia 4 d’agost, camí 
a Timisoara; abans, 
però, farien una 
parada per fer nit a 
Aquileia, un poblet 
italià molt acollidor 
on van poder visitar 
unes restes romà-
niques molt interes-
sants. 
Arribats per fi a Ti-
misoara (i després 
d’unes feixugues 
duanes), els compo-
nents del grup van 
aprofitar per visitar 
la ciutat. 
Al dia següent van anar a visi-
tar els banys d’Hèrcules, molt 
coneguts per la zona i ben pe-
culiars. 

El dia 8 va començar la marató 
d’actuacions. La primera es va 
realitzar en el Parc Botànic. 1 
hora d’actuació en un entorn 
molt acollidor. El dia 9 la prime-

ra actuació es rea-
litzà a la plaça Vic-
toria, i la següent 
va ser durant la 
tarda del mateix 
dissabte amb tots 
els grups partici-
pants, fent una 
cercavila pels car-
rers propers a la 
plaça Victòria i per 
acabar presentant 
un tastet de cada 
grup a dalt de l’es-
cenari. 
El dia següent, 
diumenge, Fal-
cons de Piera i 
Falcons de Bar-
celona van actuar 
conjuntament, i fe-
ren pilars mentre 
sonava “Els Sega-
dors” 
En acabar l’Aplec, 
els falcons van 
tornar a fer parada 
a Aquileia, i van 

poder provar la negre sorra i 
l’aigua calenta del Mar Adriàtic. 
Ara s’acosta una actuació im-
portant, la trobada de Falcons 
de Catalunya el 6 de setembre. 

CAPELLADES / LA VEU 

Els Mossos d’Esquadra han 
denunciat una dona de 48 
anys, de nacionalitat espanyo-
la i veïna de Múrcia per circular 
amb un camió sense disposar 
del permís que l’habilitaria per 
conduir-lo. La denunciada és 
la conductora del vehicle que 
dijous, a les 23.24 hores, va 
patir un accident a la carretera 
C-15 al terme municipal de Ca-
pellades. El vehicle va sortir de 
la via al punt quilomètric 37,9 
i va caure per un marge de 9 
metres d’alçada.
La denunciada conduïa un 
camió que transportava 90 
vedells des d’Estamariu (Alt 
Urgell) a Múrcia. Com a con-
seqüència de l’accident la con-
ductora i el seu acompanyant 
van resultar ferits greus i van 
ser traslladats a l’hospital. Pel 
que fa a la càrrega, al lloc es 

La conductora de l’accident de 
Capellades no tenia permís

van adreçar dos veterinaris del 
parc de Bombers de Matade-
pera per sacrificar els vedells 
malferits i van poder recuperar-
ne amb vida 48. A més, l’acci-
dent també va provocar danys 
lleus a un turisme que circu-
lava correctament per darrera 
del camió.
Les tasques de recuperació 
del vehicle i dels animals que 
transportava es van allargar 
fins a passades les dues de 
la matinada. D’altra banda, 
els agents van haver de tallar 
la via durant hores i desviar 
el trànsit per l’interior del mu-
nicipi de Capellades. A més 
dels Mossos d’Esquadra, en 
l’accident hi van participar nou 
dotacions dels Bombers de la 
Generalitat, dues ambulàncies 
del Servei d’Emergències Mè-
diques (SEM) i Agents Rurals.



Veciana viurà tres dies de Festa Major
VECIANA / LA VEU 

Els propers dies 22, 23 i 24 
d’agost el nucli de Veciana 
s’engalanarà per viure la seva 
festa grossa en honor a la pa-
trona del poble, la Mare de 
Déu de Veciana. Una de les 
novetats amb que es trobaran 
les persones que visitin el po-
ble durant aquests dies seran 
les millores que Diputació de 
Barcelona ha realitzat a la car-
retera BV-1005 entre Copons i 
Veciana. Alhora podran veure 
com els entorns de l’església 
parroquial de Santa Maria de 
Veciana comencen a oferir 
una imatge diferent arran de 
les obres d’arranjament que 
l’Ajuntament  està realitzant 
per dignificar els entorns del 
temple romànic creant-hi una 
plaça i zona d’aparcament. 
Pel que fa la festa grossa la 
comissió organitzadora ha 
confeccionat un programa amb 
actes per a tots els gustos i 
edats. Així tenim que la festa 
començarà el divendres dia 
22 d’agost a 2/4 de 10 de la 
nit amb la sardinada popular a 
la plaça de Ramon Servitje. El 
preu de la sardinada serà de 3 
euros per persona. A continua-
ció el grup de teatre L’Escom-
bra de Sant Guim de Freixenet 
posarà en escena l’obra còmi-
ca TAXI. En acabar l’obra, cap 

Ball de Festa Major a Veciana.
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a la 1 de la matinada, arribarà 
l’hora més esperada pel jovent 
amb la Mojito’s party i la mú-
sica de MDF (Molsosa Desert 
Festival). 
L’endemà dissabte es repren-
dran els actes a 2/4 de 10 de 
la nit amb el ball de revetlla a 
càrrec del grup VERSIÓ ORI-
GINAL, durant el qual s’obse-
quiarà als assistents amb en-
trepans de pa amb tomàquet i 
pernil. 
El diumenge a les 12 del migdia 
es celebrarà la missa en honor 
a la patrona del poble. L’acte, 
que serà oficiat per mossèn 
Enric Garcia i acompanyat per 
les veus de la Coral de Vecia-

na, enguany es realitzarà a la 
plaça de Sant Miquel degut a 
les obres esmentades i que di-
ficulten l’accés a l’església de 
Santa Maria. 
A 2/4 de 7 de la tard comen-
çarà l’espectacle de titelles “El 
llop ferotge” a càrrec de la com-
panyia del Príncep Titolau i una 
hora més tard la cantada d’ha-
vaneres de mà del grup SAC i 
GANXO amb la que es clourà 
la festa grossa d’enguany.
La festa major, que està or-
ganitzada per la comissió de 
festes, compta amb la col-
laboració econòmica de l’Ajun-
tament de Veciana així com de 
diverses empreses de la zona.

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbona 
d’Anoia va aprovar –en la ses-
sió extraordinària del Ple Mu-
nicipal celebrada el dilluns 27 
de juliol- el plec de clàusules 
administratives per treure a 
concurs les obres de reforma 
i rehabilitació de l’antic Ajun-
tament. Els treballs consisti-
ran a remodelar i ampliar el 
dispensari mèdic situat en la 
planta baixa de l’edifici, i a cre-
ar un nou espai destinat a les 
entitats en la planta primera. 
També es millorarà l’acces-
sibilitat de l’edifici. El punt es 
va aprovar amb el vots a favor 
dels 5 regidors del govern (CiU 
i PSC) i les 4 abstenció d’ERC, 
a l’oposició.
Les obres de reforma i reha-
bilitació de l’antic Ajuntament 
surten a concurs amb un preu 
de licitació de 323.008,47 eu-
ros, IVA inclòs. El Consistori 
disposa d’una subvenció de 
300.000 euros del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC) de la Generalitat.
D’acord amb el projecte, la re-
forma permetrà millorar i am-
pliar el dispensari mèdic de la 
planta baixa, que passarà de 
les dues consultes actuals a 
tres: dues de medicina gene-
ral i una d’infermeria. També 
disposarà d’una sala d’espera, 
un magatzem per a infermeria i 
medicacions, i dos banys amb 
un vestuari per al personal. A 
més, s’hi habilitarà un accés 
comú que comunicarà amb 
l’oficina de correus –situada a 
la planta primera- i un vestíbul 
amb accés al nucli d’escales, 
on s’instal·larà un ascensor per 
garantir l’accessibilitat.
En la planta primera, on es 
mantindrà l’actual oficina de 
Correus, s’hi condicionarà el 
nou espai per a les entitats. 
Hi haurà tres despatxos amb 
panys electrònics per a l’ús de 
les associacions segons els 
horaris programats, una sala 
de reunions, i un espai poliva-
lent que podrà acollir múltiples 
activitats, com per exemple 
cursos, tallers o xerrades, en-
tre altres.
L’actuació permetrà fer un salt 
qualitatiu en l’atenció sanitària 
de proximitat als vallbonencs, 

Vallbona aprova importants 
projectes urbanístics

ja que dotarà els professio-
nals i els usuaris del dispensari 
mèdic d’unes millors instal-
lacions. A més, donarà respos-
ta a la necessitat de les entitats 
de Vallbona d’Anoia de dispo-
sar d’un espai on poder dur a 
terme la seva activitat.

Nou col·lector de Vallbonica 
i el polígon del Carol
En el darrer Ple Municipal ex-
traordinari, l’Ajuntament de Va-
llbona va aprovar inicialment el 
projecte per construir un col-
lector d’aigües residuals que 
serà clau per a solucionar els 
problemes de clavegueram a 
la urbanització Vallbonica i al 
polígon industrial del Carol. 
L’Ajuntament compta amb un 
ajut extraordinari del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalu-
nya (PUOSC) de la Generalitat 
de 300.000 euros per finançar 
gran part d’aquesta actuació, i 
l’aprovació  del projecte és el 
pas previ perquè el Consistori 
pugui ara sol·licitar un crèdit a 
la Diputació per completar-ne 
el finançament, i també treure 
a concurs l’actuació. El projec-
te no tindrà cap cost per als 
propietaris de Vallbonica i el 
polígon del Carol.
El projecte consistirà a fer un 
col·lector d’aigües residuals, 
tant domèstiques com indus-
trials, des de la part de dalt 
de la urbanització Vallbonica 
fins a l’estació de bombament 
de la depuradora, passant pel 
Torrent del Carol i per sota del 
túnel de la via del tren. 
A causa de la seva enverga-
dura, el projecte es divideix 
en quatre fases. Inicialment 
se’n trauran a concurs dues: 
les que corresponen als trams 
del col·lector que transcorreran 
per la urbanització Vallbonica i 
pel polígon industrial del Carol. 
Aquests treballs hauran d’estar 
adjudicats abans de final d’any. 
Posteriorment, es licitaran les 
altres dues fases, que es cor-
responen al tram del col·lector 
que uneix Vallbonica i Piera, i 
al tram del torrent del Carol.
El projecte es va aprovar amb 
els vots a favor de l’equip de 
govern (CiU i PSC) i l’absten-
ció d’ERC.  

Polígon del Carol.

Vallbona també viu la seva Festa Major
VALLBONA D’ANOIA / LA VEU 

Vallbona d’Anoia celebra 
aquest cap de setmana –del 
divendres 22 al diumenge 24 
d’agost- la Festa Major de 
Sant Bartomeu. La regidoria 
de Cultura i Festes de l’Ajunta-
ment –amb la col·laboració de 
la Parròquia i els Falcons- han 
organitzat una àmplia agenda 
d’activitats. 
En el capítol de novetats des-
taca la cursa d’andròmines que 
tindrà lloc dissabte a la tarda i 
en què hi pot participar tothom 
que tingui ganes de descar-
regar una mica d’adrenalina i 
passar una bona estona. Les 
inscripcions encara continuen 
obertes fins al dia 21 d’agost.
Una altra novetat serà l’es-
pectacular actuació que els 
Falcons de Vallbona i de Piera 
oferiran a la piscina municipal, 
aixecant les seves originals 
construccions humanes des de 
dins l’aigua.
També per primera vegada, la 
Festa Major serà l’escenari de 
dues activitats que en anys an-
teriors se celebraven en altres 
dates: el campionat de botxes i 
la pedalada popular.
A més, la programació d’aquest 

2014 també inclou el ball de 
Festa Major amb el grup De 
Gala, el sopar popular i el kara-
oke –activitat que se celebrarà 
per tercer any consecutiu, des-
prés de la multitudinària aco-
llida que ha rebut en les dues 
edicions precedents-, i el tradi-
cional ofici religiós en honor a 
Sant Bartomeu, el patró de Va-
llbona. Així mateix, els més pe-
tits gaudiran amb els inflables 
d’aigua i una festa d’escuma.

Divendres 22 d’agost
A les 22.30h a la plaça, Ball 
amb el grup De Gala.
Dissabte 23 d’agost
A les 09.30h, Pedalada popular
(Sortida de La Miranda i arriba-
da al parc del poliesportiu). 
A les 19.00h a la plaça, Cursa 
d’andròmines i trastos vells. 
(Sortida al C/ Nou, darrere de 
l’Ajuntament, i arribada al C/ 
Pèlag Roquer). Premis: 300, 
200 i 100 euros.
A les 21.30h a la plaça, Sopar 
popular i karaoke. (Pa amb to-
màquet, botifarra, aigua, gelat 
i cava). Preu: 3€. Venda de 
tiquets a l’Ajuntament fins al 
dilluns 18 d’agost (horari d’ofi-
cina).

Diumenge 24 d’agost
A les 09.30h, Campionat local 
de botxes. (09.30h: esmorzar 
per als participants). (10.30h: 
composició de tripletes). 
(13.30h: lliurament de premis). 
Preu de la inscripció: 2€ per 
persona.
A les 11.00h a l’església, Ofici 
religiós de Sant Bartomeu.
A les 12.30h a la piscina muni-
cipal, Actuació dels Falcons de 
Vallbona i Piera.
De les 17.00h a les 19.00h, In-
flables d’aigua.
De les 19.00h fins a les 20.00h 
al C/ Pèlag Roquer (sota la 
zona esportiva), Festa d’escu-
ma.

Acte de l’ANC
L’ANC realitzarà el 24 d’agost 
l’última recollida de signatures 
dintre de la campanya SIGNA 
UN VOT a Vallbona. Es donarà 
informació sobre la “V” de l’11 
de setembre (inscripcions a la 
V, als autocars, al tren, a la bi-
cicletada), i sobre el 9N, el mo-
saic que es realitzarà propera-
ment a Montserrat i es vendrà 
marxandatge. Durant l’acte, 
l’ANC convidarà a pa amb xo-
colata i a pa amb vi i sucre.
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L’odenenc Bernat Seuba es proclama campió 
de la segona prova del Mundial de BikeTrial
Òdena, seu del Mundial • La selecció catalana i el municipi anoienc han estat els altres dos triomfadors de la prova

Seuba durant una de les zones ubicada en el marc incomparable del Castell d’Òdena.

Els tres guanyadors sèniors de la prova, amb l’odenenc al graó més alt del podi. 

BIKETRIAL / LA VEU

Aquest cap de setmana pas-
sat, Òdena va ser la capital 
del món del ‘biketrial’ acollint 
la segona prova puntuable del 
campionat Mundial. La prime-
ra prova es va celebrar a Bueu 
(Galícia), mentre que la sego-
na ha tingut lloc a Òdena, qui 
ha donat el relleu a Tanvald 
(República Txeca) on es dis-
putarà la tercera i última de 
les proves puntuables, on es 
decidirà el campió absolut del 
món en aquesta modalitat.
Durant tot el cap de setmana 
doncs, el municipi anoienc 
d’Òdena va ser un autèntic 
circuit de ‘biketrial’. Més de 
cent pilots de dotze països di-
ferents, Catalunya, Espanya, 
Andorra, Eslovàquia, Itàlia, 
Japó, França, Regne Unit, 
Txèquia, Alemanya, Letònia 
i Suècia, es van donar cita al 
municipi per a seguir els dife-
rents espais de competició.
En total es van habilitar deu 
zones amb un nivell molt alt 
segons els mateixos ‘bikers’; 
tres de les zones estaven 
ubicades en zona urbana i 
set en zona rural i boscosa. 
En aquest sentit, l’ajuntament 
d’Òdena ha volgut agrair la 
coŀlaboració dels propietaris 
forestals, que han cedit espais 
per a poder-hi desenvolupar 
algunes de les zones.

Dissabte i diumenge de 
competició
Dissabte es va iniciar la com-

petició amb les categories 
infantils i femenines i a la tar-
da va tenir lloc la cerimònia 
d’obertura i la presentació de 
tots els equips participants. 
A l’acte, a més de l’alcalde 
d’Òdena, Pep Solé, acompa-
nyat dels regidors de govern, 
el president  de la Biketrial 
Associació Catalana, Josep 
Abant, i el vicepresident de la 
Bike Trial International Union, 
Giuliano Galieni, hi van par-
ticipar representats del pubi-
llatge de Catalunya, qui van 
ser el encarregats de portar 
les banderes representats de 
cada delegació. L’endemà diu-

menge es va disputar la prova 
absoluta en categoria junior, 
sènior i elit, la qual va acollir 
un nombrós públic, tant del 
municipi com de fora, que va 
poder gaudir d’una matinal es-
portiva d’allò més complerta.
El punt i final, però, a la sego-
na prova del Campionat del 
món de BikeTrial va ser l’ac-
te de lliurament de premis del 
diumenge a la tarda, en el que 
la selecció catalana i Bernat 
Seuba van ser els protagonis-
tes. I és que l’odenenc es va 
proclamar campió de la prova 
en la categoria Sènior, repe-
tint el mateix podi que va fer 

a Bueu, fa poques setmanes, 
en la primera prova del Cam-
pionat; mentre que la selecció 
catalana també va resultar la 
guanyadora d’aquesta pro-
va, essent la campiona per 
equips.

Bon paper de la selecció
catalana
Cal destacar també la primera 
posició absoluta en la catego-
ria femenina elit de la deu ve-
gades campiona del món de la 
especialitat, la catalana Gem-
ma Abant. La segona posició 
en elit masculí va ser per a 
Rafa Tibau i la setena posició 
va recaure en el també ode-
nenc i germà de Bernat Seu-
ba, Marc Seuba, en aquesta 
cas en categoria Junior.
D’altra banda, l’empresa orga-
nitzadora de l’esdeveniment, 
Ocisport,  valora molt positi-
vament el campionat. Ramon 
Prat, responsable de la prova 
manifestava que “tot el cap de 
setmana ha estat ple de feli-
citacions per part dels corre-
dors i acompanyants vinguts 
d’arreu  del món, de la bona 
acollida del municipi d’Òdena i 
la seva gent, la comoditat dels 
espais habilitats per l’acampa-
da, per l’alt nivell de qualitat de 
l’organització, i tot i ser difícils, 
per les espectaculars zones 
que s’han trobat”.
L’alcalde d’Òdena, Pep Solé,  
apunta que acollir un esde-
veniment com aquest és una 

mostra de l’aposta que fa 
l’ajuntament per l’esport i en 
concret per al ‘biketrial’, “un 
esport que  té un alt nivell de 
pràctica i tradició al nostre 
municipi però també és la pro-
moció d’Òdena, del territori, 
la dinamització de l’activitat 
econòmica, de l’activitat social 
i un futur segell d’identitat del 
municipi”. Solé es mostrava 
satisfet pel desenvolupament 
del Campionat, la satisfacció 
dels pilots i equips participants 
i la bona afluència de públic al 
llarg del cap de setmana. 

Altres podis
Altres podis de la prova han 
estat els següents:

Classificació per nacions
1. Catalunya
2. Txèquia
3. Regne Unit 

Categoria Junior
1.Arvis Dermaks. Nació: Letò-
nia . Peus: 42
2.Ondrej Senk. Nació: Txè-
quia . Peus: 42
3.Marco Bonalda. Nació: Ita-
lia. Peus: 49

Cateogria Sènior
1.Bernat Seuba. Nació: Cata-
lunya. Peus: 21
2.Martin Kakac. Nació: Txè-
quia. Peus: 30
3.Joan Figueras. Nació: Cata-
lunya. Peus: 31
4.Juan Pedro Garcia. Nacío: 
Espanya. Peus: 31
9. Ferran Granollers. Nació: 
Catalunya. Peus: 66
10. Nacho Hereida. Nació: Ca-
talunya. Peus: 66
15. Marc Viñas. Nació: Catalu-
nya. Peus: 80
16. Jordi Morato. Nació: Cata-
lunya.  Peus: 100

Categoria Elit 
1.Vaclav Kolar. Nació Txèquia. 
Peus: 36
2.Rafael Tibau. Nació Catalu-
nya. Peus: 43
3.Raul Gutierrez. Nació: Espa-
nya . Peus: 47
7. Àngel Batlle. Nació: Catalu-
nya. Peus: 70
8. Armand Mollà. Nació: Cata-
lunya. Peus: 70

Caldrà esperar a la darrera 
prova per a conèixer el campió 
del món d’enguany. 
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L’atleta del CAI, Eduard Viles, 
participa als Campionats Europeus

Viles durant la prova dels 100m llisos celebrada el passat dimarts. 

ATLETISME / IGNASI COSTA

L’atleta del CA Igualada Pe-
tromiralles, Eduard Viles, va 
participar dels dies 12 al 17 
d’agost, en les proves dels 
100m llisos i dels relleus de 
4x100m als Campionats d’Eu-
ropa Absoluts que es van dur 
a terme al Letzigrund Stadium 
de Zuric (Suïssa), formant part 
de la selecció espanyola ab-
soluta.
L’atleta de Mediona era sisè 
de la seva sèrie classificatòria, 
el dimarts 12 d’agost a la tar-
da, en la prova de 100m llisos, 
amb un registre de 10”57, en 
el seu debut en proves indivi-
duals en aquesta competició, 
el que no li va donar l’accés 
a la semifinal. Segons decla-
racions del propi atleta català, 
“Cal ser realista i crític amb mi 
mateix per entendre la mala 
carrera que m’ha sortit.
Un cop a la pista, la inexperi-
ència i la concentració m’han 
començat a jugar una mala 
passada. La sortida ha sigut 
dolenta, i a partir d’aquí no he 
sabut concentrar-me ni tenir el 
cap fred com per reaccionar 
a temps. Solament he pogut 
avançar al portuguès de la 
meva dreta i la resta ja esta-
ven molt lluny per agafar-los. 
No m’he sentit dins de la lluita 
per la carrera i això és el més 
decebedor. El temps ho diu 
tot, lluny de les meves millors 
marques de l’any. No he estat 

a l’altura del campionat”.
D’altra banda, el dissabte 
passat a la tarda, Eduard Vi-
les formava part de l’equip 
estatal del relleu de 4x100m, 
amb Sergio Ruiz, Iván Jesús 
Ramos i Adrià Burriel. Viles 
va efectuar una gran prime-
ra posta del relleu, efectuant 
també un molt bon canvi del 
mateix, peró dissortadament 
tingueren d’abandonar en la 
segona s/f per problemes en 
la transició del relleu entre el 
segon i el tercer rellevistes, 
Sergio Ruiz i Iván J. Ramos, 
el que els deixava fora de la 
final de la prova, que es va 
dur a terme diumenge a la tar-
da amb el triomf de l’equip de 
Gran Bretanya.
La delegació estatal als eu-
ropeus, formada per un total 
de 74 atletes, 43 homes i 31 
dones, dels quals disset eren 
atletes catalans, amb deu ho-

mes i set dones, assoliren un 
total de sis medalles i 22 llocs 
de finalista en les diferents 
proves. Les medalles foren,  
dues d’Or per al marxador 
Miguel Angel López en els 
20 Quilometres Marxa, amb 
1h19’44’’, i per a la càntabra 
Ruth Beitia en Salt d’Alçada, 
amb 2,01m; un d’Argent per al 
llançador malagueny Borja Vi-
vas, amb 20,86m en el llança-
ment del Pes, i tres de Bronze, 
per al lloretenc Àngel Mullera 
en 3.000m Obstacles, amb 
8’29”16, per a Indira Terrero en 
400m llisos amb 51”38, i per a 
Diana Martín en els 3.000m 
Obstacles, amb 9’30”70; amb 
un gran paper dels atletes.
Les proves es van poder se-
guir mitjançant la transmissió  
televisiva en directe per Tele-
deporte i Eurosport, i també 
per internet a la pàgina web 
de la RFEA.

Pons i Haro participaran per primera vegada amb el Ford. 

Avui comença el Ral·li 
Alemanya amb l’anoienc Haro
MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

A les vuit d’aquest divendres 
matí comença a Trier, la nove-
na prova puntuable pel campi-
onat del món de ral·lis (WRC), 
el Ral·li Alemanya, amb la 
participació del  pilot osonenc 
Xevi Pons, copilotat per l’ode-
nenc Àlex Haro de Moto Club 
Igualada amb Ford Fiesta R5. 
A l’igual que en tots els ral·lis 
del mundial, l’igualadí Pep Re-
quena de MCI és el responsa-
ble de classificacions dins l’or-
ganigrama de l’empresa SIT.
Són sis doncs, els trams cro-
nometrats que es disputen 
avui divendres, dels que tres 
son diferents i els pilots els 
faran dues vegades cadascun 
d’ells. Demà dissabte hi ha 
quatre trams a disputar, dues 
vegades cadascun, i destaca 
el de Panzerplatte Lang de 
més de 42 quilòmetres. D’al-
tra banda, la darrera etapa, la 
del diumenge, consta de dos 
trams en què els pilots es dis-
putaran dues vegades, sent el 
darrer el de Grafschaft amb 
l’habitual ‘power stage’.
En aquest cas, seran trams 
cronometrats, tots ells d’asfalt 
i que tenen com característica 
principal que es disputen per 

una zona militar alemanya 
i també per carreteres molt 
estretes situades entre les vi-
nyes que produeixen una vari-
etat de raïm blanc anomenada 
Riesling, del que surt l’apreciat 
vi alemany.

Nou Ford Fiesta R5
Aquest Ford Fiesta R5 amb el 
que hi participen Pons i Haro 
el van estrenar el mes de juny 
en el ral·li belga de Ypres pun-
tuable per l’europeu amb el 
que tingueren que abandonar 
per una lleugera sortida de 
carretera. El cotxe amb el que 
enguany també tenen previst 
participar en el Ral·li França 
i en el de Catalunya-Costa 
Daurada.
Com en tots els ral·lis de la 
temporada els Volskwagen 
Polo R WRC de Ogier, Latva-
la i Mikkelsen surten favorits 
per la victòria final, tot i que 
els Hyundai i20 WRC pilotats 
per Neuville,  el càntabre Sor-
do i Bouffier també tenen molt 
bones opcions. Així mateix, i 
com aspirants a les primeres 
posicions, hi ha els Ford Fi-
esta RS WRC de Hirvonen i 
Evans, i els Citroën DS3 WRC 
de Ostberg i Meeke.

Albert Moreno acaba en desè
lloc al Campionat d’Europa de Triatló

El CFS Can Titó busca 
jugadors Cadets i Juvenils

FUTBOL / LA VEU

El CFS Can Titó Vilanova 
busca jugadors per la prope-
ra temporada 2014-2015, en 
concret jugadors per comple-
tar les següents categories 
federades, Cadets (nascuts al 
2000 i 1999) i Juvenils (nas-

cuts al 1998,1997,1996).
Els entrenaments començaran 
el proper dimarts 26 d’agost al 
Pavelló Can Titó de Vilanova.
Així, aquells que van néixer 
en alguns dels anys anteriors 
i volen practicar l’esport del 
futbol sala, poden dirigir-se al 
Club Futbol Sala Can Titó de 
Vilanova del camí, que dispo-
sa d’unes bones instal·lacions 
pròpies (pavelló poliesportiu 
de Can Titó),  amb un excel-
lent equip tècnic 100% quali-
ficat. Els interessats no dubtin 
en respondre al correu cantito-
vilanova@gmail.com, al Face-
book FS Can Titó Vilanova o al 
telèfons 687 050 665 (Jordi) o 
658 235 369 (Fran).

ATLETISME / LA VEU

A la població de Wiesbaden 
(Alemanya), es va celebrar la 
setmana passada el campio-
nat de triatló de mitja distància 

amb la participació de l’ano-
ienc Albert Moreno.
La cursa es va desenvolupar 
sense incidències fins acaba-
da la bicicleta, en què fins allà, 

Moreno sempre es va mante-
nir amb el grup principal cap-
davanter.
A la sortida de l’aigua, sortia a 
1’58’’ del cap però en aquest hi 
ha havia el màxims favorits a 
la victòria. Al tram de ciclisme 
tot es va fusionar molt fins que 
al quilòmetre 60, Aernouts va 
marxar amb solitari assolint, 
en acabar aquesta disciplina, 
uns tres minuts d’avantatge 
amb la resta de competidors 
que formaven el primer grup, 
on es mantenia l’Albert des-
prés de remuntar i enllaçar 
amb tots els importants.
Ja al tram de running, en un 
circuit molt ràpid, les sensaci-
ons que van aparèixer a  tri-
atleta igualadí, eren de can-
sament i ja sense poder de 
reacció per intentar un pòdium 
que no va ser possible. Al fi-
nal top 10 amb un temps de 
4h16’45’’.
El pòdium el varen ocupar, 
l’esmentat Aernouts, seguit 
del australià Roberson i de 
l’alemany Clavel.

Moreno a la seva arribada a meta durant la prova disputada a Alemanya. 
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Ferrer amb les tres medalles aconseguides a Montreal. 

L’igualadí Enric Ferrer obté 
tres medalles en el Campionat 
del Món de Natació de màsters
NATACIÓ / LA VEU

Enric Ferrer i Solà va participar 
en el Campionat del Món de 
Natació de Màsters que es va 
celebrar a Montreal (Canadà) 
del 27 de juliol al 10 d’agost, 
aconseguint fins a tres meda-
lles. Ferrer va fer medalla de 
plata en la categoria de 80 a 
84 anys, en ser segon en la 
prova de 200m esquena amb 

un temps de 3’53’’52. En els 
100m esquena va finalitzar en 
quarta posició, obtenint meda-
lla i diploma; en 50m esquena 
fou novè, aconseguint també 
medalla i diploma. En aquests 
campionats mundials hi van 
participar prop de 8.000 ne-
dadors de 97 països diferents, 
que van disputar les diferents 
modalitats de natació.

L’Igualada HC va començar diumenge 
els entrenament de pretemporada

El primer entrenament de pretemporada va tenir lloc a la platja de Vilanova i la Geltrú. 

HOQUEI / LA VEU

L’equip de la temporada 2014-
2015 de l’Igualada Hoquei 
Club, sota la direcció tècnica 
de Francesc Monclús, va co-
mençar diumenge passat a 
la tarda els entrenaments de 
pretemporada a la platja de Vi-
lanova i la Geltrú i després van 
sopar plegats per a començar 
a cohesionar el grup que pa-
teix poques novetats respecte 
a l’equip de la temporada pas-
sada.
L’equip igualadí que per ter-
cera temporada entrenarà 
Francesc Monclús tindrà com 
a segon entrenador a Joan 
Pont. El cos tècnic el comple-
ta el preparador físic, Carles 
Mínguez, que afronta la seva 
segona temporada en el club 
després d’un exceŀlent treball 
la temporada passada. Pel 
que fa als jugadors, continuen 
respecte la temporada pas-
sada els porters Elagi Deitg i 
Àlex Ferrer, i com a jugadors, 
el capità Ton Baliu i els juga-
dors Sergi Pla, Joan Muntané, 
Met Moles, Jassel Ollé i Nil 
Garreta. L’única cara nova és 
el davanter igualadí Dani Ló-
pez, que afronta la seva se-
gona etapa al club després de 
jugar la temporada passada al 
Vilanova. Completen l’equip 
els joves del planter Albert 
Querol, Edgar Peralta, César 
Vives i Manel del Valle, més la 
resta de jugadors júniors i ju-

venils que poden combinar els 
entrenaments amb el primer 
equip.
La setmana passada l’entitat 
va poder lligar un partit amis-
tós internacional contra l’equip 
francès del Saint Omer que 
tindrà lloc el proper dijous 28 
d’agost i que servirà per a 
fer la presentació de tots els 
equips i seccions de l’entitat. 
La presentació començarà a 
1/4 de nou del vespre i poste-
riorment, a 3/4 de nou es ju-
garà el partit amistós interna-
cional contra l’esmentat equip 
que també jugarà la Copa de 
la CERS enguany com és el 
Saint Omer.
Aquest nou Igualada té previst 
disputar fins a 10 partits amis-
tosos en el decurs de la pre-
temporada abans de l’inici de 
l’OK Lliga el 20 de setembre a 
la pista del Calafell. Els partits 
amistosos previstos són, di-

vendres 22, a 2/4 de nou del 
vespre, Monbus Igualada HC 
– CE Noia (Copa Penedès).
Dimarts 26, a 2/4 de nou del 
vespre, Monbus Igualada HC 
– Reus Deportiu (Copa Pene-
dès).
Dijous 28, a 3/4 de nou del 
vespre, Monbus Igualada HC 
– Saint Omer (Presentació).
Dimarts 2 de setembre, a 2/4 
de deu del vespre, Lleida Llis-
ta Blava – Monbus Igualada 
HC.
El 5, 6 i 7 de setembre, la Fase 
Final Copa Penedès a Vila-
franca del Penedès.
Dimarts 9 de setembre, a 2/4 
de nou, Monbus Igualada HC 
– SHUM Maçanet.
El 13 i 14, el Torneig Dona Ma-
rinera a Lloret amb Voltregà, 
Lloret i Mataró.
I finalment, dimarts 16, a 2/4 
de nou del vespre, Monbus 
Igualada HC – CP Vilanova. 

Igualada acull demà l’I-bloc, 
un Open d’escalada en bloc

D’esquerra a dreta: Ubals, Martin, Moreno, Palau, Torelló, Gual (entrenador) i Aracil.

NATACIÓ / LA VEU

El passat diumenge 3 d’agost 
es va celebrar la 65a Traves-
sia d’Estiu de Sitges, amb una 
participació de més de 500 
nedadors, i amb un mar relati-
vament mogut tot i els dies de 
tempesta precedents.
La secció de Màsters del CNI 
va participar amb set neda-
dors a la prova de 2200 me-
tres, dels quals tres van pujar 
al podi de campions a les res-
pectives categories, Rober-
to Martin, Irina Torelló i Lola 
Palau, millorant les aconse-
guides l’any anterior. A més, 
en global, els nedadors de la 
secció van millorar els temps 
i posicions respecte l’any an-
terior, fruït d’uns entrenaments 
específics per travesses.
Així, els resultats van ser, Ge-
rard Gual va arribar 52è de la 
general i 6è de la seva cate-
goria, Marc Aracil va arribar 
70è de la general i 13è de la 
seva categoria, Irina Torelló va 
arribar 76a de la general i 2a 

de la seva categoria, Roberto 
Martin va arribar 99è de la ge-
neral i 3r de la seva categoria, 
Dolors Palau va arribar 107a 
de la general i 2a de la seva 
categoria, Antonio Romero 
va arribar 189è de la general 
i 42è de la seva categoria i 
Savi Ubals va arribar 227è de 
la general i 51è de la seva ca-
tegoria. 
També cal comentar que el 
veterà Jordi Mestre, del CNI 

Els màsters del CNI milloren resultats 
a la 65a Travessia d’Estiu de Sitges

Igualada, va assolir la primera 
posició a la seva categoria a la 
prova de 800 metres amb un 
temps de 21’50”.
Apart de la secció de Màsters, 
van participar també a la pro-
va de 2200 amb el CN Igua-
lada altres nedadors del club 
que també feren un bon paper.
La secció de Màsters seguirà 
els seus entrenaments per 
preparar-se a properes traves-
ses com el Port o Sau. 

Cal Fon acollirà un dels recorreguts de la prova. 

ESCALADA / LA VEU

Demà, dissabte 23 d’agost, 
coincidint amb la festa ma-
jor d’Igualada, se celebrarà 
la 3a edició de l’I-bloc, Open 
d’escalada en bloc d’Igualada.
Ingravita, a través de l’entitat 
Egan, organitza aquesta pro-
va en que es preveu superar 
els 170 participants.
Aquesta competició popular 
està enfocada a tothom, tant 
nens com principiants o ex-
perts. És una prova on cadas-
cú pot escalar i sumar punts 
en funció de les seves possi-
bilitats, i els qui sumen més 
puntuació passen a la final.
El funcionament és a l’estil 
americà, és a dir, cada parti-

cipant tindrà 40 recorreguts 
per completar de diferents di-
ficultats. Es tractarà d’escalar 
el màxim número de vies utilit-
zant només les preses marca-
des, des de l’inici fins al final.
Hi haurà 4 hores per fer-ho, de 
manera que es puguin gestio-
nar els intents i els descansos, 
i a més les zones d’escalada 
seran a la plaça Cal Font i a 
les instaŀlacions d’Ingravita.
En finalitzar la competició, hi 
haurà un sorteig de material 
per a tots els participants. 
Els horaris seran al matí de 
10h a 13h, per a les categori-
es infantils fins a 12 anys; i a 
la tarda, de 16h a 20:30h, per 
als adults.
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L’Schola Cantorum d’Igualada celebra amb 
una exposició els seus 75 anys de fundació
MÚSICA / LA VEU

En motiu de la pròxima inici-
ació de la celebració del 75è 
aniversari de la fundació de 
l’Schola Cantorum d’Igualada, 
aquesta coral ha organitzat 
una exposició al vestíbul de la 
Biblioteca Central, que es va 
inaugurar el passat dimecres 
20 d’agost i restarà oberta fins 
al proper 20 de setembre.
En aquesta exposició es mos-
tra un recull de fotografies i 
diverses publicacions histò-
riques de la coral igualadina 
produïdes durant el transcurs 
d’aquests anys. La coral dis-
posa en els seus arxius d’ex-
tensos reportatges de la seva 
activitat des de l’inici fundaci-
onal, que va tenir lloc a finals 
de l’any 1939, fins els nostres 
dies; per tant, aquesta exposi-
ció es tracta d’un breu resum 
de la seva dilatada existència. 

Mestre Joan Just
Cal recordar que aquesta enti-
tat coral fou fundada pel mes-
tre Joan Just, juntmanet amb 

El grup de cantaires que fundaren l’Schola Cantorum al costat del seu mestre i principal fundador de la coral, Joan Just. 

un grup de cantaires que es 
mostren en la fotografia que 
acompanya aquest text. 
Joan Just va ser un músic, 
mestre de música i composi-
tor nascut a Sant Cugat Ses-

garrigues però molt vinculat a 
Igualada, quan s’hi va traslla-
dar l’any 1931, per substituir 
el mestre Manuel Borgunyó 
com a director del Conserva-
tori de l’Ateneu Igualadí de la 

Classe Obrera, i romangué en 
el càrrec fins a la seva mort. 
La seva vinculació amb la ciu-
tat féu que fos homenatjat per 
l’ajuntament d’Igualada, que li 
atorgà la Placa del Mèrit Artís-

tic, l’any 1958, i el nomenà Fill 
Adoptiu de la Ciutat, al 1960. 
A més a més, l’any 1997, en 
ocasió del centenari del seu 
naixement, s’instaŀla una pla-
ca commemorativa a la Tossa 
de Montbui. També cal res-
saltar que de tots els cantai-
res que han cantat a la coral 
durant tots aquests anys, n’hi 
ha tres que van entrar amb el 
mestre Just i encara continu-
en en l’actualitat; són, Jaume 
Pares, Josep Palomas i Antoni 
Ribera, tots ells amb una anti-
guitat superior als 60 anys. 

Actuacions de Festa Major
La coral en aquests moments 
està dedicada a l’assaig de les 
properes actuacions com són 
la del proper diumenge, 24 
d’agost, en el marc de la Fes-
ta Major d’Igualada, amb l’ofici 
de Sant Bartomeu a la Basíli-
ca de Santa Maria, i el proper 
dimarts 26 també, en honor a 
Santa Teresa de Jesús Jornet 
i Ibars a la capella de la Llar 
del Sant Crist. 

Ahir es va presentar en societat la 
segona edició del RumbaKP festival

MÚSICA / LA VEU

Els joves organitzadors del 
II RumbKP de Capellades, 
el primer festival de rumba 
catalana del país, van do-
nar a conèixer als anoiencs 
les novetats del certamen, 
el cartell, les activitats del 
festival i l’espot d’enguany, 
en la presentació pública 
de la segona edició del fes-
tival, que va tenir lloc ahir 
dijous 21 d’agost. 
L’acte es va celebrar al Mu-
seu Molí Paperer de Cape-
llades i amb la presència 
dels integrants de l’entitat 
juvenil organitzadora del 
Festival, l’alcalde de Cape-
llades, Marcel·lí Martorell, i 
representants del grup Ter-
ratombats, que van oferira 
alguns temes en acústic. 
L’acte també va servir 
per presentar l’espot del 
II RumbKP, que ha estat 
rodat a Capellades i que  
gira al voltant de la figura 
del ventilador, figura que 
enguany els organitza-

dors del festival han volgut 
incorporar per tal que sigui 
un objecte identificador del 
festival. El ventilador re-
presenta simbòlicament la 
Rumba del Ventilador, i al-
hora també l’estiu, la calor, 
i els sons càlids, un símbol 
que identifica el que és i vol 
ser el RumbKP Festival.

Venda d’entrades
D’altra banda a partir d’ahir 
també, ja es poden adquirir 
les entrades als tretze punts 
de venda. La llista dels punts 
de venda es podran trobar 
a totes les plataformes de 
difusió del festival: pàgina 
web i xarxes socials. A més, 
també es poden adquirir per 
Internet a través de la plata-
forma Codetickets.com 

Activitats
L’organització del festival va 
aprofitar l’acte de presen-
tació per fer públic el llistat 
d’activitats que formaran 
part de la programació d’ac-

tes durant el mateix i únic 
dia de festival, el 10 de se-
tembre, i que incorporarà 
algunes propostes sorpre-
nents i interessants. 
El II RumbKP es durà a ter-
me, doncs, la vigília de la 
Diada Nacional, el dia 10 
de setembre, a les onze de 
la nit a l’esplanada del car-
rer del Fossar de Capella-
des. El cartell compta amb 
grups de primera línia com 
són Bongo Botrako, Oques 
Grasses, Terratombats i 
DJ OGT. Les entrades cos-
ten 10 euros en la compra 
anticipada. 
El festival està organitzat 
per l’Associació Juvenil 
RumbKP, una entitat sense 
ànim de lucre de Capella-
des formada per joves em-
prenedors i amb inquietuds 
i que tenen com a objectiu 
revitalitzar, a través de la 
cultura, l’economia del mu-
nicipi i incrementar l’oferta 
d’oci per a la gent jove de 
Capellades. 

Pep Valls, finalista en un 
concurs d’escultura a Dubai

Imatge virtual del projecte finalista que va presentar el dissenyador igualadí. 

DISSENY / LA VEU

El dissenyador igualadí Pep 
Valls, amb el seu treball titulat 
“Health”, va ser un dels fina-
listes del concurs d’escultura 
Healthpoint / Art prize, convo-
cat per l’International Emer-
ging Artist de Dubai. L’obra 
presentada a concurs formarà 
part de l’Hospital Healthpo-
int que la companyia de salut 
Mubadala Healthcare té a la 
Zayed Sports City de Dubai. 
Més concretament, anirà coŀ-
locada sobre una font d’aigua 
que es troba davant de la seva 

entrada principal i les dimen-
sions de la mateixa poden es-
tar al voltant dels set metres 
d’alçada en funció de les pro-
porcions visuals de l’espai i el 
pressupost final.
En aquesta fase final han 
quedat seleccionats treballs 
presentats per artistes d’arreu 
del món; Emirats Àrabs, Co-
lòmbia, Holanda, Iran, França, 
Marroc, Estats Units, Grècia 
Tailàndia i Mèxic. La dotació 
del premi és de 5.000 dòlars 
pel guanyador més els costos 
de construcció de l’escultura.
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L’artista Lourdes Fisa presenta
la seva nova obra a la sala Artèria

Cartell de l’exposició que tindrà lloc a la sala Artèria el proper mes de setembre. 

EXPOSICIÓ / LA VEU

La sala d’exposicions Artèria 
d’Igualada, situada al carrer 
de l’Argent, acollirà des del 
proper 9 de setembre i fins al 
26 d’octubre, la nova obra de 
l’artista manresana, Lourdes 
Fisa (www.lourdesfisa.com), 
“Eingang i Haus 11-17”. La in-
auguració de l’exposició serà 
el proper 9 de setembre a les 
vuit del vespre. 
Com a conseqüència de com-
plir-se el 25è aniversari de la 
caiguda del mur de Berlín, 
Lourdes Fisa realitza una ex-
posició i revisa fins a quin punt 
la seva estada a Alemanya, 
abans de la caiguda del mur, 
ha influït en la seva trajectòria 
creativa, que a més coincideix 
amb els anys que porta ex-
hibint el seu treball arreu del 
món. Segons Ramon Casalé, 
de l’Associació Internacional 
de Crítics d’Art, “el treball de 
Fisa se’l pot considerar com 
a molt singular, diferenciant-
lo d’altres artistes de la seva 
generació, tant per les diver-
ses tècniques emprades –la 
fibra de vidre, les transparèn-
cies, les veladures...-, com per 
l’aportació original i creativa 
que s’adverteix en cadascu-
na de les seves composicions 
abstractes, on també aparei-
xen elements que indiquen 
una part de la realitat que li 
preocupa”. 
L’exposició porta com a títol 
Eingang i Haus, 11-17, que 
també és el nom de l’obra que 

ocupa un lloc preferent a la 
galeria. Es tracta d’una gran 
peça rectangular en la que fi-
gura una placa que la pròpia 
artista va adquirir en un recent 
viatge a Berlín, i que invita a 
l’espectador a entrar a con-
templar les pintures, gravats 
i cartes personals que confi-
guren una part, possiblement 
la més intimista i personal, del 

seu treball creatiu. Ella matei-
xa assenyala que aquestes 
obres formen part de la “me-
mòria, d’allò viscut, del pas-
sat, del present, i del que ha 
de venir”.
Així, des del proper 9 de se-
tembre i fins a finals d’octubre 
es podrà visitar l’obra d’aques-
ta artista tan sigular i amb re-
nom internacional. 

El 31 d’agost acaba el termini per a presentar les fotografies al concurs. 

Darrers dies per a presentar-
se al concurs de la Biblioteca
FOTOGRAFIA / LA VEU

El 31 d’agost acaba el termini 
per presentar les fotos del V 
Concurs fotogràfic “Els llibres 
viatgers” de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada, que vol servir 
per promoure la lectura durant 
les vacances d’estiu. Els par-
ticipants poden presentar un 
màxim de dues imatges, ja si-
gui per correu electrònic, per-
sonalment o a través de l’es-
deveniment del Facebook de 
la Biblioteca (www.facebook.
com/biblioteca.centraldiguala-
da). En aquestes imatges s’ha 
de veure una persona llegint, 
algun llibre o un entorn rela-
cionat amb la lectura. Un any 
més, i per gentilesa de Roig 
Fotògrafs, el guanyador s’en-
durà un premi relacionat amb 
la fotografia i també se sorte-
jarà un lot de llibres entre els 
participants.
Els participants del concurs, 
que han de ser majors de 14 

anys, poden presentar un mà-
xim de dues fotografies ori-
ginals i inèdites en què s’ha 
de veure una persona llegint, 
algun llibre o un entorn rela-
cionat amb la lectura. Les fo-
tos han de tenir una resolució 
mínima de 300 ppp i un pes 
d’arxiu inferior a 5MB. Un jurat 
format per dues bibliotecàries i 
un representant de Roig Fotò-
grafs decidirà quina és la foto 
guanyadora d’aquest 2014 i 
farà una selecció dels millors 
treballs per formar part d’una 
exposició que es farà al ves-
tíbul de la Biblioteca el mes 
de setembre. El lliurament de 
premis tindrà lloc el dijous 25 
de setembre. L’any passat 
la guanyadora va ser Marta 
Basas Satorras, amb la foto 
“Paradís de lletres”. Les bases 
completes d’aquest certamen 
fotogràfic es poden consultar 
a la pàgina Web www.bibliote-
caigualada.cat.

Gran actuació dels 
Trio Néixer d’Igualada 
a la Trobada 
d’Acordionistes 

Un bon nombre d’exposicions 
es poden visitar a la Biblioteca L’Anoia organitza diversos 

autobusos per a la Diada
MÚSICA / LA VEU

El passat dia 26 de juliol es va 
celebrar la Trobada Internacio-
nal d’acordionistes del Pirineu, 
amb la participació dels millors 
intèrprets del món d’aquest 
instrument, i el Trio Néixer hi 
va ser convidat a participar-hi 
per tercer any consecutiu.
L’actuació dels Néixer es pot 
dir que va ser espectacular, 
fins al punt que els més de mil 
assistents al concert van aco-
llir amb un gran entusiasme la 
interpretació oferida per el trio 
igualadí amb la ovació més 
sonada de tot el concert.
Reaccions com aquesta són 
les que esperonen als com-
ponents del grup a continuar 
insistint per la difusió d’aquest 
tipus de música per molts des-
coneguda, però que quan és 
escoltada sorprèn agradable-
ment a tot el públic assistent 
als concerts.

DIADA / LA VEU

Enguany, la ciutat de Barce-
lona tornarà a viure una mo-
bilització històrica, coincidint 
amb la diada nacional de 
Catalunya. L’11 de Setembre 
d’enguany es commemoren 
els 300 anys de la derrota de 
1714 i s’està a les portes de 
la consulta del 9 de novembre, 
per la qual cosa es converteix 
encara en més especial.
El principal acte de mobilitza-
ció serà la “V” promoguda per 
l’Assemblea Nacional Catala-
na, que es durà a terme a la 
Diagonal i la Gran Via, per re-
ivindicar el dret dels catalans 
a votar. Es pot obtenir tota la 
informació a la Web ‘Ara és 
l’hora’, que és també la cam-
panya unitària que impulsen 
Òmnium i l’ANC per tal que el 
9 de novembre guanyi l’opció 
de la independència. 
Des de l’Anoia, diferents sec-

cions de l’ANC organitzen au-
tocars per assistir a la mobilit-
zació de la diada. En concret, 
des de l’entitat Igualada per la 
Independència s’organitzen 
autocars i trens per assistir a 
la mobilització. En concret, es 
pot fer la reserva a través d’un 
formulari que es pot trobar a la 
seva pàgina Web.
D’altra banda, el casal inde-
pendentista de La Teixidora 
també organitza autobusos a 
Barcelona. El preu és de 9 eu-
ros, 5 per socis de la Teixidora 
i Òmnium. 
En aquest cas, hi ha dues op-
cions: sortir a les 9 del matí 
d’Igualada i tornar un cop aca-
bats els concerts, o bé sortir a 
2/4 d’una del migdia i tornar un 
cop acabada la “V”. Es pot ob-
tenir més informació sobre les 
inscripcions escrivint  a l’adre-
ça de correu següent: casal@
lateixidora.cat.

EXPOSICIONS / LA VEU

Durant aquest mes d’agost, i 
fins a finals del setembre, la 
Biblioteca Central d’Igualada 
acollirà diverses exposicions 
culturals i d’interès popular. 
D’una banda, des del passat 
dimecres 20 d’agost, al Punt 
de Lectors de la tercera planta 
de l’equipament municipal, es 
pot visitar l’exposició “Ampo-
lles decorades a mà”, a càr-
rec de Teresa Ferré Canals; 
ampolles reciclades que, ves-
tides de colors i filigranes, tot 
utilitzant  diferents tècniques i 
materials, es converteixen en 
peces úniques. Aquesta ex-
posició estarà oberta al públic 
fins al proper 31 d’octubre, i 
l’organitza la Biblioteca, junta-
ment amb l’Institut Municipal 
de Cultura. 
D’altra banda, el mateix di-
mecres també es va obrir al 
públic l’exposició “Cal Font 
abans dels llibres”, una mirada 

històrica de la fàbrica de Cal 
Font, tant de l’edifici, com del 
treball  que s’hi feia, els teixits 
que produïen, a partir de la 
documentació,  les fotografies 
i les peces de roba que en van 
sortir i es conserven encara 
avui en dia. Aquesta exposició 
està situada a la Sala Le Cor-
busier (sala d’exposicions) de 
la Biblioteca Central, i es po-
drà visitar durant tot un mes, 
fins al proper 20 de setembre. 
A més d’aquestes exposici-
ons, també cal recorda que al 
vestíbul de la Biblioteca hi ha 
la de commemoració dels 75 
anys de l’Schola Cantorum.  



La capital alemanya en ple segle XXI s’ha 
consolidat com a icona de la modernitat 
urbana. Justament aquest 2014 se cele-
bren els vint-i-cinc anys de la caiguda del 
mur que separava la ciutat d’est a oest; 
i sembla que cada cop siguin menys les 
petjades d’aquella longeva i dramàtica 
fractura humana, tan sols alguns records 
enregistrats en la memòria col.lectiva dels  
berlinesos entrats en anys. La ciutat, efec-
tivament, d’ençà el 1989 i a passos gegan-
tins,  ha anat canviant molt amb l’empenta 
que li confereix de tenir la mirada posada 
en el futur, malgrat no desestimar el pro-
pòsit de recuperar el seu antic esplendor.
En aquest sentit, al costat dels edificis més 
emblemàtics, hi ha dos edificis realment in-
excusables si vols fer-te pròpia una primera 
impressió de la colossal planta urbana de 
la ciutat: d’una banda, per la seva transcen-
dència històrica, la Berliner Fernsehturm, 
la Torre de Televisió, tota una metàfora de 
l’antiga capital de la RDA; i, de l’altra, per 
la seva projecció   futurista, el Reichstag, el 
vell Parlament reconstruït, reflex de la his-
tòria alemanya que, amb la incorporació 
de la seva impressionant cúpula de vidre, 
s’ha esdevingut -a pesar de les nombro-
ses controvèrsies- en un dels més pregons 
atributs de la jove democràcia berlinesa i 
alemanya.

La Berliner Fernsehturm 
( Torre de la Televisió)
   
Qualsevol perspectiva de la ciutat et des-
cobreix la imponent alçària de la Berliner 
Fernsehturm, la Torre de Televisió, amb 
els seus 368 metres d’obra d’accés públic 
més alta d’Europa. La seva construcció 
data de l’octubre de 1969, i va ser erigida 
per a magnificar l’aleshores superioritat 
del règim socialista en el trànsit envers 
un esdevenidor avenir; mentre que avui 
és un autèntic punt de referència per a 
una visita a la ciutat . 
A la seva cúspide, a uns 204 metres, una 
gran esfera que alberga un extraordina-
ri mirador -i més amunt un restaurant- 
constitueix una espectacular plataforma 
panoràmica sobre el cor de la testimonial 
Alexanderplatz que et permetrà d’albirar 
el batec incansable del poble berlinès, 
així com l’espès bosc de grues que van 
dibuixant les continuades transformaci-
ons de tot el teixit urbà d’aquest període 
de la reunificació. 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Berlín, dues parades d’excepció 

El Reichstag i la seva cúpula de vidre

Si bé, amb reserva anticipada, i després 
de cenyir-te a unes estrictes mesures de 
seguretat, l’accés a aquest recinte, a més 
d’internar-te en un dels més emblemàtics 
santuaris del govern alemany, és tota una 
descoberta de les arts de la restauració i del 
disseny. La seva terrassa, d’antuvi, és com 
un primer aparador per a dimensionar la 
magnitud de tot el cos de l’edifici obert 
als quatre vents. Aquí, la vista sobre tota 
l’urbs s’esdevé magnífica; alhora que no és 
menys espectacular la monumental pers-
pectiva circular que veus dibuixada en la 
majestuosa cúpula de vidre. I tan bon punt 
ingresses a les entranyes d’aquesta engi-
nyosa creació, a través d’una successió de 
rampes d’acer disposades en espiral, men-
tre vas apropiant-te de diferents panoràmi-
ques de tot Berlín, pas a pas vas ascendint 
com qui vol escalar el cel a través d’aquest 
complex de vidre, amb una vista de 360 
graus sobre el paisatge urbà circumdant. Al 
bell mig, un con reflector té per missió de 
dirigir la llum solar cap a l’interior de l’edi-
fici, així com crear un contínuum de miralls 
sobre tot l’intricat conjunt. 
A dalt de tot, t’espera una modesta plata-
forma circular i als teus peus, mirant avall, 
no és difícil d’endevinar el signe que la prò-
pia cúpula integra, el més elevat sentit de 
la democràcia i el que és més: l’harmoniosa 
simbiosi d’un interior, la seu del govern, 
amb tot l’exterior, el que hi ha al voltant, 
la ciutadania berlinesa i per extensió tot el 
poble alemany. 
Del temps del kàiser Guillem I, a l’any 1894, 
la construcció del Parlament –amb la seva 

41
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
22 d’agost de 2014

 

Viatges Descobrir món. Eixamplar fronteres

cúpula de pedra- va entrar a formar part 
d’una turbulenta història d’Alemanya. 
Posteriorment, destruït durant la Se-
gona Guerra Mundial, no va veure una 
simplificada reconstrucció fins a partir 
de 1961, això sí, sense la cúpula derru-
ïda. Dècades més tard, amb motiu de 
la Reunificació, la Cambra baixa va de-
cidir tornar a utilitzar l’edifici com a seu 
del Parlament, no sense contemplar la 

Torre de la Televisió Torre de la Televisió, perspectiva

La cúpula des de la terrassa del  Reichstag

El con a l’nterior de la cúpula

La cúspide oberta de la cúpula

necessitat d’ampliar i convertir aquell 
grandiós immoble en un edifici funci-
onal i modern, de la mà del prestigiós 
arquitecte Norman Foster. Inicialment 
la recuperació del  nou cos que havia de 
ser la gran cúpula de vidre -per la qual 
s’hi podria caminar- no va estar absenta 
de polèmica; emperò, a l’actualitat, pot 
ser qualificada com un dels superiors 
atractius de Berlín.



Estrena a Tous •  La lego película

RAMON ROBERT.-

Com ja se sap, Lego és una 
marca de joguines danesa (i 
avui en dia una empresa mul-
tinacional) reconeguda prin-
cipalment pels seus blocs de 
plàstic interconectables. El 
nom Lego va ser adoptat per la 
companyia el 1934, format per 
la frase del danès “leg godt”, 
que significa “juga bé”. Fins 

1949, LEGO es va dedicar gai-
rebé exclusivament a produir 
joguines de fusta. A finals dels 
anys 50 va començar a produ-
ir les joguines de plàstic i ja a 
meitat dels 60 el producte es 
distribuiria internacionalment.  
Mig segle després d’arribar 
a les botigues de joguines de 
mig món, Lego s’ha associat 
amb la Warner per a produir 
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La Lego pel·lícula

Estrena de la setmana •  Locke

RAMON ROBERT.-

S’estrena en algunes sales 
catalanes Locke, un exceŀlent 
‘thriller’ de producció britànica. 
Interpretada per Tom Hardy, 
Olivia Colman, Ruth Wilson 
i Andrew Scott, la pel·lícula 
concentra la seva atenció en 
el personatge d’van Locke, un 
home que ha treballat dur per 
aconseguir el seu objectiu: por-
tar una bona vida. No obstant 
això, un dia, inesperadament, 
rep una trucada que trastoca 

Un Thriller dels bons
tot el seu món. Des d’aquest 
moment es veurà ficat en una 
perillosa fugida contrarellotge. 
Realitzada per Steven Knight, 
la pel·lícula ha estat molt po-
sitivament valorada per Leslie 
Felperin a les pagines de Va-
riety:  “És una excepcional his-
tòria d’un sol home per a Tom 
Hardy, un estudi executat de 
manera enginyosa sobre la ci-
nematografia minimalista, que 
té profunditat, bellesa i equili-
bri.” 

la primera pel·lícula inspirada 
en el joc. Els resultats no po-
drien ser més satisfactoris. En 
format de comèdia d’aventu-
res, es tracta d’una inspirada, 
fresca i engrescada animació. 
A més, el seu concepte primari 
esdevé metàfora sobre la natu-
ralesa de la creativitat i el sentit 
de la diversió. Molt recomana-
ble per a tots els públics.

Poders sobrenaturals
Estrena de la setmana •  Lucy

RAMON ROBERT.-

Scarlett Johansson i Morgan 
Freeman fan el seu debut en 
el cinema francès. Johansson 
interpreta a una dona obligada 
a exercir de mula (portadora 
de drogues) i que adquireix 
poders sobrenaturals quan la 
bossa de droga es trenca i els 
narcòtics entren en contacte 
amb el seu cos. Llavors, es 
converteix en una màquina 
de matar, amb una memòria 
prodigiosa i una velocitat del 
llamp. 

Escrita i realitzada per Luc 
Besson, ‘Lucy’ és una tre-
pidant, estrident i salvatge 
pel·lícula d’acció. Per a Luc 
Besson, sembla ser que el 
més important de tot sigui no 
avorrir a l’espectador. De fet, 
les audiències juvenils ame-
ricanes han recompensat la 
pel·lícula amb una elevada 
assistència a les sales on es 
projecta. Sembla ser que la 
pel·lícula de Besson entrarà 
en la distingida llista de les 20 
pel·lícules més taquilleres.

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 PELÍCULA
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.  

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. 

LUCY
França. Dramatica. De Luc Besson. Amb Scarlett Johansson, Morgan 
Freeman i Choi Min-sik. Johansson dóna vida a una dona obligada a exercir 
de mula (portadora de drogues) i que adquireix poders sobrenaturals 
quan la bossa de droga es trenca i els narcòtics entren en contacte amb el 
cos. Llavors, es converteix en una màquina de matar, amb una memòria 
prodigiosa i una velocitat del llamp. 

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 ex-dona 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 DRAGÓN 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.

LOCKE
Regne Unit. Thriller. D´Steven Knight. Amb Tom Hardy, Olivia Colman, 
Ruth Wilson i Andrew Scott. Ivan Locke és un home que ha treballat dur 
per aconseguir el seu objectiu: portar una bona vida. No obstant això, un 
dia, inesperadament, rep una trucada que trastoca tot el seu món. Des 
d’aquest moment  s’enfrascarà en una perillosa fugida contrarellotge.  

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

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 31 SETMANES TANCAT

1/ LUCY (16 anys) 
Dv i Ds: 16:40, 18:40, 20:40, 22:45; 
Dg: 12:00, 16:40, 18:40, 20:40, 22:45; 
Dll a Dj: 16:40, 18:40, 20:40, 22:45.

2/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta) 
Dv i Ds: 18:10, 20:20; Dg: 11:55, 18:10, 
20:20; Dll a Dj: 18:10.
2/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 3D (apta)
Dv a Dj: 16:00.
2/CHEF (apta)
Dv a Dg: 22:30; Dll a Dj: 20:20.
2/SEX TAPE (16 anys) 
Dll a Dj: 22:50.

3/INFILTRADOS EN LA 
UNIVERSIDAD (16 anys) 
Dv i Ds: 15:30, 17:50, 20:15, 22:40;
Dg: 11:40, 15:30, 17:50, 20:15, 22:40; 
Dll a Dj: 15:30, 17:50, 20:15, 22:40.

4/GUARDIANES DE LA GALAXIA  
3D (12 anys)
Dv i Ds: 16:30, 19:00, 21:30; Dg: 
11:45, 16:30, 19:00, 21:30; Dll a Dj.: 
16:30, 19:00.
4/TRANSFORMERS 3D (12 anys)
Dll a Dj: 21:30.

5/AVIONES 2 (apta)
Dv a Dj: 16:40.
5/GUARDIANES DE LA GALAXIA 
(12 anys)
Dv i Ds: 17:30, 20:00, 22:30; Dg: 
11:30, 17:30, 20:00, 22:30; Dll a Dj: 
17:30, 20:00, 22:30.

SANT MARTÍ DE TOUS
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CASAL 
Dissabte i diumenge a les 18´00. 
Programa doble. 
LA LEGO PELÍCULA  (a les 18´00) 
i OCHO APELLIDOS VASCOS (a 
les 19 4́0)

6/CAMPANILLA Y LAS HADAS 
PIRATA (apta)
Dv a Dj: 15:30.
6/LOS MERCENARIOS 3 (16 
anys)
Dv i Ds: 17:15, 19:45, 22:15; Dg: 
11:30, 17:15, 19:45, 22:15; Dll a Dj: 
17:15, 19:45, 22:15.

7/MALEFICA (apta)
Dg: 11:40.
7/PLANETA DE LOS SIMIOS (12 
anys)
Dv a Dj: 19:10.
7/TRANSFORMERS (12 anys)
Dv a Dj: 15:50, 21:50.

8/ OPERACIÓN CACAHUETE 
(apta) 
Dv i Ds: 16:00, 18:00, 20:00; Dg: 
11:45, 16:00, 18:00, 20:00; 
Dll a Dj: 16:00, 18:00, 20:00.
8/ ANARCHY (16 anys) 
Dv a Dj: 22:15.

CINEMA A L’ANOIA
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Salvador Abril Montsant

Ha mort cristianament el passat dimarts dia 
19 d’agost a l’edat de 79 anys.

A.C.S.

Els seus estimats: la seva esposa, Pepita; �lles, 
Carolina Ma Àngels, Eva i Marta; �lls polítics; 
néts, Berta, Pol, Carola, Clàudia, Eloi, Guim, 
Rita, Max, Martona i demés familiars volem 
agrair les mostres de condol rebudes en l’acte 
de comiat que tingué lloc el passat dimecres 
dia 20 d’agost a l’oratori de Funerària Anoia.

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

En record de

Fillol, agost de 2014

10è aniversari del Sr.

que ens deixà el 27 d’agost de 2004

Els seus: esposa, fills, filla política, néts, germana i resta de família
el tindrem sempre en el nostre record.

Joan Mas i Vilaplana

Maria Cos Targa

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

Ha retornat a la casa del Pare el 31 de juliol de 2014, a l’edat de 88 anys.

A.C.S.

Vídua d’Alfons Dávila Mendez

Igualada, agost de 2014

Conxita Cortès i Graells

Els seus �lls Maria i Lluís i Alfons, els seus néts Alba i Jordi i Júlia, la seva 
besnéta Bruna, la seva germana, cunyat i la resta de la família i amics us ho 

fem saber i us demanem que la tingueu present en el vostre record.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Morí cristianament el passat dia 12 d’agost als 86 anys.

A.C.S.

Vídua de Vicenç Casanovas i Guixà

Igualada, agost de 2014

En record de

Dolors Gubern i Noguera
Vídua d’Antoni Valls i Pol

Morí cristianament el dia 15 d’agost a l’edat 
de 83 anys. 

Les seves �lles i gendres, Maria, Marta i Jordi, 
Teresa i Josep, Antònia i Quim, Queta i Jordi; 
néts, Isaac, Kenneth i Aure, Jordi i Stella, Marc, 
Emma, Irina i Clara; besnéts, Paula i Cesc, 
germana Mª Teresa; nebots, cosins i família 
tota ho fan saber a llurs amics i coneguts. 
(Domicili: Carrer Soledat, 48)

Igualada, agost de 2014



   

              

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

Núria Torres Riba. 
Nutricionista i dietista

Consells 
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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

Gavarrera, una font 
natural de vitamina C

El roser salvatge, gavar-
rera o també anomenat 
en castellà escaramujo, 
és un fruit de color ataron-
jat, emprat en la confecció 
de melmelades, gelees i 
confitures. Sovint forma 
part de tisanes, propor-
cionant flavonoids antio-
xidants, vitamines A, D, 
E... El seu alt contingut en 
vitamina C, és una de les 
principals raons del seu 
ús tradicional com a remei 
antiescorbútic i contra el 
refredat comú.
Explica la història que 
durant la segona guerra 
mundial, els escolars bri-
tànics tenien assignada la 
tasca de recol·lectar els 
seus fruits per tal de pre-
parar un xarop amb una 
excel·lent font de vitamina 
C. Una manera de subs-
tituir les importacions de 
taronges, interrompudes 
pel bloqueig naval dels 
submarins alemanys.
Nombrosos estudis desta-
quen les seves propietats 
antioxidants, antiinflama-
tòries, el seu efecte gas-
troprotector, antibacterià 
i cicatritzant (molt útil en 
afeccions de boca). Sen-
se oblidar la seva acció 
antidiarreica, pròpia del 
seu contingut en tanins. 
Per altra banda, assajos 
clínics mostren una dis-
minució del dolor i de l’ús 
d’analgèsics i antiinfla-
matoris en pacients que 
presenten osteoartritis en 
malucs i genolls.
Tanmateix, al roser sal-
vatge se li atribueixen 
propietats diürètiques, 
indicades en casos de 
cistitis, hiperuricèmia, hi-
pertensió, edemes i so-
brepès.
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Contactes

Relax

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

De 8 de la
 mañana a 12h.

 de la noche

Tel. 602 303 825

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 Preparació:

Retirar la pell de la síndria i tallar la seva carn a 
daus petits, tallar el formatge feta a cubs d’uns 
2 centímetres, picar ben petitona la menta 
fresca, treure els �laments de l’api i tallar-ne el 
tronxo a rodanxes. En un bol posar de manera 
graciosa la síndria, l’api, la feta i les olives. En 
un got barrejar una cullerada de vinagre de vi 
negre amb dues cullerades d’oli d’oliva, 
abocar al damunt dels ingredients i espolvore-
jar amb una mica de pebre negre acabat de 
moldre i la menta fresca.

Ingredients :

Canelosn d’estiu

-Síndria sense pinyols
-200 g de formatge feta
-un grapat d’olives 
 negres 
-Menta fresca
-1 tija d’api
-Vinagre de vi negre
-Oli d’oliva
-Pebre negre acabat
  de moldre

Amanida de síndria i formatge feta

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’igualadí Josep Miserachs i 
Nadal ha estat president del 
Consell Comarcal i regidor de 
l’ajuntament d’Igualada. Des-
pres d’un parèntesi allunyat de 
la política institucional, fa 4 anys 
va tornar-hi i actualment és el 
tinent d’alcalde de Cultura. Ha 
passat per una greu malaltia i 
dilluns tornava a la feina. 
Com es presenta la Festa 
Major?
Molt bé. La Festa Major té una 
estructura molt consolidada 
gràcies a les incorporacions 
que s’han anat fent al llarg dels 
darrers 30 anys. Ha evolucionat 
seguint els gustos dels igua-
ladins i les aportacions de les 
entitats. És una aposta lúdica 
i cultural. Fem deu exposici-
ons simultànies i presentem un 
llibre. 
Fer moltes exposicions 
simultànies, és ja una marca 
d’Igualada?
Penso que sí. Ho varem comen-
çar amb Fineart i després amb 
l’antològica de Miquel Mula que 
va ser un gran èxit de públic. 
El centre d’Igualada ens ho 
permet perque disposem de 
sales arreu i en un entorn molt 
agradable de passejar.
El dia gran de la Festa Major 
continua sent el diumenge?
Sí. I aquest any coincideix 

amb que és Sant Bartomeu, el 
patró de la ciutat. Tot i aixó tots 
els dies tenen els seus actes 
importants. Tingui en compte 
que fem 125 actes. 
Igualada que ja tenia una 
bona infraestructura cultural, 
disposa ara de l’impressio-
nant Igualadina Cotonera. 
Tardarem en veure-la plena-
ment integrada?
Es fan les visites guiades, s’hi 
va fer una part d’Anòlia, s’hi 
ha fet cinema... Hem conso-
lidat l’estructura i ara anirem 
omplint-la de contingut. Posa-
rem en valor el portal d’entrada, 
presentarem el llibre d’en Pere 
Pasqual... El que no farem és 
recuperar el projecte inicial que 
costava 22 milions d’euros. 
Potser caldria recordar que 
un govern del mateix color la 
va voler enderrocar.
Hauria estat un gran error. No 
em costa res dir que jo formava 
part d’aquell govern i si hagués-
sim tirat endavant la proposta 
ens hauríem equivocat. Vull 
agrair públicament a les perso-
nes que varen fer possible que 
la Cotonera seguís en peu.
Està molt activada la xarxa 
d’entitats culturals?
Com mai! Especialment pels 
joves. Tenim mes de 300 enti-
tats culturals que no paren 
de fer coses. Igualada viu un 

moment cultural molt dolç i això 
que el moment és especialment 
complicat. El Fineart, per exem-
ple, ja és un referent europeu. 
El Museu i la Biblioteca crei-
xen?
L’assistència als museus està 
baixant a tot el país, en canvi el 
Museu d’Igualada està creixent. 
Tot i la crisi dels llibres, també 
està creixent l’ús de la biblio-
teca. És un dels referents i un 
dels motors culturals d’Igua-
lada. 
Si parlem de Festa Major 
podem pensar en Josep 
Ramon Gumà o en bestiari en 
Jordi Aymamí. 
La Festa Major és respon-
sabilitat de l’ajuntament però 
sempre ha donat molta llibertat 
a les entitats. En aquest sentit 
la Festa Major és de tots els 
igualadins. El millor és l’equilibri 
entre el públic i el privat.
Quin paper juga l’Institut 

Ningú no dubta que la Bassa de 
Capellades és un dels símbols de 
l’Anoia. L’espai natural que marca, 
de fet, el nivell de l’aqüífer Carme-
Capellades, gràcies al qual tenim 
aigua en bona part de la comarca, 
viu, però, un moment delicat. Per la 
vila del Capelló corre per tot arreu 
que s’han vist rates de dimensions 
generoses voltant per l’entorn 
de la bassa o simplement refres-
cant-s’hi aprofitant les elevades 
temperatures de l’estiu. Algú fa 
còrrer també que alguna d’elles ja 
s’ha “colat” en alguna instal.lació 
municipal molt propera i molt uti-
litzada en aquestes vacances.
El cert és que només cal donar un 
cop d’ull a aquest “llac” natural per 
adonar-se que es troba brut i en 
un estat lamentable, impossible 
de comparar amb altres èpoques, 
quan era un dels llocs més bonics 
de l’Anoia. Així en van poder donar 
fe els nombrosos visitants que la 
Festa Major va tenir el passat cap 
de setmana. El tema de les rates 
va ser motiu també de safareig en 
els habituals “versots” dels Dimo-
nis de Capellades, que van carre-
gar de valent contra l’alcalde i el 
govern municipal de CiU... Sigui 
com sigui, abans que els rossega-
dors es facin seva la Bassa, potser 
que algú es posi les piles i retorni 
la dignitat a un espai que mai 
l’hauria d’haver perdut.

Municipal de Cultura?
El de suport i dinamització. En 
algunes iniciatives és organitza-
dor o coorganitzador i en altres 
fa funcions de suport.
Josep Miserachs seguirà el 
proper mandat?
Ser regidor de l’ajuntament 
d’Igualada és de les millors 
coses que es poden ser. 
M’apassionaria tornar-hi. 
Com estan les relacions entre 
Unió i Convergència?
Molt bé. Hem demostrat que 
quan hi ha pau interna tant a 
CDC com a UDC, donem millor 
servei a la ciutat. Hi ha un bon 
ambient de treball.
Quan es passa un ensurt de 
salut tant important, com es 
veuen les coses?
Molt diferents. Relativitzes els 
problemes i dones importàn-
cia a les coses quotidianes, les 
que la malaltia no t’ha deixat fer 
durant un temps. Pot semblar 
un tòpic, però valores molt més 
les persones que tens al voltant. 
T’adones que la vida normal és 
apassionant. He aprés que cal 
estimar encara més. Sempre 
he tingut passió per les coses 
i després d’una malaltia greu 
tinc més passió pel meu país en 
un moment tan transcendental 
com aquest. La vida val la pena. 
El coratge i el suport de l’entorn 
t’ajuda a superar les proves.
 

 
 
 

 

4 paraules amb... Josep Miserachs

FINANÇA EL TEU AUDI DES DE 169€/MES


