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Igualada acollirà 
un seguit d'actes 
commemoratius 
del Tricentenari 
de l'11 de 
Setembre

P10

La millor 
tecnologia 
mèdica al 4D 
Health

El conseller 
Francesc Homs 
oferirà la 
conferència 
de l'acte 
institucional

Nombrosos 
actes de l'11 de 
Setembre a tots 
els municipis de 
la comarca

Dissabte, estrena 
del documental 
"L'endemà"  i 
dimecres, concert 
"Catalunya, 
Europa, 1714" 
amb la Coral 
Càrmina i 
l'Orquestra 
Barroca Catalana

Un acord amb l’empre-
sa Medtep-Fufosa per-
metrà al Centre d’Inno-
vació en Salut disposar 
d’un software pioner 
que millora la gestió 
mèdica

Cap de setmana de Festes Majors 
a Vilanova del Camí, Piera, Calaf 
i Montmaneu

P. comarca

Demà dissabte, la Botiga al 
carrer d'Igualada arriba a la seva 
36a. edició

P12

L'associació cultural laBastida 
organitza per quarta vegada el 
rrrrec Festival

P36
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300 anys
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En els darrers temps s’ha posat de moda 
tirar-se galledes d’aigua freda pel damunt. 
Diuen que per col·laborar en causes so-
lidàries. Ningú en sap l’eficàcia, llevat la 
mediàtica. Algunes han estat reeixides a 
l’aparèixer en els mitjans de comunica-
ció. Altres han portat males conseqüèn-
cies. Com la del fotògraf de l’Escala a qui 
una avioneta dels bombers li va llençar 
pel damunt mil cinc-cents litres d’aigua. O 
les declaracions del President Pujol, que 
han estat una galleda d’aigua freda da-
munt del poble català. Ara hi ha qui espe-
ra que per l’Onze de Setembre n’hi hagi 
més. Els que volen refermar la voluntat 
d’un poble cansat de tanta mentida, tanta 
corrupció i tant ofegament cultural pen-
sen en tirar-la al damunt dels que volen 
doblegar una vegada més les aspiracions 
d’una país. I els que esperen dir que el 
sobiranisme perd força. 
Estem en moments en què els arguments 
es radicalitzen. Reviuen les pors a les re-
presàlies que fa servir l’aparell de l’estat. 
Alguns temen que aquesta vegada tam-
poc es podrà aconseguir l’esperada lli-
bertat. Altres esperen poder donar el cop 
definitiu que deixi els catalans pitjor que 
abans. Ningú sap què passarà, més en-
llà de les declaracions interessades que 
uns i altres fan servir. És evident que el 
govern de l’estat ha optat per una política 
intransigent. Han dit que no deixaran fer 
la consulta i ho tenen tot preparat. Des 
portar al Tribunal Constitucional la llei de 
consultes -que ni tan sols s’ha aprovat 
encara- fins intervenir l’Autonomia Cata-
lana o fer sortir policia i Guàrdia Civil a 
fer que “es compleixi la llei”. Mentre que 
el govern català assegura que la consul-
ta es farà, per la demanda social que ho 
demana. 
I ambdós parlen des d’una representativi-
tat que s’irroguen. Diuen que és el poble 
qui decideix. Uns parlen del poble espa-
nyol i els altres del poble català. I el pro-
per Onze de Setembre és un bon moment 
per reivindicar les posicions d’uns i altres, 
perquè s’han  convocat manifestacions en 
suport dels dos posicionaments. A Barce-
lona una V de victòria independentista. 
I a Tarragona d’afermament unionista. I 
segurament s’intentaran validar els su-
ports d’uns i altres. Els convocants de la 
de Barcelona tenen clar que, hi vagin els 
que hi vagin, “seran menys que l’any an-
terior”. Ara aquells que deien que no eren 
tants els que van fer la cadena humana 
de Nord a Sud, són qui més engreixen la 
xifra de l’any passat. I els unionistes ju-
garan amb els que es queden a casa. És 
hora d’expressar les pròpies conviccions, 
perquè no sempre és el poble qui deci-
deix. I ara, “és hora de mullar-se”. 

Galledes d’aigua 
freda

El festival RumbKP
La d’aquest proper dia 10 serà la segona edició d’aquest festival 
que van engegar joves capelladins amb ganes d’aportar el seu 
granet de sorra a la dinamització social del seu municipi des de 
la vessant cultural. Enguany, amb un cartell en què destaquen 
Oques Grasses, Bongo Botrako i els anoiencs Terratombats, es-
peren tenir una gran acollida.

Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat, va 
declarar que “ha de ser el TC qui haurà de dirimir qui 
té raó” parlant sobre si es podran posar les urnes al 
carrer el 9N. 

Carme Forcadell, presidenta de l’Assemblea Naci-
onal Catalana (ANC) considera que la decisió sobre 
si el 9 de novembre hi ha o no consulta “ha de ser 
del poble de Catalunya i dels seus representants al 
Parlament. El TC  està deslegitimat i bastant politit-
zat perquè pugui ser aquest qui ho determini. De cap 
manera, la decisió pot ser d’un tribunal”.

Francesc Homs, portaveu del Govern, es va mos-
trar sorprès de que “el Govern ja sàpiga en quants 
dies dictarà un pronunciament el Tribunal Constitu-
cional (TC)”.

Soraya Saénz de Santamaría, ha recordat que la 
Constitució estableix que quan el Govern impugna 
una llei aprovada per altres administracions i dema-
na la seva suspensió -com farà en el cas de la llei 
de consultes- aquesta s’adopta automàticament. “És 
una cosa que no és nova i s’ha aplicat en moltes 
ocasions”.

Oriol Junqueras, líder d’ERC, diu que no contem-
pla altra opció que tirar endavant amb la consulta i 
que no fer-ho portarà problemes de tota mena. I al 
‘Financial Times’ va declarar que “també serien eco-
nòmics per Espanya”.

Carlos Fabra, líder del PP que va fer de Castelló el 
seu feu durant moltes dècades, ocupant càrrecs de 
tota mena, i que va ser condemnat a presó ferma 
pel Tribunal Suprem, ha demanat l’indult davant la 
proximitat d’entrar a la presó. No sembla que siguin 
temps d’indults.

Josep-Lluís Carod-Rovira, exvicepresident de la 
Generalitat i exlíder d’ERC ha assegurat aquest di-
vendres que, quan ell va advertir “d’allò del 3%”, en 
referència a les presumptes comissions il·legals a 
canvi d’obres públiques que va denunciar l’expresi-
dent Pasqual Maragall al Parlament, “algú molt im-
portant de CiU em va corregir i em va dir que aquest 
percentatge era del 5%. El ‘cas Pujol’ suposa el final 
d’uns mètodes i d’uns polítics que es consideraven 
inqüestionables i que confonien majoria absoluta 
amb impunitat absoluta”. Però tots aquest que sabi-

en tant i van callar, són també còmplices. Més valdria 
que ara no treguin pit. Ho haurien d’haver fer quan 
tenien el poder i quan tenien els “testimonis” dels que 
ara presumeixen.

El matrimoni Jordi Pujol i Marta Ferrusola patei-
xen des fa dies un ‘escrache’ davant el seu domicili 
a Barcelona. Els que hi ha davant la porta demanen 
als conductors que circulen per la Ronda General Mi-
tre que facin sonar el clàxon del vehicle en senyal de 
protesta. Una petició que es secundada per diversos 
conductors. A l’entrada i sortida han d’escoltar crits 
com  “lladres, cínics”, o “torna els nostres diners”. 

Pablo Ruz, jutge de l’Audiència Nacional que està 
investigant el ‘cas Pujol’ ha rebut uns informes de la 
Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Po-
licia (UDEF) en la que suggereix que hi ha diversos 
clans familiars que s’han beneficiat ‘sistemàticament’ 
d’obres, requalificacions i exclusives. Parlen de 875 
milions de diners en adjudicacions d’obra pública, 
xifra a la qual hi apliquen un percentatge de comi-
sió per ‘obtenir’ els diners que hauria pogut recollir 
Jordi Pujol Ferrusola a través de les seves ‘societats 
instrumentals’. Això de la presumpció d’innocència i 
de provar la culpabilitat de moment no queda gaire 
clar, perquè les suposicions i deduccions no haurien 
de ser elements d’un judici. S’haurà de veure la cara 
que hi posen els Ayats, Sumarroca, Suqué, Cornadó, 
Tauler i d’altres que s’esmenten en els informes.

Alberto Ruiz Gallardón, ministre de Justícia, diu 
que està elaborant una proposta per reduir els 
17.621 aforats que hi ha a Espanya a només 22. I 
descomptant a la família real que acaben de posar, 
segurament encara seran menys. No sé si li votaran 
els que es queden desprotegits.

Olga Guillén, alcaldessa de Vilobí d’Onyar, diu que 
li van robar una estelada que hi havia a una rotonda 
a l’entrada del poble i que té “raons fundades per 
creure que ha estat la Guardia Civil”. La Benemèri-
ta diu no saber-ne res, però obriran una investigació 
interna i s’ha posat a disposició del Jutjat de Santa 
Coloma de Farners.

Enric Millo, portaveu al Parlament del PPC, diu que 
“la Diada serà la festa de la independència. És una 
festa legítima, però ha deixat de ser la festa de tots.”.
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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En el curt espai de temps -59 dies- que va de 
l’Onze de setembre al nou de novembre, els 
catalans ens podem preparar per suportar tota 
mena de crítiques, calúmnies, atacs, violències 
verbals -i també físiques- per part dels aparells 
de l’Estat i de la seva premsa, cada dia mes 
agresiva. 
Han començat per l’espoli dels Ferrusola, se-
guiran amb l’atac a alguns consellers de la Ge-
neralitat, analitzaran un per un tot els membres 
d’Òmnium i de l’ANC, buscant trobar una irregu-
laritat i, em diuen, que fins hi tot s’han fixat en 
una cosina llunyana del president Mas per anar 
tirant brutícia al damunt de Catalunya. 
Tant em fa el que diguin i el que trobin. Tinc molt 
clar que la majoria de ciutadans de Catalunya 
“no som d’eixe món” de corruptes i corrupteles. 
Tant em fa perquè tot el que han trobat fins ara 
el que demostra en realitat, es que l’autonomis-
me ha fracassat. L’Estatut d’Autonomia és una 
via esgotada que no ens porta enlloc.
Tant l’expresident Pujol com la majoria de con-
selleres i consellers que va tenir són de marca-
da tendència autonomista. Són dels que estan 
per l’encaix de Catalunya dins d’una Espanya 
cada vegada més intolerant i radicalitzada con-
tra tot el que no s’expressi nítidament espanyol. 
Quan es parla de la família Pujol-Ferrusola no 
em sento gens concernit. Quan posen càmeres i 
micros davant la Sánchez Camacho o la Victòria 
Alvarez -o altres botiflers- sento vergonya aliena 
i lamento que la primera tingui un sou pagat amb 
diner públic i la segona tingui la notorietat televi-
siva com les que s’han ficat al llit amb un torero. 
En tot cas, la majoria de catalans estem molt 
lluny d’aquesta caterva de personatges.
No puc oblidar que l’Estat ha deixat que els Pu-
jol-Ferrusola i adlàters ens furtessin els diners, 
a canvi que ens mantinguessin a tots sota el jou 
-perdó, la bandera- d’Espanya. Si el sobiranis-
me i l’anhel d’independència no haguessin fet 
acte de presència majoritària a Catalunya, els 
Ferrusola, Àlvarez, Bustos... i altres corruptibles 
similars, seguirien robant impunement i a mans 
plenes, els diners dels catalans.
Diguem-ho clar: el que ha fracassat és l’auto-
nomisme però el que volem la majoria de ciuta-
dans és la plena sobirania de Catalunya.
Els propers dos messos, als catalans ens tocarà 
patir el que no està escrit. Des de l’Estat ens 
voldran avergonyir amb accions i actituds que 
no són nostres -de fet són dels seus aliats- però 
l’independentisme ha vingut per quedar-se, per 
més que els gossos bordin en contra de la nos-
tra lliure voluntat.
El següent pas per trencar les cadenes és el 
proper dijous 11 de setembre a Barcelona i, a 
continuació, el diumenge 9 de novembre. Són 
dues dates separades només per cinquanta-nou 
dies... però seran llargs i intensos. 

De l’11-9 al 9-11

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE

L’anell d’or. Melchisedec, jueu i home savi, 
va ser convocat per Sal-a-jedin a la seva cort al Cai-
re. Li van preguntar quina de les tres religions -jueva, 
cristiana o musulmana- era la veritable. El savi va 
adonar-se immediatament de la trampa. I va explicar 
aquesta història. Un home va decidir deixar un anell 
d’or a qui era el seu hereu. I aquest va ser el símbol 
de l’herència de generació en generació. Però una 
vegada un pare es va trobar amb el dilema que els 
tres fills eren igualment mereixedors d’aital reconei-
xement. I aleshores va fer dos anells més exacta-
ment iguals i en va donar un a cada un dels seus tres 
fills. I així ja no es va saber qui era l’hereu. Un temp 
després els tres hereus van recórrer al jutge perquè 
dictaminés qui d’ells era el veritable. I els va dir. “El 
pare us estimava tots tres per igual i no va voler que 
un prevalgués sobre l’altre. Doncs bé. Imiteu el seu 
amor incorruptible i lliure de prejudicis i defenseu les 
vostres conviccions”.
Així la impossibilitat humana per establir la verita-
ble religió no impedeix, en canvi, la seva eficàcia 
ni posar a prova la seva capacitat de fer prosèlits a 
través d’un testimoni d’amor, de solidaritat i de pau. 
La religió és una opció de vida que transforma la 
manera de vida. Tampoc cap filosofia pot reivindi-
car la possessió de la veritat absoluta. Perquè quan 
es creu que ja es té, aleshores es vol imposar per 
la força i el dogmatisme produeix intolerància. En 
qualsevol camp del saber, quan s’està segur d’una 
cosa, s’acaba la cerca i es converteix en la negació 
de qualsevol altra veritat. Ja no cal el diàleg, ni es-
coltar, ni de confrontar-se de manera autèntica amb 
la varietat i la multiplicitat. Només qui estima la ve-
ritat segueix cercant-la sense cansar-se. Sols quan 
s’estima de debò la veritat, se sap que cal posar-la 
permanentment en dubte. I sense la negació de la 
veritat absoluta no hi ha espai per la tolerància. No-
més amb la consciència d’estar destinat a viure en la 
incertesa, des la humilitat del dubte, d’estar exposat 
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al risc de l’error, es pot arribar a produir un encontre 
amb els altres, els que pensen de manera diferent. 
La pluralitat d’opinions, de les llengües, de les religi-
ons, de les cultures i dels pobles, és una autèntica 
riquesa per la humanitat. No un obstacle. Acceptar 
la faŀlibilitat del coneixement, la confrontació amb el 
dubte i conviure amb l’error, no significa abraçar-se a 
la irracionalitat. És exercitar el dret a la crítica i sentir 
la necessitat de dialogar amb qui lluita per valors di-
ferents als nostres. 
Els que recorren a la justícia armada amb el pretext 
de defensar la veritat, no fan altra cosa que matar-
la. I en fer-ho maten també la vàlua del ser humà 
que rau en l’esforç que es realitza en la cerca de la 
veritat, no per la seva possessió. Perquè malaura-
dament ens oblidem sovint, que quan les persones 
se’n van d’aquest món, les possessions es queden. 
De les persones només en queda el record. Les se-
ves propietats es reparteixen entre els altres, siguin 
propers o interessats. S’arriba despullat al món i es 
sol marxar en una caixa de fusta o devorat pels ani-
mals siguin més grans o més petits. 
La resurrecció de la carn no és tornar a la materia-
litat a la que estem acostumats. No és tornar al pa-
timent dels defectes físics i les mancances de les 
que sempre ens hem queixat. Ni tampoc hi ha una 
edat definida on retrobar-se, sigui jove o vell. Aquest 
controvertit tema on les religions han abocat els de-
sitjos d’un món millor per compensar les misèries i 
penúries per les que tothom passa, no es troben en 
tresors o pertinences, sinó en la troballa de la lliber-
tat interior. En saber desprendre’s de les servituds 
materials i arribar a formar part del Tot del que venim 
i on sens dubte tornarem a anar. Hi ha un principi de 
física que diu que no podem crear la matèria. Només 
transformar-la. I la matèria de la que estem fets és 
una carcassa temporal que es malmet i es degrada 
per l’ús. No mereix la pena ser intransigent

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

61 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69
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LOTTO 6/49
· Dissabte 30/08/2014

6-19-20-21-26-45
Complementari: 17
Reintegrament: 2

· Dimecres 3/09/2014
1-12-17-24-30-43
Complementari: 8
Reintegrament: 1

TRIO
· Dijous 28                  177  
· Divendres 29          031
· Dissabte 30     000
· Diumenge 31          794
· Dilluns 1               624
· Dimarts 2       212
· Dimecres 3      916

ONCE
· Dijous 28              12892
· Divendres 29       10403
· Dissabte 30    32373
· Diumenge 31       27485
· Dilluns 1             46467
· Dimarts 2    22706
· Dimecres 3    71762

· Dijous 28   23-27-30-37-39-46   C: 6  R: 8
· Dissabte 30   9-12-19-24-32-40  C: 4   R: 3

· Diumenge 31   8-10-14-36-48  Núm. clau: 5 

· Dimarts 2   5-25-31-39-45  Estrellas: 1/8

SETEMBRE
5: Mare de Déu de la Cinta; Obdúlia 
6: Mare de Déu de Guadalupe; Eleuteri.
7: Albí; Regina; Judit.
8: Núria, Meritxell; Adrià; Sergi; Adela  
9: Mare de Déu del Claustre; Felícia.
10: Nicolau de Tolentino. 
11: Protus; Jacint; Teodora Alexandrina.

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Moltes gràcies!
•• DOLORS CANAL

1 de setembre, inici de mes, de tem-
porada, de feina i de ganes de fer-la, 
encoratjats per la notícia del PRIMER 
donatiu a la nostra Associació. Donatiu 
desinteressat i molt, molt maco.
Que un jove d’11 anys, engresca’t per 
la “mullena” general d’esportistes, ar-
tistes, i de més gent en general, rebi 
d’un amic la sol·licitud de mullar-se per 
l’ELA i ell canviï la manera de mullar-
se només, per incloure una donació, 
sigui orientat per la seva família que li 
explica que vol dir ELA i què represen-
ta aquesta moguda que hi ha hagut o 
sigui per la seva voluntat, és molt i molt 
maco.
Que ell és “mulli” i tot i això mantingui 
la voluntat de fer una donació a l’As-
sociació que des de casa li diuen que 
s’ha creat a la Comarca de l’Anoia, 
cal donar-li el reconeixement que cal. 

Cal donar-li el valor que té, que no-
saltres des de l’Associació podem dir 
que és el primer donatiu que rebem, i 
que sense cap mena de dubte, agraïm 
moltíssim.
Donem les gràcies públicament al Ge-
rard per la seva donació i volem que 
tots els que ens seguiu estigueu assa-
bentats d’aquest fet.
Moltes gràcies Gerard.

11S i 9N
•• SERGI LÓPEZ VÁZQUEZ 

Ara arriben dues dates claus per Cata-
lunya i els catalans: l’11 de Setembre i 
el 9 de Novembre.
L’11 de Setembre es commemora el 
tricentenari de la Guerra de Successió, 
la derrota dels catalans contra els Bor-
bons. 300 anys d’atacs a la llengua, 
cultura, tradicions i finalment l’espoli 
fiscal que jo ho resumiria en espoli fis-
cal i espoli cultural. L’11 de Setembre 

l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
organitza un mosaic en forma de V , V 
de victòria tot fent la senyera. Aquest 
dia, com els darrers anys, demostra-
rem la força que té el nostre poble, el 
poble català. L’any passat vam fer una 
cadena que va arribar fins a la Catalu-
nya nord i fins al País Valencià. Aquest 
any omplirem Barcelona de persones 
però sobretot d’un desig l’absoluta lli-
bertat.
I l’altra data que vull subratllar és el 
9N, el dia de la consulta, i com a casu-
alitat el mateix dia de l’any 1989 quan 
va caure el mur de Berlín.
9N legal o il·legal?
La base de la democràcia és que el 
poble de manera lliure decideixi inde-
pendentment de la seva votació.
El BOE del 30 de març de 1977 diu 
que el dret a decidir és totalment le-
gall, és el dret d’autodeterminació. Hi 
ha gent que diu que no votarem i jo els 
dic: “vosaltres veieu el futur?”. Quan 

arribi el dia ja és veurà què passarà, a 
part que ara al setembre el Parlament 
de Catalunya aprovarà la Llei de con-
sultes on tot major de 16 anys pot ser 
consultat.
L’11 de Setembre serà un èxit total i 
enviarem al món el nostre missatge, el 
missatge de la llibertat. Us vull dir no 
sé com aconseguirem la independèn-
cia, si amb un referèndum ho una DUI, 
el que sé és que guanyarem, perquè 
tenim la força de la raó.

ESMENA
Suposem que els amables lectors ja 
haurien reparat que vam tenir un lapsus 
en l’article que la setmana passada de-
dicàrem al Mestre Joan Just, a l’afirmar 
que havia entrat a l’Escolania de Mont-
serrat als 19 anys, quan hom sap que 
aquesta coral és formada per nens. Hi 
entrà als 9 anys. Volem fer-ho constar 
per evitar l’error en properes referènci-
es a l’enyorat igualadí adoptiu.

Dia 5: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 6: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 7: BAUSILI/ Born, 23
Dia 8: CASAS V./ Soledat, 119
Dia 9: PILAR/ Av. Mestre Montaner, 26
Dia 10: FÀTIMA/ Av. Pietat, 25
Dia 11: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58

cartes al director

No podem dir que aquest estiu, a diferència d’altres, 
no hagi estat ple de notícies. Però la confessió de 
Jordi Pujol sobre els seus diners a l’estranger les ha 
sobrepassat totes. Des de fa un mes ha fet córrer 
rius de tinta. I encara hi ha molt per conèixer. És evi-
dent que Pujol s’ha trobat entre l’espasa i la paret i 
va decidir fer-ho públic abans no actués algun orga-
nisme de l’estat o sortís publicat en algun mitjà de 
comunicació. 
Malgrat la gravetat dels fets, no podem deixar-nos 
portar pel sensacionalisme i acarnissament que han 
mostrat alguns i cal fer algunes consideracions:
En primer lloc, sembla cada dia més clar que el mo-
ment de fer-se públic no ha estat casual. Era una 
informació que el govern de l’estat tenia des de fa 
temps i volia usar-lo en el moment més adequat. De 
fet, és un torpede dirigit a la línia de flotació del pro-
cés sobiranista per enfonsar-lo.
També ha estat un cop molt dur per aquelles perso-
nes que havien fet de Jordi Pujol un referent molt im-

Ara més que mai

JOSEP M. CARRERAS 

A ull nu

portant per la seva línia de nacionalisme moderat tot 
i que sovint se li havia retret que no definís clarament 
els seus objectius finals en la línia de “peix al cove”. 
Molts catalans havien identificat Pujol amb Catalu-
nya i quan s’ha ensorrat aquesta figura amb peus de 
fang, se’ls ha ensorrat el món.  Aleshores, fàcilment, 
i en un plantejament massa simplista, han passat a 
posar de manifest el seu desencís pels polítics per 
allò de “no n’hi ha un pam de net, tots són iguals”. 
Allò que sí que posa de manifest el cas Pujol és la 
crisi general del sistema polític actualment vigent, 
que ha provocat una gran desconfiança dels ciuta-
dans envers la classe política. És imprescindible po-
sar mecanismes de control de les seves activitats, 
la limitació dels mandats i en general establir un 
sistema que permeti saber on van a parar realment 
els diners que paguem amb els nostres impostos. 
És escandalós, per exemple, que hi hagi persones 
que s’enriqueixin fraudulentament mentre a Catalu-
nya hi ha el 20 per cent dels infants que no tenen 

una alimentació adequada o que es retallin fins a lí-
mits insostenibles serveis tan bàsics com la sanitat 
o l’educació. Per tant, personalment crec que hauria 
de sortir a la llum tota la porqueria acumulada durant 
tants anys de corrupció i fer pagar als culpables fent-
los tornar allò que han robat.
Ens equivocaríem, però, si confonguéssim Catalu-
nya amb la classe política. La dita popular afirma 
que “qui remena oli, els dits se n’unta” i que “allà on 
hi ha homes hi ha pecadors”. Malgrat els errors de 
les persones, tenim la maduresa suficient per tirar 
endavant. Hem de demostrar que sabem el que vo-
lem, que no depenem d’unes persones concretes, i 
hem de seguir endavant fins aconseguir els nostres 
objectius com a poble. Per això, ara més que mai 
hem de donar suport a les iniciatives encaminades a 
la construcció d’un nou país on totes aquestes mal-
vestats no siguin possibles. Ara és l’hora. Ara més 
que mai.
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Som a punt de passar de ser un poble de gestos al 
poble que vol decidir el seu futur votant. És tracta de 
fer lliscar el fil que ens porta de l’Onze de Setembre 
a la convocatòria del 9 de novembre. I el fil s’ha de 
fer de lletra V o, si ho voleu, d’un angle agut, com 
vam aprendre a escola. Ara és l’hora diu l’enunciat 
de l’Assemblea Nacional Catalana  i Òmnium Cultu-
ral per afrontar els temps més pròxims. Ara és l’hora 
de jugar-nos-la a fons. Ara és l’hora indefugible on 
tots hi som convocats.

M’adono que vaig massa fort, amb tanta paraula 
solemne i no es tracta d’això, sobretot sabent d’on 
venim, vull dir de la realitat prosaica i dura que presi-
deix aquests últims temps: l’estampida del president 
Pujol sobre la societat catalana i, arran d’això,  l’ofen-
siva espanyola per desprestigiar el procés català,  
orquestrada a les televisions i en el món telemàtic 
sense cap mena de vergonya; o els comunicats de 
personalitats  -ara dic ara no dic- sobre la viabilitat de 

11S catapulta cap al 9N
FRANCESC RICART ·    

la Consulta del 9N, a la vista de l’anunciada actuació 
del Tribunal constitucional  que, com sempre, serà 
contra Catalunya, contra nosaltres. En aquest apar-
tat em refereixo a declaracions del conseller Vila, de 
la vicepresidenta Ortega, de tertulians il·lustres es-
pecialistes a fabricar pors, dels partits unionistes... 
En el relat també incloc la visita d’aquest estiu del 
president Mas al president Rajoy, amb un seguiment 
escrupolós del guió per part del president espanyol: 
no!, no i no! Recoi!, que no! 

Anant per feina: la qüestió és si treballem pel nostre 
dret com a poble sobirà o si acceptem continuar com 
a súbdits, sense cap personalitat, fins a la nostra di-
lució. Aquí som. Els qui estem per la Independèn-
cia volem aprofitar l’oportunitat de fer un país millor, 
deixant el llast d’Espanya; els unionistes, sense cap 
alternativa, no ens ofereixen cap oportunitat. I conti-
nuant amb la feina: ara la nostra comesa consisteix 
a omplir la V i després de l’11S a tornar-hi. A explicar 
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la importància de votar el 9 de novembre, a explicar 
per què cal tenir la Independència, i que ho volem 
ser a la nostra manera, d’independents, amb els ins-
truments dels estats, com tothom.  

El dia 11 a omplir una gran V a Barcelona, mostrant 
una senyera immensa al món, que ha d’empènyer 
el nostre poble cap  a l’esperança, la que han con-
griat tanta gent de tantes generacions, com la de la 
Montserrat Sans i Renom, la nostra igualadina de 
103 anys que no   es podrà  manifestar a Barcelona 
perquè es va morir fa un mes; ella que s’havia fet 
preparar un cartell on manifestava que encara volia 
viure en una Catalunya sobirana, en un país lliure. 
Són tantes les raons que ens emparen com a poble 
que ara hem de fer l’esforç d’unitat, de generositat i 
de convicció necessari per assegurar la recta final 
del procés: hem de formar una V contundent, d’una 
majoria indiscutible, que ens catapulti amb tota la 
fermesa a guanyar el 9N. Aquest país s’ho mereix.

Aquesta setmana “La Veu de l’Anoia” compleix 32 
anys de la seva aparició. Fou el 3 de setembre de 
1982. Cal, doncs, tenir present aquesta efemèride, 
que entronca amb altra de personal que es dóna 
aquest any: els meus 65 anys de periodisme. La 
sortida del nou periòdic marcà una inflexió en la pa-
lestra anoienca que volia expressar-se en la nostra 
llengua i va convertir el nostre setmanari comarcal 
en un referent de la premsa catalana.
El periodisme és quelcom més vocacional que no 
pas acadèmic. Per exercir la professió cal desenvo-
lupar unes condicions innates de curiositat i un sisè 
sentit per esbrinar què passa i, equànimement, sa-
ber-ho comunicar. No endebades a la premsa, a la 
ràdio i a la televisió se les denomina mitjans de co-
municació. Aquesta asseveració és fruit de la meva 
relació amb el món del periodisme, en el qual hi estic 
vinculat.
Per aquell 1949, quan vaig començar a escriure, no 
existia la carrera de periodisme. Les circumstàncies 
personals no van portar-me a tenir el títol que m’ator-
gui la qualificació professional. Això però no ha estat 
obstacle per poder desenvolupar, amb molta iŀlusió, 
aquest ofici en l’àmbit comarcal al llarg de la meva 
vida. La meva formació està basada, només, en les 
lliçons de redacció dels Maristes, on coŀlaborava en 
el “Diario mural”, i en un curset de periodisme -per 
correspondència- endegat per “Tú”, òrgan de l’HO-
AC.
Tot i que, oficialment, no ho sóc, sí que em conside-
ro periodista. Vaig iniciar-me en la ciclostilada “An-

Dels meus 65 anys de periodisme, 32 a “La Veu”

JOSEP ELIAS FARRÉ ·    

tena”, que la delegació Castrense d’AC. enviàvem 
als igualadins que complien  el  llarg servei militar. 
Mentes feia la “mili” (1953) vaig començar a coŀla-
borar a la revista “Vida...” a la qual vaig donar algun 
maldecap amb un article afirmant -des de Melilla- 
allò de “som i serem gent catalana”. Posteriorment, 
des de fa 32 anys, he format part de la redacció de 
“La Veu”, periòdic en què escric des del seu número 
zero. He coŀlaborat, també en “L’Eco de Sitges”, a 
Ràdio Igualada,  a “Igualada Deportiva”, a “Revista 
d’Igualada”, i a les especialitzades en temes circen-
ses, “Circo” i “Zirklòlca”. Vaig dirigir, una temporada, 
la mensual “O.A.R”.
Fent un ràpid balanç dels meus èxits informatius puc 
esmentar: la descoberta (1974) de Joan de Serra-
llonga, el primer igualadí que anà a Amèrica amb 
Cristòfor Colom; publicar notícia que a Igualada es 
donà el naixement  (28-X-1782) de “siamesos, abans 
que aquest qualificatiu és donés a germans units per 
òrgans comuns”. Juntament amb Jordi Puiggròs, ac-
tual director de “La Veu”, des de Girona (1997) do-
nàrem primícia que Marina Tomàs Jorba, mare dels 
Raluy, era igualadina. Des del Museu episcopal de 
Vic reproduírem el pergamí (datat del 1003) on ja 
consta el nom d’Igualada, donant peu a la celebra-
ció del Miŀlenari de Santa Maria. Des de Salaman-
ca (2002) oferírem informació dels més de quatre 
mil “papers” anoiencs que la dictadura confiscà en 
aquell arxiu. Són, doncs, esdeveniments informatius 
de primer ordre, que pot apuntar-se “La Veu”.
Són aquestes, només, unes fites que han marcat la 

meva trajectòria periodística, de la qual me’n sento 
cofoi, lamentant, però, que molta gent que té títol i 
carnet de periodista, en faci un mal ús, practicant 
periodisme groc, partidista o d’escombraries, tot i sa-
bent, però, que cadascú sap a l’empresa on treballa i 
les directius que donen les editorials.
Finalment em congratulo del singular aniversari de 
“La Veu”, tot esperant que  pugui celebrar-ne molts 
més.

ANGLÈS
Curs 2014-15

P3-P4-P5-PRIMARIA-ESO-
BATXILLERAT-ADULTS

20€/mes
www.aula42.es

626 08 21 08

Lluís  Mir Pardo
ADVOCAT

S’ervei d’assesorament jurídic i gestió personal

Consultes hores convingudes
Tel. 93 237 42 01

1er Pis

ES VEN AUDI A-6 
QUATTRO

2.000 €
Molt ben conservat

Tel 608 46 38 29

DIESEL
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Igualada celebrarà entre el 6 
i el 13 de setembre els actes 
institucionals centrals del Tri-
centenari de l’Onze de Setem-
bre. Josep Miserachs, tinent 
d’alcalde de Promoció Cultu-
ral, afirma que “l’Ajuntament 
i la ciutat s’han implicat molt 
activament aquest 2014 en 
uns actes de memòria del tot 
imprescindibles, que serveixen 
per recordar una data que va 
marcar un abans i un després 
en la història de Catalunya i 
que ens ha d’empènyer a re-
cuperar aviat les llibertats per-
dudes pel nostre país”. Al llarg 
de l’any, el consistori i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) 
impulsen més d’una trentena 
d’activitats, com ara conferèn-
cies, xerrades, projeccions, 
interpretacions musicals i un 
llarg etcètera, per a rememorar 
el que va succeir el 1714 i com 
era la vida dels catalans ara fa 
tres segles.
Els actes institucionals s’ini-
ciaran dissabte, dia 6, a les 
19:30h, quan el conseller de 
la Presidència i portaveu del 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya, Francesc Homs, 
pronunciarà al Teatre Muni-
cipal l’Ateneu la conferència 
300 Onzes de Setembre, en 

un acte amb entrada lliure. En 
acabar la ponència, cap a les 
20:45h, arrencarà una desfila-
da encapçalada pels Voladors 
Trabucaires d’Igualada, portant 
el penó de la ciutat. Se sortirà 
del mateix teatre, passant per 
la Rambla, el carrer Custiol, 
la plaça del Pilar i el carrer del 
Born, i finalitzant a la plaça de 
l’Ajuntament.
Un cop a la plaça, a les 21h, 
es durà a terme la lectura del 
discurs institucional per part de 
l’alcalde d’Igualada, Marc Cas-
tells, i la hissada de la Bandera 
de Catalunya. Per a cloure els 
actes institucionals, el cor de 
noies Exaudio, amb direcció 
de Júlia Sesé, interpretarà en 
directe Cançó guerrera, Tes-

tament d’Amèlia, La dama de 
Mallorca i l’Himne Nacional de 
Catalunya Els Segadors.

El Museu de la Pell recupera 
Els jocs del 1714 
El diumenge, 7 de setembre, 
a les 12h, el Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Ano-
ia proposa, en el marc també 
del programa Cultura en Fa-
mília, participar en els Jocs 
del 1714, la memòria lúdica 
del Tricentenari. L’activitat serà 
gratuïta.
A les poblacions catalanes del 
segle XVIII, en plena guerra, 
el joc va ser una manera d’es-
bargir-se. En aquesta matinal 
es podrà jugar a jocs de tauler 
com l’alquerc i els molins de 

nou, que a Catalunya es troben 
grafiats a les lloses de pedra 
d’alguns paviments, sobretot 
al voltant d’edificis religiosos i 
en llocs de reunió, que bé s’as-
semblen als jocs de dames o 
de fitxes en línia actuals. Tam-
bé es podran practicar jocs de 
llançament i d’assalt, molt usu-
als al llarg de la història ja que 
la demostració de l’habilitat de 
la punteria també forma part 
del repertori lúdic de les per-
sones. En aquest cas el joc si-
mula la defensa de Barcelona 
contra les tropes ocupants i re-
laciona aquest fet històric amb 
el joc dels ganxets, un dels 
jocs tradicionals de llançament 
més popular. Altres repertoris 
lúdics els conformen els jocs 
de camp: fa tres-cents anys, el 
joc de l’argolla era un dels més 
practicats. Calia fer passar una 
bola de fusta per una argolla 
clavada a terra amb l’ajuda 
d’unes pales. Se sap que al 
segle XVIII els triquets o cases 
de joc més coneguts i especia-
litzats en l’argolla a Barcelona 
eren al carrer dels Corders de 
Viola.
Al mateix escenari, al voltant 
de les 12h es durà a terme la 
presentació i narració del con-
te En talla-colls, el sastre i el 
1714, editat i realitzat per les 

Igualada celebra els actes centrals de commemoració 
del Tricentenari de l’Onze de Setembre
Cinema, música, conferències, història • L'Institut Municipal de Cultura s'ha implicat molt preparant tot un seguit de 
propostes que començaran amb l'acte institucional de l'11 de Setembre a càrrec del conseller Francesc Homs

La Coral Càrmina i l’Orques-
tra Barroca Catalana ence-
ten la nova programació del 
Teatre Municipal l’Ateneu 
contribuint també a la com-
memoració del Tricentenari. 
El dimecres, 10 de setem-
bre, a les 21h, les dues for-
macions, amb direcció de 
l’igualadí Daniel Mestre, 
presentaran Catalunya, Eu-
ropa 1714. La interpretació 
proposa un programa que 
recorrerà diversos escenaris 
europeus, reflectint la músi-
ca que s’hi produïa. Alguna 
de les obres té una estre-
ta vinculació amb la Guer-
ra de Successió i el Tractat 
d’Utrecht, decisiu per a Cata-
lunya. Els primers acords del 
concert seran d’un dels com-
positors més representatius 
d’aquella època a Catalunya, 

Francesc Valls (1671-1714), 
amb el seu Magníficat a vuit 
veus i un fragment significatiu 
de la Missa Scala Aretina. Un 
dels compositors que l’Arxiduc 
Carles va dur a Barcelona va 
ser Antonio Caldara (1670-
1736), que hi va estrenar la 
seva òpera I piú bell nome 
amb motiu de les noces del 
monarca. De l’escola italiana 
d’aquesta època, s’ha selec-
cionat un fragment del corpre-
nedor Miserere que Frances-
co Scarlatti (1666-1741) va 
escriure el març de 1714, el 
magnífic Crucifixus a vuit veus 
d’Antonio Lotti (1667-1740) i 
el brillantíssim Domine ad ad-
jutorium me per a dos cors i 
dues orquestres d’Antonio Vi-
valdi. De França hi haurà An-
dré Campra (1660-1744), del 
qual es cantarà un fragment 

igualadines Anna Garcia i Eli-
sabet Serra. Aquest conte farà 
reviure com es va encendre 
el primer foc de la Guerra de 
Successió a la Barcelona de 
1714 i explica com ho va viure 
el sastre Pep Filaprim segons 
li va confessar al temut pirata 
Talla-Colls.

Conferències, sardanes i re-
creacions històriques
Dijous, Onze de Setembre, 
l’Agrupació Sardanista d’Igua-
lada organitzarà la tradicional 
Ballada de Sardanes a la Ram-
bla Sant Isidre. Serà a les 12h 
del migdia. A més, el dissabte, 
dia 13, arribarà un altre dels 
plats forts del Tricentenari a 
Igualada, amb Pedrenyal, una 
recreació històrica que con-
vertirà el nucli antic de la ciutat 
en un campament militar del 
1714 amb regiments militars 
de l’època, desfilades, esceni-
ficacions, mostres i tallers per 
conèixer els protagonistes de 
la Guerra de Successió. Els 
actes, però, continuaran fins 
l’octubre, destacant, encara 
al setembre, el cicle de tres 
conferències De la desfeta de 
1714 als orígens de catalanis-
me polític, amb la col·laboració 
del Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada.

de Messe des morts. Final-
ment, oferiran la simfonia i cor 
inicials d‘una impressionant 
cantata de Johann Sebastian 
Bach (1665-1750) composta 
el 1714 a Weimar: Weinen, 
Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 
12, que va reutilitzar després 
per al Crucifixus de la gran 
Missa en Si Menor, i dues 
obres que van ser escrites en 

ocasió del Tractat d’Utrecht, 
el Jubilate de Händel (1685-
1759). del qual oferiran O go 
your way into his gates, i dos 
cors d’una obra inèdita, l’Oda 
per a la Pau d’Utrecht, de 
l’anglès William Croft (1678-
1727), Tuning for Peace i The 
soul of music is the soul of Pe-
ace.
Les entrades es poden com-

prar a partir del dia 3 de se-
tembre al Punt d’Informació 
Cultural i Turística (c/ Garcia 
Fossas, 2) i des de dues ho-
res abans del concert a la 
taquilla del teatre. Hi ha en-
trades de 18 i 15 euros amb 
descomptes per a diversos 
col·lectius. A Internet es po-
dran comprar a www.ticketea.
com.

“Catalunya, Europa 1714”, el record musical del segle XVIII

El conseller Homs farà la conferència institucional a Igualada
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La darrera setmana d’agost van 
arrencar els primers treballs per 
adequar els terrenys del marge 
esquerre del riu Anoia, a la fa-
çana Sud del barri Rec, que han 
d’acollir properament la primera 
zona d’horts urbans de titulari-
tat municipal. Aquest dimecres 
n’han presentat conjuntament 
els detalls els tinents d’alcalde 
d’Entorn i d’Acció Social, Josep 
Miserachs i Joan Torras.
L’any 2005, l’Ajuntament d’Igua-
lada va completar la urbanit-
zació del carrer del Rec, una 
operació que va millorar nota-
blement la mobilitat interior de 
la ciutat i va facilitar l’enllaç amb 
els municipis veïns. Aquesta 
acció, però, va implicar l’ocupa-
ció de part de terrenys dedicats 
fins aleshores a l’agricultura i, 
per tant, l’abandonament dels 
petits camps de conreu que 
sempre havien existit a tocar 
del riu Anoia.
L’Ajuntament, amb l’objectiu de 
millorar les condicions ambien-
tals i paisatgístiques d’aquesta 
àrea, es va plantejar ara fa dos 
anys recuperar els usos tradi-
cionals de l’espai mitjançant la 
implantació de nous horts. A 
més, la seva creació es con-
templa també en el Pacte Soci-
al per Igualada 2012-2014, com 
una mesura en l’àmbit de suport 
a les persones que, segons ex-
plica Miserachs, “permetrà tam-
bé incorporar productes frescos 
al Banc de Queviures i facilitar 
alhora la participació i l’activitat 
de diferents col·lectius i entitats 
que demanaven una alternati-
va com aquesta, com són les 
escoles, les entitats socials, la 
gent gran o les persones deso-
cupades, entre altres”.
La parcel·la on s’actua per a 
implantar els horts compta amb 
una superfície aproximada de 
2.637 m2 i s’adequa igualment 
part del solar de l’antiga ado-
beria de Cal Badia, situat a 90 

metres de distància, per ubi-
car-hi mòduls prefabricats amb 
vestidors, serveis i magatzem 
d’eines. Es projecta l’adequació 
de trenta-quatre parcel·les de 
50 m2, on s’utilitzarà un siste-
ma de conreu respectuós amb 
el medi ambient i l’entorn, amb 
mètodes d’agricultura ecolò-
gica, amb una producció des-
tinada a l’autoconsum i on no 
s’utilitzaran adobs ni pesticides 
de síntesi química. S’hi accedi-
rà per un camí paral·lel al mur 
d’escullera del riu Anoia.
De moment, ja s’han desbros-
sat i eliminat les herbes dels ter-
renys i, a continuació, es mar-
caran amb estaques de fusta 
les diferents parcel·les i el camí 
d’accés. S’arranjarà també part 
del solar de l’antiga adoberia, 
arreglant el paviment i delimitant 
la zona que es vol utilitzar amb 
una tanca. El reg dels terrenys 
serà mitjançant aigua freàtica 
que es portarà per una cana-
lització subterrània ja existent, 
des de la zona del passeig de 
les Cabres fins a un dipòsit de 
regulació col·locat a la finca de 
l’antiga adoberia. Des d’aquest 
dipòsit es conduirà l’aigua fins 
a cada punt de consum, un per 
cada quatre parcel·les. El cost 
de totes les accions a executar 
és de 50.000 euros i es preveu 
que els horts entrin en funciona-

ment al novembre.

Una iniciativa mediambiental 
de marcat caràcter social
Paral·lelament a les obres, s’es-
tà acabant de definir el meca-
nisme per nodrir de fruites i hor-
talisses el Banc de Queviures 
d’Igualada i la redacció de les 
condicions per optar a gestionar 
aquestes parcel·les, que s’han 
de fer públiques aquest mes de 
setembre. Segons s’ha avançat 
aquest dimecres, hi podran ac-
cedir, aturats i jubilats, entitats i 
centres educatius i, finalment, 
qualsevol persona resident a la 
ciutat major de 18 anys.
Els objectius dels horts, segons 
Joan Torras, passa per “de-
senvolupar valors ambientals, 
facilitar la recuperació d’espais 
verds amb l’horta com a pro-
tagonista, la promoció de l’ali-
mentació saludable, la creació 
de xarxes de relacions socials 
i la pràctica de l’activitat física 
regular que incrementa l’auto-
nomia personal i l’autoestima”.
Les parcel·les s’adquiriran per 
sorteig i els terrenys se cedi-
ran per quatre anys per un cost 
anual al voltant dels 50 euros. 
Un cop assignada la cessió, les 
persones o entitats beneficiàri-
es rebran formació i, en tot cas, 
es comprometran seguir un 
model d’agricultura ecològica.

El marge esquerre del riu Anoia acollirà una 
nova zona d’horts urbans amb ús social
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Formant part del programa 
de l’ANC per a la Diada a tot 
Catalunya, l’Assemblea Ter-
ritorial  Igualada per la Inde-
pendència convoca un acte a 
la plaça de l’Ajuntament per al 
matí de l’Onze de Setembre. 
L’acte vol donar un sentit de 
solemnitat i d’acompanyament 
als participants en la manifes-
tació de la tarda a Barcelona 
on es compondrà la gran V.  
L’acte, des de la solemnitat, 
és festiu i s’adreça a tothom: 
als qui aniran a Barcelona, als 
membres d’entitats adherides 
al Pacte pel Dret a Decidir, a 
tota la ciutadania.
Programa de l’acte:
- 11h  Concentració a la Pla-
ça de l’Ajuntament. Actuació 
del grup de percussió igualadí  
Protons.
- 11,30h. Lliurament dels com-
promisos d’adhesió al Pac-

te pel Dret a Decidir per part  
d’entitats i associacions a l’Al-
calde d’Igualada perquè els 
custodiï i els faci arribar al Par-
lament de Catalunya.  Prèvia-
ment, s’haurà formalitzat tam-
bé la Signatura del compromís 
per part dels càrrecs electes 
de l’Ajuntament d’Igualada.
- 11,40h. Lectura del manifest 
de la Diada. 
- 11,45h.  Cant dels Segadors
- 11,50h. Guiats pel grup  Pro-
tons, passejada fins al Rec per  
iniciar el desplaçament amb 
autocars cap a Barcelona.  
- 12,15h.  Sortida. 

Nota. Es preveu cap a les 10h 
l’arribada a Igualada de la ruta 
4 dels ciclistes de Pedalem 
per la independència, proce-
dents de Vielha i disposats a 
l’última etapa del recorregut 
fins a Barcelona.

L’ANC convoca un acte el matí 
de l’Onze de Setembre
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També aquest cap de set-
mana, l’IMC, en col·laboració 
amb el Circuit Urgellenc, ofe-
reixen la possibilitat de veu-
re el film L’endemà, d’Isona 
Passola, una producció de 
Massa d’Or  Produccions i 
Televisió de Catalunya, que 
ha estat possible gràcies a 
les contribucions de  més 
de vuit mil petits mecenes a 
través de Verkami. El docu-
mental ofereix respostes a la  
pregunta de “què passaria si 
Catalunya fos independent?” 
donant veu a sociòlegs, eco-
nomistes i representants 
socials de diferents àmbits. 
L’endemà s’estrena el 5 de 
setembre i només un dia 
més tard arribarà a la capital 
de l’Anoia. Es podrà veure a  

l’Ateneu dissabte, 6 de se-
tembre a les 22h, i diumen-
ge, 7 de setembre a les 19h. 
Les entrades tindran un preu 
de 6 euros.
Teniu més informació de 
la peŀlícula a la pàgina 42 
d’aquest diari.

Estrena a Igualada de 
“L’endemà” d’Isona Passola
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El 4D Health va signar dime-
cres una aliança amb una de 
les principals empreses de 
tecnologia en l’àmbit de la sa-
lut: Medtep. L’acord permetrà 
al Centre d’Innovació en Sa-
lut utilitzar un software pioner 
que millora la gestió mèdica 
i fa seguiment dels pacients. 
Aquest nou programari farà 
que alguns projectes de si-
mulació que es realitzin al 4D 
Health tinguin encara més 
valor gràcies al coneixement 
que es podrà extreure de les 
dades obtingudes.
Amb la incorporació de pla-
taformes tecnològiques com 
uClinics i uPatient, el Centre 
4D Health podrà tractar les 
dades dels pacients de la ma-
teixa manera que es gestio-
nen als hospitals i empreses 
farmacèutiques més impor-
tants del país; fent un segui-
ment de com els tractaments 
estan funcionant amb els pa-
cients i ajudant als professio-
nals que els atenen. Així s’evi-
ten errors ja que la informació 
mèdica està unificada, actu-
alitzada al minut i disponible 
des de qualsevol dispositiu, 
i es revisen els protocols de 
diagnòstic, tractament i pro-
cessos de prevenció. Aques-
tes plataformes contribueixen 
a l’intercanvi de coneixement 
i també permeten fer anàlisis 
estadístiques sense haver de 
revelar en cap cas les dades 

de caràcter personal dels pa-
cients, ja que estan totalment 
dissociats.
El conveni entre el 4D Health, 
l’empresa catalana de soft-
ware Medtep i la fundació pri-
vada Fufosa (Fundació per al 
foment de la Salut, amb seu a 
Igualada) preveu que Medtep 
adapti les plataformes perquè 
el 4D Health les pugui utilitzar 
en funció de les seves ne-
cessitats. L’acord beneficia el 
centre i també l’empresa, que 
podrà provar noves funcions 
de la seva plataforma al 4D 
Health i desenvolupar projec-
tes conjunts. Medtep treballa 
amb Fufosa per a tota la vali-
dació dels continguts mèdics 
d’uClinics i uPatient i la seva 
adequació a un llenguatge 

d’estil de vida. Concretament, 
Fufosa proveirà continguts en 
els projectes relacionats amb 
la nutrició, la dietètica i el ma-
neig higienodietètic. L’aliança 
entre el 4D Health, Medtep i 
Fufosa s’allargarà com a mí-
nim fins al desembre de 2016.
La mànager del 4D Health, 
Àngels Chacón, va expres-
sar la seva satisfacció per 
l’acord afirmant que “l’alian-
ça amb empreses de serveis 

El 4D Health incorpora la millor tecnologia mèdica 
gràcies a un acord amb Medtep-Fufosa

La mànager del 4D Health, Àngels Chacón; el director del 4D Health, Dr. Enric Macarulla; 
la directora mèdica de Medtep i presidenta de Fufosa, Dra. Joima Panisello; i el director 
executiu de Medtep, Jacob Suñol.

TIC punteres com aquesta 
dóna visibilitat al centre i el 
reforça”. Per la seva banda, 
el director del centre Dr. En-
ric Macarulla va destacar que 
“aquest producte concorda 
totalment amb l’objectiu del 
4D Health, que és centrar-se 
en el pacient”.
El director executiu de Med-
tep, Jacob Suñol, explicava 
que “per Medtep, el Centre 
4D Health és un partner idoni 
ja que podrem desenvolupar 
projectes conjuntament”. Al-
hora, s’ha mostrat il·lusionat 
de poder aportar la tecnologia 
que el centre necessita per ti-
rar endavant projectes de si-
mulació i d’afegir-hi una eina 
pedagògica amb l’experiència 
de Fufosa.
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Dilluns va tenir lloc la presen-
tació de la campanya que el 
casal independentista La Tei-
xidora promou per mobilitzar 
la ciutadania a favor del Sí-Sí 
en la consulta del 9 de novem-
bre.
La campanya porta per lema 
“Voler és poder. El país que 
volem”, començarà el proper 
10 de setembre amb la Marxa 
de Torxes i culminarà el 9 de 
novembre, dia de la Consulta.
Aquesta campanya, que la 
conformen un total de 23 
propostes, té un cost d’uns 
24.000 euros que provenen 
íntegrament de les aportaci-
ons dels socis de La Teixidora 
i de les activitats dutes a ter-
mes per l’entitat. La Teixidora 

no ha demanat ni ha rebut mai 
cap subvenció pública o priva-
da.
Per difondre aquesta cam-
panya La Teixidora repartirà 
18.000 desplegables i farà ús 
de les xarxes socials per fer-

ne més ressò.

Actes a l’entorn de l’11 de 
Setembre
Els primers actes de la cam-
panya “Voler és poder” co-
mençaran el proper dimecres 
amb al vespre amb la Marxa 
de torxes per la independèn-
cia que anirà precedida per 
música i tastets de cuina del 
1714. També es comptarà 
amb un parlament a càrrec del 
periodista Pere Cardús.
Per a l’endemà, 11 de setem-
bre la Teixidora ha organitzat 
autobusos per assistir als ac-
tes de la Diada a Barcelona.

Actes fins el 9 de novembre
Fins el 9 de novembre, dia de 
la Consulta, la campanya por-
ta a la ciutat diversos actes de 
tota mena, des d’una xerrada 
per als indecisos, el proper 
16 de setembre, en què es 
comptarà amb la presència 
d’Eduardo Reyes, president 
de Súmate, Josep Miserachs, 
regidor a l’Ajuntament d’Igua-
lada i Antoni Castells, excon-
seller d’Economia de la Gene-
ralitat de Catalunya.
Altres actes seran xerrades 
i conferències al voltant de 
temes diversos d’interès ge-
neral. L’acte central serà l’11 
d’octubre amb parlaments i 
un sopar popular a la plaça de 
Pius XII.
El programa d’activitats, del 
qual us anirem informant pun-
tualment, es pot consultar a la 
pàgina web del casal, lateixi-
dora.cat

La Teixidora presenta la campanya 
“Voler és poder. El país que volem”

El centre treballarà 
amb el mateix pro-
gramari que tenen 
empreses farmacèu-
tiques com Grífols 
o hospitals com el 
Clínic de Barcelona

planer per tal de facilitar al 
ciutadà l’adherència al trac-
tament o a qualsevol canvi 

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.
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L’Ajuntament d’Igualada ha 
impulsat aquest estiu un nou 
programa de neteja intensiva 
que afecta els carrers més 
concorreguts de la ciutat. El 
departament d’Entorn, a tra-
vés de l’àrea de Medi Ambi-
ent, Energia i Sostenibilitat, 
reforça d’aquesta manera les 
tasques de neteja de voreres 
i de les principals zones per a 
vianants.
Els serveis de neteja viària de 
la Societat Municipal Medi-
ambiental d’Igualada (SMMI) 
disposen d’un equip autònom 
d’aigua a pressió amb un di-
pòsit de 1.500 litres d’aigua 
freàtica. Mitjançant la llança a 
pressió i detergent biodegra-
dable permet fer una neteja 
intensiva del paviment i es pot 
arribar més intensament als 
racons més problemàtics on 
no poden arribar les escom-
bradores.
Fins ara, aquest equip d’hidro-
neteja realitzava dos tipus de 
treballs, dos cops per setmana 
els carrerons del centre i, de 
manera més puntual, pintades 
i ubicacions de contenidors a 

través del programa d’incidèn-
cies. Ara, però, s’han creat set 
noves rutes per cobrir aquells 
espais que habitualment més 
s’embruten pel trànsit de per-
sones i la celebració d’activi-
tats i esdeveniments. Aques-
tes són la Ruta Rambles, la 
Ruta Centre Sud, la Ruta 
Centre Nord-Est, la Ruta Ajun-
tament, la Ruta Sant Agustí, la 
Ruta Sud i la Ruta Carrerons 
del Centre.
Tots els traçats tenen una pe-
riodicitat de neteja quinzenal, 
amb excepció de la ruta de 
carrerons del centre, que és 
setmanal. Aquestes rutes im-
pliquen un temps de treball 
d’entre tres i quatre hores, a 
banda de les feines esporà-
diques de neteja de pintades 
i d’ubicacions, que es mante-
nen.
Aquesta mesura, possible grà-
cies a una racionalització dels 
recursos i que no suposa cap 
cost extra per al consistori, 
s’afegeix a la iniciativa Fem 
Dissabte, que es duu a terme 
els dissabtes al matí per a re-
forçar de la neteja en els dife-
rents barris de la ciutat.

L’Ajuntament d’Igualada 
intensifica la neteja de voreres 
i zones de vianants en aquelles 
zones més concorregudes
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Com cada any en aquesta èpo-
ca, l’activitat comercial reprèn 
el seu curs amb la ja tradicio-
nal Botiga al Carrer. Aquesta 
serà la 36a. edició, en aquest 
cas la d’estiu. Després de més 
de 18 anys, aquesta promoció 
continua ben viva i represen-
ta la cita obligada per a molta 
gent. I enguany, amb més mo-
tius encara, perquè la Botiga al 
Carrer torna amb ganes reno-
vades. L’entitat ha treballat per 
dotar aquest esdeveniment po-
pular amb una nova marca i ha 
introduït nous continguts amb 
un objectiu molt clar: millorar 
en imatge i oferir noves iniciati-
ves que puguin ser capaces de 
fer créixer encara més aquesta 
activitat tan popular entre els 
igualadins i el públic d’arreu de 
Catalunya.
Aquest proper dissabte, un al-
tre cop hi haurà més de cent 
botigues concentrades en les 
principals zones  comercials de 
la ciutat. Vist l’interès i el ritme 
de les inscripcions, es nota que 

els comerciants tenen ganes 
de treure els seus estocs de 
la temporada d’estiu, que ofici-
alment es va acabar el passat 
dissabte, dia 30 d’agost.
Per tant, Igualada Comerç té 
a punt amb les noves idees 
la nova edició de la Botiga al 
Carrer, en aquesta ocasió, edi-
ció d’estiu. El que sí que no es 
canviarà, és la participació dels 
comerços de la nostra ciutat, 
amb productes de temporada i 
de primer nivell, però amb els 
preus competitius de sempre 
S’espera que en a la Rambla, 
des del c. d’Òdena i fins el c. 
de Sta. Caterina, en una zona 
comercial plena d’activitats i 
animacions, com també en al-
tres indrets de vianants de la 
ciutat, s’instal·lin més de 100 
comerços, facilitant d’aquesta 
manera a milers de visitants 
d’arreu una agradable visita i 
compres tranquiŀles. La Botiga 
al Carrer és una de les campa-
nyes històriques que organitza 
l’entitat comercial igualadina i 
és l’oportunitat única per com-

prar els productes de la tem-
porada vigent amb uns preus 
realment atractius. 
Però, la Botiga al Carrer és 
molt més que compres. En tota 
la zona comercial de la ciutat, 
hi haurà un nodrit programa 
d’activitats i animacions que 
tenen com objectiu de fer una 
jornada entretinguda per tot el 
públic.
En l’Espai de Tallers en la can-
tonada de la Rambla Sant Isi-
dre amb el c/Sant Magí, entre 
compra i compra, i entre esto-
nes refrescants a les terrasses 
i bars d’Igualada, es podran re-
viure les arts miŀlenàries, que 
encara perduren a Catalunya. 
En el Taller de Terrissa tindrem 
l’oportunitat de veure com fun-
ciona el torn de ceràmica i veu-
re què es pot fer amb el fang.
Per l’altra banda, en Jaume 
Farrés el conegut cisteller de la 
Cistelleria Farrés de la nostra 
ciutat, explicarà com es fan ca-
dires, tamborets, cistells i calai-
xets de vímet.

Demà dissabte, 36a. edició de la Botiga al carrer
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Ja ha sortit el programa de mà 
de la nova proposta dels Equi-
paments Cívics de l’Anoia: 
Casal Cívic Montserrat, Casal 
del Passeig, Ludoteca Sant 
Miquel i Oficina de Benestar 
Social i Família per als mesos 
de setembre a desembre de 
2014. Totes les persones que 
estiguin interessades poden 
passar a recollir el programa 
pels equipaments, c/ Orquídi-
es, 7 o Passeig Verdaguer, 67, 
d’Igualada. També el podreu 
trobar als diversos punts d’in-
formació de la ciutat.
Les inscripcions es faran a 
partir del 9 de setembre.

Nova programació 
dels Equipaments 
Cívics de la 
GeneralitatIGUALADA / LA VEU

La Coral de Santa Maria d’Igua-
lada organitza per al proper diu-
menge 21 de setembre, dintre 
dels actes del 75è. aniversa-
ri, una anada de tot un dia a 
Montserrat, atès el programa 
següent:
A ¾ de 8 del matí sortida amb 
autocar des de la placeta del 
Rei, i a les 8 de davant de la Sa-
grada Família. A les 8’55 pujada 
amb el cremallera des de Mo-
nistrol fins al Monestir de Mont-
serrat. A les 11, assistència a la 
missa conventual, salutació del 
president de la Coral i ofrenes. 
A les 12 del migdia, ofrena coral 
a la Verge. A ¾ d’1, a la sala de 
la façana del Monestir, recepció 
per l’igualadí P. Lluís Planas, 

monjo del Santuari. A les 2 de la 
tarda, dinar de germanor al res-
taurant Mirador dels Apòstols. 
Sobretaula. A ¾ de 5, retorn 
amb el cremallera fins a Monis-
trol, on pujarem a l’autocar per 
anar al Monestir de Sant Benet. 
A ¼ de 6 a la capella, breu xer-
rada sobre «Els tres amors de 
la vida», a càrrec de la religiosa 
Gna. Regina Goberna. Visita 
guiada a la porxada i al taller 
de ceràmica. A les 7, retorn a 
Igualada.
Les inscripcions poden fer-se 
als telèfons 938030475 (Rosa) 
i 636741530. Els preus són 40 
€ per als socis protectors i, 40 
€ per als no socis. Es compta 
amb la col·laboració del BBVA i 
de l’IMC.

Tot un dia a Montserrat amb la Coral de 
Santa Maria
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Molta gent eludeix les seves 
responsabilitats instal·lant-se 
en la falsedat. Només pensa 
en quedar bé i així justifica fal-
tar a la veritat. Com aquella se-
cretària que no vol passar una 
trucada i diu que la persona per 
la que es demana està en una 
reunió. Li sembla millor que ex-
plicar que ella està allà, precisa-
ment, per ser el filtre que avalua 
què ha d’aturar i s’ha de tractar 
de manera diferent. I així des-
mereix la seva feina. El que tru-
ca sap que li han dit una men-
tida i l’incident es converteix en 
un litigi que no porta en lloc. En 
canvi hauria estat més eficient 
si, fent ús de  la seva responsa-
bilitat, hagués mirat de resoldre 
el problema, perquè en la majo-
ria de les ocasions es cerquen 
solucions i no persones. 
És el mateix que passa quan 
una persona que sempre fa 
tard a les reunions i arriba jus-
tificant que el trànsit li ha impe-
dit, una vegada més, arribar a 
l’hora (sols serà creïble quan 
ho diu una persona que sempre 
és puntual). O el que han fet 
grans empreses i personatges 
quan han estat atrapats en al-
guna irregularitat i neguen les 
evidències amb arguments que 
tothom sap que són falsos. O 
aquelles campanyes publicità-
ries on utilitzen eslògans gro-
llers i absurds, com “res és més 
eficaç que...” (tothom interpreta 
com “funciona com els altres”) 
o “ara amb un contingut de 
greixos més baix...” (que s’in-
terpreta amb “menys greix que 
fins ara, però gens saludable”) 
o “renta més blanc” (ningú sap 
“comparat amb què”). I és que 
la veritat, com a component 
ètic, s’utilitza poc, encara que 
normalment el mercat i la socie-
tat vol saber-la per molt que es 
vulgui amagar. 
Els experts diuen que les men-
tides són normalment la pitjor 
opció. Diuen que mai s’ha de dir 
una mentida si comporta haver-
ne de fer altres per justificar-la. 
És millor callar. Potser no cal 
explicar-ho tot, malgrat que 
això indueixi a d’altres a l’error. 
Però mentir és un fet que afecta 
no solament a l’aspecte con-
cret, sinó també a la credibilitat 
global. Per això, aquells execu-
tius d’empreses respectades 
que van fer declaracions finan-
ceres i pràctiques inadequades 
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per aparentar que les empreses 
anaven bé, van acabar portant 
les seves empreses a la fallida, 
es diguessin Enron, Tyco, o la 
majoria de les Caixes d’Estalvi 
del nostre país.
Les excuses no són raons. A 
ningú li interessa saber per-
què no es va tancar un tracte, 
o es va deixar de fer allò que 
s’havia de fer. Ningú vol sentir 
les justificacions de perquè no 
s’han complert els objectius 
o les raons que el van moure 
a fer una malifeta. Perquè en 
la majoria de les ocasions es 
tracta de circumstàncies recur-
rents que sempre es donen. La 
crisi, la baixada de les vendes, 
una plantilla poc compensada, 
productes que han quedat des-
fasats, o no s’ha pogut fer front 
a una competència amb preus 
molt més baixos. Tots són ele-
ments amb els que constant-
ment s’ha de lluitar, es vagi bé 
o malament. Cap d’aquestes 
excuses eximeix de les respon-
sabilitats pels mals resultats. 
Indiquen la falta de visió dels 
directius, que no van saber 
adonar-se a temps del canvi de 
vent i no van prendre les mesu-
res adequades quan era el mo-
ment de fer-ho.
En canvi les raons per actuar 
són sempre les mateixes. Les 
prioritats, les evolucions del 
mercat i les catàstrofes. No-
més això. Cal afrontar els pro-
blemes amb valentia, dignitat i 
ètica. Mentir no amaga els fets. 
Només desqualifica. Quan el 
President Clinton va ser acu-
sat en l’afer Mónica Lewinsky 
va negar-ho aferrissadament. 
Davant les evidències va dir 
“No els he mentit. Vostès m’han 
mal interpretat, però si això els 
fa sentir millor, els demano dis-
culpes”. I tothom va interpretar 
que lamentava que l’haguessin 
atrapat, però no que demanés 
perdó pel que havia fet. I això 
potser li va servir legalment, 
però no moralment.
És molt millor ser clar i transpa-
rent. Això dóna confiança a la 
gent. Perquè tots som humans 
i fem errors. Però només es 
disculpen quan es reconeixen 
i no s’amaguen en justificaci-
ons absurdes. Tot el que no és 
transparent, porta a la sospita. 
I aquesta s’acaba convertint en 
la veritat amagada.

La sinceritat

IGUALADA / LA VEU

Amb l’arribada del setembre 
també comença el nou curs 
escolar i les despeses que 
han d’afrontar les famílies són 
més elevades. Per a poder mi-
nimitzar els efectes de la crisi 
entre les famílies més vulne-
rables, la Fundació Solidaritat 
Carrefour i Creu Roja, per sisè 
any consecutiu, engeguem la 
companya “Tornada a l’esco-
la solidària” amb l’objectiu de 
recollir donacions en forma de 
material escolar nou que es 
destinarà als infants de la co-
marca que més ho necessitin.
L’acte central de la campanya 
es durà a terme el divendres 
5 i dissabte 6 de setembre, 
on els voluntaris de Creu Roja 

estaran presents al centre co-
mercial Carrefour de l’Avingu-
da Països Catalans d’Igualada 
en l’horari de major afluència, 
per explicar en què consisteix 
aquesta iniciativa i recollir les 
donacions de material es-
colar, que es recomana que 
siguin motxilles escolars, es-

Torna la campanya “Tornada a l’escola 
solidària” de la mà de Creu Roja i Carrefour

toigs,  llapis, bolígrafs, gomes 
d’esborrar, maquinetes de fer 
punxa, regles de 20-30 centí-
metres,  rotuladors de colors, 
llapis de colors i blocs de di-
buix.
Una vegada acabat l’acte cen-
tral, la Fundació Solidaritat 
Carrefour, farà entrega a Creu 
Roja d’una donació de mate-
rial similar a la recollida entre 
els clients de l’establiment, i 
que servirà per confeccionar 
els lots que s’entregaran a les 
famílies amb dificultats.
Animem a tots els ciutadans a 
participar en aquesta iniciativa 
i a fer-ne difusió a les xarxes 
socials mitjançant l’etiqueta 
#tornadaescolasolidaria

El Mercat de la Masuca torna a l’horari habitual
IGUALADA / LA VEU

Un cop passats els mesos 
d’estiu, el Mercat de la Masuca 
d’Igualada torna a la normalitat 
i recupera el seu horari habitu-
al d’obertura. A partir d’aquesta 
setmana la Masuca tornarà a 
obrir als dijous a la tarda, de 

17h de la tarda a 20.30h del 
vespre. D’aquesta manera, el 
Mercat estarà obert de dilluns a 
dissabte al matí, les tardes de 
dijous i divendres. Amb la recu-
peració dels dijous a la tarda, 
l’horari d’obertura del Mercat 
queda de la següent manera: 

Dilluns: 7.30h a 13.45h
Dimarts: 7.30h a 13.45h
Dimecres: 7h a 13.45h
Dijous: 7.30h a 13.45h i de 
17.00h a 20.30h
Divendres: 7h a 13.45h i de 
16.30h a 21h
Dissabte: 7h a 14.30h

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 ·

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

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

El Rec.10 ja té dates, serà del 
dimecres 5 al dissabte 8 de 
novembre. Serà l’onzena edi-
ció d’un experiment de retail 
que combina la venda radical 
d’estocs en un ambient indus-
trial, acompanyada d’esdeve-
niments culturals, gastrono-
mia i happenings esporàdics. 
El Rec.10 incorporarà algunes 
novetats tant en marques com 
en espais del barri del Rec i 
seguirà apostant per l’oferta 
comercial al centre d’Igualada 
amb el circuit Off Rec. 
Rec.0 Experimental Stores, 
la concentració més gran de 
vendes especials de marques 
i dissenyadors de moda que 
es fa al sud d’Europa, s’ha 
consolidat amb cinc anys com 
un nou format de retail atractiu 
i innovador per a les marques 

i els consumidors.
En la passada edició d’estiu, 
Rec.0 va rebre més de 90.000 
visitants, el 70% de fora de la 
comarca de l’Anoia. Es van 
transformar uns 30 espais en 
pop up stores, amb 60 mar-
ques venent els seus estocs, 
entre dissenyadors i marques 
consolidades. Es va tornar a 

apostar per l’Off Rec, un itine-
rari per establiments gastro-
nòmics i comercials del centre 
d’Igualada, que va comptar 
amb més de 200 adherits.
El Rec.10 portarà al barri del 
Rec marques noves i també 
un circuit diferent per la zona 
industrial que dóna nom a l’es-
deveniment.

El 5, 6, 7 i 8 de novembre torna el Rec.0 
Experimental Stores
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Vilanova del Camí renova la distinció rebuda 
el 2010, de “Ciutat de la Ciència i la Innovació”

Imatge d’arxiu del dia del lliurament de les distincions per part del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El Ministeri d’Economia i 
Competitivitat ha renovat a 
Vilanova del Camí la distinció 
de “Ciutat de la Ciència i la 
Innovació” que el municipi va 
rebre per primera vegada l’any 
2010. Amb aquest distintiu, 
que es concedeix per un perí-
ode  de tres anys, el Ministeri 
reconeix l’esforç i el compro-
mís de Vilanova del Camí amb 
les polítiques  la I+D+I (inves-
tigació, Desenvolupament i In-
novació).
Vilanova del Camí és la única 
població de menys de 20.000 
habitants, i una de les vuit ciu-
tats catalanes, que va ser no-
menada l’any 2010 “Ciutat de 
la Ciència i la Innovació” i des 
d’aleshores ha format part de 
la Red Innpulso, juntament a 
la resta de poblacions distin-
gides. Precisament, un dels 
objectius d’aquesta xarxa és 
fomentar la col·laboració entre 
ajuntaments, millorar el seu 
potencial innovador i contribu-
ir al canvi de model productiu 
cap a un model sostenible a 
nivell econòmic i social. “Amb 
aquesta iniciativa -assegura 
l’alcaldessa de Vilanova del 
Camí, Vanesa González- el 
Ministeri ofereix una oportu-
nitat única reforçar i fomentar 

la ciència i la innovació espa-
nyola actuant des de l’àmbit 
local”.
La tasca que el govern de Vi-
lanova del Camí ha realitzat 
en els darrers tres anys, amb 
la implantació de la fibra òp-
tica al municipi, la dotació de 
telefonia IP a l’ajuntament, la 
instal·lació de plaques solars 
tèrmiques i l’aposta per a la 
dinamització del Centre d’In-
novació Anoia, li ha valgut la 
renovació del títol per segona 
vegada.
En aquesta segona etapa, els 
ajuntaments distingits, una 

quarantena de tota Espanya, 
han començat a assentar les 
bases per treballar plegats i 
gaudir de certs avantatges co-
muns. El passat 13 de juny, a 
la trobada que va tenir lloc a 
Barakaldo, es va proposar la 
constitució de l’associació Red 
Innpulso-ARIN, que es con-
vertirà en el motor de la gestió 
de la innovació de les ciutats i 
facilitarà la firma de convenis 
entre entitats per accedir als 
fons i ajudes econòmiques 
que impulsen el desenvolupa-
ment de projectes d’innovació 
en les ciutats membres. Du-

rant la trobada de Barakaldo, 
el Ministeri, ja va fer pública la 
seva voluntat de col·laborar en 
les activitats de la xarxa.
El Ple de Vilanova del Camí va 
formular la proposta d’incor-
porar-se a la xarxa Innpulso-
ARIN en la sessió del passat 
mes de juliol i va comptar amb 
els vots favorables de tots els 
grups excepte d’ERC.
El següent pas tindrà lloc du-
rant el proper mes d’octubre a 
Madrid. Vilanova del Camí ja 
ha confirmat la seva assistèn-
cia a la I Trobada d’Alcaldes 
de la xarxa Innpulso i Empre-

nedors Locals. L’alcaldessa, 
Vanesa González, participarà 
en aquesta trobada juntament 
a una quarantena d’alcaldes 
de tot l’Estat. L’esdeveniment, 
organitzat per l’ajuntament de 
Madrid i la xarxa de Ciutats de 
la Ciència i la Innovació, reuni-
rà també quaranta talents em-
prenedors de diferents punts 
de la geografia nacional, con-
vertint-se, així, en un aparador 
immillorable per mostrar el ta-
lent emprenedor a altres muni-
cipis, inversors i representants 
de grans empreses.
Vilanova del Camí va obrir una 
convocatòria per seleccionar 
la PIME innovadora del mu-
nicipi que participarà al costat 
de l’ajuntament en aquesta 
trobada. 
“La innovació, la recerca, la 
sostenibilitat... són temes que 
sempre han estat molt pre-
sents en les accions polítiques 
del govern vilanoví. L’aposta 
pel Centre d’Innovació Anoia i 
els dos contractes que s’aca-
ben de signar: amb la Funda-
ció Taleia, per a la gestió d’un 
restaurant pedagògic; i amb el 
Centre Tecnològic Leitat, per 
vestir un espai de referència 
en aspectes mediambientals, 
en són bones proves” afirma 
l’alcaldessa vilanovina.

IPV-VV denuncia el conveni de 
connexió de Vilanova amb la Ronda 
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El grup a l’oposició d’IPV-VV 
de Vilanova del Camí presen-
tarà una moció al pròxim ple 
ordinari de setembre, per exi-
gir el compliment del conveni 
signat entre l’ajuntament vila-
noví i la Generalitat de Cata-
lunya, en què la Generalitat es 
comprometia a urbanitzar la 
connexió de l’enllaç del Barri 
de La Pau amb la Ronda Sud 
d’Igualada, obra que no s’ha 
realitzat tot i la signatura del 
conveni l’any 2010.
El Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalu-
nya, es va comprometre a ur-
banitzar la connexió del Barri 
de La Pau amb la Ronda Sud 
d’Igualada. Però aquesta con-
nexió continua aturada, i se-
gons el grup a l’oposició, “cap 
responsable polític ha donat 
cap resposta a l’incompliment 
del conveni”.

Des d’IPV-VV han manifestat 
la voluntat de denunciar “la 
passivitat del govern actual 
del PSC i CIU davant d’una 
il·legalitat. De la mateixa for-
ma l’anterior soci del PSC, el 
grup municipal VA tampoc va 
mostra cap interès pel tema. 
Ningú s’ha preocupat per exi-
gir la urbanització de la con-
nexió del Barri La Pau amb la 
Ronda Sud. Tal i com indica 
el conveni, l’incompliment del 
mateix s’ha de denunciar als 
jutjats, exigint a la Generalitat 
la dotació pressupostaria i la 

urbanització de l’enllaç de for-
ma immediata”, una inversió 
de 520.000 euros.
En aquest sentit, IPV-VV por-
tarà al ple una moció per a què 
tots els grups valorin els inte-
ressos generals dels veïns del 
Barri de La Pau i de Vilanova 
del Camí, i en què s’exigirà, de 
forma enèrgica i mitjançant la 
via legal, el compliment dels 
acords signats per la Gene-
ralitat de Catalunya, realitzant 
la corresponent denuncia a la 
Jurisdicció Contenciosa Admi-
nistrativa.

Detall del traçat del carrer de connexió directe a Vilanova del Camí.

Els cercles de la formació 
Podem creixen a la comarca
COMARCA / LA VEU

El desencant polític de molts 
ciutadans i l’aparició de noves 
formacions de representació 
popular ha afavorit l’expansió 
de moviments com el de “Po-
demos” (Podem) a la comar-
ca. Un clar exemple és el de 
Piera, on el 25 de juliol passat 
es va iniciar un espai de debat 
i participació on es va presen-
tar el cercle Podem Piera al 
poble i va comptar amb gaire-
bé un centenar de persones, 
que a títol individual o com a 
part d’associacions, platafor-
mes ciutadanes, partits polí-
tics i altres agents socials, van 
expressar queixes, inquietuds, 
idees. En aquest sentit, avui 
divendres, a 2/4 de set de la 
tarda al Parc del Gall Mullat 
de Piera, s’ha tornat a convo-
car els veïns per a una assem-
blea oberta on es debatran les 
propostes recollides i donaran 
informacions sobre diversos 

aspectes de la gestió muni-
cipal. Del resultat d’aquestes 
assemblees obertes a tothom 
sortirà la llavor d’un programa 
electoral fet pel poble i per al 
poble per a les properes elec-
cions municipals del maig del 
2015. 
D’altra banda, el proper dime-
cres 10 de setembre, a 2/4 de 
set de la tarda al Restaurant 
Nou de Vilanova del Camí, 
la nova formació del cercle 
Podem ha convocat una as-
semblea ciutadana oberta a 
tots els vilanovins que vulguin 
expressar els canvis que des-
tigin per a Vilanova o bé, esti-
guin interessats a formar part 
del cercle i a participar en el 
treball que començaran a tra-
vés de la creació de comissi-
ons ciutadanes. La fita del nou 
cercle Podem a Vilanova és 
“treballar pels interessos del 
municipi retornant la veu a qui 
pertany, a tots els vilanovins”.  
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Conca d’Òdena

Òdena ofereix més de 30 
propostes culturals de tardor
ÒDENA / LA VEU

Un acte per la Marató de TV3 
i la Diada de l’11 de setembre 
obren l’agenda de tardor, el 
recull de propostes culturals, 
esportives i socials que edi-
ta l’ajuntament d’Òdena amb 
l’objectiu de difondre totes les 
activitats que es fan al munici-
pi i que són organitzades per 
l’ajuntament i/o entitats.
L’agenda de tardor aplega 
més de 30 propostes; actes 
tradicionals com la Diada, la 
Castanyada i el Correllengua, 
però també conferències, ex-
posicions, teatre, fires, con-
certs, caminades... que es du-
ran a terme durant els mesos 
de setembre, octubre, novem-
bre i principis de desembre a 
Òdena.
La regidora apunta que “amb 
la publicació trimestral de 
l’agenda aconseguim arribar a 
tots els odenencs i donar així 

la màxima difusió dels actes 
que s’organitzen al municipi. 
A més, s’afavoreix la partici-
pació i unifiquem esforços en-
tre ajuntament i entitats, a les 
que agraïm molt sincerament 
l’organització d’algunes de les 
activitats”.   
L’agenda de Tardor es distri-
buirà gratuïtament a tots els 
domicilis d’Òdena, es podrà 
trobar en els equipament mu-
nicipals i també és pot consul-
tar a la web de l’ajuntament  
www.odena.cat.

La Colla Excursionista 
de Vilanova torna 
amb una sortida per 
la Festa Major
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Demà, dissabte 6 de setem-
bre, tornen les sortides de la 
Colla Excursionista de Vilano-
va del Camí i ho fan amb una 
sortida molt especial, ja que el 
municipi està de Festa Major. 
La sortida serà a les nou del 
vespre i s’anirà a caminar per 
la muntanya de Vilanova de 
nit, gaudint d’una passejada 
molt senzilla i apta per grans 
i petits. Un cop a Vilanova, els 
faran una benvinguda molt es-
pecial. 
Així, tothom qui vulgui es pot 
trobar a 2/4 de nou del vespre 
a la seu de la colla al Restau-
rant Nou per fer la inscripció 
de forma gratuïta i recollir el 
tiquet. 

L’entitat ha editat un cartell amb la informació per a fer-se monitor. 

Endinsa’t busca monitors 
voluntaris per a l’Esplai
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Endinsa’t ha iniciat una nova 
campanya de captació de mo-
nitors-voluntaris pel projecte 
d’Esplai dels dissabtes. Bus-
quen persones dinàmiques 
i amb ganes de participar en 
aquesta activitat que l’entitat 
vilanovina porta a terme els 
dissabtes de 2/4 d’onze a 2/4 
de dues al Centre Cívic del 
Barri La Pau. L’esplai s’adreça 
a infants de 3 a 12 anys i es-
devé un espai de trobada per 
aprendre i conviure. 
El voluntariat és un dels pilars 
fonamentals de les entitats de 
lleure sense ànim de lucre que 
permet fer créixer l’associaci-
onisme i el treball social en 
xarxa. A l’Esplai Endinsa’t, tal 
i com subratllen des de l’as-
sociació, organitzen un esplai 
basat en els quatre pilars bà-
sics de l’entitat: el respecte, la 
creativitat, la multiculturalitat 
i la interacció. El voluntari de 
l’esplai de dissabtes participa 
del projecte en la planificació, 
l’execució i la valoració del 
projectes i de totes les activi-
tats que s’organitzen (tallers, 
sortides, festivals, sopars, bi-
vacs...) i té prioritat en els pro-
cessos de selecció de perso-

nal contractat i remunerats de 
la resta de projectes de l’enti-
tat (casal d’estiu, activitats de 
Nadal, vacances escolars...). 
Per a participar com a volun-
tari només cal visitar la web 
de l’entitat www.endinsat.org i 
omplir el formulari d’inscripció 
a la borsa de monitoratge. Un 
cop es rep la resposta a la ins-
cripció, cal comunicar l’interès 
per participar com a voluntari 
de l’esplai.

Bon Casal d’estiu 2014
El Casal d’estiu 2014 “Sóc 
Artista”, organitzat per l’àrea 
de Serveis Personals, Sa-
lut i Consum de l’ajuntament 
des de “El Cireret” i en  col-
laboració d’Endinsa’t, ha estat 
un any més molt reexit. De les 
activats del Casal han partici-
pat 180 infants. Tots ells, des 
dels més petits fins als més 
grans, s’han convertit durant 
quatre setmanes en artistes 
del fang, de la pintura, i de les 
arts escèniques. 
La valoració que és fa des 
de el Cireret és molt positiva 
i felicitem al monitoratge, a 
les persones voluntàries i de 
pràctiques per la seva implica-
ció en el Casal.

Sant Feliu de Castellolí celebra 
una reeixida Festa Major

Montbui per la Inde-
pendència participa a 
la campanya “Estela-
des al Cim”

CASTELLOLÍ / LA VEU

El passat dissabte 30 d’agost 
es va celebrar la 23a edició de 
la festa major del nucli de Sant 
Feliu a Castellolí.
La festa va començar com una 
trobada dels veïns del barri i 
ara ja és una festa coneguda 
per molts anoiencs, que es 
concentren al voltant de l’er-
mita. Enguany, com a novetat, 
el veïns han  canviat la imat-
ge de l’entorn plantant quatre 
oliveres i fent una petita zona 
enjardinada.
Al vell mig de la Vall de Sant 
Feliu, seguint el tradicional 
programa de fa anys, a les 
nou del vespre es va donar 
la benvinguda amb la Missa 
oficiada pel rector de Caste-

llolí, mossèn Eduard Flores, i 
cantada per la Coral d’Aulí de 
Castellolí. A les deu del vespre 
es va començar a servir les pri-
meres sardines  cuinades a la 
brasa i preparades pels veïns 
del barri, tot acompanyat amb 
les postres de “sant feliuets”. 
I mentre els últims acabaven 
de sopar, el grup d’havaneres 
El Bergantí va  començar amb 
la cantada d’havaneres; a la 
mitja part es va servir el rom 
cremat preparat per la família 
Brugues.
Tot just a la mitja part és va 
dur a terme el sorteig  de la 
“gran panera de Sant Feliu” 
que enguany és la tercera edi-
ció, ja coneguda per la gran 
quantitat de productes que hi 
recull, el numero premiat va 
ser el 6141, i l’afortunada va 
ser Rosa Solà, veïna de Sant 
Genís (Jorba). A continuació, 
es van fer els parlaments, amb 
l’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, que va explicar  a tots 
els presents la recent reforma 
del camí amb reg asfàltic i al-
gunes altres millores que es 
duran a terme durant la tardor 
a l’ermita de Sant Feliu i a l’es-
glésia vella de Castellolí. Per 
acabar es van explicar actes 
per la diada de Catalunya, i 
per començar la segona part 
de les havaneres es cantà Els 
Segadors.
Els veïns organitzadors de la 
gran panera volen agrair la 
col·laboració d’un total de 37 
empreses i de 12 veïns que va 
participar. 

STA MARGARIDA MONTBUI / LA VEU

El proper 7 de setembre, i per 
segon any consecutiu, diver-
sos col·lectius excursionistes 
i muntanyencs tornen a impul-
sar la campanya “Estelades 
al Cim” amb la finalitat que 
els cims més emblemàtics del 
país siguin coronats –simultà-
niament-  amb  estelades com 
a acció prèvia a l’11 de setem-
bre. La Tossa de Montbui és 
un d’aquests cims emblemà-
tics. Així doncs, Montbui per 
la Independència, tal com ja 
va fer l’any passat, se suma a 
aquesta segona convocatòria 
per omplir la Tossa d’estela-
des. L’acte començarà a 2/4 
de deu del matí amb la troba-
da davant de l’ajuntament de 
Santa Margarida de Montbui  
per pujar a peu a la Tossa.

és

és

és BONA 
FESTA 

MAJOR!
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Vilanova del Camí es prepara per acollir més 
de 40 actes durant la Festa Major d’enguany

Una gran varietat d’actes per a totes les edats i gustos conformen el programa de la festa 2014. 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

Des d’avui divendres, 5 de se-
tembre, i fins el proper dilluns, 
dia 8, el municipi anoienc de 
Vilanova del Camí es prepa-
ra per acollir més de 40 actes 
en el marc de la Festa Major 
d’enguany. Així, avui a les 
onze del matí, ja hi ha les pri-
meres activitats festives, amb 
l’actuació del grup Artístic, de 
l’espai de dansa, música i te-
atre, a la residència Amma. 
Però no serà fins a 2/4 de vuit 
del vespre, que es donarà el 
tret de sortida oficial a la Festa 
Major, amb la proclamació de 
la Pubilla i les Dames d’Ho-
nor i la Pubilleta i l’Hereuet de 
Vilanova, a la sala d’actes de 
l’ajuntament; a continuació hi 
haurà el pregó a la plaça del 
Castell, a càrrec de la colla de 
diables Els Cabrons de Vilano-
va del Camí, que presentaran 
la secció infantil de la colla. Un 
cop acabat el pregó, hi haurà 
el correfoc infantil, amb inici a 
la plaça Major i que acabarà a 
la plaça del Mercat. El mateix 
divendres hi haurà el sopar 
a les barraques de les enti-
tats vilanovines, mentre que, 
qui vulgui, podrà gaudir de la 
sardinada popular oferta pels 
comerciants del mercat de 
Sant Hilari. Per tancar la festa 
d’avui, hi haurà ball de nit amb 
l’Orquestra Aquarama a la pla-
ça del Mercat, mentre que al 
C/Fernán Núñez, hi actuaran 
diversos grups de música de 
la comarca. 

Dissabte 6
Demà, dissabte, a les nou del 
matí hi haurà la benvinguda 
a les delegacions de Calci-
naia i Amilly, mentre que, des 
de les deu del matí i fins les 
nou del vespre, hi haurà a la 

plaça del Mercat, la Fira d’Ar-
tesans. Paral·lelament, a les 
onze tindran lloc diversos ac-
tes, amb el gran torneig de 
consola FIFA14, el playback 
del grup “Salto a la fama” a la 
residència Amma i l’exhibició 
d’obediència canina a càrrec 
d’Agrapes; a les dotze, per als 
més menuts, hi haurà la gran 
xeringada, amb la festa del co-
lor i l’aigua, i a 2/4 d’una, a la 
mateixa plaça del mercat, una 
exhibició de ball. Per la tarda, 
entre les cinc i 2/4 de nou del 
vespre, hi haurà la tercera 
Xambalada itinerant, una ta-
balada conjunta de grups de 
percussió d’arreu de Catalu-
nya. D’altra banda, a 2/4 de 
sis hi haurà jocs diversos i no-
vedosos per a tota la família. A 
les sis, a la plaça Picasso, hi 
haurà sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Cervera. Ja al ves-
pre, tornarà haver-hi el sopar 

a les barraques de les entitats 
vilanovines, mentre que a la 
plaça Can Papasseit, hi hau-
rà botifarrada popular. A les 
onze del vespre, a la plaça del 
Mercat, hi haurà el ball de nit 
amb l’orquestra Grand Band, 
mentre que a la zona de les 
barraques hi haurà el concert 
de Buhos i discomòbil amb 
punxa-discs. 

Diumenge 7
El diumenge de Festa Ma-
jor també estarà ple d’actes, 
amb la Fira d’Artesans, que 
començarà a les deu del matí 
i s’allargarà fins les nou del 
vespre. També a les deu, però 
a la plaça de la Indústria, hi 
haurà la 9a concentració de 
cotxes “VW Moviment Mee-
ting”, fins a les sis de la tarda. 
A les onze, es donarà el tret de 
sortida a la cercavila de gra-
llers i geganters de Vilanova 

del Camí, amb diverses colles 
convidades; a la mateixa hora, 
també tindrà lloc la Missa de 
Festa Major. Ja al migdia, a 
la plaça del Mercat, hi haurà 
el tradicional ball de Vilanova 
per part de l’Esbart Dansaire i 
la jornada castellera; un cop fi-
nalitzada, se servirà el vermut 
popular. A 2/4 de tres, les famí-
lies acollidores assistiran al di-
nar d’agermanament amb els 
convidats de Calcinaia i Amilly, 
qui podran gaudir d’una exhi-
bició de balls propis d’aques-
tes ciutats. D’altra banda, a 
les set de la tarda, a la plaça 
del Mercat, hi haurà el ball per 
a la gent gran, mentre que a 
les nou del vespre, i pels car-
rers de Vilanova, tindrà lloc el 
correfoc dels Cabrons de Vila-
nova del Camí, acompanyats 
d’una colla convidada. En fi-
nalitzar, a la plaça Gertrudis 
Artigal, tindrà lloc el castell de 

focs i s’acomiadarà els convi-
dats dels pobles agermanats. 

Dilluns 8
Per últim, i com a darrer dia 
de la Festa Major, el dilluns 
8 estarà ple d’actes per als 
més petits de casa. Les acti-
vitats començaran a les deu 
del matí, amb inflables per 
als més menuts a la plaça del 
Mercat, seguits d’un especta-
cle d’animació infantil a càrrec 
de Ying Yang Look, i que aca-
barà amb una festa de l’escu-
ma. 
Durant la tarda, a partir de les 
cinc, hi haurà diversos jocs in-
fantils a la plaça Can Papas-
seit, amb rocòdrom i tirolina. 
Per als més grans, a 2/4 de 
vuit del vespre, a la plaça del 
Mercat, tindran lloc les hava-
neres amb el grup Mar Brava, 
i s’oferirà rom cremat. Final-
ment, a les deu del vespre, a 
la mateixa plaça, hi haurà un 
gran espectacle de combina la 
dansa, les arts marcials i les 
acrobàcies del circ, a càrrec 
de Budokan, la colla de dia-
bles, Skalters.co i el duet In-
gravid; un show que explica la 
llegenda dels samurais. 
D’altra banda, a més de tots 
aquests actes, la Festa Ma-
jor també comptarà amb un 
seguit d’exposicions fotogràfi-
ques i culturals, a més del 3r 
Concurs fotogràfic de la Festa 
Major, i un gran nombre d’acti-
vitats esportives com camina-
des, partits de futbol, bàsquet 
i handbol de Festa Major, tor-
nejos... i moltes altres activi-
tats paral·leles, conformant un 
programa molt complert. 
Per a consultar tots els actes 
en detall es pot fer visitant el 
web municipal de l’ajuntament 
de Vilanova del Camí. 
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Visiti’ns!
Noves 

promocions 
en mecànica i
pneumàtics!

· VENDA VEHICLES RENAULT I DACIA
· TALLER DE MECÀNICA I PLANXA

· REPARACIÓ MULTIMARCA
. RECANVIS ORIGINALS I motrio

AUTO - MOTOR NADAL S.L.
AGÈNCIA OFICIAL RENAULT
    EL SEU TALLER DE CONFIANÇA 
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Els actes de la Diada obren la 
programació de les Festes Culturals

Foto de família de la passada edició del premi Gumersind Bisbal. 

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Com cada any, després de les 
vacances d’estiu, la Pobla de 
Claramunt es prepara per viu-
re les Festes Culturals. Durant 
els mesos de setembre, oc-
tubre i novembre la regidoria 
de Cultura de l’ajuntament or-
ganitza una sèrie d’activitats, 
amb exposicions, concerts o 
l’acte acadèmic del Premi Gu-
mersind Bisbal i Gutsems, que 
presidirà el president de la Di-
putació de Barcelona, Salva-
dor Esteve.
La programació s’obrirà amb 
les propostes de l’Onze de Se-
tembre. El dijous a 2/4 de deu 
del matí, al parc del Mil·lenari, 
hi haurà una xocolatada popu-
lar i, a les deu, animació infan-
til amb l’espectacle “La festa 
dels + Tumàcat”. A 1/4 de 
dotze del matí, l’alcalde, Santi 
Broch, pronunciarà un discurs 
amb motiu de la Diada. Tot 
seguit, es farà una ballada de 
sardanes.
El diumenge 14 de setembre, 

a la una del migdia a l’Ateneu, 
hi haurà una de les activitats 
centrals de les Festes Cultu-
rals, l’acte acadèmic del Premi 
Gumersind Bisbal i Gutsems, 
que enguany clourà el presi-
dent de la Diputació de Barce-
lona, Salvador Esteve. En el 
transcurs de l’acte, que obrirà 
l’alcalde, Santi Broch, es pre-
sentarà el llibre guanyador de 
la convocatòria del certamen 
de 2013, sobre la Guerra Civil 

i el primer franquisme a l’Ano-
ia, “Els protagonistes”, d’Anto-
ni Dalmau i Ribalta.
Després de l’acte, hi haurà un 
aperitiu per a tothom al bar-
restaurant Camí del Castell. 
En aquest local, es podrà veu-
re una exposició de fotografies 
sobre el treball guanyador del 
premi.
Les activitats continuaran du-
rant els mesos de setembre, 
octubre i novembre.

El Whasington Post 
qualifica el cava 
odenenec Bohigas 
Brut “d’excel·lent”

Sant Genís celebra aquest 
cap de setmana la Festa Major
SANT GENÍS / LA VEU

Des d’avui, divendres, i fins 
diumenge 7 de setembre, el 
nucli de Sant Genís celebra 
la seva Festa Major. Tot i que, 
ahir dijous i abans d’ahir, di-
mecres, ja va haver-hi algun 
acte, no serà fins avui diven-
dres que hi haurà el gruix 
d’activitats. Així, avui, a 2/4 
de nou, tindrà lloc la cercavila 
amb els gegants i els diables, i 
tot seguit, se celebrarà l’aren-
gada popular, un sopar ame-
nitzat per la música del grup 
Bon Cop de Jazz; per acabar 
el dia, hi haurà el megacon-
curs de pastissos. D’altra ban-

da, durant demà, dissabte, hi 
haurà activitats per a tots els 
públics i edats, des de bon 
matí i fins a ben entrada la nit, 
amb el concert de Les Enfantz 
de la Patille i, a continuació, 
pels més joves, Techno Disco 
Show. L’endemà diumenge, 
tindran lloc els darrers actes 
de la Festa Major d’enguany, 
amb bitlles catalanes, la Missa 
cantada, la ballada de sarda-
nes, vermut i jocs inflables per 
als més menuts i paintball pels 
joves, a més del concert de la 
igualadina Ariadna Muntané, 
que servirà per a tancar la fes-
ta d’enguany.  

Aquests dies s’ha dut a terme l’asfaltatge dels carrers del polígon dels Plans d’Arau. 

L’ajuntament de la Pobla 
asfalta diferents carrers
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’ajuntament de la Pobla de 
Claramunt va asfaltar, entre 
els dies 6 i 7 d’agost, diver-
sos carrers del municipi. En 
concret, la intervenció es va 
realitzar al polígon dels Plans 
d’Arau, en un tram del carrer 
de Narcís Monturiol, i al barri 
de les Garrigues, al carrer de 
Vilafranca, i també es van fer 
reparacions en diversos vials 
de la zona.

Reduir la velocitat
A més d’aquestes actuacions 
d’asfaltatge, al barri de la Rata 
s’han col·locat dues bandes 
per reduir la velocitat. To-
tes aquestes actuacions han 
suposat una inversió d’uns 
98.000 euros ( IVA inclòs) i les 
ha executat l’empresa Firtec 
Sorigué.
D’altra banda, a més d’aques-

tes obres realitzades durant 
el període de vacances per 
tal de molestar el mínim pos-
sible als veïns, durant el mes 
d’agost, també s’han realitzat 
diverses millores a la Llar d’In-
fants municipal Sol Solet. En 
aquest sentit s’han pintat de 
nou diverses zones de l’equi-
pament i s’han arranjat els sa-
nitaris, deixant-los a punt per 
al nou curs escolar que s’ini-
cia aquest mes de setembre. 
Aquestes dues actuacions les 
han dut a terme les empreses 
locals Manel Vega, pintura i 
decoració, SL i Jordi Bartrolí 
Boada, SL.
També s’ha aprofitat el mes 
d’agost per fer altres treballs 
de manteniment, com pintar 
les línies de les places d’apar-
cament del pàrquing de Sant 
Galderic i de la plaça de la 
Mare de Déu de la Llet.

ÒDENA / LA VEU

El passat dimecres, un dels di-
aris americans de referència, 
el Whasington Post, va publi-
car un reportatge en la seva 
versió en paper que qualifica-
va el cava Bohigas Brut, ela-
borat a Òdena, “d’excel·lent”. 
La publicació, en el seu repor-
tatge “When sommeliers get 
together in Texas, of cours it’s 
big”, escrit pel crític de vins, 
David McIntyre, incloïa una 
petita descripció de quatre 
vins que l’autor va considerar 
d’una gran qualitat, entre els 
quals hi havia el cava elaborat 
a l’Anoia, Bohigas Brut, a més 
d’altre elaborats a Texas, Ca-
lifòrnia i Sicília. El crític quali-
ficava el vi escumós de “valor 
segur”.
Aquesta distinció arriba poc 
després que un altre diari 
americà, el The New York Ti-
mes, seleccionés el cava Bo-
higas Brut Nature com un dels 
vint millor caves del món per a 
la temporada d’estiu. 
Cal destacar que el celler ode-
nenc té més de vuit segles 
d’història i està situaat a la 
finca de Can Macià, amb prop 
més de 200 hectàrees d’ex-
tensió. L’empresa Caves Bo-
higas produeix cada any unes 
650.000 ampolles aproxima-
dament, de les quals 560.000 
són de cava.  

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

Moltes Felicitats
Bruna !!

Felicitats dels pares,
germana Raquel i àvies.

El dimecres
10 de setembre

fas 3 anys.
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Recupera’t després de l’estiu
en només 2 setmanes

Institut Yvette Pons
 C/ Sant Martí de Tous, 37 08700 Igualada, Barcelona.Tel. 93 804 62 02

 info@yvettepons.com

www.yvettepons.com
www.facebook.com/yvettepons

   M È TO D E  R E D I TOX  D E  Y V E T T E  P O N S

REDITOX  
 
Combina tres mètodes en sinergia entre ells:
Pèrdua de pes, 
Pèrdua del volum i remodelació del cos  
Desintoxicació de l’organisme .
 
CONSTA DE
Un programa de 6 sessions de tractament en l’Institut.
(3 sessions setmanals),

Una dieta reductora i desintoxicant adaptada al teu metabolisme  
i un complement nutricional a base de plantes medicinals per 
eliminar toxines, greixos estancats i retenció de líquids.

RESULTATS
Pèrdua d’una talla
Reducció de 3 kg
Entre 5 i 8 cm. de pèrdua de volum
Eliminació de la retenció de líquids
Afinament en els nòduls de cel·lulitis
Pell més tonificada
Desintoxicació de l’organisme
Pell facial i corporal més hidratada i lluminosa. 

PREU DE TOT EL TRACTAMENT
6 sessions de tractament, dieta i complement desintoxicant: 
325,00€  

En motiu del 25 aniversari professional 
d’Yvette Pons, cada mes durant un any 
sortejarem 10 tractaments o productes.
Per participar només t’has de fer fan 
del facebook Yvette Pons:

*Aquest mes sortegem 10 higienes facials

www.facebook.com/yvettepons
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Anoia Sud  

Els Mossos detenen 
tres persones 
acusades de robar 
cable telefònic
PIERA / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra de la 
Comissaria d’Igualada van de-
tenir, el passat 27 d’agost, tres 
homes, de nacionalitat espa-
nyola i veïns de Piera, com a 
presumptes autors d’un delic-
te de furt.
Els fets es remunten al passat 
12 d’agost quan es va produir 
el robatori de cablejat telefònic 
a la zona del Bedorc, al  terme 
municipal de Piera. Uns des-
coneguts van sostreure uns 
250 metres de cable de línia 
telefònica. Segons la denún-
cia, el valor del material sos-
tret i la reparació dels danys 
causats era de 4.200 euros.
La investigació va concloure 
el passat 27 d’agost amb la 
detenció dels tres joves que ja 
havien estat identificats per la 
Policia Local, com a presump-
tes autors del furt.

El diputat Joan Tardà 
oferirà demà dues 
xerrades a Cabrera 
d’Anoia i el Bruc
COMARCA / LA VEU

Demà, el diputat al Congrés 
Joan Tardà visitarà a la comar-
ca. A les dues participarà en 
un dinar amb militants i sim-
patitzants d’ERC als Hostalets 
de Pierola, i durant la tarda 
realitzarà dues xerrades sota 
el títol “A les portes del 9N: 
reptes i oportunitats”, en les 
quals Tardà analitzarà el mo-
ment polític actual i exposarà 
el seu punt de vista. La prime-
ra es realitzarà al local social 
de Cabrera d’Anoia, a les sis, i 
tot seguit es desplaçarà al mu-
nicipi del Bruc, on farà la seva 
exposició a la sala d’actes de 
Can Casas a les vuit.

El 29 d’agost va tenir lloc el primer dels actes relacionats amb el Tricentenari. 

Capellades ja ha començat els 
actes per commemorar el 1714
CAPELLADES / LA VEU

El divendres 29 d’agost, als 
Jardins del Capelló es va viure 
el primer dels actes previstos 
a Capellades per commemo-
rar els fets del 1714.
En aquesta ocasió s’ha recor-
dat el Consell de Guerra que 
es va celebrar precisament un 
29 d’agost d’ara fa 300 anys. 
Segons s’ha pogut documen-
tar va ser precisament aquest 
dia quan l’exèrcit austriacista 
va fer un consell de guerra 
presidit pels coronels Anto-
ni Desvalls -conegut com el 
Marquès del Poal-, Francesc 
Busquets i Pere Brichfeus. 
També hi van participar l’aju-
dant reial, Martín Zubiria i en 
Salvador Lleonart, els quals 
sortits de Barcelona havien 
enllaçat amb l’Exèrcit Exterior. 
Allà van acordar que intentar 
fer novament una incursió cap 
a Barcelona, no era factible.
Aquest divendres durant l’acte 
es va recordar aquest Consell 
de Guerra i es va reviure l’at-
mosfera del moment. Per això 
als Jardins del Capelló es va 
instal·lar un campament aus-
triacista i també es va convi-
dar als Miquelets. A nivell més 
institucional es va comptar 
amb la presència de les au-

toritats locals. Hi va intervenir 
l’alcalde, Marcel·lí Martorell. 
Seguidament es va issar una 
senyera molt gran, que va arri-
bar a mans d’una parelleta de 
balladors de l’Esbart.
Ara, el proper acte previst serà 
el dimecres 10 de setembre, 
amb una conferència; el dia 
11 hi haurà l’enlairament de la 
senyera a Miramar i finalment 
el 20 de setembre un espec-
tacle infantil a la Biblioteca El 
Safareig.

Diumenge, la V capelladina
Diumenge a les set de la tar-
da i anticipant els actes que 
se celebraran per la Diada de 
l’Onze de Setembre, la dele-
gació capelladina de l’Assem-
blea Nacional Catalana ha 
organitzat a la cèntrica plaça 
de Catalunya de Capellades 
la formació d’una V, que serà 
una versió en petit de la que 
se celebrarà a la capital cata-
lana. L’objectiu d’aquest acte 
simbòlic i reivindicatiu no és 
altre que donar a conèixer 
els projectes més immediats 
de l’ANC i assolir la finalitat 
d’aconseguir més persones 
partidàries del sí-sí en la con-
sulta prevista per al proper 9 
de novembre. 

La Torre compta amb un
nou servei d’orientació laboral
LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

Els joves d’entre 16 i 35 anys 
de la Torre de Claramunt dis-
posen des del 3 de setembre 
d’un nou servei d’orientació i 
inserció laboral a l’ajuntament. 
El nou dispositiu té com a ob-
jectiu acompanyar als joves en 
la recerca de feina o formació.
LaboratecaJove estarà dotat 
d’una tècnica especialista en 
orientació i inserció laboral 
que oferirà sessions en grup i 
individualitzades d’informació, 
orientació i assessorament la-
boral i formatiu. Les sessions 
individuals constaran d’una 
anàlisis i diagnòstic de cada 
cas i s’elaborarà conjuntament 
amb la tècnica un itinerari in-
dividualitzat d’inserció laboral, 

el qual s’anirà revisant periò-
dicament. La tècnica orientarà 
al jove perquè detecti els seus 
punts forts i aprengui a desen-
volupar-los per tal d’escollir el 
seu objectiu professional i as-
solir-lo. 
LaboratecaJove també oferi-
rà sessions en grup obertes a 
tots els joves que vulguin mi-
llorar les tècniques de recerca 
de feina. Així el servei comp-
tarà amb tallers de com fer un 
currículum, com redactar una 
carta de presentació, com pre-
parar una entrevista laboral...
El nou servei d’orientació la-
boral va engegar el dimecres 
3 de setembre i estarà obert 
tots els dimecres de nou del 
matí a dues del migdia. 

Masquefa prepara diversos 
actes per a la Diada d’enguany
MASQUEFA / LA VEU

Masquefa se sumarà  a la 
commemoració de la Diada 
Nacional de Catalunya amb 
diversos actes festius i reivin-
dicatius. L’agenda s’entrenarà 
el dimecres 10 amb la inaugu-
ració del nou Passeig de l’On-
ze de Setembre (a la carretera 
de davant de Can Massana) i 
d’un monument commemora-
tiu dels tràgics fets del 1714. 
L’estrena d’aquest passeig i 
del monument commemoratiu 
és una iniciativa popular sor-
gida de la societat civil. L’acte 
el promou i l’organitza el Club 
Excursionista Anoia (CEA) 
amb l’adhesió de diverses en-
titats i grups. 
La inauguració començarà a 
1/4 de deu de la nit amb la lec-
tura de manifestos per la cul-
tura, la llengua, l’esport i les 
tradicions a càrrec de diver-
ses entitats. Després es farà 

un parlament sobre l’Onze de 
Setembre de 1714, el qual do-
narà pas a la interpretació del 
Cant dels Segadors. A con-
tinuació es farà la Marxa de 
torxes per la independència, 
organitzada per la Comissió 
Onze de Setembre. L’acte es 
tancarà amb la lectura d’un 
manifest i un concert amb 
Mama Patxanga. 
La commemoració de l’On-
ze de Setembre a Masquefa 
viurà el seu darrer capítol el 
diumenge 14 amb el concert 
dramatitzat ‘1714: el setge 
de Barcelona’. Aquest acte, 
organitzat per l’Ajuntament, 
s’emmarca en el programa 
de la Festa del Raïm i forma 
part d’un cicle de concerts 
promogut per la Diputació de 
Barcelona amb motiu del Tri-
centenari. El concert es farà a 
les sis de la tarda a la Capella 
del Roser. 

BICICLETES
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Entrevista a l’organització del Festival RumbKP

“Volem aportar el nostre granet de sorra per 
dinamitzar la gent jove i la rehabilitació social”

L’organització d’aquest festival de rumba catalana que arriba a la seva segona edició.

CAPELLADES / MARIA SAYAVERA

El proper dimecres, 10 de se-
tembre, tindrà lloc la segona 
edició del festival de rumba 
catalana RumbKP, i La Veu ha 
parlat amb dos dels seus or-
ganitzadors, en Marc Rosell i 
el Xavi Bartrolí, sobre com en-
caren aquesta segona edició, 
com va anar la seva primera 
experiència i quin és el futur 
del festival. Un festival que 
enguany porta dos caps de 
cartell destacables, com Bon-
go Botrako i Oques Grasses, a 
més dels anoiencs Terratom-
bats i l’actuació del DJ OGT. 

Repetiu experiència i enca-
reu la segona edició del fes-
tival. Com va anar la primera 
edició?
Cal dir que l’objectiu principal 
de crear un festival era pro-
moure diferents activitats a 
Capellades i aportar el nostre 
granet de sorra per tal de dina-
mitzar la gent jove i col·laborar 
en la rehabilitació social i eco-
nòmica del municipi, sempre a 
través de la cultura. Dit això, 
el balanç de la primera edició 
va ser positiu en línies gene-
rals, qualificant-la amb èxit 
d’assistència, ja que vam tenir 
unes 900 persones aproxima-
dament, i tant en els aspectes 
organitzatius, com de logística 
i d’espai, a més de la propos-
ta artística, creiem que va ser 
tot un èxit. D’altra banda, val a 
dir que, en termes econòmics, 
l’organització va obtenir pèr-
dues. 

Per què heu escollit aquest 
tipus de música per a dina-
mitzar la gent jove i per què 
a Capellades?
A Capellades, pel simple fet 
que tots som d’allà. Som d’un 
poble que ens el sentim molt 
nostre i creiem que fan po-
ques activitats. Pel que fa la 
rumba catalana, ens va sorgir 
l’oportunitat en veure que era 
un gènere que no estava molt 
explotat, en el bon sentit de la 
paraula, i ens vam adonar que 
tot i que hi ha molts concerts 

de rumba catalana, no hi ha 
un festival pròpiament dit. Sí 
que és cert que, arrel nostra, 
han anat sortint propostes, 
com per exemple a Palamós i 
a la zona del Besós; a més, hi 
ha la diada de la rumba, que 
l’organitza l’associació del Fo-
ment de la Rumba Catalana, 
però un festival pròpiament dit 
no existia. A banda, evident-
ment, que és un estil que ens 
agrada. 

Tot i que, com dèieu, no hi 
ha un festival de rumba ca-
talana de referència, sí que 
ha de ser difícil fer-se un 
lloc en el panorama de fes-
tivals musicals...
De fet, l’any passat, vam fer la 
primera edició el 10 d’agost, i 
enguany la fem el 10 de setem-
bre, i això demostra que som, 
una mica, com un nen petit 
que encara ens hem de posi-
cionar en una data concreta... 
precisament per això, perquè 
hi ha moltes altres propostes 
musicals tant a la comarca, 
com a fora de la comarca que 
hem de tenir en compte. Ara 
per ara, som nosaltres els que 
ens adaptem al calendari de 
propostes. D’altra banda, ens 
vam adonar que el 10 d’agost 
és una data que encara, força 
gent esta de vacances. Pen-
sem que el 10 de setembre 

és una data més accessible, a 
més d’un tema intern de dis-
ponibilitat d’artistes. Tot i això, 
en una segona edició és com-
plicat posicionar-nos amb una 
data fixa. Després d’aquesta 
segona edició valorarem si se-
guim amb aquesta data o en 
buscarem una altra. Sempre 
pensant que ha de ser a l’es-
tiu. És una època que hi ha mi-
llor rebuda i que, no oblidem, 
nosaltres no ens dediquem a 
això, tots estem estudiant una 
carrera, i certs mesos, com el 
mes de maig, són molt com-
plicats per poder dedicar vuit 
hores cada dia per organitzar 
un festival. 

En aquest sentit, com veieu 
el futur del festival?
Les sensacions són bones en 
aquesta segona edició, però 
sí que és cert que, com vam 
explicar a la presentació, que 
creiem que és una edició clau 
que marcarà els propers anys 
del festival. Hi ha gent que diu 
que la trajectòria dels festivals 
la marquen els dos o tres pri-
mers anys, i el d’enguany cre-
iem que marcarà el futur del 
RumbKP. 

Més enllà del canvi de dates, 
hi ha algun altre canvi res-
pecte la primera edició?
En temes logístics estem molt 

contents de com va anar l’any 
passat. Inclús ens vam sor-
prendre perquè les dotze per-
sones que formem l’organit-
zació no havíem dut a terme 
pràcticament mai res per l’es-
til, fins l’any passat, i sempre 
ho vius amb incertesa però 
vam quedar molt satisfets. En 
aquest sentit, mantenim en 
gran part el tema logístic, pot-
ser amb una millor planifica-
ció, i el que hem canviat més 
significativament és l’organit-
zació interna, la gestió eco-
nòmica, amb artistes... També 
cal afegir que la idea del fes-
tival és anar-nos consolidant 
cada cop més en un festival 
en sí, i no en un concert, per-
què tenim el nom de festival, 
però encara estem lluny del 
que podria ser un festival en 
tota regla. En aquest sentit, 
aquest any, incloem dins del 
programa un seguit d’activi-
tats durant el dia, que ajuden 
a intentar que cada vegada 
siguem més festival, per acon-
seguir en un futur, organitzar 
dos dies d’actes. Així, des de 
les set de la tarda hi ha activi-
tats, sent el principal fet dife-
rencial, a banda del nou cartell 
que tenim. 

El cartell que oferiu és molt 
atractiu, amb grups de pri-
mer nivell de la rumba. Què 
en podem esperar?
Els quatre grups, incloent el 
punxa-discs, tenen un fet di-
ferencial. En primer lloc, Bon-
go Botrako toca molt poc per 
Catalunya, crec que tot just 
serà el tercer o quart concert 
que el grup farà aquest any 
aquí, i més específicament de 
la Catalunya Central no hau-
ran tocat enlloc més; a més, 
és un grup consolidat i que 
molta gent coneix. Pel que fa 
a Oques Grasses, és un grup 
que creiem que pot compartir 
el cap de cartell amb Bongo 
Botrako, ja que actualment, 
podem dir que gairebé estan 
en el mateix nivell, sobretot 
pel que fa a l’atracció de pú-
blic. Com a fet diferencial, cal 

dir que han fet actuacions per 
tot Catalunya però ho han 
centrat molt en la zona de Gi-
rona i Vic i el públic que tenen 
a la zona de l’Anoia, el Pene-
dès i la Segarra pot venir a 
Capellades. En el cas de Ter-
ratombats, s’han pres un any 
sabàtic, ja que estan editant 
un nou disc, redirigint el seu 
estil i han escollit molt les sor-
tides, pel que serà una de les 
poques oportunitats de l’estiu 
de gaudir-los. Finalment, el 
DJ OGT tampoc ha actuat mai 
per aquesta zona, i a ell li fa 
especial il·lusió venir a Cape-
llades. 

Enguany heu introduït el 
símbol del ventilador en la 
publicitat i promoció del 
Festival... D’on va sorgir la 
idea?
La idea va sortir amb l’excu-
sa de fer el cartell. El cartell 
ens l’ha fet en Jordi Musque-
ra, que ha fet cartells de fes-
tivals grans com el Mercat de 
Música Viva de Vic, a més 
del disseny de discs força im-
portants, i amb qui tenim una 
bona relació, pel que li va fer 
especial il·lusió fer-nos aquest 
encàrrec. Així, parlant sobre el 
fet que ens agradaria tenir un 
símbol que identifiqués el fes-
tival, vam trobar el ventilador 
que s’identifica molt amb el 
tema de la rumba i és una figu-
ra que ens permet jugar molt 
amb els temes promocionals. 
Simbolitza, doncs, la rumba 
catalana i aquests aires fres-
cos, i càlids a la vegada, del 
que és l’estiu. 

Queda poc menys d’una 
setmana, com va el ritme de 
venda d’entrades?
La venda va força millor que 
l’any passat, les sensacions 
són molt més bones. L’any 
passat vam veure un 30% a 
taquilla, però enguany estem 
intentant que no sigui així. Les 
entrades són limitades i ens 
interessa que hi hagi una bona 
venda d’entrades anticipades i 
que no a l’últim moment. 

www.carretilles.com
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Lloguer

Venda nou i ocasió
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Piera viurà tota aquesta setmana els 
actes de la Festa Major i la Diada 

El correfoc infantil és ja un dels actes tradicionals de la festa major. 

PIERA / LA VEU

Avui, divendres, la Nit dels 
DJ’s obrirà els actes de la Fes-
ta Major de Piera d’enguany. 
Així, el municipi anoienc viurà 
una setmana intensa d’actes i 
activitats per a tots els públics 
en el marc de la festa gros-
sa del poble pierenc. El gruix 
d’actes començarà demà, dis-
sabte, amb el torneig de tennis 
taula, durant tot el matí, i les 
diferents competicions de fut-
bol a la tarda. També demà a 
la tarda, hi haurà la trobada de 
pubillatge d’arreu de Catalu-
nya, que viurà la proclamació 
dels nous representants del 
pubillatge de Piera 2014. El 
mateix dia, a les vuit, hi haurà 
el ball de capvespre per a la 
gent gran i a partir de les deu, 
la setena trobada de colles de 
diables infantils i el correfoc; 
en acabar, a la plaça del Peix, 
tindrà lloc el concert de Germà 
Negre i, per tancar la nit, l’ac-
tuació de Karaokes Band. 
L’endemà diumenge, a pri-
mera hora del matí hi haurà 
la sortida ciclista, mentre que 
a les dotze del migdia es dis-
putarà el primer partit de lliga 
corresponent a la temporada 
14-15, entre l’AE Piera i el Cu-
belles. A la tarda, seguiran els 
actes amb l’actuació i la cer-
cavila amb els Falcons de Va-
llbona que acompanyaran els 
de Piera, i destaca, a les vuit 
del vespre, l’actuació Impro-

pón, a càrrec de la companyia 
Impro Acatomba, a la plaça 
del Peix.
El dilluns 8 de setembre, con-
tinuaran els actes, amb ac-
tivitats infantils durant tot el 
matí al Parc del Gall Mullat, i 
la festa de l’escuma a la una 
del migdia. Paral·lelament, a 
les onze del matí se celebrarà 
la Missa solemne i, a la una, 
tindran lloc la ballada de sar-
danes a càrrec de la Cobla 
Costa Brava. A la tarda, l’Or-
questra Costa Brava oferirà, al 
teatre Foment, un concert, i a 
2/4 de deu de la nit, hi haurà 
el ball. Els actes seguiran di-
marts, amb l’espai de jocs in-
fantils, durant tot el dia, i dime-
cres 10 de setembre, amb la 
botifarrada popular pel dret a 
decidir, amb venda de tiquets 
anticipada, i el concert amb 
les orquestres Rock.cat i The 
Bombins, al carrer Josep Ba-

llesteros a partir de 2/4 d’onze. 

Actes de la Diada   
D’altra banda, l’11 de setem-
bre, dins de la Festa Major, 
es commemorarà la Diada de 
Catalunya, amb l’acte d’home-
natge a Rafael Casanova, el 
dinar de germanor, la ballada 
de sardanes a càrrec de la Co-
bla Sant Jordi Ciutat de Barce-
lona i la cantada d’havaneres 
amb el grup A cau d’orella, on 
s’oferirà un tast de rom cremat 
per als assitents. 

Albert K. Matsuoka, al Torneig 
Classificatori Nacional

Toni Bou va entregar un dels premis a la millor esportista pierenca. 

Dissabte va tenir lloc la 4a 
Festa de l’Esport pierenc 
PIERA / LA VEU

El Pavelló Municipal El Prat 
es va vestir de gala per aco-
llir la 4a edició de la Festa de 
l’Esport de Piera, un esdeve-
niment que va ser un reco-
neixement a totes aquelles 
persones que, de manera de-
sinteressada i constant, lluiten 
temporada rere temporada 
per tirar endavant i obtenir 
els millors resultats. D’altra 
banda, la regidora d’Esports, 
Maite Guzmán, volia retre un 
homenatge a les famílies, per 
l’esforç i el suport que donen 

als joves esportistes, i també 
al cos tècnic de cada enti-
tat. En paraules de la regido-
ra, “m’agradaria que la nostra 
Festa de l’Esport esdevingui 
quelcom més que un seguit de 
reconeixements i felicitacions 
concretes i que aquesta vet-
llada serveixi per a posar de 
manifest la important dimensió 
de l’esport a la nostra Vila. Per 
aquest motiu, per la seva im-
plicació més enllà de la pràc-
tica esportiva, en l’educació, 
la salut i la cohesió social tant 
necessàries avui en dia, hem 
de fer un esforç tots plegats 
per no decaure i continuar tre-
ballant en l’èxit esportiu de la 
vila”. 
L’acte, organitzat per la regido-
ria d’Esports de l’ajuntament 
de Piera, va ser presentat 
per l’actriu pierenca Elisabet 
Vallès, amb les autoritats lo-
cals i els alcaldes de Vallbona 
d’Anoia i els Hostalets de Pie-
rola a dalt l’escenari, i va cons-
tar de dues parts, la primera 
de les quals va ser un home-
natge a cadascuna de les 20 
entitats esportives que hi ha a 
Piera, amb la història que va 
aportar cada club. I la segona 
part de la Festa la va centrar 
el repartiment de premis a les 
diferents categories que havia 
nominat cada club. En aquest 
sentit, el premi als esportistes 
promesa va ser per Daniel Fer-
nández i Sheila García, men-
tre que el premi als esportistes 
més destacats de cada entitat 
va recaure en Pol Mediñà i 
Mireia Lozano Morgades. Pel 
que fa ales mencions a pre-
mis individuals cal destacar 
a David March, Marina Martí, 
Aina Jorba, Anna Ballet, David 
Jiménez, Alex Romero, Aina 
Munné, Carme Munné, Judit 
Landete, Judit López, Arantxa 
Navarro. També s’entregaren 
premis als equips més desta-
cats de cada entitat, a la millor 
organització d’un acte i d’una 
activitat, als entrenadors més 
destacats, als veterans més 
destacats i una menció espe-
cial per a diferents esportistes 
i empreses col·laboradores. 

L’Escola de Teatre obre el 
període d’inscripcions 14-15
PIERA / LA VEU

El passat dilluns 1 de se-
tembre, l’Escola de Teatre 
de Piera, dirigida per Maria 
Castillo, va reobrir el perío-
de de matriculacions per als 
cursos d’interpretació i de 
dansa d’aquest any. 
Per tal de formalitzar la ma-
trícula, els alumnes s’han 
d’adreçar a la secretaria 
acadèmica de l’Escola (a 
l’edifici de Ca La Mestra) o 
bé poden trucar al telèfon 
de l’Escola, 93 776 15 65, 
de dilluns a divendres de 
sis a vuit del vespre. El ter-
mini acaba el proper dilluns 
15 de setembre, el mateix 
dia en què començarà el 
curs acadèmic. L’horari dels 
grups de teatre i de dansa 
per a infants, joves i adults 
es pot consultar al web 
www.escoladeteatredepie-
ra.com.
A més a més, l’Escola de 
Teatre posa a la disposició 
de tot aquell qui ho vulgui 
els serveis d’una logopeda 
per a millorar la dicció i aju-
dar a superar les dificultats 
a la parla dins del marc de 
la formació en les arts es-
cèniques. D’altra banda, 
aquest any, l’Escola ha cre-
at el curs Comunica!, des-

tinat als alumnes de segon 
de batxillerat per tal d’oferir-
los eines i consells sobre la 
presencia escènica, la pre-
sentació de continguts, els 
aspectes paraverbals i la 
relació amb el material au-
diovisual per tal de millorar 
les seves presentacions del 
Treball de Recerca. Ambdu-
es activitats són particulars 
i tant l’horari com la durada 
es poden concretar trucant 
al número de telèfon de 
l’Escola.

Sis anys de l’Escola
Sota la direcció de Maria 
Castillo, llicenciada en art 
dramàtic per l’Institut del Te-
atre, pedagoga dramàtica, 
directora i actriu, l’Escola 
de Teatre de Piera enceta el 
sisè curs acadèmic. L’Esco-
la es va crear el 2009 de la 
mà de la companyia Pelmà-
nec amb un doble objectiu, 
oferir una formació en arts 
escèniques als vilatans de 
totes les edats de Piera i ro-
dalies, a la mateixa vegada 
que proporcionar i descobrir 
la multitud d’avantatges i 
reptes que suposa fer teatre 
dins dels plans psicomotriu, 
afectiu, social, cognitiu i cul-
tural.

Si ets SUBSCRIPTOR o LECTOR de La Veu de l’ Anoia només 
has de fer arribar aquesta butlleta al carrer del Retir, 40.
Entraràs en un sorteig que es celebrarà a finals de mes.
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.......................................
.......................................

.........................................
..............................................

Nom: 
Cognom:
Població:
Telèfon:
Mail:
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Entrevista a l’alcalde de Piera, Jaume Guixà (CiU)

“Aquesta ha de ser la Diada més esclatant 
dels últims anys, el preludi del 9 de novembre”
PIERA / MARIA SAYAVERA

Aprofitant que aquesta set-
mana, Piera celebra la seva 
Festa Major, hem parlat amb 
l’alcalde, Jaume Guixà, que 
viurà aquesta festivitat sent la 
seva darrera Festa Major com 
alcalde. Per aquest motiu, i en 
el que són els seus últims me-
sos de mandat, hem fet un re-
pàs de la seva trajectòria com 
a batlle de Piera, del futur més 
immediat, políticament par-
lant, i de com veu Catalunya 
d’ara fins les properes elec-
cions. Tot en el marc de les 
festes que tenen lloc aquests 
dies al municipi anoienc. 

Aquest és el seu darrer 
mandat com alcalde de Pie-
ra. Quines actuacions realit-
zades en tots aquests anys 
destacaria?
Una de les actuacions més 
importants va ser a inicis del 
2000, quan vàrem resoldre el 
tema de la mancança d’aigua. 
Havíem tingut molts proble-
mes d’abastament d’aigua, 
sobretot a l’estiu, quan les 
pluges eren escasses... però 
vam poder fer la portada d’ai-
gües del Ter-Llobregat a Pie-
ra i va ser un gran pas per al 
municipi.  D’altra banda, cal 
dir que aquest és un municipi 
amb moltes urbanitzacions, 
que van partir d’un creixement 
desordenat amb mancan-
ces; així, hem intentat anar 
millorant els abastaments en 
aquestes urbanitzacions i ac-
tualment està força endreçat, 
encara que ara, són uns mo-
ments difícils per a realitzar al-
gunes millores. Però, si mirem 
enrere, en cada època hi ha-
gut diverses actuacions a fer, 
com la piscina municipal o al-
tres equipaments, que segons 
el moment, eren necessaris. 

Ara que pot començar a 
mirar la seva tasca d’alcal-
de amb perspectiva, pot dir 
que li ha quedat alguna cosa 
pendent que li hagués agra-
dat fer o que el municipi ne-
cessités?  

Personalment, m’hauria agra-
dat que s’hagués consolidat 
més el tema industrial, però 
aquests darrers anys no han 
ajudat, ja que han anat tan-
cant empreses i és molt difí-
cil recuperar-se. En aquest 
sentit, sí que sento que és 
una llàstima que no ho hàgim 
pogut millorar... També espe-
rem que abans d’acabar la 
legislatura hàgim aprovat el 
Pla General de Piera, que el 
vam començar nosaltres i va 
quedar aturat; penso que és 
una planificació molt correcta 
pel que són els anys a venir a 
Piera, tot i que sempre hi ha 
punts de vista diferents, però 
n’estic molt satisfet, tant de la 
nova planificació, com de tots 
els mandats que he pogut es-
tar a l’ajuntament. Penso que 
hem sigut força prudents, tant 
en els anys que jo he estat 
alcalde, com quan hi hagut al-
gun altre govern, sempre hem 
tocat de peus a terra. 
 
El darrer mandat, del 2007 
al 2011, el va viure des de 
l’oposició, després de força 
anys com alcalde. Com es 
veuen les coses des de l’al-
tre cantó?
Jo ja havia estat a l’oposició 
alguns anys, abans de ser al-
calde, i ja havia conegut que 
era; però, ara, un cop ja has 
estat al govern, quan tornes a 

l’altra banda, acostumes a fer 
una oposició més responsa-
ble, perquè saps les limitaci-
ons que hi ha, el que es pot fer 
i el que no. En aquest sentit, 
fins i tot algú et pot dir que no 
fas oposició, però penso que 
treballes d’una manera més 
constructiva i responsable, 
perquè hi ha oposicions que 
són destructives, amb l’únic 
objectiu d’enderrocar el go-
vern per aconseguir-lo ells, 
que també ho puc entendre, 
però no puc estar-hi d’acord 
i penso que no és un tipus 
d’oposició que es pugui fer. 

Després d’aquell mandat, es 
va tornar a presentar per al-
calde, en l’actual legislatura. 
Un cop a l’oposició, què el 
va portar a tornar-se a pre-
sentar, després d’haver es-
tat ja tants anys al govern?  
Hi havia alguns temes que 
pensava que encara no haví-
em acabat i jo em sentia amb 
força i il·lusió, a més de rebre 
el suport de la gent, del grup, 
i vaig decidir presentar-me, 
agraint molt que el poble de 
Piera ens tornés a fer confi-
ança i tornéssim a ser la llista 
més votada, aconseguint l’al-
caldia amb el pacte amb Es-
querra. 

Al mes de maig del 2015 hi 
haurà unes noves munici-

pals, amb un nou candidat 
al seu partit... Com veu les 
properes eleccions?
Haig de dir que ho veig tot 
molt convuls. En termes gene-
rals, s’ha de veure com acaba 
el proper 9 de novembre, que 
també pot afectar... tot i que 
penso que són unes eleccions 
que ens poden anar bé, tot i 
que abans hi ha algunes cir-
cumstàncies que poden afec-
tar. Amb el canvi de candidat, 
la meva gran il·lusió seria que 
el proper candidat o candidata 
tregui més regidors dels que 
hem tret l’última vegada. 

Hi ha un candidat definit?
Definit no hi és. Hi ha possible 
gent, que s’ho han de plante-
jar, també ho hem de parlar 
amb el grup... la situació fa-
miliar de cadascú és diferent, 
però al mes de novembre es-
pero que estigui decidit. 

Hem parlat sobre què li ha 
aportat vostè a Piera com 
alcalde, però què em diria si 
li pregunto que li ha aportat 
Piera a vostè?
Moltes vegades, el càrrec fa 
a la persona. Estar a l’ajun-
tament m’ha aportat moltes 
coses positives i bones, i tinc 
la sort que jo, dels moments 
dolents, no acostumo a recor-
dar-me’n. És cert que sempre 
hi ha dies difícils, però has de 
pensar ens els dies feliços... 
Estic content i satisfet amb 
aquesta experiència, m’ha 
aportat molts coneixements 
que si no hagués estat alcal-
de no els hagués après mai. 
Entens com funciona l’ad-
ministració i adquireixes un 
punt de vista diferent del que 
tens quan ets a fora. Per això 
penso que per l’ajuntament hi 
haurien de passar més regi-
dors dels que, potser, hi pas-
sen... per veure que algunes 
vegades, les coses no són tan 
fàcils com semblen. 

S’hauria d’implicar més, la 
gent i el veïnat, en la vida 
política del municipi?

Penso que sí, tot i que potser 
també és culpa dels polítics 
que no apropen la política a 
la gent, tot i que entenc que hi 
hagi qui vulgui fer la seva vida 
desvinculat d’aquests temes. 
Però sí que seria bo que la 
gent conegués més el funci-
onament del seu ajuntament. 
Tothom qui es presenta per a 
representar un ajuntament, ho 
fa per millorar les coses, tot i 
que no sempre es pugui. 

En un altre sentit de temes, 
aquesta setmana esteu im-
mersos en els actes de la 
Festa Major, què és el que 
més destacaríeu?
Des de Cultura i Festes han 
elaborat un programa amb un 
gran nombre d’activitats orga-
nitzades per les entitats i la 
gent del poble, i això és molt 
positiu. La majoria d’actes són 
organitzats i participats per la 
gent de Piera. D’altra banda, 
també cal destacar les tradi-
cions, ara que tant se’n parla, 
ja que aquí encara es fa l’elec-
ció de l’hereu i la pubilla, una 
tradició que a la comarca es 
conserva en pocs municipis. 
Penso que és important con-
servar les tradicions, ja que, 
de la manera que evoluciona 
la societat, és important man-
tenir-les el màxim possible. 
D’altra banda, també hi ha 
activitats tant per la canalla 
com pel jovent, amb un pro-
grama molt complert, sense 
ser excessiu. Hi ha la festa de 
l’11 de setembre, tot i que en 
els darrers anys ha estat més 
fluixa, a causa dels actes que 
s’organitzen tant a Barcelona 
com arreu de Catalunya. 

Com preveu la Diada d’en-
guany, en termes generals?
Penso que ha de ser la Dia-
da més esclatant dels últims 
anys. Ha de ser el preludi del 9 
de novembre; si la Diada aflui-
xa és una mala senyal.

En aquest sentit, com veu el 
futur de Catalunya, d’ara a 
finals d’any?
Interessant. Fa temps que 
el món està molt convuls, i a 
Catalunya fa un temps que el 
tema està molt interessant. 
Dins dels mals auguris eco-
nòmics, veig que encara som 
una de les comunitats autòno-
mes que tiba més i crea més 
llocs de treball... així que jo ho 
veig bé. Segur que hi haurà 
alguna sotragada, algun dia, 
però així és la vida...

L’alcalde pierenc, Jaume Guixà, al seu despatx del consistori. 

Rambla Sant Isidre, 16. 3a planta
Tel. 93 804 14 17 - Fax. 93 803 73 53
Apt. 462 - 08700 IGUALADA
igualada@alexjulien.es

Av. Ctra. Igualada, 6, local 1
Tel. 93 778 96 53 - Fax. 93 776 27 01

08784 PIERA
piera@alexjulien.es

Mòbil: 667 726 727  - www.alexjulien.es
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COMARCA / LA VEU

El passat dimarts va tenir lloc 
una trobada entre represen-
tants de la Plataforma per una 
Vegueria Pròpia i del Consell 
Comarcal de l’Anoia, per infor-
mar de les gestions portades 
a la pràctica aquests darrers 
mesos i de la proposta de 
l’edició del mapa i del llibre, 
amb motiu del 10è aniversari 
de la Plataforma.
En nom de la Plataforma, el 
seu president Fèlix Simon va 
manifestar que s’havien vis-
cut moments intensos, espe-
cialment per la delimitació de 
l’àmbit Penedès en un total de 
72 municipis, de les comar-
ques de l’Alt Penedès, Baix 
Penedès, Garraf i Anoia, el 
que vol dir que s’ha respectat 
la voluntat dels municipis de 
Calaf, Calonge de Segarra, 
Castellfollit de Riubregós, els 
Prats de Rei, Pujalt, Sant Mar-
tí Sesgueioles, Sant Pere Sa-
llavinera i Veciana  de formar 
part de l’àmbit de les Comar-
ques Centrals.
Des de la PVP, es va dema-
nar al president Sr. Xavier Bo-
quete i al vicepresident segon 
Sr. Jaume Guixà, presents a 
la reunió, que el Consell Co-
marcal s’impliqués al màxim 
en la formulació del Pla Ter-
ritorial Parcial corresponent, 
donada la importància del ma-
teix i el fet del que s’hi juga la 
comarca de l’Anoia. Aquesta 
figura de planejament emana 
directament del Pla Territorial 

General de Catalunya (PTGC) 
i estableix el model territorial 
de l’àmbit que correspongui 
amb un horitzó temporal d’en-
tre quinze i vint anys. Així, els 
plans territorials fixen determi-
nacions per al sistema d’es-
pais oberts, d’assentaments i 
d’infraestructures de mobilitat.
Des de la Plataforma es va in-
sistir de la importància d’una 
esmena presentada a la llei 
de governs locals en el sen-
tit que mentre no sigui vigent 
la Llei de Vegueries sobre la 
divisió de Catalunya en regi-
ons, el govern ha de tenir en 
compte subsidiàriament els 
8 àmbits establerts en la llei 
per a la planificació i prestació 
dels seus serveis, per tal que 
hi hagi una total correspon-
dència. També van informar, 
de la petició de modificació de 

La Plataforma per una Vegueria Pròpia 
va presentar els seus projectes al 
Consell Comarcal anoienc

l’article 9 de la llei de Vegueri-
es per tal que hi sigui inclosa 
la del Penedès: tot i que la llei 
ara estigui congelada, el seu 
contingut no deixa de ser un 
referent indefugible a l’hora de 
planificar el territori, com hem 
pogut comprovar recentment 
en ocasió del projecte de llei 
electoral.
I finalment, els representants 
de la PVP van demanar al 
Consell Comarcal, el màxim 
suport per fer viable la doble 
edició, d’una banda un mapa 
descriptiu de l’Àmbit a una 
escala prou clara que ajudi a 
conèixer millor el territori i a 
visualitzar-ne la imatge, i per 
l’altra del llibre de qualitat, il-
lustrat amb fotografies i altres 
elements gràfics, que volen 
tenir enllestit abans del mes 
d’abril del 2015.

LA LLACUNA / LA VEU

La nit del passat diumenge 3 
d’agost, a la Plaça Major de 
la Llacuna, dins el marc de la 
programació de la Festa Major 
els assistents a l’acte gaudiren 
d’un excepcional i emotiu con-
cert; La Cantata 1714 – 2014  
300 Anys Vencent. 
Sota la jovial i diligent direc-
tora, la Maria Teresa Costa i 
interpretada per membres de 
la coral Ben Endins Com Qui 
Ensorra l’Àpit, cinc rapsodes 
llacunencs, tres solistes, un 
grup instrumental de nou mú-
sics i la Coral Cuitora, La Can-
tata fou escoltada i gaudida en 
tot moment.
L’obra consta de set cançons, 
les quals, ens conten la his-
tòria del nostre país dins dels 
últims 300 anys, des de la so-

lemnitat, la tristesa, la deses-
peració, la alegria, fins arribar 
a l’esperança de tornar a ser 
un país. Els cinc rapsodes  
d’edats compreses entre els 
vuitanta, seixanta, quaranta, 
vint i deu anys, anaven decla-
mant l’evolució històrica.
Com a convidats d’honor, es 
tingué el plaer d’ésser acom-
panyats, i al mateix temps de 
rebre el seu suport incondicio-
nal des de l’inici del projecte, 
el Sr. Josep Rosinach i Boro-
nat autor de la Cantata i el Sr. 
Cruells president de la Fede-
ració Cors de Clavé. Cal dir 
que, una nova veu s’afegí als 
cantaires, acompanyant-los 
en tota l’obra la Sra. Nuria Ar-
rufat coautora de la Cantata. 
A l’acabament de l’acte, el Sr. 
Parera alcalde de La Llacuna, 

dirigí unes paraules d’agraï-
ment, de coratge, de satisfac-
ció, i de dedicació per la tasca 
complerta a tots els intèrprets; 
cantaires, rapsodes, músics, 

a la Teresa, als Srs. Rosinach 
i Cruells, remarcant que se 
sentia molt cofoi d’haver cre-
gut en el projecte de la Canta-
ta quan a l’inici se li va oferir. 

La Cantata 1714-2014 va emocionar els llacunencs
Els senyors Rosinach i Cruells 
foren convidats a dirigir unes 
paraules els quals, van fer 
incís, a la bona acollida i pre-
disposició de les formacions 
corals que formen els Cors de 
Clavé afegint-s’hi i portant-la 
a terme, tot esmentant que la 
Cantata 1714 – 2014 està in-
closa dins dels actes oficials 
de la Commemoració del Tri-
centenari.  
L’ovació del públic d’en peus, 
emocionat, amb convicció, va 
deixar palès el que es volia, el 
que es demanava, el que es 
desitjava, “Ara és el moment”.
En acabat el “bis” demanat, 
seguidament i com a cloenda 
de l’acte, els cantaires ento-
naren el Cant dels Segadors, 
afegint-s’hi i acompanyant-los 
tots els assistents.

SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El passat dissabte 27, com en 
anys anteriors, la plaça de Ma-
nel Ma. Girona, de Sant Martí 
de Tous, veritable rovell de l’ou 
del poble, recentment restau-
rada, fou el marc esplèndid de 
la celebració del ja tradicional 
sopar de veïns, que acull les 
famílies que el conformen i els 
amics que hi són convidats.
La desena edició d’aquest tra-
dicional sopar, va anar prece-
dida d’un emotiu record dels 
veïns del barri que recentment 
ens han deixat, el jove Juanjo 
Parra i en Josep Codina Mas, 
propulsor de l’esmentat sopar, 
compatrici conegut i estimat 
per tots els presents.
L’Antoni Miranda  ve llegir un 
vers preparat per aquesta 
ocasió, que reproduïm al fi-
nal. Acte seguit el jove Eudald 
Font interpretà, al clarinet, el 
Cant dels Ocells, mentre els 
presents escoltaren amb si-

lenci, finalitzat el qual, corres-
pongueren amb sentits aplau-
diments.  
La cada vegada més acurada 
coordinació dels veïns va fer 
possible engalanar la plaça 
amb la instal·lació de tres fo-
cus i l’ornamentació decora-
tiva. Mentrestant, els homes 
cuidaven de la cocció a la bra-
sa de la botifarra, la carn de be 
i la cansalada, que fou acom-
panyada amb seques, i les 
mestresses preparaven el pa 
amb tomàquet, les amanides 
i els platets d’embotit d’elabo-
ració tousenca. La macedònia 
de meló i síndria, els gelats, 
el cava i el cafè, culminaren 
la deliciosa menja. Una con-
versa agradable i el bon clima 
vespertí feu les delícies del 
centenar de comensals, men-
tre la música i els cants de la 
Glòria i Puri embolcallava el 
deliciós ambient.

Els veïns del casc antic 
de Sant Martí de Tous van 
celebrar el sopar d’estiu

Fèlix Simon amb Xavier Boquete i Jaume S. Guixà durant la trobada
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Tot a punt per a la Festa Major del 
Mil·lenari, ambientada l’any 1015

El nucli de Segur viurà 
dissabte la seva festa grossa
VECIANA / LA VEU

El nucli de Segur celebrarà la 
seva festa grossa demà, dis·
sabte 6 de setembre, amb la 
qual es tancarà  el cicle de fes·
tes majors del municipi de Ve·
ciana, encetat al mes de maig.
Els actes preparats per la co·
missió de festes de Segur co·
mençaran a la una del migdia 
amb la Missa al santuari de 
la Mare de Déu del Puig del 
Ram. 
A la tarda es reprendran els 
actes, a les sis, amb la lectura 

del pregó, que donarà lloc a la 
xocolatada i als jocs per a la 
mainada. 
A 2/4 de vuit del vespre co·
mençarà la cantada d’hava·
neres, durant la qual es repar·
tirà rom cremat entre tots els 
assistents. Una gran rifa a les 
nou posarà punt i final a la fes·
ta grossa d’enguany.
Aquesta celebració compta 
amb la col·laboració de diver·
ses empreses i entitats de la 
contrada, així com de l’ajunta·
ment de Veciana. 

Montmaneu compta amb un 
cap de setmana ple d’actes
MONTMANEU / LA VEU

Demà, dissabte, a primera 
hora del matí, es donarà inici 
als actes de la Festa Major 
d’enguany de Montmaneu. 
Així, a 2/4 de nou del matí, hi 
haurà el repic de campanes. 
Tot seguit, a les nou, tindrà lloc 
la pedalada i caminada popu·
lar a la Font de la Panadella, 
amb esmorzar per a tothom. 
A les onze del matí, al carrer 
del Poliesportiu, se celebra·
ran diferents actes, amb els 
inflables per als més menuts 
i el circuit de “bicis locas”, el 
partit de futbol sala infantil i el 
campionat de tennis taula. Ja 
a la tarda, a les cinc, el grup 
Més tumàcat oferirà un espec·
tacle d’animació. Per tancar el 

dia, hi haurà el sopar de veïns 
a la plaça Major, amb la pre·
sentació de l’hereuet i la pubi·
lleta d’enguany, i del pregoner 
d’aquesta Festa Major. Tot se·
guit, s’oferirà el ball de nit amb 
el conjunt De Gala. 
L’endemà diumenge, a 2/4 de 
dotze del migdia tindrà lloc la 
cercavila de grallers i gegan·
ters, i una hora més tard, la 
Missa solemne que comptarà 
amb la coral Ribera d’Ondara. 
Al migdia hi haurà sardanes a 
la plaça amb la Cobla Triunfal. 
A la tarda, amb la participació 
de tots els veïns, es farà “L’es·
cala en hi-fi” a la Sala, mentre 
que el fi de festa anirà a càrrec 
de l’espectacle dels Diables 
de Sant Guim de Freixenet.

La Fira del Mil·lenari serà la protagonista dels actes de la festa major d’enguany. 

CALAF / LA VEU

Aquest cap de setmana 5, 6, 
7 i 8 de setembre, Calaf cele·
brarà la seva Festa Major, que 
aquest any té una connotació 
especial, ja que s’emmarca 
dins de la commemoració 
del Mil·lenari del municipi. En 
aquest sentit la programació 
inclourà la Fira del Mil·lenari, 
una fira ambientada l’any 
1015, data del document que 
fa referència a Calaf, més an·
tic. La fira es durà a terme els 
dies 6 i 7 de setembre al llarg 
de tot el dia al nucli antic de 
Calaf.
La Festa Major comença però, 
avui divendres al vespre, amb 
el pregó, que aquest any anirà 
a càrrec d’un personatge his·
tòric. Després del pregó, tindrà 
lloc el sopar popular, durant el 
qual es projectaran fotografies 
antigues sota el títol “Calaf viu 
la Festa”, a la façana de l’ajun·
tament. Per acabar la jornada, 
tindrà lloc un espectacle de 
ball i una mostra de Swing 
i Lindy Hop de la qual podrà 
participar també el públic.
Demà al matí, la Fira del Mil·
lenari serà la clara protagonis·
ta. L’esdeveniment comptarà 
amb recreacions històriques 
inspirades en l’origen de Ca·
laf, així com també especta·
cles i activitats ambientades 
en l’època medieval, per a 
petits i grans. Al llarg del matí 
també se celebrarà el torneig 
infantil de tennis taula a la 
Unió Calafina.
A la tarda hi haurà diverses 
propostes, com ara el torneig 
absolut de tennis de taula o 
l’exhibició de tennis i frontó; 
també l’espectacle d’animació 
infantil “Germans Cascalloni’’. 
Al vespre, hi haurà concert i 
posteriorment ball amb el grup 
Gran Premier  i teatre al Casal 
de Calaf, amb la representació 

de “El nom”. Un dels plats forts 
de la Festa Major d’enguany  
es durà a terme a partir de 2/4 
d’una de la nit, a la Plaça dels 
Arbres, on tindran lloc les ac·
tuacions de la Troba Kung·Fú i 
La Terrasseta de Preixens.
De cara a diumenge, al matí, 
es podrà seguir gaudint de la 
Fira del Mil·lenari, participar 
en el quadrangular d’escacs... 
i al migdia, es podrà ballar sar·
danes amb la Cobla Lluïsos 
de Taradell. A la tarda hi haurà 
partit de futbol, ball de tarda al 
passeig de Santa Calamanda, 
teatre a càrrec de la Compa·
nyia Bratislava, que presenta·
rà l’obra “La gran duquessa de 
Gerolstein” i a partir de mitja·
nit, Nit Jove amb DJ’s locals.
Finalment, dilluns al matí serà 
el moment del tradicional tor·
neig de Botifarra, mentre que 
a la tarda hi haurà ball amb 
Montse&Joe Transfer. El cas·
tell de focs, en aquesta oca·
sió, dedicat al Mil·lenari de 
Calaf,  tancarà, com sempre, 
la Festa Major.

Visita guiada al Castell
Tots aquells que vulguin co·
nèixer de ben a prop el castell 
de Calaf, podran fer-ho aquest 

proper dissabte 6 de setem·
bre, quan està prevista una vi·
sita guiada i gratuïta al castell. 
Es tracta d’una proposta ben 
interessant per acostar·se a 
la història d’aquest monument 
recentment restaurat. Per fer 
la visita al castell no cal que 
feu inscripció prèvia, però sí 
que cal ser puntualment a les 
11.00 h davant de l’Oficina de 
Turisme de Calaf (plaça dels 
Arbres), lloc des d’on s’em·
prendrà la passejada que por·
tarà els visitants cap al castell. 

La comunitat islàmica 
de Calaf promou 
una nova recollida 
d’aliments
CALAF / LA VEU

La comunitat islàmica de Calaf 
portarà a terme demà dissab·
te, coincidint amb la Fira del 
Mil·lenari i la Festa Major, una 
nova campanya de recollida 
d’aliments que es destinaran, 
com en l’anterior ocasió, al 
banc d’aliments del municipi. 
Fa aproximadament un mes, 
coincidint amb la festa de l’If·
tar, de final del Ramadà, ja es  
va aprofitar per fer una crida 
per aprovisionar aquest banc 
que gestionen la parròquia i 
l’ajuntament. En aquella oca·
sió es van recollir 200 quilos 
de productes alimentaris de 
primera necessitat. La volun·
tat d’aquesta segona campa·
nya és aconseguir superar el 
nombre de quilos recollits en 
aquella ocasió per tal d’ajudar 
aquelles famílies del municipi, 
independentment dels seus 
orígens,  que més ho neces·
siten. El punt de recollida es 
situarà a la Plaça dels Arbres. 
En cas de no poder portar els 
aliments el mateix dissabte, 
la comunitat islàmica continu·
arà rebent aportacions per al 
banc d’aliments fins el proper 
dimarts, dia en el que es farà 
entrega del material recollit.

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 Si ets SUBSCRIPTOR O LECTOR de La Veu de l’Anoia només has de fer arribar 
aquesta butl leta  al carrer del Retir , 40. Entraràs en un sorteig que se 
celebrarà el 31-08-2012. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Nom:

Adreça: 

Localitat: 

Tel. 

Núm. subscriptor

E.mail

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

AMB LA COL·LABORACIÓ DE
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VINE A CELEBRAR ELS 1.000 ANYS DE CALAF

AJUNTAMENT DE CALAF

Dia 6

Dies 6 i 7, al llarg de tot el dia:   Fira del Mil·lenari

Dissabte a les 11:00h i diumenge a les 17:30h, a la Plaça Gran,  Explicació i demostració “Com es vestia un cavaller?”
 

Dissabte a les 12:00h i a les 19:00h, i diumenge a les 13:30h i a les 19:00h, a la plaça de les Eres, Danses Orientals

Dissabte, a les 17’30h i diumenge a les 11:45h, a la falda del Castell, demostració de lluites medievals
 

A més, fira d’artesania, jocs medievals, passejades d’oques i burrets i carrusels infantils...

       de setembre, a partir de les 23’30h, a la Plaça dels Arbres:

       La Troba Kung-Fú i La Terrasseta de Preixens en concert
                  de setembre, a partir de les 24:00h, a la plaça dels Arbres:

       Nit jove amb DJ’S locals
Dia 7
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Alta Anoia  Alta Anoia 

Entrevista a l’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia Trullàs (CiU)

“La Festa Major serà molt especial perquè 
s’emmarca dins de la celebració del Mil·lenari”
CALAF / LA VEU

Aquesta setmana s’inicien els 
actes de celebració de la Fes-
ta Major de Calaf, i per aquest 
motiu, La Veu recull una en-
trevista amb l’alcaldessa del 
municipi de l’Alta Anoia, Ma-
ria Antònia Trullàs, que parla 
sobre la recta final d’aquest 
mandat, la situació catalana 
del trimestre que s’inicia i les 
principals actuacions realitza-
des a Calaf. 

Som a punt d’encetar un nou 
curs... S’acosten les elecci-
ons municipals que es du-
ran a terme el mes de maig. 
Com es presenta la recta fi-
nal del mandat? Quins són 
els objectius?
En aquesta recta final estem 
molt animats. Després d’ha-
ver fet un esforç de contenció 
pressupostària, en el que no 
s’han deixat de banda les de-
mandes socials  ni els serveis 
a la ciutadania, hem aconse-
guit complir amb el que marca 
la llei d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera 
i el pressupost del 2013 s’ha 
liquidat amb equilibri i amb 
un romanent de tresoreria, un 
estalvi net  i una capacitat de 
finançament positius.
En aquest sentit, gràcies a 
l’esforç que hem fet entre tots, 
estem en disposició de tirar 
endavant força projectes que 
teníem previstos abans de la 
finalització del mandat.

A nivell de política catalana, 
falten poques setmanes pel 
9 de Novembre. Quin paper 
poden i han de tenir els mu-
nicipis en tot el procés de 
transició nacional?
Penso que el consistori i els 
veïns han d’anar a la una, 
sempre tenint en compte que 
el motor del canvi ha de ser 
una àmplia mobilització soci-
al. El que han de fer les ins-
titucions és donar-hi suport i 
resposta. El resultat del dia 
9 de novembre serà el reflex 
d’aquest moviment, i des de 
l’Ajuntament tenim molt clar 
que hem d’estar al servei dels 
anhels de la ciutadania.
Cal dir que Calaf ja és membre 
de l’Associació de Municipis 
per la Independència, i comp-
ta amb una important mobi-
lització social a favor de la 
mateixa. Aquest any el consis-
tori durà a terme conjuntament 
amb l’Assemblea Nacional de 
Catalunya un acte institucional 
per l’11 de setembre. Així s’ha 
convocat a tots els membres 

del consistori i als ciutadans a 
participar d’aquest acte espe-
cial que es durà a terme a la 
plaça Gran a partir de les 11. 
En aquest sentit, a banda de 
la ballada de sardanes tradi-
cional, es farà la lectura d’un 
manifest, es recolliran les ad-
hesions d’entitats i particulars 
al Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir i també el full de com-
promís cívic dels regidors, que 
es lliurarà al Parlament.

Pel que fa a Calaf, es pro-
jecta construir una nova ro-
tonda davant de l’estació de 
RENFE. Quin és l’objectiu 
d’aquesta obra?
Es tracta d’una obra molt im-
portant per millorar la mobilitat 
del municipi, i per pacificar el 
trànsit en una de les principals 
vies d’accés a la vila. Amb 
aquesta obra es pretén millo-
rar els accessos de vianants 
establint itineraris segurs en 
aquesta zona especialment 
complexa per la confluència 
entre el trànsit rodat, els usu-
aris de l’estació de tren i dels 
autobusos. La rotonda es 
construirà en el tram de la N-
141b conegut com a avinguda 
Josep Miró, a l’alçada de l’es-
tació de RENFE i del passeig 
de Santa Calamanda. El pro-
jecte, la redacció del qual  ha 
anat a càrrec de la Diputació 
de Barcelona -com a titular de 
la via- el podrem fer possible 
gràcies a la col·laboració entre 
ambdues administracions. En 
aquest sentit, en breu inicia-
rem la seva licitació i esperem 
que els treballs comencin a la 
tardor.

Aquest any ha continuat 
sense haver-hi problemes 
amb el nivell de nitrats de 
l’aigua perquè s’han pres 
mesures però la solució a 
llarg termini és la portada 
d’aigües de la llosa del Ca-
vall? Com està el projecte?
Fins ara ha estat gairebé atu-
rat pels problemes de finan-
çament de l’ACA. En aquest 
sentit se’ns demanava als 
ajuntaments de la zona que 
assumíssim una part impor-
tant del cost de les obres dels 
diversos ramals. Tanmateix, 
atesa la importància del ser-
vei, l’elevat cost de la infra-
estructura i les limitacions 
pressupostaries derivades de 
l’aplicació de la LSRAL, tots 
els ajuntaments ens hem co-
ordinat per trobar solucions 
amb altres administracions 
per cercar finançament ex-

tern a les arques municipals. 
La intenció és aconseguir els 
recursos per poder fer efectiu 
el projecte en un breu període 
de temps. Tanmateix, mentre 
no acaba d’arribar la solució 
definitiva, hem recuperat un 
dels pous d’Enfesta, el del 
Rector, fet que ens ha permès 
minimitzar la dependència de 
la riera del Mantellí, especial-
ment a l’estiu, i poder garantir 
les condicions d’higiene i salu-
britat i evitar alhora l’augment 
en la  concentració de nitrats.

Pel que fa a les millores dels 
serveis municipals... Quins 
projectes hi ha previstos pel 
que fa a l’enllumenat o a l’ar-
ranjament de carrers?
Pel que fa a la renovació de 
l’enllumenat, es durà a terme 
a la zona residencial del muni-
cipi, excepte a les zones que 
ja es van renovar en anteriors 
actuacions (barri nou i nucli 
antic) L’actuació comprendrà 
la trama urbana que va des 
de la Pineda a la Carretera 
Llarga. Es farà el canvi a il-
luminació led, que suposa un 
estalvi en la despesa energèti-
ca i en la despesa econòmica 
de més d’un 50%.
Pel que fa a l’arranjament de 
zones urbanes, hi ha prevista 
la millora de la plaça Alta Se-
garra i dels carrers del barri 
nou, a més dels carrers Tei-
xidor i Cels Xaurador.  També 
s’adequarà una zona verda de 
la Pineda, al carrer Salvador 
Espriu, l’arranjament del camí 
del Rentador i la reparació del 
portal del Xuriguera.

Quins altres projectes po-
dríem destacar de cara als 
mesos que ens queden per 
endavant, abans de la fina-
lització del mandat?
Amb l’inici del nou curs s’inici-
aran, gràcies a una subvenció 
de la Diputació de Barcelona 

a la MIVS, les obres d’ade-
quació del local situat als bai-
xos dels pisos VISOREN del 
carrer Francesc Macià, per 
collir el Centre de Desenvolu-
pament Infantil i Atenció Pre-
coç, que estarà gestionat per 
APINAS per ajudar a superar 
problemes i trastorns infantils 
tan a nivell psíquic com fí-
sic  (respiratori, motriu i sen-
sorial). També tenim previst 
realitzar abans que acabi l’any 
les obres del local social del 
camp de futbol, i finalitzar les 
millores acústiques del polies-
portiu, amb la instal·lació de 
panells acústics a les parets 
així com també l’arranjament 
de les cornises.
Per altra bada hi ha previstes 
les obres per a la millora de 
l’accessibilitat del Centre de 
Recursos per a l’Ocupació, 
així com també la millora del 
sistema de calefacció. Final-
ment, pel que respecta a la re-
dacció de projectes, ja podem 
anunciar que, amb el suport 
de la Diputació, podrem inici-
ar la redacció del projecte de 
consolidació de l’Ermita de 
Sant Sebastià, un dels ele-
ments més característics del 
patrimoni calafí, on recent-
ment han aparegut algunes 
esquerdes.

Des del mes d’abril, Calaf 
celebra el seu Mil·lenari. 
Quina valoració fa dels ac-
tes duts a terme fins ara?
La valoració és molt positiva 
i la tasca que estan portant a 
terme les diferents comissions 
del mil·lenari és encomiable. 
Les xerrades que s’estan rea-
litzant dins del cicle “Calaf, Mil 
anys d’història” són d’allò més 
interessants i estan traient a 
la llum aspectes de la història 
del nostre municipi que molts 
desconeixíem. Des d’ara i fins 
a l’abril del 2015 queden molts 
actes per dur a terme i espe-

rem que hi participi tot el po-
ble. Els calafins actuals hem 
tingut la sort de poder viure 
aquesta efemèride única, que 
tothom s’està fent seva. Tots 
els actes del Mil·lenari arriba-
ran al seu clímax a l’abril –co-
incidint amb la data exacta del 
primer document conegut en 
que es parla de Calaf- en què 
es durà a terme l’acte de clau-
sura i que esperem que sigui 
tan o més reeixit que la inau-
guració.

Parlem ara de Festa Major... 
Aquest any, la festa grossa 
es troba immersa precisa-
ment dins l’any del Mil·lenari 
de Calaf. De quina manera 
podem percebre la presèn-
cia d’aquesta efemèride 
dins de la programació? 
Aquesta Festa Major serà molt 
especial precisament per la 
coincidència amb aquesta ce-
lebració. Així trobarem actes 
com la Fira del Mil·lenari, per 
exemple. Una fira d’ambien-
tació medieval, que es durà a 
terme els dies 6 i 7 de setem-
bre, i que oferirà recreacions 
històriques, actuacions ins-
pirades en el segle XI, lluites 
medievals a la falda del cas-
tell... La inauguració es durà 
a terme diumenge al migdia i 
comptarà amb la presència de 
la Diputada d’educació, Igual-
tat i Ciutadania de la Diputació 
de Barcelona, la Sra. Mireia 
Solsona, a més dels Gegants 
de Calaf, l’hereu i la pubilleta 
del municipi, el Consell d’In-
fants i els Bastoners de Co-
pons. 
Per altra banda, el pregó 
també serà molt especial de 
manera que els orígens de la 
nostra vila també hi seran molt 
presents...

I, ja per acabar, centrant-nos 
en la Festa Major que avui 
comencem a viure, quins al-
tres actes destacaria? 
Crec que, si la climatologia 
ho permet, tots els actes se-
ran força lluïts, tanmateix el 
pregó de divendres, la Fira 
del Mil·lenari –que enguany 
s’ampliarà a diumenge- i els 
actes de la nit de dissabte son 
les cites que es preveu que 
puguin atraure més visitants. 
En aquest sentit, la nit de dis-
sabte hi ha prevista l’actuació 
de dos grups de renom: La 
Troba Kung-Fú i La Terrasseta 
de Preixens. També serà un 
reclam, especialment per al 
jovent, la Nit Jove amb DJ’s lo-
cals que tindrà lloc diumenge. 

L’alcaldessa calafina destaca la significació de la festa d’enguany. 
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El triatleta Joan Lara disputarà la Ultraman de 
UK amb el cap rapat en solidaritat amb el càncer

Joan Lara en una foto d’arxiu, després de participar en una cursa de llarga distància.

ATLETISME / LA VEU

Joan Lara, triatleta de 34 anys 
nascut a Igualada, disputa-
rà la Ultraman de UK amb el 
cap rapat com a símbol de 
solidaritat amb els nens amb 
càncer. L’esportista participa-
rà a la prova, que tindrà lloc 
des de demà dissabte 6 de 
setembre, fins diumenge 8 a 
Gales, recaptant fons contra 
aquesta malaltia a través de 
la campanya de crowdfunding 
“Rendirse no es una opción”. 
Actualment, la iniciativa ja ha 
aconseguit aglutinar més de 
2.400 euros i espera seguir 
rebent aportacions fins el 5 
d’octubre. 
El jove igualadí declara “he 
volgut rapar-me el cabell per 
solidaritzar-me amb els nens 
amb càncer i realitzar la doble 
marató de l’últim dia amb la 
gorra d’AFANOC, dissenya-
da per Kukuxumusu per a la 
campanya de sensibilització 
‘Posa’t la gorra’ per agrair a 
l’associació la seva tasca i im-
plicació amb la lluita contra el 
càncer infantil”.
Joan Lara també comenta que 
“només sóc un noi que corre, 
neda i pedala i que duu a terme 
un projecte. Jo només poso el 
cos, les cames i la cara visible. 
Però l’esperit d’aquest projec-
te, són els nens de La Casa 

dels Xuklis. Ells són l’ànima 
de tot això. I tots vosaltres 
sou els que ens aneu donant 
energia per arribar a la meta. 
Perquè independentment de 
la posició i del que succeeixi, 
tots serem guanyadors. Ells 
són uns guanyadors. Sempre 
ho són. Perquè d’ells hauríem 
d’aprendre que rendir-se no 
és una opció”. 
Per això, tothom qui ho de-
sitgi pot seguir apadrinant 
quilòmetres solidaris a través 
de la plataforma de crowdfun-
ding migranodearena.org en 

el següent enllaç, www.migra-
nodearena.org/rendirsenoe-
sunaopcion. La finalitat de la 
campanya és sumar esforços 
per tal que l’AFANOC pugui 
seguir desenvolupant la seva 
tasca, aportant solucions a 
totes les problemàtiques que 
envolten el càncer infantil. Els 
fons recaptats es destinaran a 
millorar la qualitat de vida dels 
nens i nenes malalts de càncer 
i les seves condicions durant 
el període d’hospitalització, 
aportar suport psicosocial des 
del mateix territori d’origen, i 

mantenir la Casa dels Xuklis, 
residència d’acollida per a la 
famílies que s’han de despla-
çar per a rebre tractament en 
els hospitals de referència. A 
dia d’avui, la iniciativa ja ha 
rebut més de 2.400 euros en 
donacions. 

El repte, la Ultraman de UK
La Ultraman, coneguda com 
una de les proves esportives 
més dures del món, és una tri-
atló de llarga distància que es 
desenvolupa durant tres dies, 
en els quals els participants 
recorren una distància de 515 
quilòmetres en menys de 36 
hores. El primer dia consisteix 
a nedar a mar obert un total 
de 10 quilòmetres i, al sortir 
de l’aigua, pujar a la bicicleta 
per a recórrer 144,8 quilòme-
tres; el segon dia, es realitzen 
275,8 quilòmetres de ciclisme 
i el tercer, i últim dia, es re-
corren dos maratons, és a dir, 
84,3 quilòmetres. Per a cadas-
cuna de les etapes, els atletes 
compten amb un temps mà-
xim de 15 hores. 

Sobre Joan Lara
Joan Lara té 34 anys, està ca-
sat i és enginyer d’Obres Pú-
bliques. Sempre li ha agradat 
l’esport i l’ha practicat des de 
ben petit. Fa quatre anys que 

practica triatlons i dos que va 
iniciar-se en les triatlons de 
llarga distància (distàncies 
ironman). En Joan explica que 
li apassiona la llarga distància 
perquè li agrada sentir la triatló 
i l’esport com un repte de lluita 
constant, no una lluita contra 
el cronòmetre, per ell, al final 
l’esport no és res més que el 
reflex de la vida d’un mateix. 
Fa dues temporades en Joan 
va debutar en llarga distància 
en el Challenge de Calella i la 
següent temporada ja acon-
seguia realitzar dues distàn-
cies ironman en una mateixa 
temporada, sis distàncies half-
ironman, tres distàncies olím-
piques, dues distàncies sprint, 
tres curses de 10 quilòmetres 
i quatre travessies de natació 
en mar obert.

La tasca d’AFANOC
L’Associació de Familiars i 
Amics de Nens Oncològics de 
Catalunya (AFANOC) treballa 
per millorar la qualitat de vida 
dels infants i adolescents amb 
càncer i les seves famílies. La 
seva tasca es porta a terme 
als hospitals i La Casa dels 
Xuklis. Una de les activitats 
més coneguda és la campa-
nya del Posa’t la Gorra!, diri-
gida a sensibilitzar la societat 
vers el càncer infantil.

L’odenenc Bernat Seuba es proclama 
Campió del Món de Biketrial sènior

L’odenenc al graó més alt del podi que el proclamava Campió del Món. 

BIKETRIAL / LA VEU

Després de les dues victòries 
a Bueu (Galicia) i Òdena i la 
quarta posició a Tanvald (Re-
pública Txeca), l’odenenc Ber-
nat Seuba Romeu de l’ECO 
(Esport Ciclista Òdena) s’ha 
proclamat Campió del Món de 
Biketrial 2014 a la categoria 
sènior.
En aquesta tercera prova i úl-
tima del campionat, en Bernat 
havia de conservar posicions 
segons els guanyadors de 
la prova txeca, però un trial 
bastant fàcil i un petit error 
complicava la classificació. En 
Bernat finalment no va poder 
pujar al podi de la prova txe-
ca però aconseguia la quarta 
posició, i s’assegurava la vic-
tòria del campionat del Món 
d’aquesta temporada 2014, 
quedant Campió del Món de 
Biketrial 2014 en la categoria 
sènior. En la seva trajectòria 
esportiva ha guanyat el cam-

pionat del Món en totes les ca-
tegories que ha participat de 
Biketrial, el 2005 en Poussin,  
el 2007 en Benjamí, el 2010 
en Minime, el 2013 en Junior 
(Trial UCI), i l’actual 2014 en 
Sènior. També es Campió del 
Món per equips de Trial UCI 
2012 i 2013.
D’altra banda, en Marc Seuba 
en la seva nova categoria, la 

Junior, prova a prova ha anat 
escalant posicions, a Bueu 
(Galicia) 10è, a Òdena 7è, i a 
Tanvald (Txequia) 6è, acon-
seguint la septima posició del 
ranking junior d’aquest mun-
dial. L’equip Seuba agraeix 
el suport de Tuga, Amg, Ele-
ments, ECO, Ribo, Finques 
Gaudí, Cesar Cañas Academy 
i Esports Òdena.

Dos anoiencs disputen 
l’Europeu d’hoquei sub17
HOQUEI PATINS / LA VEU

La selecció espanyola sub-
17 d’hoquei patins, amb dos 
representants anoiencs, va 
disputar, des del passat diu-
menge 24 d’agost fins el pas-
sat dissabte 30, el Campionat 
d’Europa juvenil.
Després de vàries setma-
nes de durs entrenaments, la 
Selecció juvenil va viatjar a 
Gujan-Mestras (França), per 
disputar-se el reconeixement 
de ser els millors d’Europa da-
vant de complicats rivals com 
Andorra, Portugal i la selecció 
local, França.

Representació anoienca
Dos dels integrants de la se-
lecció espanyola són Manel 
Román Checa, veí d’Igualada 
i jugador del FC Barcelona, 
que s’ha format en el planter 
de l’HC Montbui fins la pas-
sada temporada, i el vilanoví 
Roger Bars Català, jugador 

de l’Igualada HC, format des 
de ben petit en el mateix club 
igualadí.
Román i Bars, juntament amb 
la resta del conjunt espanyol, 
van haver de lluitar de valent 
per poder demostrar que són 
la millor selecció d’Europa, i 
van intentar classificar-se en 
la primera ronda per poder 
disputar les semifinals i la final 
del passat dissabte. En aquest 
sentit, Espanya va quedar en-
quadrada dins del grup B jun-
tament amb Alemanya, Angla-
terra, França i Israel.

Román i Bars.
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Jordi Viladoms fa un molt bon cinquè 
lloc al Ral·li dos Sertöes de Brasil

Viladoms en un moment de la prova disputada al Brasil. 

RAL·LI / LA VEU

Després de set etapes va aca·
bar, a Belo Horizonte, el Ral·li 
dos Sertöes, penúltima prova 
puntuable pel Mundial de Ral·
lis Cross Country i que com ja 
va avançar La Veu en la dar·
rera edició hi participava el pi·
lot igualadí Jordi Viladoms de 
Moto Club Igualada formant 
part dins el potent equip KTM 
oficial que a més d’ell hi havia 
Marc Coma, Sam Sunderland 
i Rubén Faria.
Al llarg de les etapes Viladoms 
va mantenir un ritme molt re·
gular i eficaç que el va posi·
cionar en la cinquena posició 
pràcticament a tot el ral·li, lloc 
que ocupà finalment. 
Al finalitzar la darrera etapa 
Viladoms comentava que “he 
mantingut un bon ritme de 
carrera durant totes les es·
pecials, però he sofert algun 
imprevist en alguna etapa que 
m’ha fet perdre la possibilitat 
d’estar una mica més amunt. 
Les carreres del Mundial ens 
donen la possibilitat de com·
petir al més alt nivell, i sumar 

quilòmetres és molt important 
en la meva preparació pel 
Dakar, en aquest sentit es·
tic molt satisfet amb la meva 
participació en aquesta prova. 
Han passat uns anys des de la 
meva última participació en el 
Ral·li dos Sertöes, i he volgut 
aprofitar al màxim l’oportunitat 
d’estar aquí. Sabem les coses 
que hem de millorar per inten·
tar estar més amunt en la se·
güent carrera, i és en el que 
hem de treballar ara. Els que 
em coneixen saben que ja es·

tic pensant en la propera, i a 
seguir entrenant per arribar en 
les millors condicions al Dakar 
2015”.
Aquest ral·li brasiler va ser 
guanyat per Marc Coma, se·
guit dels pilots Paulo Gonçal·
ves, Jean Azevedo, Helder 
Rodrigues, tot tres amb Hon·
da, pilots que, a l’igual que 
Jordi Viladoms, tenen gran ex·
periència dakariana i el cam·
pionat del món de ral·lis Cros 
Country, els serveix de refe·
rència i preparació pel Dakar.

Ramon Figueras, 
Sotscampió del Món de 
Descens en BTT
BTT / LA VEU

El passat cap de setmana es 
va celebrar a la localitat de 
Hafjell (Noruega), el Campio·
nat del Món de Descens BTT, 
per les categories Màsters, 
i l’igualadí Ramon Figueras, 
rider de Moto Club Igualada 
· Diferent Bike, participava en 
la categoria Màster·40. En un 
circuit totalment diferent al que 
està acostumat, i en el que de·
gut a la climatologia del país ja 
hi ha molta humitat, Figueres 
va fer una gran actuació.
El dissabte es van dur a terme 
les mànigues classificatòries 
on el Ramon feia el tercer mi·

llor temps de la seva catego·
ria. 
Les possibilitats de pòdium 
eren una realitat, però calia 
que el diumenge, en l’única 
baixada de cursa, fes amb un 
pilotatge al màxim nivel; i així 
va ser, al creuar la línea d’ar·
ribada el crono marcava el se·
gon millor temps. 
Figueras es proclamava Sots·
campió del Món 2014 de Des·
cens BTT de la seva categoria 
per davant d’un rider sud-afri·
cà i darrere d’un suís. Aquest 
resultat arrodoneix una tem·
porada en la que ja havia gua·
nyat dos campionats.

Bargalló i Margarit, del MCI, acaben 
tercers a la 5a prova de Trial 4x4
TRIAL / LA VEU

El passat diumenge 31 d’agost 
es va disputar la cinquena pro·
va de la temporada del Cam·
pionat de Trial 4x4 celebrada 
en aquesta ocasió a Hostalets 
de Balenyà. Organitzada pel 
Grup 4x4 d’Osona, la prova 
dividia els participants en dues 
categories, Iniciació i Sèrie Mi·
llorats. La cita osonenca va 
reunir molts aficionats al món 
del motor que van gaudir de 
les evolucions dels pilots i la 
seva habilitat per superar ca·
dascuna de les dotze zones 
del circuit.

En la categoria d’Iniciació, el 
triomf va ser per a Àlex Díaz, 
que amb un Toyota Land Cru·
iser, seguit per Daniel Codina, 
amb un Jeep Wrangler. La ter·
cera posició va ser per Anna 
Emilio que, amb el seu Merce·
des G, va sumar un total de 57 
punts de penalització. 
En la categoria de Sèrie Mi·
llorats va haver·hi un clar do·
minador, Agustí Ros, que al 
volant d’un Mercedes G va 
acabar el recorregut amb 19 
punts de penalització. En se·
gona posició es va classificar 
Florenci Rius amb un Range 

Rover V8, amb 43 punts de 
penalització. Tercer en aques·
ta categoria, amb 48 punts, 
es va classificar Xavier Bar·
galló i el seu motxiller Alfons 
Margarit, equip del Moto Club 
Igualada (MCI), que amb el 
seu Defender 90 tancava les 
posicions de podi a Balenyà. 
Després de la prova d’Hosta·
lets, Bargalló continua tercer a 
la general provisional d’aques·
ta categoria a només 2 punts 
de Sebastià Mas i a 3 de Rius.
La propera prova del Campi·
onat se celebrarà a Calldete·
nes, el 28 de setembre.

Nom

Adreça

Localitat

Tel

Email 

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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El CFI Femení tanca la pretemporada 
amb una victòria al camp de l’AEM

La Cuà encarant una rival amb la pilota als peus. 

FUTBOL / CFI FEMENÍ

En aquest darrer partit de pre-
temporada, l’Igualada Femení 
s’enfrontava a un dels rivals 
de la seva categoria, l’AEM de 
Lleida. 
El camp de Recasens no ha 
estat mai fàcil, i les moltes bai-
xes que presentaven les igua-
ladines no feien esperar gran 
cosa. La primera part va ser 
de domini de l’AEM que, mal-
grat tot, no es va acostar amb 
vertader perill a la porteria de 
la Noèlia. La major part de les 
vegades, la finalització es re-
sumia en xuts llunyans que no 
inquietaven gaire les visitants 
que també van tenir un parell 
d’ocasions per avançar-se al 
marcador.
A la segona part, l’AEM va po-
der introduir fins a sis canvis, 
per només un de les iguala-
dines, però la decoració va 
anar canviant i de mica en 
mica, l’Igualada va anar re-
fermant-se al camp i estirant-
se fins a aconseguir obrir el 
marcador gràcies a un penal 
que va transformar la Mariona 
poc abans de la primera mitja 
hora. La lesió de la Janet al 

cap de poca estona, sumada a 
la de la Judit a la primera part, 
deixava les 11 jugadores jus-
tes sobre el terreny de joc. Un 
embolic a l’àrea després del 
llançament d’una falta, va fer 
que les locals aconseguissin 
l’empat. Llavors va ser quan 
l’Igualada va donar-ho tot per 
emportar-se el partit i arrel 
d’una passada llarga, la Mari-
na va recollir una pilota a l’eix 
de l’atac que va fer passar de 
vaselina per sobre la de porte-
ra lleidatana aconseguint l’1-2.
I quan ja es donava per bo el 
resultat i a punt d’acabar-se el 
partit, la Mariona es va inven-
tar un xut des d’una mica més 
endavant del mig del camp 

que va passar per damunt de 
la portera i es va convertir en 
l’1-3 definitiu. 
Destacar la col·laboració de la 
jove Anna Bernadí que aquest 
any militarà al Juvenil-Cadet.
Diumenge que ve comença la 
lliga a Les Comes on l’Iguala-
da rebrà el Seagull badaloní.

CF IGUALADA: Noelia Gar-
cía; Elena Alert, Sara Ber-
gadà, Cuà, Janet Mendoza 
(Anna 28’); Araceli Barroso, 
Jèssica Pablos, Marta Sáez; 
Mariona Marsal, Judit Pablos 
(Anna Bernadí 15’) (Esther 
Soler 46’), Marina Salanova. 
Entrenadors: Santi Ramos i 
Paco Pablos.

Els participants igualadins de la dura prova celebrada a la ciutat lleidetana. 

El CAI Triatló Petromiralles fa 
una bona actuació a Balaguer
ATLETISME / LA VEU

Dissabte 30 d’agost, en un dia 
força calorós, a la població de 
Balaguer, es va celebrar el 
VIII triatló internacional de Ba-
laguer, prova puntuable per a 
la lliga de clubs i circuit català 
de triatló i que va comptar amb  
215 participants.
Aquesta prova, considerada la 
més dura del circuit català de 
triatló, consistia amb un primer 
tram de 1900 metres de nata-
ció al pantà de Sant Llorenç. 
Seguidament els triatletes ha-
vien de fer 90 quilòmetres de 
ciclisme amb un recorregut 
molt dur, en què els partici-
pants van haver de coronar 
fins a dos vegades el Port 

d’Ager, a més de superar ram-
pes amb un 20% de desnivell. 
Per acabar, els participants 
van realitzar 21 quilòmetres 
de cursa a peu pels voltants 
del riu de Balaguer. Els gua-
nyadors de la prova foren Erik 
Merino i Ester Hernandez, 
ambdós del club Reus Ploms.
Pel que fa als components de 
l’equip igualadí, destacar el 
gran treball d’equip i els bons 
resultats dels quatre compo-
nents de l’equip en aquesta 
duríssima prova, que va per-
metre classificar a l’equip en 
7a posició de la classificació 
general de clubs, i en una bri-
llant 2a posició de la segona 
divisió del circuit català.

Una mirada a la història del català

Vols un joc
de taula per
a aquest estiu?

El català ha superat tota mena de reptes al llarg 
de la història. Malgrat les di�cultats és la 9a 
llengua d'Europa, manté el poder d'atracció i es 
projecta amb força cap al futur.

La Direcció General de Política Lingüística del 
Departament de Cultura et convida a conèixer 
els 300 fets clau que han marcat la història de la 
llengua pròpia de Catalunya.

Consulta'ls i comparteix-los a:
www.gencat.cat/llengua/300fets
          #llenguacatalana

Si vols guanyar el joc de taula ‘300 fets de llengua’, llegeix el fet
que trobaràs a continuació i respon el repte que es planteja.

Un dels vestigis més antics de topònims de Catalunya
és una moneda amb la inscripció Sikarra (segle III aC)
i l'estela romana de Prats de Rei on diu
Municipium Sigarrensis (segle I aC). 

REMENA les lletres de l'actual nom de la Segarra per trobar-ne
un anagrama. Ets capaç de formar una altra paraula?

Si ets una de les primeres cent persones que portes aquest exemplar de 
LA VEU DE L’ANOIA, a la seu de la redacció (c. retir, 40, d’Igualada) amb la 
resposta correctament consignada en aquest espai, guanyaràs el joc de taula 
300 fets de llengua.

REPTE

RESPOSTA

NOM I COGNOMS
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L’exjugador del CFI, 
Roger Marí, fitxa per 
l’equip anglès Bury 
Town FC
FUTBOL / LA VEU

El jove poblatà, Roger Marí, 
exjugador del primer equip 
del Club Futbol Igualada, com 
ja ho havia estat el seu pare, 
Toni Marí, al principi dels anys 
setanta, ha fitxat pel club an-
glès Bury Town FC.
A més de fer l’últim curs de pe-
riodisme, cada cap de setma-
na, després de jugar el partit 
de lliga, redactava la crònica a 
la Veu de l’Anoia, i el text ana-
va acompanyat de les fotogra-
fies que el seu pare havia fet 
durant l’encontre.
Finalitzats els estudis, el Ro-
ger s’ha proposat perfeccionar 
el seu nivell d’anglès, amb una 
iniciativa del tot envejable: ju-
gar amb un equip semiprofes-
sional de la lliga anglesa, on 
fins ara, pel que podem com-
provar a la pàgina web del 
club, tot li està anant molt bé.

Diumenge se celebra 
el Campionat de 
Frontó del Club 
Tennis Piera

TENNIS / LA VEU

Aquest diumenge, 7 de se-
tembre, tindrà lloc a Piera el 
Campionat de Frotno del Club 
Tennis pierenc. La data límit 
de les inscripcions és avui di-
vendres. El preu és de 5 euros 
per als no socis.

La Penya obre les inscripcions 
al campionat esportiu de 3x3
FUTBOL-BÀSQUET / LA VEU

La Penya Blaugrana d’Igua-
lada organitza el 3r campio-
nat esportiu de Bàsquet 3x3 
i Futbol 7 al Xipreret, que es 
celebrarà el matí del dissabte 
20 de setembre. El període 
d’inscripcions ja s’ha obert, i 
s’allargarà fins el dijous 18 de 
setembre.
En la modalitat de bàsquet 
3x3, el campionat està obert a 
totes les categories i edats, i el 
futbol 7 a majors de 16 anys.
El preu d’inscripció per equip 
és de 15 euros en el cas del 
bàsquet i de 30 euros en el 
cas del futbol. Les inscripcions 
es poden realitzar a través de 
la web www.penyablaugrana-
digualada.cat o bé a les ofi-
cines del Patronat Municipal 
d’Esports (amfiteatre de Les 
Comes) de dilluns a divendres 
de vuit del matí a tres de la 
tarda.
Totes les persones inscrites 

al campionat se’ls obsequia-
rà amb una samarreta tècni-
ca commemorativa. Tots els 
equips finalistes tindran un 
trofeu. I els equips guanya-
dors del bàsquet 3x3 majors 
de 16 anys (categories júnior, 
sènior, veterans i afeccionat/
da) se’ls obsequiarà amb una 
matinal gratuïta al Painball Els 
Maquis.

Tots els equips i l’escola de patinatge de l’IHC d’aquesta temporada.

L’IHC presenta els seus equips 
de la present temporada 14/15
HOQUEI / LA VEU

Uns 450 espectadors varen 
assistir, divendres passat a 
Les Comes, a la presenta-
ció dels equips i jugadors de 
l’Igualada Hoquei Club i l’es-
cola de patinatge. L’acte es va 
acabar amb els discursos del 
president de l’entitat, Manel 
Buron, del tècnic del primer 
equip, Francesc Monclús, i del 
capità del primer equip, Ton 
Baliu. També hi van intervenir 
el tinent d’alcalde, Jordi Segu-
ra, en representació de l’ajun-
tament igualadí. Tot seguit el 
primer equip del club, es va 

enfrontar en partit de pretem-
porada al Saint Omer francès, 
amb victòria ajustada, de 5 
gols a 4. Un partit d’infart, amb 
espectacle fins l’últim segon, 
quan Sergi Pla va marcar el 
gol de la victòria davant l’equip 
francès. El primer gol de Pla a 
la pretemporada va significar, 
també, la primera victòria dels 
igualadins. El 5 a 4 va premiar 
el joc d’un IHC que estrenava 
samarretes el dia de la pre-
sentació. El triomf (acompa-
nyat d’emoció i patiment) va 
tancat una altra festa rodona 
de l’hoquei igualadí.

La UEC Anoia fa un bon paper 
a la cursa Solana Running

La tercera edició de l’I-Bloc 
tanca amb èxit de participació

Una de les imatges de la competició que va tenir lloc a Cal Font.

ESCALADA / LA VEU

El cap de setmana de Festa 
Major es va disputar la tercera 
edició del I-BLOC, la competi-
ció oberta d’escalada en bloc 
d’Igualada, que va tenir un 
important creixement en parti-
cipació, tant en adults com en 
infantils, tancant inscripcions 
amb 62 nens i 121 adults, un 
augment considerable respec-

te l’any anterior.
A més, en aquesta edició els 
escaladors van poder gaudir 
de 36 blocs de totes les dificul-
tats. Els qui més punts tenien 
en acabar les classificacions 
passaven a la final que va te-
nir lloc a la plaça Cal Font. Va 
ser aquí on es va poder veure 
els millors escaladors forçant 
al màxim per guanyar.

ATLETISME / LA VEU

El passat 17 d’agost es va ce-
lebrar a la població de Bolvir 
(Cerdanya), la segona edició 
de la Solana Runnig. Aquesta 
cursa forma part de les pro-
ves puntuables per a la Copa 
Catalana de curses per mun-
tanya. 
En aquest sentit, de la UEC 
Anoia, hi van participar dos 
corredors. Per una banda en 
Sergi Solé, en la modalitat jú-
nior de 15 quilòmetres, que tot 
i estar en les posicions capda-
vanteres, malauradament no 
va finalitzar la cursa per culpa 
d’una lesió. Tot i això, en Ser-
gi manté moltes opcions per 

a classificar-se per a la final. 
I d’altra banda, també va ser-
hi present el corredor David 
Núñez, que va quedar en 24a 
posició de la general i 5è de 
la categoria de veterans en la 
modalitat de 33 quilòmetres 
de recorregut. Aquesta prova 
la va guanyar el català Pere 
Aurell, en categoria masculi-
na, i l’atleta Roser Español en 
categoria femenina.

Propera cursa
La propera cursa en la què 
participaran els igualadins és 
la Taga 2040 que se celebrarà 
a Sant Joan de les Abadesses 
el proper 21 de setembre.

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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CULTURA / LA VEU

Els XI Premis al Compromís 
Cultural que atorga cada any 
la seu territorial d’Òmnium 
Cultural Anoia premiarà Paco 
Ramon i els Moixiganguers 
d’Igualada per la defensa de 
la llengua i la cultura catala-
na. Enguany, l’acte comptarà 
amb la participació del pe-
riodista Antonio Baños, que 
realitzarà el parlament, de 
la Coral Xalest que farà dues 
peces musicals i de Toni Xuclà 
i Gemma Humet, que clouran 
l’acte amb la seva actuació 
musical. L’acte tindrà lloc el 
proper dimarts 9 de setem-
bre al Teatre Municipal de 
l’Ateneu d’Igualada a les vuit 
del vespre i compte amb la 
col·laboració de l’Institut Muni-
cipal de Cultura. 

Paco Ramon, el mestre
El Premi al Compromís Cultu-
ral d’enguany vol destacar la 
trajectòria d’un mestre d’esco-
la, en Paco Ramon. Persona 
estimada arreu de la comarca 
i especialment a la seva po-
blació, Santa Margarida de 
Montbui, va ser el Director del 
Centre de Recursos Pedagò-

gics d’Igualada. La seva tasca 
docent va ser reconeguda, el 
2003, amb el Premi d’Educa-
ció Catalunya.

Moixiganguers d’Igualada
La colla morada és l’entitat 
escollida pel seu compromís 
amb la cultura catalana i, so-
bretot, amb el país. Nascuda 
l’any 1995, ha portat els cas-
tells arreu de les comarques 
del Principat, al País Valencià, 
a la Catalunya Nord, així com 
a Navarra, Extremadura o An-
glaterra. Cada any porten més 
camises a plaça i, enguany, 
han assolit el repte de descar-
regar la torre de vuit coincidint 
amb la Festa Major d’Iguala-
da. 

L’acte a l’Ateneu
Des de l’any 2004, la delega-
ció de l’Anoia d’Òmnium Cul-
tural organitza un acte d’en-
trega de premis al compromís 
cultural per tal de fer un reco-
neixement públic a la tasca 
d’aquelles persones o entitats 
(d’Igualada o comarca) que 
s’han distingit en la promoció 
de la llengua i la cultura cata-
lanes, així com esperonar a la 

Paco Ramon i els Moixiganguers seran reconeguts pels 
Premis al Compromís Cultural d’Omniun Anoia 

ciutadania en la defensa de la 
catalanitat sense complexos. 
Els premis que s’entreguen 
són gentilesa dels artistes 
igualadins Krack’s i consistei-
xen en dos quadres patriòtics 
expressament realitzats per a 
l’ocasió.
El periodista i escriptor Anto-
nio Baños serà qui realitzarà 
el parlament de l’acte de lliu-
rament dels premis. Baños ha 
treballat en premsa escrita i ha 

col·laborat a diversos mitjans 
de comunicació com a tertu-
lià. Ha publicat tres llibres, dos 
llibres sobre economia -La 
economía no existe i Posteco-
nomía- i Rebel·lió catalana, en 
que s’analitza l’actualitat de la 
societat catalana amb una mi-
rada irreverent i humorística.  
Per altra banda, l’acte comp-
tarà amb l’actuació musical de 
Toni Xuclà i Gemma Humet, 
una de les millores parelles 

musicals del país: Xuclà, un 
reconegut compositor, i Hu-
met, una de les millor noves 
veus. Amb el seu especta-
cle Amb la música ho escolta-
ries potser millor, l’any passat 
amb motiu de l’any Espriu, 
van recollir diversos guardons 
i enguany han transformat el 
concert amb novetats: noves 
cançons amb poemes de Bar-
tomeu Rosselló-Porcel, Carles 
Riba i Pere Quart. 

MÚSICA / LA VEU

Demà dissabte tindrà lloc la 
quarta edició del rrrrec Festi-
val organitzat per l’associació 
cultural laBastida.
L’edició d’enguany presenta 
un cartell musical de luxe i, 
com en les edicions anteriors, 
amb activitats per a tothom 
programades al llarg de tot el 
dia.  Tot a punt per a l’última 
festa de l’estiu.
L’associació laBastida, que 
és qui l’organitza, va néixer al 
barri del Rec igualadí després 
de l’èxit de la primera edició 
l’any 2011, i des de llavors, 
cada mes de setembre, el rr-
rec Festival s’ha convertit en 
una mena de festa d’aniversa-
ri de l’associació, que després 
de tres anys continua treba-
llant des d’aquest antic barri 
industrial, reivindicant-lo com 
a espai útil i de futur per a la 
capital de l’Anoia.
El festival se celebrarà a l’es-
pai del Vapor de Baix del car-
rer Creueta. Al matí s’han pro-
gramat activitats per a nens 
i nenes, que conviuran amb 

una edició nova del Recrea’t, 
una de les activitats més exito-
ses i populars de l’associació, 

espai de trobada per a arte-
sans i artistes que exposen i 
ofereixen les seves creacions.

A les 20h engegarà el festival 
musical, que s’allargarà fins 
a la matinada i que enguany 
ofereix, de nou, un cartell de 
luxe. Les tres edicions ante-
riors han anat creant records 
inesborrables gràcies a actu-
acions memorables, com la 
d’Albert Pla l’any passat, la de 
l’Adrià Puntí el 2012 o els U-
tòpics en la primera edició. 

Sis concerts
Per a aquesta quarta edició 
s’han programat sis concerts.
Els primers en pujar a l’es-
cenari seran els sis músics 
de LJUBLIANA & THE SE-
AWOLF. Després de tocar 
aquest estiu per mitja Euro-
pa vindran a Igualada amb la 
seva proposta transgressora, 
de format principalment acús-
tic i amb una intensitat que 
sorprendrà a més d’un.
ME AND THE BEES arribaran 
amb els seu disc nou sota el 
braç, Mundo fatal, aquesta 
meravella farcida de cançons 
potents i plenes de llum.
Llavors arribarà el moment 

Demà dissabte, quarta edició del rrrrec Festival
dels ANÍMIC, que arribaran 
acompanyats del seu elefant 
i les cançons d’Haníbal, el 
seu treball més fosc, rodats i 
consolidats en la seva nova 
formació.
CONTRA vénen de Barce-
lona, convençuts que ningú 
podrà resistir-se a ballar les 
seves cançons, que els asse-
guren el triomf.
La representació igualadina 
de la nit vindrà de part d’HU-
GKAKKE & LA BANDA, hip 
hop amb banda encapçalada 
per l’Hug Gabarró, Mc de verb 
esmolat.
La part final de la quarta edició 
la protagonitzaran LASERS 
amb la seva proposta de base 
electrònica amable i les can-
çons del disc Exchange levels, 
una perla que us farà remenar 
el cul fins que arribin els dj’s 
igualadins The Forest Shot-
gun Motorcycle, que tancaran 
la nit.
laBastida oferirà servei de bar 
i cuina, a l’hora del vermut i 
per sopar.  
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El dimecres, 10 de setembre, 
comença la nova temporada 
del Teatre Municipal l’Ateneu 
d’Igualada. Recull un con-
junt de propostes on convi-
uen els espectacles teatrals, 
la música, la dansa i el circ, 
entre altres. La programació 
configurada per l’Ajuntament 
d’Igualada i l’Institut Municipal 
de Cultura (IMC) compta amb 
el suport del departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de 
Barcelona amb el Programa.
Cat.
Com a plats forts destaquen, a 
banda, la companyia anoienca 
El Ballet Imperial de la Reina 
Rosamunda presentant el 14 
de setembre Escenes d’in-
fants amb una fusió de reptes: 
Mompou, dansa contempo-
rània, espai escènic generós, 
emoció i sensibilitat. Pau Miró 
dirigint les T de Teatre a Dones 
com jo el 20 de setembre, una 
comèdia generacional sobre 
dones que s’enfronten al repte 
d’envellir. Joan Massotkleiner, 
Toti Soler i Gemma Humet 
presentant l’1 de setembre U, 
set, u, quatre Segar i Batre, 
veus poètiques per al Tricen-
tenari. I, finalment, la jove veu 
d’Andrea Motis i la música de 
Joan Chamorro, acompanyats 
per la Sant Andreu Jazz Band, 
cloent amb el seu concert, 
previ a les festes de Nadal, la 
temporada el 13 de desembre.
Enguany Igualada participa a 
més en el programa estatal 
Platea del Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esports, una ini-
ciativa per a la circulació d’es-
pectacles d’arts escèniques 

en espais de les entitats locals 
que, per mitjà de l’INAEM, vol 
impulsar la programació cul-
tural i facilitar la comunicació 
entre les Comunitats Autòno-
mes, donant a conèixer les 
propostes artístiques d’alguns 
grups molt guardonats. La 
companyia de circ madrilenya 
i catalana La Industrial Teatre-
ra oferirà De pas el 4 d’octu-
bre, guardonada als premis 
de circ de Catalunya Zirkòlika 
2012 a la millor direcció i a la 
millor posada en escena. El 
Espejo Negro d’Andalusia pro-
posa el 18 d’octubre una ago-
sarada versió de La venganza 
de Don Mendo, un espectacle 
de titelles per a adults. El seu 
director, Ángel Calvente, va 
ser guardonat com a millor 
director als premis de teatre 
andalús 2013. Los Titiriteros 
de Binèfar guanyadors del 
Premi de Teatre per a la Infàn-
cia i la Joventut, presenten el 
26 d’octubre la seva particular 
versió de la princesa i el drac, 
Dragoncio. El grup Atalaya de 
Sevilla presenta Madre coraje 
de Bertolt Brecht el 8 de no-
vembre, un muntatge que ha 
obtingut els premis al millor 
espectacle, a la millor direc-
ció, a la millor actriu i al millor 
vestuari dels Premis del Tea-
tre Andalús 2014. De València 
arribarà Odeim de Cienfuegos 
Danza, el 15 de novembre. 
El seu director va guanyar el 
Premi Nacional de Dansa de 
Costa Rica 2010.
El programa inclou també els 
espectacles per a tota la fa-
mília del grup Xarxa Igualada. 
Xip Xap posarà en escena el 
28 de setembre El conte de la 

lletera, una faula musical amb 
titelles i actors. La companyia 
de circ Elegants, guardona-
da amb el premi del públic a 
Holanda i el premi del jurat 
al Festival Mueca de Tenerife 
presentarà Cabaret elegance 
el 12 d’octubre. Torna a més 
La màgia del mag Lari el 9 de 
novembre i les joguines, el te-
atre i les cançons dels infants 
de fa cent anys seran recor-
dades el 23 de novembre per 
Joan Alfred i Fem Sonar les 
Musiquetes a Musiquetes de 
paper. L’Estaquirot arribarà 
el 7 de desembre amb la fau-
la La Granja. Fins i tot inclou 
l’artista Borja González que 
actuarà per a l’AUGA amb els 
seus Somnis de sorra el 24 de 
novembre. A banda, com sem-
pre, els concerts de Músiques 
de Butxaca que organitza 
l’Ateneu Igualadí.

Venda d’abonaments i en-

trades
L’abonament, al preu de 50 
euros, inclourà quatre espec-
tacles amb un cinquè de regal. 
A més de les propostes de la 
programació estable es podrà 
escollir també entre els espec-
tacles del Teatre de l’Aurora 
Tell me de Provisional Danza 
de Madrid (18 i 19 d’octubre), 
Aquellos días azules (31 d’oc-
tubre, 1 i 2 de novembre) i 
L’avar de Molière un especta-
cle de la companyia Pelmànec 
(19, 20 i 21 de desembre).
La venda d’abonaments, sen-
se cap taxa afegida, comença-
va el 3 de setembre. Es poden 
adquirir al Punt de Difusió Cul-
tural i Turística (c/ Garcia Fos-
sas, 2) entre dimecres 3 i di-
vendres 5 de setembre, de 19 
a 21h, i dissabte 6 i diumenge 
7 de setembre, d’11 a 14h i de 
18 a 21h. Es poden demanar 
per telèfon al 93 801 91 16 en 
els mateixos horaris.
Les entrades es posen a la 
venda el dia 7 de setembre 
i, a partir del dia 8, estaran 
també disponibles al servei 
de venda de ticketea.com, en 
aquest cas aplicant una taxa. 

Els mateixos dies de cada 
funció, les localitats es podran 
adquirir a la taquilla del teatre 
(Passatge d’en Vives s/n) des 
de dues hores abans de l’ini-
ci; les entitats des d’una hora 
abans. En el cas dels espec-
tacles de Xarxa Igualada, es 
podran comprar la vigília d’un 
espectacle, els dissabtes de 
19 a 20h.

El Teatre Municipal l’Ateneu presenta una nova programació 
centrada en la dansa, la música, el circ i el Tricentenari

Diversos espectacles que es podran veure aquesta temporada de tardor-hivern

LLIBRES / JAUME SINGLA

El prolífic escriptor igualadí 
Rufino Fernández, especia-
lista en noveŀla històrica, aca-
ba de publicar El hombre que 
mató a Houdini, basada en 
el final de la vida del que és 
considerat el millor mag i es-
capista de tots els temps, que 
va morir assassinat. Rufino 
Fernández noveŀla l’atzarosa 
biografia de Joscelyn Gordon 
que durant una representació 
al Princess Theatre va matar a 
Harry Houdini.
En l’obra hi apareixen perso-
natges reals com Lenin, Ar-
tur Conan Doyle -creador de 
Sherlock Holmes- el saxofo-
nista Charlie Parker o la can-

tant Bessie Smith que es va-
ren crear en un moment o altre 
amb el genial escapista Harry 
Houdini que es va enfrontar 

contra els vidents i els tram-
posos de la seva època. En 
aquest sentit el llibre és fidel 
a la trajectòria de Rufino Fer-
nández de noveŀlar històries 
en el seu marc històric rigorós. 
La portada del llibre és tam-
bé obra d’un igualadí, Albert 
Vendrell, que ha sabut captar 
l’ambient de l’Amèrica profun-
da dels feliços -o no tan feli-
ços- anys 20.
El hombre que mató a Houdini 
està editada en format digital 
i es pot descarregar en llibres 
electrònics, tablets, telèfons, 
ordinadors i altres mitjans 
electrònics i es pot adquirir a 
través d’Amazon pel preu d’un 
euro. 

L’igualadí Rufino Fernández publica el seu 
sisè llibre: “El hombre que mató a Houdini”, 
accessible des de la xarxa

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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Després de l’èxit de l’any pas-
sat amb el musical Charlie i la 
fàbrica de xocolata, enguany la 
Gatzara presentarà una nova 
producció: Peter Pan. Des del 
passat 26 d’agost i al llarg de 
la setmana que ve es realitza-
rà un treball intens per preparar 
les cançons, coreografies, ves-
tuari, decorats i interpretacions 
per tal de poder aconseguir 
finalment el gran musical del 
Peter Pan. Els participants són 
un total de 80 nens i nenes de 
7 a 17 anys de la mateixa coral 
i també de tota la comarca amb 
moltes ganes i entusiasme.
El musical és una producció 
dels responsables de la Coral 
Infantil Gatzara amb la direc-
ció escènica de Pep Farrés i la 
col·laboració de Susana Enrich 
i Bet Farrés en la part de deco-
ració i Sònia Mateu a vestuari.
Durant tots aquests dies la il·
lusió i la màgia del País de Mai 
Més envolten la gran feina que 

estan realitzant tots els partici-
pants durant els assajos. Pas a 
pas i amb esforç les cançons, 
coreografies, vestits i deco-
rats van prenent forma i es va 
construint el que serà un gran 
espectacle.
El fruit de tot aquest treball es 
representarà en quatre funci-
ons diferents al Teatre Munici-
pal de l’Ateneu per tal que en 
pugui gaudir tota la ciutat. L’es-
trena del Peter Pan tindrà lloc 
el divendres 5 de setembre en 
dues funcions: una a les 7 de la 
tarda i una altra a 2/4 de 10 del 
vespre. La resta de funcions se-
ran el diumenge 7 de setembre 
a les 12 del migdia i el dilluns 8 
de setembre a les 7 de la tarda.
Les entrades es vendran a la 
taquilla de l’Ateneu del dia 2 al 
5 de setembre de 5 a 7 de la 
tarda i una hora abans de cada 
funció. El preu serà de 5 euros 
per als majors de 7 anys i de 2 
euros per als menors.

“Peter Pan”: una nova producció 
de la Coral Infantil Gatzara

SARDANES / LA VEU

Més de 400 persones assisti-
ren al 22è. concert de cobla, 
que se celebrà el dijous 21, 
dintre dels actes de la nos-
tra Festa Major a la Cotone-
ra. Aquest any, tot recordant, 
però, la intimitat, elegància i la 
meravellosa sonoritat que pro-
porciona el claustre de l’Esco-
la Pia... Esperem l’any vinent. 
Doncs bé, tot i així el concert, 
conduït perfectament per 
l’amic Lluís Pont i amb la cobla 
Sant Jordi·Ciutat de Barcelo-
na, dirigida per Marcel Saba-
té, començà puntualment a les 
10 de la nit, acabant quasi a 
les 12, desgranant·se les pe-
ces amb molts aplaudiments; 
quasi a l’acabar varen caure 
quatre gotes mal comptades 
que feren posar l’ai al cor, però 
l’ensurt no passà d’aquí. A la 
segona part va venir el plat fort 
del concert, quan primer sonà 
La festa del Sant Crist, de la 
igualadina Maria Teresa Tor-
rents i per finalitzar, l’estrena 
de l’Himne del Patge Faruk”, 

en versió cobla, arranjada pel 
també igualadí David Riba, 
la qual arrancà forts aplau-
diments; com a cirereta final 
la cobla interpretà la sardana 
Igualada Ciutat Pubilla, tot ce-
lebrant el 40è. aniversari de 
dita efemèride. Per finalitzar 
el concert, la cobla ens delec-
tà amb la sardana Llevantina, 
corejada per la majoria del pú-
blic assistent.

Ballada a la Rbla. de Sant 
Isidre
Un dels últims actes de la 
Festa Major d’enguany, fou 
la clàssica ballada de sarda-
nes que se celebra el dilluns, 
tot tancant els actes de la 
Festa abans del Piromusical. 
Enguany ens acompanyà la 
cobla Ciutat de Terrassa, que 

Excel·lent concert de cobla per la Festa 
Major a la Cotonera

ens oferí un variat i alegre re-
pertori de sardanes molt ba-
llables, destacant Torroella, 
vila bella, i les dues últimes: 
L’amic Frederic, molt airosa 
i també, com no, L’ermita de 
Collbàs. Es formaren diferents 
rotllanes, tot i que l’espai de la 
Rambla, no sigui el més ade-
quat per ballar sardanes. A 
l’última sardana, es formà una 
gran rotllana, de forma per 
això ovalada, que donava goig 
de veure, tot abraçant quasi la 
meitat de la Rambla.  
Convidem ara, ja des d’aques-
tes ratlles a tots els igualadins 
a la propera ballada, que se 
celebrarà el proper dijous 11 
de Setembre, Diada Nacional, 
a les 12 del migdia, novament 
a la Rbla. de St. Isidre, actuant 
la cobla Marinada.  

El pati de la Cotonera va acollir el concert de cobla de Festa Major
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Fins a cent-vuitanta propostes 
culturals s’integren en la nova 
Boixeta Cultural per aquesta 
tardor. Aquesta és l’agenda 
cultural coordinada per l’Ajun-
tament d’Igualada i l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) 
per als mesos de setembre, 
octubre i novembre, amb una 
especial presència dels actes 
de commemoració del Tricen-
tenari del 1714, amb diferents 
alternatives, com ara confe-
rències, concerts, exposicions 
i recreacions històriques, que 
posaran en valor la cultura, 
la música i la forma de vida 
dels catalans ara fa tres-cents 
anys. Els actes institucionals 
de la Diada Nacional de Cata-
lunya tindran lloc el dissabte, 
6 de setembre, amb la hissa-
da de la Senyera a la plaça de 
l’Ajuntament i una conferència 
a càrrec del conseller de la 
Presidència de la Generali-
tat de Catalunya, Francesc 
Homs, a l’Ateneu
La Boixeta inclou les propos-
tes teatrals de la nova pro-
gramació del Teatre Municipal 

l’Ateneu, com ara Dones com 
jo de les T de Teatre, La mà-
gia del Mag Lari, Madre cora-
je amb la companyia Atalaya 
de Sevilla o l’espectacle de 
titelles Dragoncio, en català, 
de Los Titiriteros de Binéfar. 
Pel que fa a la música, criden 
l’atenció les activitats al vol-
tant de la festivitat de Santa 
Cecília, al mes de novembre 
i les Músiques de Butxaca de 
l’Ateneu Igualadí.
A les exposicions ja inaugura-
des durant la Festa Major se 
n’afegeixen d’altres com Ídem 
de Joana Sardà, Temps de 
vermells de Rosa Permanyer, 
els 75 anys de la Coral de 
Santa Maria, les fotografies de 
l’European Balloon Festival o 
les fotografies dels Llibres vi-
atgers a la Biblioteca Central. 
El protagonisme en les xerra-
des i conferències el tindran 
Eduard Punset amb Excuses 
per no pensar al Club de Filo-
sofia de la Biblioteca, Vicenç 
Lozano amb Els secrets del 
Vaticà, Enric Canet i Els nens 
del Raval o Arnau Figueras 
amb El dret a l’autodetermina-

ció dels pobles.
En l’àmbit del cinema desta-
quen les propostes de Pantalla 
Oberta i el Cineclub de l’Ate-
neu i, a banda, projeccions en 
versió original com ara Mo-
onstone o Slumdog Millionai-
re, films infantils com Avions, 
l’audiovisual Ara fa 60 anys, el 
Museu de la Pell d’Igualada i 
pel·lícules al Club de Cinema 
de la Biblioteca com El vel pin-
tat i El cinquè poder.
L’agenda cultural la comple-
ten, entre altres, els actes lli-

gats a l’Octubre Solidari; les 
iniciatives familiars com els 
Dimarts de Conte; el Club de 
Lectura de la Biblioteca; la 
vintena Diada dels Moixigan-
guers d’Igualada; les visites 
guiades al Museu de la Pell i 
al nou museu del ferrocarril en 
miniatura Railhome BCN; el 
cicle poètic i musical De Pell 
Sensible recordant, entre al-
tres, Martí i Pol i Machado; o 
les noves visites a la Cotonera 
per les Jornades Europees del 
Patrimoni.

La Boixeta Cultural de tardor reuneix 180 propostes culturals 
per a tots els públics a la ciutat d’Igualada

La celebració d’un nou Mercat 
de Lletres, el 27 de setembre 
al Museu, i el lliurament dels 
Premis Ciutat d’Igualada, el 
23 de novembre, tanquen la 
programació. L’oferta com-
pleta de la Boixeta Cultural ja 
es pot consultar al web www.
igualada.cat. Per a rebre set-
manalment l’oferta cultural 
de la ciutat per e-mail es pot 
enviar un correu a butlleti@aj-
igualada.net.

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 

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.

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

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT :  dia 2 setembre de 2014.

Dia 11 d’octubre 2014     Viatge - Espectacle 

Félix és un home de mitjana edat, meticulós i obsessionat amb l'ordre i la neteja, que és expulsat de la llar familiar per la seva 
dona. Davant aquesta situació no li queda cap altra opció que recórrer al seu amic, perquè li permet compartir
el seu apartament ... 
La convivència no serà senzilla en absolut

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

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT :  dia 25 de setembre 2014. 

MAR I CEL
al Teatre Victoria

LA EXTRAÑA PAREJA
al Teatre Condal

Temporada 2014 - 2015

Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.
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MUSICAL. “PETER PAN”
- Igualada 
La coral infantil Gatzara ha tre-
ballat, en un gran taller “Fem un 
musical!”, per produir aquesta 
versió de “Peter Pan”.
Divendres, a les 7 de la tarda al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

NIT DE DJ’S
- Piera 
Nit de bona música a càrrec 
de Devotion Festival i Dj Enric 
Font .
Divendres, a les 11 de la nit al 
carrer Josep Ballesteros.

DISSABTE 6

RRRREC FESTIVAL 2014
- Igualada 
Matinal de tallers artesanals, 
exhibicions artístiques i espec-
tacles infantils.
Dissabte, de les 11 del matí a 
les 2 del migdia al Vapor de 
Baix.

COUNTRY SOLIDARI
- Igualada 
Sessió de ball country organit-
zada per Mans Unides.
Dissabte, a les 6 de la tarda a la 
plaça de Cal Font.

RRRREC FESTIVAL 2014
- Igualada 
4a. edició del festival insígnia 
de la Bastida amb un cartell ple 
de noves i variades propostes.
Dissabte, a partir de les 7 de la 
tarda al Vapor de Baix.

CONFERÈNCIA INSTITUCIO-
NAL DEL TRICENTENARI
- Igualada 
Conferència “300 Onzes de Se-
tembre” a càrrec de l’Hble. Sr. 
Francesc Homs, conseller de la 
Presidència i portaveu del Go-
vern de la Generalitat.
Dissabte, a 2/4 de 8 de la tarda 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

DESFILADA DELS VOLADORS
- Igualada 
Desfilada dels Voladors, trabu-
caires d’Igualada amb el penó 
de la ciutat.
Dissabte, a 3/4 de 9 del vespre 
des de davant de l’Ateneu Igua-
ladí.

HISSADA DE LA SENYERA
- Igualada 
Hissada de la senyera a càrrec 
de l’alcalde d’Igualada Marc 
Castells. Lectura del discurs 
institucional.
Dissabte, a les 9 del vespre a la 
plaça de l’Ajuntament.

CINEMA
- Igualada 
Projecció de la pel.lícula d’Iso-
na Passola “L’endemà”, un do-
cumental trencador, intel·ligent 
i amb humor sobre una possi-
ble Catalunya independent.
Dissabte, a les 10 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

RECITAL “AMOR I SILENCI”
- Igualada 
A càrrec de Marc Freixas i Al-
bert Gàmez, música i poesia.
Dissabte, a les 7 de la tarda a 
l’Espai pels Somnis.

EL GRAN BALLET DE RÚSSIA
- Capellades 
Espectacle de dansa rus del 
Teatre Bolshoi, de gira pel nos-
tre país.
Dissabte, a les 7 de la tarda i 
a les 10 del vespre al Teatre la 
Lliga.

DIUMENGE 7

MUSICAL. “PETER PAN”
- Igualada 
La coral infantil Gatzara ha tre-
ballat, en un gran taller “Fem un 
musical!”, per produir aquesta 
versió de “Peter Pan”.
Diumenge a les 12 del migdia 
al Teatre Municipal l’Ateneu.

VISITES GUIADES AL MUSEU 
DE LA PELL

- Igualada 
Cada primer diumenge de mes 
el Museu de la Pell ofereix una 
visita guiada gratuïta a les se-
ves instaŀlacions i a cal Grano-
tes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí 
al Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal de l’Anoia.

CULTURA EN FAMÍLIA
- Igualada 
Jocs del 1714. La memòria lúdi-
ca del Tricentenari. A què juga-
ven els infants del 1700... I els 
adults? 
Diumenge a les 12 del migdia 
al Museu de la Pell d’Igualada.

DILLUNS 8

MUSICAL. “PETER PAN”
- Igualada 
La coral infantil Gatzara ha tre-
ballat, en un gran taller “Fem un 
musical!”, per produir aquesta 
versió de “Peter Pan”.
Dilluns, a les 7 de la tarda al Te-
atre Municipal l’Ateneu.

CONCERÈNCIA
- Calaf 
“1714, conseqüencia de la vic-
tòria de Felip V vers l’Església 
catalana”, a càrrec de Mn. An-
toni Pladevall.
Dilluns, a la 1 del migdia a l’es-
glésia parroquial de Calaf.

DIMARTS 9

DdD DIMARTS DE DIÀLEG
- Igualada
Espai de tertúlia, debat i refle-
xió sobre qüestions que tenen 
alguna relació amb Igualada.
Dimarts a les 8 del vespre a al 
sala de socis de l’Ateneu Igua-
ladí.

PREMIS COMPROMÍS
XI Edició dels Premis Compro-
mís d’Òmnium Cultural en re-
coneixement a la tasca de per-
sones i entitats de la comarca.
Dimarts a les 8 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMECRES 10

CONCERT DEL TRICENTENA-
RI
- Igualada
Catalunya, Europa 1714.
Concert dirigit per Daniel Mes-
tre Dalmau a càrrec de la Coral 
Càrmina i Orquestra Barroca 
Catalana.
Dimecres a les 9 del vespre al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

NIT DE MÚSICA EN CATALÀ
- Piera
Concert amb l’Orquestra 
ROCK.CAT, un revival dels 
daurats anys 90 de la nostra 
música. Després, concert amb 
The Bombins
Dimecres a 2/4 de 12 de la nit al 
carrer Josep Ballesteros.

DIJOUS 11

BALLADA DE SARDANES
- Igualada
Ballada de sardanes de l’11 de 
Setembre a càrrec de la Cobla 
Marinada.
Dijous a les 12 del migdia a la 
rambla de Sant Isidre.

EXPOSICIONS

ELS ANUNCIS EN ELS 
PROGRAMES DE FESTA 
MAJOR 1920-1970
Recull d’anuncis publicitaris 
inclosos en els programes de 
Festa Major. A diverses sales 
igualadines: Sala Municipal 
d’exposicions (fins el 7 de se-
tembre), El Portal del Llevador, 
Cal Blaiet, Somiatruites, Rec-
toria de Santa Maria i l’Em-
premta.
Fins el 14 de setembre.  

CARTELLS DE FESTA 
MAJOR I MOIXIGAN-
GUES
Fotografies antigues de car-
tells de Festa Major i de la 

moixiganga. 
Durant tot el mes de setembre 
al Mercat de la Masuca.

SCHOLA CANTORUM: 
75 ANYS
Visió històrica de la coral igua-
ladina des de la seva fundació 
fins al dia d’avui. 
Del 20 d’agost al 20 de setem-
bre al vestíbul de la Biblioteca 
Central d’Igualada.

AMPOLLES DECORA-
DES A MÀ
Teresa Ferré Canals
Ampolles reciclades, que ves-
tides de colors i filigranes, es 
converteixen en peces úniques. 
Del 20 d’agost al 31 d’octubre al 

punt de lectors de la Biblioteca 
Central.

CAL FONT: UNA MI-
RADA ALS 120 ANYS 
D’UNA FÀBRICA DE 
TEIXITS
Una mirada a la història de la 
fàbrica del Cal Font a partir de 
fotografies, documentació i tei-
xits.
Del 20 d’agost al 23 de setem-
bre a la sala d’exposicions de la 
Biblioteca Central d’Igualada.

LECTURES SOBRE 1714
Mostra de llibres i audiovisuals 
per conèixer els fets dels 1714 
tant des de la vessant històrica, 

com literària, musical i cinema-
togràfica.
De l’1 al 30 de setembre a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

LA PINTURA COM A 
HOBBY
38a edició de l’exposició dels 
pintors amateurs de la pintura 
com a hobby.
Del 9 al 28 de setembre a la 
Sala Municipal d’Exposicions

EINGANG I, HAUS 11-17
Lourdes Fisa
Pintura i gravat que ens por-
taran a través d´un fil íntim i 
personal a commemorar els 25 
anys de la caiguda del mur de 
Berlin.
Del 9 de setembrea al 26 d’oc-

tubre a Artèria Igualada

ANIMALADES
Representacions d’animals en 
suports, formats i mesures di-
ferents.
De l’1 al 30 de setembre a la 
Biblioteca de Piera.

CERÀMICA
Exposició de ceràmica de les 
Germanes Prat.
De l’1 al 16 de setembre a 
casa Joan Prat de Calaf.

CARTES A THEO
Pintures i gravats de Ramon 
Puigpelat.
Del 4 a l’11 de setembre a la 
capella del Centre Cívic.

Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
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Surt a la llum “En 
Talla-colls, el sastre 
i el 1714”  de les 
igualadines Anna 
Garcia i Elisabet 
Serra

LLIBRES / LA VEU

El diumenge 7 de setem-
bre a les dotze del migdia i 
al Museu de la Pell d’Igua-
lada, dins del programa 
Cultura en família es durà 
a terme la presentació i 
narració del conte En talla-
colls, el sastre i el 1714, 
editat i realitzat per les 
igualadines Anna Garcia 
(contacontes i autora del 
text) i Elisabet Serra (au-
tora de les il·lustracions).  
Aquest conte, que és el pri-
mer que ha escrit i publicat 
la reconeguda contacon-
tes Anna Garcia, reviu des 
dels ulls del Pau protago-
nista com es va encendre 
el primer foc de la Guerra 
de Successió a la Barcelo-
na de 1714, i també explica 
com ho va viure el sastre 
Pep Filaprim segons li va 
confessar al temut pirata 
Talla-Colls. 
Igualment, l’11 de setem-
bre, en plena Diada Naci-
onal de Catalunya,  el con-
te serà també presentat i 
narrat sota l’Arc de Triomf 
de Barcelona i es vendrà a 
la Fira d’entitats del mateix 
passeig Lluís Companys. 
Posteriorment serà pre-
sentat en diversos llocs de 
la nostra comarca. 
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Estrena a Tous •  Madre e hijo
RAMON ROBERT.-

No solen arribar pel.lícules de 
nacionalitat romanesa a les 
nostres pantalles. Però la peŀ-
lícula que aquest proper diu-
menge es projecta al cinema 
de Tous ve avalada per nom-
brosos premis, el més impor-
tant de tots el que li va atorgar 
Festival de cinema de Berlín: 
Ós d’Or a la millor peŀlícula.
Realitzada per Calin Peter 
Netzer, la peŀlícula centra el 
seu argument en una relació 
malaltissa entre una mare i el 
seu fill. Tracta també sobre la 
posició dels fills respecte als 
seus pares i viceversa, sobre 
pares que perden els seus fills. 
La peŀlícula intenta comunicar 
estats mentals, sentiments, 
conflictes apassionats, atacs 
de desesperació, en altres pa-
raules, un tros de vida tan rea-
lista com un documental. 
S’analitza, o millor dit, es psi-
coanalitza els personatges 
perquè l’espectador pugui en-

tendre i potser arribar a sentir 
compassió per aquesta mal-
mesa família. 
El relat arrenca una nit qualse-
vol, quan un home de 32 anys, 
que condueix el seu cotxe a 
una velocitat molt superior a la 
permesa, atropella un nen que 
mor poc després. A temerari 
conductor li espera una pena 
de presó d’entre tres i quinze 
anys. Però la seva mare, una 
arquitecte de la classe alta de 
Romania, intentarà evitar-ho 
per tots els mitjans.
Reproduïm un fragment de la 
crítica apareguda al New York 
Times, signada per Manohla 
Dargis: “És un nou i apassio-
nant drama de Romania i una 
mostra més de com la nova 
onada d’aquest país està de-
senvolupant un tipus de cine-
ma que mostra fragments de 
vida a temps real utilitzant una 
caracterització amb primers 
plans extrems i sense pietat”.
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Cinema romanès

Estrena de la setmana •  L'endemà

RAMON ROBERT.-

L’anunciat documental de la 
productora (Pa negre) i rea-
litzadora Isona Passola sobre 
la independència de Catalu-
nya, L’endemà, arribarà als 
cinemes catalans (i al Prin-
cipat d’Andorra) el dia 5 de 
setembre, sis dies abans de 
la Diada. La pel·lícula s’ha 
pogut finançar gràcies a les 
donacions de més de 8.000 
mecenes que la van convertir 
en la campanya europea de 
crowdfunding amb més èxit i 
la cinquena a nivell mundial.
Segons informa la distribuï-
dora del film, Alfa Pictures, el 

S’estrena “L’endemà” d’Isona Passola
documental vol aclarir els dub-
tes dels indecisos i “analitzar 
la realitat des d’una mirada 
oberta, crítica i gens conven-
cional”. L’endemà arrenca 
amb el càsting per rodar el 
documental, on quatre joves 
(Joan Amargós, Eva Espejo, 
Anna Gonzalvo, Ventura Ló-
pez) comencen a parlar entre 
ells, comparteixen les seves 
preocupacions sobre el futur 
i es fan preguntes sobre com 
canviar les coses. 
La peŀlícula compta amb la 
participació d’economistes 
com Xavier Sala-i-Martín, 
Germà Bel o Guillem López 

Casasnovas; sociòlegs com 
Salvador Cardús; polítics 
com Graham Watson, Antoni 
Comín, Raül Romeva, Ma-
ria Badia o Ramon Tremosa; 
periodistes com Jordi Basté; 
així com representants del 
món de la cultura, la justícia, 
i mitjans de comunicació que 
ofereixen arguments per al 
procés sobiranista de Catalu-
nya. Tots ells responen a algu-
nes de les preguntes que tots 
els catalans es fan sobre com 
viuríem en una Catalunya in-
dependent i com hauria de ser 
aquest nou país. 

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

MADRE E HIJO
Romania. Drama. De Calin Peter Netzer. Amb Luminita Gheorghiu, 
Bogdan Dumitrache i Florin Zamfirescu. Una nit, un home de 32 anys, que 
condueix el seu cotxe a una velocitat molt superior a l´establerta, atropella 
un nen que mor poc després. A temerari conductor l´espera una pena de 
presó d´entre tres i quinze anys. Però la seva mare, una arquitecta de la 
classe alta de Romania, intentarà evitar-ho per tots els mitjans. Festival de 
Berlín: Ós d´Or a la millor pel.lícula.

L’ENDEMÀ
Catalunya. Documental. D´Isona Passola. Més enllà del dret a decidir, 
aquesta pel.lícula vol respondre  amb rigor a les preguntes que tots els 
catalans ens fem sobre com viuríem en una Catalunya independent, quina 
seria la nova relació amb Espanya i com hauria de ser aquest nou país. 
La pel·lícula dóna veu a economistes, sociòlegs i representants socials 
de diversos àmbits que plantegen el seu model per a una Catalunya 
independent.

EL ABUELO QUE SALTO POR LA VENTANA Y SE LARGO
Suècia. Comèdia. De Felix  Herngren. Amb 
Robert  Gustafsson,  Iwar  Wiklander i  David  Wiberg 
Allan  Karlsson  decideix  no fer  res  del que espera  la 
societat  d´un senyor  amb  100  anys. Vestit  amb el seu 
millor  vestit  i  unes  sabatilles,  s’escapoleix  de la residència  per 
una  finestra.  No  està  disposat a renunciar  al plaer  de viure  cada 
segon i sense saber on anar, s´encamina a l’aventura. Al llarg de la seva 
centenària  vida, aquest home ha  tingut  infinitat  d´experiències  d’allò 
més singulars

EL NIÑO
Espanya. Thriller. De Daniel Monzón. Amb Luis Tosar, Jesús Castro, Eduard 
Fernández, Sergi López, Bárbara Lennie i Ian McShane. Dos nois, El Niño i 
El Compi, volen iniciar-se al món del narcotràfic i fer diners fàcils. Alhora, 
dos agents de policia, Jesús i Eva, treballen des de fa anys intentant 
desenredar l´espessa xarxa de tràfic de drogues de l´Estret de Gibraltar.

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. 

LA ABEJA MAYA
Australia. Animació. D’ Alexs Stadermann, Glenn Fraser. Amb Noah Taylor, 
Kodi Smit-McPhee, Richard Roxburgh. Maya és una abella molt eixerida 
que no segueix les regles del rusc, entre elles la de no confiar en les 
vespes que viuen més enllà de la praderia. Quan desapareix la gelea reial, 
les vespes són les principals sospitoses i les abelles assenyalen a Maya 
com a còmplice del robatori. Cap de les seves companyes creu en la seva 
innocència i Willy, el seu millor amic, serà el seu únic suport.

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. 

LIBRANOS DEL MAL
Estats Units. Terror. D’ Scott Derrickson. Amb  Eric Bana, Édgar Ramírez, 
Olivia Munn, Sean Harris, Joel McHale, L’agent de policia de Nova York 
Ralph Sarchie (Eric Bana), qui passa per una complicada etapa personal, 
comença a investigar una sèrie d’inexplicables i estranys crims. Per 
resoldre’ls se li uneix un sacerdot poc convencional (Edgar Ramirez) 
expert en rituals en exorcisme, que combat les aterridores possessions 
demoníaques que estan atemorint la ciutat

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 33 SETMANES TANCAT

CASAL 
EL ABUELO QUE SALTO POR 

1/ EL NIÑO (16 anys)
Dv. a Dj: 17:00/19:40:22:20
Dg.:11:40/17:00/19:40:22:20

2/LIBRANOS DEL MAL (18 anys) 
Dv. a Dj: 17:15/19:45:22:10
Dg.:11:30/17:15/19:45:22:10

3/COMO ENTRENAR A TU 
DRAGON 2 (apta) 
Dv a Dg: 15:50/18:00
3/ INFILTRADOS EN LA 
UNIVERSIDAD (16 anys)
Dv. a Dj.: 20:15/22:40
3/TRANSFORMERS 4 (12 anys)
Dll. a Dj.: 17:10
3/PLANETA DE LOS SIMIOS (12 
anys)
Dg.: 11:30

4/L’ABELLA MAYA 3D (en català) 
(apta)  
Dg.: 11:40
4/L’ABELLA MAYA (apta) 
Dv. a Dj: 16:00
4/LA ABEJA MAYA (apta) 
Dv. a  Dj: 18:00
4/LA ABEJA MAYA 3D (apta) 
Dv. a  Dj: 20:00
4/LOS MERCENARIOS 3 (16 anys) 
Dg.: 22:00
4/HERCULES 3D (12 anys) 
Dv. i Ds.: 22:00

5/HERCULES (12 anys)
Dv. i Ds: 15:50/18:10/20:20/22:30
Dg: 11:50/15:50/18:10/22:20
Dll a Dj.: 15:50/18:10/20:20
5/HERCULES 3D (12 anys) 
Dg a Dj.: 22:30

6/LUCY (16 anys)
Dv. a Dj: 16:40/18:40/20:40/22:45

SANT MARTÍ DE TOUS
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Dg: 12:00/16:40/18:40/20:40/22:45

7/CAPERUCITA ROJA 2 (apta)
Dv. a Dj: 16:20
7/EN EL OJO DE LA TORMENTA 
(12 anys)  
Dv a Dj.: 18:20/20:20/22:20
7/CAPERUCITA roja 2 (en català) 
(apta)
Dg.: 12:00

8/ OPERACION CACAUETE 
(apta)
Dv i Ds.: 16:00/17:50
Dg: 11:50/16:00/17:50
Dll a Dj.: 16:00
8/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 
(12 anys)
Dv. Dg a Dj: 20:00/22:30
Ds.: 22:30
8/ CINEMA PARADISO (apta)
Ds. i Dll, Dm i Dj: 20:00
8/ CHEF (apta)
Dc: 20:00

CINEMA A L’ANOIA
LA VENTANA Y SE LARGÓ
Diumenge: 18:00

MADRE E HIJO (7 anys) (Ós d’or 
a Berlín 2013)
Diumenge: 19:45
Dijous: 18:00

NO SE ACEPTAN 
DEVOLUCIONES (apta)
Dijous: 19:45
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Defuncions
ROSA CASALS OLIVA 
Edat : 84 anys

SAMPEDRO ZAMORA GALLEGO 
Edat : 86 anys

CARME CLOSA ROTCHES 
Edat : 91 anys

Funerària Anoia, S.L.
Av. Vilanova, 44 • 08700 Igualada Tel.93 803 11 14

Enric Enrich Noguera

Igualada, agost de 2014

El senyor

Que ens va deixar el passat 28 d’octubre,
a l’edat de 85 anys.

President de la Unió Ciclista Igualadina

Igualada, setembre  de 2014

Xavier Feliu i Palà
Director del servei de cirurgia i especialitats

Ha mort el dia 1 de setembre

El Consorci Sanitari de l’Anoia vol expressar el
més sincer condol i suport a la família.

     
 

 Enric Enrich i Noguera
(Regidor 1987- 1995)

Militant històric de Convergència

Els companys i companyes volem donar el més sentit
condol a la família. Descansa en pau.

     
 

VENTURA MORERA I CORNET

Fa un any que ens vas deixar, la teva germana Mª Teresa, 
el teu nebot Joel, família i amics et recordem cada 
instant del nostre dia a dia.

La Maite i el Joel volen agrair el carinyo i suport de la 
família Generó-Bellido (Pals).
     

Igualada, setembre  de 2014

1r aniversari



   

              

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
Consells 
de Glòria Fité

Psicòloga  Col. núm. 10916
gloriapsi3@gmail.com
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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

LES MULTITERÀPIES
Dijous, classe de ioga. 
Dilluns, meditació. Di-
mecres, aromateràpia i 
divendres, reunió amb 
el grup de creixement 
personal. Tot això, per-
què necessita trobar la 
manera d’aguantar el 
neuròtic del seu cap, per-
què vol  tenir una relació 
tranquiŀla amb la seva 
filla adolescent i vol dei-
xar de tenir aquestes cri-
sis d’ansietat. Si no ho 
aconsegueix,  cap pro-
blema, seguirà buscant 
teràpies fins que trobi la 
definitiva. El que no sap, 
és que buscant la teràpia 
ideal, li aniran creixent 
els problemes personals 
a mida que se li redu-
eixi el compte corrent.
Buscar maneres de sen-
tir-se millor amb un ma-
teix és fantàstic, però cal 
ser conscients del treball 
que suposa. En un bon 
procés de creixement 
personal, un es va tra-
ient capes con si fos una 
ceba, anant a buscar allò 
més autèntic i genuí de 
sí mateix. Però malau-
radament, abunden les 
teràpies que en lloc de 
desvestir, revesteixen a 
la persona d’una espiri-
tualitat mal entesa, ofe-
rint solucions màgiques i 
ràpides al propi malestar. 
Proporcionen un alleuja-
ment temporal, però mai 
un creixement personal 
real i profund. 
Però quan una persona 
entén que qualsevol can-
vi en la seva vida passa 
per fer un canvi personal. 
Quan sent la necessitat 
de fer-ho i hi esta dispo-
sada, sap també trobar 
el guia que necessita per 
al  fascinant viatge cap al 
centre d’un mateix.
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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

MAESTRO MAYDA
VIDENT MEDIUM

con sus poderes y su experiencia
le ayuda a solucionar sus problemas:

amor - suerte - negocios - salud - impotencia 
sexual- protección - tema familiar - etc.

Con resultados positivos 
en menos de 7 días.
657 73 71 76



 Preparació:

Col·loca els pebrots en una placa de forn, ruixa'ls amb una 
gota d'oli i assaona. Ho posarem al forn, prèviament 
precalentat a 180° C durant 25 minuts. Deixa que es 
temperin i pela'ls. Col·loca'ls en un bol, assaona i afegeix la 
dent d'all picadet. Aboca un rajolí d'oli i un de vi i remou 
bé, això ho reservarem.
Cou els ous en un cassó amb aigua i sal durant 10 minuts. 
Deixa temperar i pela'ls. Retira les gemmes senceres i 
reserva-les. Pica les clares i reserva-les.
Cou les patates en una cassola amb aigua i sal durant 
30-35 minuts. Deixa temperar, pela-les i talla-les en 
rodanxes. Col·loca-les en el fons d'un plat i damunt els 
pebrots amanits. Escampa les clares picadetes i passa les 
gemmes pel passapuré. Col·loca damunt la ventresca de 
bonítol i amaneix amb oli. Finalment espolvoreja una 
mica de julivert picat.

Ingredients :

- 1 llauna de
   ventresca de bonítol
- 4 pebrots “morrones”
- 3 patates
-1 dent d'all
- 4 ous
- Un rajolí de vi de Xerès
- Aigua
- Oli d'oliva
- Sal
- Julivert

Amanida de pe�ots “morrones”

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.-
Daniel Molero Moya és un jove 
vilanoví que als seus 16 anys 
s’acaba de proclamar Campió 
de Catalunya -sènior- de Muay 
Thai o boxa thailandesa, un 
esport minoritari encara, però 
que està creixent molt. Això 
de la lluita i els combats, en 
Dani segurament que ho porta 
als gens, no endebades és 
nebot de Xavi Moya, que va 
ser campió mundial de boxa. 
Als gens i també a la voluntat 
perquè és habitual veure’l entre-
nar al gimnàs Furio Jol Team de 
Vilanova del Camí, seguint els 
ensenyaments d’en Jonhatan 
González, el seu entrenador.
Què és el Muay Thai?
S’utilitzen els punys, els braços, 
els colzes, els genolls i els peus 
per colpejar l’adversari marcant 
punts i deixant-lo KO.
Quina diferència hi ha amb la 
boxa tradicional?
A la boxa s’utilitzen només els 
punys i nosaltres fem servir més 
parts del cos.
Sembla més violent.
Portem moltes proteccions tant 
a les cames, als genolls, als 
colzes i també al cap.
Vols arribar a professional?
És molt difícil perquè hi ha 
poc públic i, de fet, encara em 
queden dos anys de ser juve-
nil. Quan en compleixi divuit 

tinc ganes de començar a fer 
combats semiprofessionals. A 
Catalunya és molt difícil fer-se 
professional perquè hi ha poc 
públic.
Com et sorgeix l’afecció per 
un esport que molta gent mai 
n’ha sentit a parlar?
Des de molt petit que m’agra-
den els esports de contacte i 
lluita. Per internet veia peŀlícu-
les d’un lluitador molt famós, 
Toni Ja, que em va fer fixar en 
aquest esport.
Tens nas de boxador. És 
natural o efecte d’un cop?
És natural meu, tot i que està 
un xic desviat a causa d’un cop. 
També pot ser que l’hagi heretat 
del meu oncle, en Xavi Moya.
No n’has heretat l’afecció per 
la boxa clàssica?
Els que em coneixen diuen que 
porto la boxa a la sang però a 
mi m’agrada més el Muay Thai.
Aquest és un esport tailan-
dès. Són també els millors 
del món?
Amb diferència. Per a ells és 
una mena de religió. Estic espe-
rant complir els divuit per anar 
a Tailàndia a veure’ls en directe.
Com ho has fet per guanyar 
un títol sènior, sent júnior?
A base de voluntat i entrena-
ment. Molt entrenament.
Quantes hores entrenes?
Totes les que puc. Com a mínim 

dues hores diàries.
Ser el millor de Catalunya vol 
dir ser el millor d’Espanya?
Fins que no guanyes un campi-
onat no ets el campió, però es 
pot dir que els millors lluitadors 
de l’Estat som els catalans.
Es coneix a Europa?
Hi ha grans practicants, sobre-
tot a Holanda.
Els juvenils porteu casc. Els 
professionals també?
No. A Europa es mantenen les 
proteccions als genolls i colzes 
i fem servir guants. A Tailàn-
dia només es protegeixen amb 
guants. Cada país té les seves 
normes.
Quants assalts té un combat?
Es pot pactar tres assalts de 

Afortunadament hi ha moltes 
coses que funcionen per la col·
laboració desinteressada de gent 
que s’hi aboca. A la missa de Sant 
Bartomeu d’enguany es va recu·
perar la tradició d’escampar espí·
gol pel terra per donar un ambient 
aromàtic natural (un costum dels 
nostres avantpassats). Tothom va 
lloar l’encert de la iniciativa. Però 
els que ho van pensar ·els joves de 
la Collon@da· van haver també 
de preparar·ho i escombrar, una 
vegada acabada la festa. El mateix 
que els ha passat per posar les 
banderetes a la Rambla, donant·li 
aquell aspecte reeixit d’envelat 
del segle passat. Encara hi ha 
molta gent que pensa que tot això 
són diners que se’ls paguen i que 
són feines “municipals”. Però són 
treballs fets amb el cor i no per la 
butxaca. 
Fèlix Simón, cap visible de l’equip 
que ha estat impulsant la Vegue·
ria del Penedès, explicava també, 
que un dia li van preguntar quan 
deixaria el càrrec. S’oferia a aga·
far·lo un noi molt més jove, que va 
‘posar·se a córrer’ quan li van dir 
que no era cap càrrec  oficial, no hi 
havia sou i  a més “costava diners”. 
Paradoxalment les millors inici·
atives i les que són de més llarga 
durada, sovint estan animades per 
la il·lusió de la feina ben feta i no 
per una remuneració econòmica.

tres minuts o quatre assalts de 
dos minuts. A Tailàndia es fan 
cinc assalts de tres minuts.
Quins objectius tens?
Fer un any amateur i tornar a 
guanyar el Campionat de Cata-
lunya. Quan en tingui divuit vull 
fer el salt a neoprofessional.
Són molts a l’Anoia practi-
cant Muay Thai?
A Vilanova del Camí hi ha un 
bon grupet. Tenim la Campi-
ona de Catalunya, l’Iris Alejan-
dro Orellana, que ara debutarà 
com a neoprofessional; Adrian 
Cañizares un neoprofessional 
molt bo, l’Eric i molta altra gent 
de nivell.
Força o velocitat?
Una combinació de tot. 
I tu com ets?
Sóc molt dur i resistent. 
Aguanto bé els cops. Potser 
sóc molt àgil.
Us feu mal al ring?
En un combat molt dur ho 
passes malament però està 
molt controlat pels jutges i no 
ens provoquem danys.
Quan pugis de nivell canvia-
ràs d’entrenador?
No. En Jonhatan és un entrena-
dor molt bo i aprenem molt amb 
ell. El seu gimnàs, el Furio Jol, 
és un lloc dedicat als esports 
de contacte i m’agradaria que 
molta gent de l’Anoia conegués 
el nostre esport i el practiqués.

4 paraules amb... Daniel Molero


