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Es diu, es comenta...
Xavier García Albiol, candidat del PP a la presidència
de la Generalitat, ha demanat a Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, que “cridi a l’ordre el PSC per
permetre que es pengin banderes independentistes en
alguns ajuntaments catalans com els de Badalona,
Castelldefels i Terrassa”. També li ha reclamat que “es
posicioni al costat dels ciutadans que se sentin catalans i espanyols”. Li agrada tant manar, que també vol
fer-ho a la casa dels altres.
Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’UDC, no es pot
estar de dir la seva en tot. Diu que “votar a ‘Junts pel
sí’ és votar per l’esquerra”. També diu que no sap si la
nova Constitució que proposa el PP “si és per racionalitzar les autonomies o per recentralitzar-les”.

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona ha assegurat que
“hi participarà institucionalment en representació d’una
àmplia majoria de veïns que, des de la pluralitat, comparteixen el dret a decidir com a principi democràtic.
Demanem que la manifestació aculli el 80% de catalans que exigeixen sobirania real, defensa dels drets
socials i regeneració política. Entenem que la manifestació hauria de ser una invitació fraterna a la gent de tot
l’Estat i d’Europa a participar d’un canvi democràtic que
ha de ser imparable”.

Sor Lucía Caram, monja dominica i activista social, ha
manifestat que no participarà en cap acte ni manifestació de cara al 27-S perquè ha d’estar “alliberada per
servir a tothom” i ha recordat que després de les eleccions “Europa haurà d’escoltar què vol un poble que vota
Jorge Fernández Díaz, ministre de l’Interior, va rebre en un país democràtic”.
a Rodrigo Rato, l’imputat per diferents delictes que va
ser vicepresident del Govern i ministre d’Economia als José Manuel Soria, ministre d’Indústria, Energia i TuExecutius presidits per José María Aznar. Davant l’es- risme, José Ignacio Wert, fins fa poques setmanes
tupor generalitzat per la trobada, el ministre va al·legar ministre d’Educació i ara “ambaixador premiat” han
que “el seu departament no manté cap línia d’investiga- desmentit haver passat ells i les seves esposes una
ció oberta al voltant del cas, ja que les indagacions les setmana de vacances a l’hotel ‘Breathless Punta Cana
Resort & Spa’ a la República Dominicana, convidats
realitza l’Agència Tributària”.
pel propietari de la cadena ‘Grup Martinón’ (propietària
Rodrigo Rato, en canvi va dir que “havien parlat de del luxós hotel ‘Volcán’ de Lanzarote, que ha estat deCatalunya i altres temes, però també del que m’està clarat il·legal per la justícia). Sembla però que l’encara
ministre responsable de turisme, sol freqüentar aquest
passant”. Curiós que sempre s’hi barregi el Principat.
hotel a la República Dominicana “pagant el compte de
Oscar López, portaveu del PSOE al Senat, ha dit que la seva butxaca”.
“la independència de Catalunya ni amb un 51%, ni amb
un 80%. Aquesta és la cadena federalista del seu partit. Alejandro de Pedro, presumpte aconseguidor de la
trama Púnica, ha declarat a l’Audiència Nacional i ha
Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, que vol dit moltes coses. Ara tothom diu que no el coneixia. Ni
presidir el govern de l’estat, amb el recolzament de Carlos Floriano, diputat del PP al Congres i ex vice‘Ciutadans’ o de ‘Podemos’, sap que necessita un bon secretari d’Organització i Electoral, ni la poderosa lideressa Esperanza Aguirre. Malgrat això el seu nom i la
resultat a Catalunya i es bolcarà en la campanya.
seva factura apareix en la comptabilitat oficial del partit
Joan Coscubiela, diputat al Congrés per ICV, va ex- presentada al jutjat.
plicar que ‘Catalunya Sí que es Pot’ treballa perquè “el
pròxim 11 de setembre sigui una jornada reivindicativa Eloy Velasco, magistrat de l’Audiència que instrueix
de caràcter inclusiu, cosa que mai hauria d’haver deixat el cas creu que el PP es finançava irregularment de
de ser”. I va mostrar-se reticent perquè “Artur Mas va la trama de la Púnica, on ja hi ha 92 imputats de dels
convocar les eleccions el 27 de setembre per apropiar- comunitats de Madrid, València i Múrcia. El magistrat té
se de l’11-S i que els convocants a la manifestació són uns enregistraments on David Marjaliza, constructor,
renya a Alejandro de Pedro, per tractar determinats
agents actius d’una candidatura”.
assumptes per telèfon en lloc de fer-ho cara a cara.
Jordi Sànchez, president de l’Assemblea Nacional Però on també hi deixa molt clar com pagava factures
Catalana (ANC), havia dit “Tothom qui cregui en el dret de campanyes electorals.
a decidir i la necessitat d’impulsar un nou país, trobarà
el seu espai a la Via Lliure de l’avinguda Meridiana”.

El personatge de la setmana
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Els nous Nans d’Igualada
La Festa Major d’Igualada tornarà ser la millor ocasió per a l’estrena de nous elements del patrimoni artísic i tradicional local. En
aquesta ocasió, dels nanos Harpo i Panxo. Ja fa vuit anys que
l’igualadí Jordi Nogué i Felip va lliurar a l’Ajuntament sis nanos
que s’han anat restaurant. Aquest any es finalitza la tasca amb
l’estrena d’aquests dos nans, que han restaurat el Pep Soler i la
Rosa Junyent, del Museu de la Pell, i que ha vestit Roser Rubí.

Editorial
Debats
Estem tan delirosos de participar en la vida
pública que cada dia es plantegen nous debats. Ara estem en plena Festa Major d’Igualada i se’n proposa un de nou. S’ha de fer
sempre el 24 d’agost perquè és el di de Sant
Bartomeu? Si la festa és en honor del sant
patró s’hauria de mantenir el dia caigui on caigui? Igualada celebra una festa local pel Sant
Crist. I sempre cau en dimarts, just després
del dilluns de Pasqua, allargant les festes de
la Setmana Santa i la Resurrecció. Unes dates fins ara lligades al calendari de la lluna i
que ara el Papa es pregunta si cal adaptar-les
al calendari civil.
Tot es pot debatre, però no hem d’oblidar que
la societat ha evolucionat molt. Avui la diversitat es considera una virtut. La convivència
s’allunya de la uniformitat forçada. Ningú està
obligat a ser cristià, jueu o musulmà. A la ciutat tenim gent de moltes procedències. Hem
decidit que tothom pot viure les seves creences i preservar les seves idees. En pot parlar,
fer-ne proselitisme i defensar-les. Però ningú
no pot imposar res per la força. Així la Festa
Major transcendeix del seu caire estrictament
religiós. I encara que volem mantenir les nostres tradicions, ho hem de fer sense marginar
a ningú.

Ningú no pot imposar res per la força. Així
la Festa Major transcendeix del seu caire
estrictament religiós. I encara que volem
mantenir les nostres tradicions, ho hem de
fer sense marginar a ningú.
La Veu va recolzar la iniciativa popular de
recuperar la imatge de Sant Bartomeu i ferla sortir per la ciutat. Ningú ha de renunciar
al que li és propi. Per alguns potser tingui el
mateix significat que les altres xarangues que
porten els gegants i capgrossos. Però per a
molts és un senyal de respecte per l’advocació del Sant Patró. Les diferències no les fan
les obligacions, sinó les devocions. Sant Jordi
és un dia laboral o festiu, depenent del calendari vigent. I l’alegria que es viu als carrers,
els llibres i les roses, neixen d’un sentiment
que s’ha fet universal.
Acostumem-nos a parlar de qualsevol tema,
amb criteri, arguments i en llibertat. I amb
respecte pels que pensin diferent. No oblidem
mai, ni la realitat, ni el moment en que vivim.
Hi ha qui del debat en vol fer enfrontament i
espera qualsevol excusa per encendre la confrontació i la divisió. Per això cal aprofundir en
la virtut d’enraonar. És a dir, saber exposar els
propis raonaments. Aleshores benvinguts tots
els debats. I per això també creiem que en
aquest, podem donar el nostre parer. Pensem
que la Festa Major ha de ser de tots. Creguin
en l’advocació de Sant Bartomeu o només en
la xaranga i passar-s’ho bé.
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Opinió
PERE ESCOLÀ
A peu pla.

Tres reformes
Aquest país, Catalunya, necessita aplicar urgentment, i com a mínim, tres reformes legislatives imprescindibles per a millorar la vida dels
ciutadans. Cal reformar urgentment les lleis que
regulen el consum d’aigua, el consum energètic i la política forestal. Son tan necessàries que
no ens hauríem d’encantar. I encara menys, esperar que ho resolguin Las Cortes Españolas,
perquè és en aquesta cambra on rau l’arrel del
problema.
Ens queixem dels peatges que paguem a les autopistes, però paguem sense xistar un rebut de
l’aigua sense adonar-nos que al mateix temps
per a beure, hem de comprar l’aigua envasada, perquè la de l’aixeta -cada dia més cara- no
sempre sembla prou potable. En peatges no sé
quant pagueu, però d’aigua cada dia en consumim. Malgrat les altes taxes que ens en penalitzen el consum, l’Agència Catalana de l’Aigua
està poc menys que en fallida tècnica per mala
gestió política.
Una cosa semblant ens passa amb el consum
elèctric. Paguem les tarifes més altes d’Europa
sense que els nivells de qualitat del servei tinguin el nivell de la resta dels europeus. Hi ha
rebuts que amb un consum equivalent a quatre
euros, paguem un import de gairebé cinquanta! I
encara hem de suportar que algunes companyies elèctriques ens donin consells per a baixar el
consum. El que ha de baixar son els peatges de
línies, comptadors, i altres galindaines que s’han
empescat per a fer-nos pagar molt per damunt
del seu cost real.
També és urgent reformar la vigent Llei Forestal,
però reformar-la en sentit contrari del que s’ha fet
a Espanya els darrers anys. No té cap lògica que
no sigui rendible cuidar el bosc. Tampoc en té
veure que la massa forestal creixi un 15% cada
any i ningú no l’aprofiti. Importem milions i milions de barrils de petroli que ha de venir de molt
lluny, però la massa forestal la tenim al voltant
de casa. La neteja i manteniment del bosc no
solament pot representar un gran estalvi energètic, sinó que també pot ser una font de llocs de
treball, tant per a persones sense formació com,
molt especialment, per a enginyers forestals.
Si no es repensa la política forestal de Catalunya,
seguirem patint incendis com els que hem patit
a Òdena fa unes setmanes i els nostres boscos
-que són el 75% del territori- seguiran degradantse i el mon rural seguirà despoblant-se.
Hi ha altres lleis que caldrà refer, que també són
imprescindibles, però l’aigua, l’energia i el bosc
ens toquen a tots els habitants de Catalunya. El
pitjor de tot es que en tots tres àmbits les lleis
vigents van en la direcció oposada de com fora
convenient que anessin. D’aquí la urgència de
reformar les lleis .... o fer-les noves.

La supèrbia dels mediocres
Sovint apareixen en els mitjans gent que es considera
culta. Que llegeix i que està al corrent de l’actualitat.
Que creu gaudir d’una superioritat moral i intel·lectual
damunt els “ignorants” que els escolten i llegeixen.
Però confonen intel·ligència i coneixements. Informació no és avui un factor suficient. Només és poder. Per
molta que es sàpiga, es segueix en la ignorància. Ni
desapareixen les incerteses. El coneixement no cap
ni en les enciclopèdies, ni en la xarxa. No és res més
que una facilitat. Es necessita la intel·ligència i reflexió
per construir una opinió pròpia. Per encaixar les dades
i fer-ne de noves, cal saber escoltar els altres. Tenir
un esperit crític. Preguntar el per què de tot plegat. I
la sensibilitat de connectar-ho amb les sensacions interiors. L’Univers, gairebé infinit, no pot enquibir-se en
la petitesa del nostre cervell. Així, desqualificar a les
persones - només perquè no té prou coneixements és una forma refinada d’ignorància. Una estultícia que
desacredita a qui la practica. Sovint feta pels que només viuen pendents del que diuen els altres. Dels que
necessiten autoestima i que els aplaudeixin el que fan.
Les opinions es construeixen sobre valors i ideologies
que hem fet nostres. No hi ha una realitat, sinó la interpretació que en fan els nostres sentits. D’ací l’interès
de mesurar-la i sustentar-la amb estadístiques i discursos. Avui ja existeix poc debat entre els grans principis universals. Els drets de l’home condicionen els
posicionaments de dretes i esquerres. La partitocràcia
actual es limita a la lluita pel poder. La corrupció i l’amiguisme s’han fet part indestriable de les institucions. I
la condescendència social, en complicitat passiva. Els
polítics segueixen embromant les seves actuacions
amb la boira de la dificultat. Ho compliquen tot amb
una burocràcia feta a mida, teixida d’amistats i compromisos, que els protegeix i els dóna aixopluc gairebé de
per vida. És tanta la desconfiança generada per qualsevol actuació política, sigui qui sigui qui la promou,
que cal refer els vehicles per fer una societat millor.
Hi ha qui des de la cultura - amb indissimulada supèr-

bia – assegura que sols es pot fer des dels seus plantejaments. Els educadors – des de la modèstia - que
això no serà possible si no s’ensenya a pensar en lloc
d’acumular coneixements. Tothom parla de responsabilitat i transparència. Però per això cal que la gent
tingui capacitat d’interpretar el que passa. I fer-ho lliurement. Aprendre a pensar sense ajut dels demés. A no
deixar-se arrossegar per la contaminació propagandística. Saber entendre el que convé. I també el que està
bé i malament. Sense justificar ni enganyar-se. Sent
valents i decidits per acceptar els propis errors. I anar
construint la pròpia opinió.
És una paradoxa que es demani que tothom tingui vot,
sense treballar per que tinguin el criteri suficient per
exercir-lo. Tothom té dret a decidir el seu destí. I mereix
respecte, siguin els que siguin els seus plantejaments
vitals i la seva classe social. I només aleshores hi haurà un veritable debat i exercici crític. Sols així es podrà
lluitar contra els que volen un ciutadà captiu. Contra
aquells colonitzadors del pensament que s’amaguen
darrera la necessitat de convivència social. Contra
aquell interès homogeneïtzador que parla de les diferències, però que les necessita per existir. Contra els
que acaben empobrint a tothom, econòmicament i espiritualment. Contra els que s’amaguen darrera l’economia de mercat i segmenten la societat en grups. I
una vegada encasellats, donar-los el que volen per
continuar mantenint-los esclavitzats.
La humanitat és igual en la seva diversitat. La competitivitat i la defensa de les minories són una manera de
ser i comportar-se. La quantitat de coneixements no
és gran cosa, si no s’aconsegueix que ajudi a pensar i
a tenir un criteri i una actitud davant la vida. La majoria d’èxits personals, malgrat el treball i l’esforç sempre
necessari, solen coincidir amb la casualitat. I considerar-se “superior” per aquests acompliments puntuals o
per la informació acumulada, sols evidència la mediocritat. Aquella de la que ningú se n’hauria de sentir
orgullós, però que per alguns sembla ser tan important.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

JAUME SINGLA

Destrucció d'arxiu
confidencial

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

Instal.lació
i manteniment
de calderes
Mòbil 629 323 438 • rupertcarvajal@terra.es

Tel. 608513338
info@ecocgm.com

Canvia la teva banyera per un pràctic plat de dutxa
AIGUA • GAS • ELECTRICITAT • CALEFACCIÓ • A.CONDICIONAT • MANT.INDUSTRIAL • E.SOLAR
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cartes al director
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.

Adéuuuuuuuu

•• JOSEP MARSAL i DOMINGO

Quan el 27 de Setembre, al col.legi
electoral, estiguem davant l’estesa de
paperetes, prengueu-vos-ho amb calma i pose’m-nos a contestar amb el cor
a la ma les raons següents:
1.-Estás segura o segur que t’estimes
mès tenir per cap d’Estat el fill de l’home triat pel dictador Franco, el Rei Felip Ve. Del segle XXI (No és cap error,
dons el destructor de les llibertats dels
Països Catalans per a regnes de la Corona Catalano-Aragonesa, era el 1714
el nº IV dels Felips )? O prefereixes
doncs tenir una Presidenta o President
d’una República triat per tu?
No deixis que ningú decideixi per tu .
2.-Estàs segura o segur que ja t’està
bé, seguir vivint sota el clientelisme i
la corrupció que s’ha escampat com
la pesta per tot l’Estat Espanyol? O
t’agradaria més, votar per un règim de
transparència i regeneració democràtica que sigui d’estricta obediència catalana i per tant molt més controlable pel
seus votants?
3.- Estàs segura o segur que ès bó
triar uns partits que dia sí i dia també
apliquen la censura sobre els símbols
i la llengua del País, que posen multes
i persegueixen les opinions que no els
agraden? O t’estimes més aquells partits que respecten la llibertat d’expressió i la pluralitat d’opinions i la llengua
del País?
4.-Vols que tornin els toros, vols que
quan el teu Parlament aprovi unes lleis
a favor dels que no poden pagar factures de la llum o el lloguer de l’habitatge,
vingui un tribunal Espanyol i t’ho aboleixi? O vols tenir prou poder i llibertat
per fer les lleis que et calgui i que ningú
te les tombi per la cara?
5.- Vols que quan pagues 10 te’n tornin
5 i a sobre et diguin que ets un insolidari, un escanyapobres i una rata usurera? O vols tenir el poder i la llibertat
de recaptar tots els impostos de la teva
terra per a distribuir-los segons les ne-

cessitats teves i del teus conciutadans
i poder exercir una solidaritat autèntica i no forçada i poder garantir unes
pensions dignes, una sanitat universal
i una educació igual per a tothom?
6.-Prefereixes que vinguí el polític de
torn de Madrid a dir-te el que et convé i a ensabonar-te i assegurar-te que
quan ell mani a Madrid et garantirá
que podrás exercir el dret a decidir? O
t’estimes més tenir un parlament i un
govern d’estricta obediència catalana
que no adulti ingerències i interessos
externs i treballi i actui a favor d’un poble que deicideixi per el mateix com vol
ser governat?
7.-Prefereixes agafar una papereta
que t’asseguri que abans que res passarán a pagar el rescat de la banca,
l’ammistia fiscal dels pocavergonyes,
les privatitzacions i les retallades a la
necesitat social? O vols agafar una papereta que et garanteixi que una economia al servei de les persones i uns
treballs pagats dignament?
8.- Vols que continuï la persecusió i
criminalització de les dones quan han
de decidir si volen o no ser mares? O
vols que la societat i les lleis respectin
les decissions de les persones sobre el
propi cos?
9.- Vols continuar pagant AVES, aeroports buits, Zarzuelas i altres despeses
i obres faraòniques al servei de l’especulació a gran escala? O vols inversions per a un desenvolupament harmoniós i rendible per al territori (L’Eix
Mediterrani per exemple) i un desenvolupament digne per a les persones?
10.- Vols viure sota una Constitució Espanyola que no es pot canviar de cap
de les maneres, que nega l’existència
i els drets dels Catalans com a Nació,
que no et dóna cap horitzó il.lusionant
que no sigui acotar el cap i obeïr i que
està plena de promeses falses com
el dret a l’habitatge o a una ocupació
digna? O vols que comptin amb tú per
a elaborar i aprovar una Constitució
Catalana que sigui un projecte ple d’il.
lusió i esperança i una gran oportunitat

de tenir un País millor?
Conclusions.- Aquestes i altres preguntes hem de fer-nos a l’hora d’escollir una
papereta i votar, per un SÍ i un País independent i Lliure o un NO per un País
dependent i sotmés, o per un potser SÍ
o potser NO després, ja s’ho faran desde Madrid quan manin els bons. Pensa’t-ho bé i com diu un conegut anunci,
has de dirte a tu mateix o mateixa…
JO NO SOC TONTO NI TONTA….
ADÉUUUUUUUUUUUUUUUUUUU....

Monges en política
•• PILAR CRESPO

Per si no fos suficient el garbull, desorientació i jaleo que tenim a Catalunya
amb les eleccions… dues monges,
l’atractiu de les quals suposo que ha
estat precisament la seva pròpia incongruència de caminar amb hàbits en
mítings, també caminen embolicant la
barata.

ONCE

TRIO

AGOST
21: Samuel, Bernat.
22: Maria Reina.
23: Rosa de Lima.
24: Bartomeu.
25: Ginés, Patrici, Josep de Calassanç.
26: Teresa de Jesús.
27: Mònica.
J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3
(Local 2)
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Dia 21: JOVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 22: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 23: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 24: BAUSULI/Born 23 SECANELL/Òdena 84
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Fer política és necessari, però també
ser congruent, ser conseqüent amb la
pròpia vida.
María Pilar Cano, OP, religiosa del
convent de les dominiques contemplatives de Ntra. Sra. de la Pietat en Torredonjimeno, Jaén, ha escrit una carta
pública dirigida a Sor Lucía Caram, de
la seva pròpia Ordre, en el qual critica
obertament la seva activitat mediàtica i
li explica en què consisteix el carisma
de les dominiques de clausura que Sor
Lucía Caram viola constantment.
Assenyalo un dels arguments que exposa en la seva carta: ” he tingut amb
dolor que escoltar de tu i veure actituds
en tu que desdiuen d’una persona, i
més d’una religiosa, ja que dividim als
germans en lloc de donar exemple d’integració i d’acolliment”.
Bravo per Pilar que amb les seves lletres ens aclareix quin és el paper que
d’una religiosa s’espera.
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PIA PRAT ·

MIQUEL SAUMELL

La mort d’en Cecil

Top Manta

És ben curiós l’enrenou que ha generat la cacera
del lleó de Zimbabwe en Cecil, insígnia del país,
abatut per un ric nord americà en una cacera. Però
els safaris a l’Àfrica sempre han existit i estan permesos a la gent adinerada de tot el món, que pot
pagar el que se’ls demana.
Ha calgut la mort del símbol dels lleons per obrir el
debat i parlar-ne. I ara la gent es manifesta indignada. “Ei! Que ha mort el ‘Simba’ dels lleons!!!”. Quina
catàstrofe! D’arreu han plogut dures crítiques per
aquest fet. Però de res ha servit. La cacera segueix
i seguirà. És un negoci que aporta diners al país. I
el món expressa el seu disgust hipòcrita perquè es
tractava d’un “exemplar extraordinari”, amb “denominació d’origen”, “l’estàndard dels lleons”, objecte
del desig de molts que el volien fotografiar i per tan
un reclam turístic que també generava ingressos.
Des que va passar l’incident segur que se n’hauran
mort molts més. Però d’aquests no se’n parlarà.

El top manta és una forma, no regulada per la llei,
de vendre productes falsificats o que infringeixen els
drets d’autor. Les persones que intenten guanyar-se
la vida amb aquesta activitat il·legal —no cal dir que
el top manta no paga impostos de cap mena— acostumen a ser estrangers que no tenen el permís de
treball, i com que no poden accedir a un lloc de treball normal s’han de buscar la vida com poden. Però,
dit això, de persones il·legals no n’hi ha. Al marge de
la seva situació administrativa, nacionalitat, color de
pell, etc., les persones només són persones, aquí i
a qualsevol lloc.
És ben sabut que situacions administratives anòmales com la manca de papers afecten determinats
col·lectius de persones. Però per més anòmala que
sigui una situació administrativa, la persona que hi
està involucrada no es converteix en una persona il·
legal. Tot això són obvietats, sí, però de tant en tant
convé recordar-les perquè hi ha qui té una certa tendència a confondre les coses, és a dir, a confondre
el comerç il·legal amb una inexistent il·legalitat de
les persones.
El fet inqüestionable és que els estrangers que temporalment no disposen d’un permís de treball també
han de guanyar-se la vida, i alguns no veuen altra
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opció que dedicar-se al top manta. Ningú dubta que
es tracta d’una activitat il·legal però les persones,
també aquest col·lectiu, tenen el costum de menjar
cada dia i, per fer-ho, necessiten guanyar diners. No
defenso l’activitat il·legal del top manta, només intento explicar-ne els motius.
No cal dir que aquesta activitat provoca una competència deslleial i causa greus perjudicis al comerç
legal, que paga lloguer, impostos, Seguretat Social,
etc. Per tant, la solució als problemes causats pel top
manta només passa per prohibir aquesta activitat i,
alhora, oferir altres solucions a aquells que s’hi dediquen. La solució no passa per organitzar una mena
de gueto dels manters traslladant-los a determinats
indrets allunyats de les botigues, com es va fer l’estiu
passat en alguna població de la costa.
Però quan veus que alguns governs municipals com,
per exemple, el de Barcelona, justifiquen i a la pràctica sembla que protegeixin més els venedors top manta que els botiguers que paguen els seus impostos
és quan t’adones que algú està perdent el nord. Les
administracions públiques han d’oferir solucions alternatives als manters (netejar boscos?). Els efectes de
la immigració il·legal mai poden passar per fer els ulls
grossos a una nova il·legalitat en forma de top manta.

JOSEP M. RIBAUDÍ · ANC-Anoia

Aniversari
És clar. Són carnassa. Es fan vells. La llei de la sabana. La mort porta la vida... I no només es maten
lleons. Hi ha moltes més espècies salvatges que
tenen i tindran el mateix destí que en Cecil.
És curiosa la societat que ens toca viure on no es
parla de res més. El món s’enfonsa. Mig planeta
s’indigna i diu la seva. Però no es va més enllà.
Passats uns dies torna la calma. Milers de dòlars
gastats a USA en fer campanyes contra aquest incident (a l’Empire State s’hi han projectat imatges
en contra de les caceres d’animals salvatges i a
favor de la protecció animal).
Això està molt bé si servís per alguna cosa. Però
és que hi han moltes altres prioritats a escala mundial. A quatre passes d’on va haver-hi aquest incident, hi ha famílies que moren de gana i set, i viuen
en condicions molt dures, que s’han de guanyar la
vida com poden, també afavorint les caceres furtives.
No oblidem que el 2010 Zimbabwe va tenir l’índex
de Desenvolupament Humà (IDH) més baix del
món, amb un nivell de 0,140. Recordar també que
el 3 de febrer del 2015 l’Human Right Watch de les
Nacions Unides va denunciar que el govern zimbabwès va utilitzar la força, la violència i la restricció a l’accés a l’ajuda humanitària per a coaccionar
a uns 20.000 desplaçats a causa de les inundacions a la conca de l’embassament Tokwe-Mukorsi,
de febrer de 2014, per tal de assentar-los los en
una altra zona i així poder construir una plantació
de canya de sucre.
L’observatori pels drets humans de l’ONU ha fet
un document de 57 pàgines denunciant la violació
dels drets humans als desplaçats d’aquest estat
africà. Important és el tema del lleó, però em sembla que ho és molt més que els diners es destinessin a millorar les estructures econòmiques i socials
de tota la nació de Zimbabwe.
En fi, potser és un punt de vista equivocat, però
crec que no s’hauria de ser tan impulsiu i posar
més criteri i valors en tot allò que fem i diem.

Avui parlaré d’un aniversari, la commemoració d’un fet
important i poc corrent, especialment en aquest país
anomenat Espanya. No és un fet ocorregut fa molt
anys, com la mort d’Isabel d’Aragó, filla dels Reis Catòlics, sinó d’un succés de l’any 2011, concretament
el dia 23 d’agost, vigília de la Festa Major d’Igualada,
però que l’endemà fos Sant Bartomeu, penso, no hi va
tenir res a veure. M’excuso de parlar-ne abans del dia
del esdeveniment, però no sé quan em tocarà publicar
la propera columna, i a mi em feia il·lusió recordar-ho.
Doncs el 23 d’agost del 2001 el Sr. José Luis Rodríguez, conegut com a ZP o també Bambi, va rebre una
trucada des d’alemanya. “Conferència”, deien els avis
fa anys quan es rebia una telefonada de llarga distància. Aquesta era de l’Angela Merkel. La cancellera li va
dir —suposo a través de traductor, perquè els presidents de govern espanyols destaquen per parlar ben
justet el castellà—, que si volia evitar la intervenció de
l’economia del país havia de canviar la Constitució i
introduir articles que garantissin l’estabilitat pressupostària per llei, de manera que això calmés els ànims
dels inversors internacionals (molts d’ells alemanys),
aquesta cosa coneguda com a “mercats”. L’home del
“talante” va contestar si señora, a mandar que para
eso estamos i trucà immediatament al bo del Mariano
Rajoy, un altre políglota en aquell moment cap de la
oposició, per demanar-li que el PP recolzés aquesta
reforma constitucional. Quinze dies més tard PSOE i
PP van aprovar un canvi a la Constitució —aquesta
cosa que en teoria és intocable— per la via d’urgència,
sense consultes, ni referèndum ni res de res, així, pel
morro, en plenes vacances parlamentàries, allò que
els magistrats ho posen com a agreujant quan jutgen
a alguns xoriços i ho qualifiquen de nocturnitat (nocturnitat parlamentària) i traïdoria (traïdoria als propis
principis intocables). Mireu si n’és de fàcil canviar la
Carta Magna quan t’ho “mana” una persona important,
en contraposició al difícil (o impossible) que és quan
ho “demana” el poble. Sí, sí, ja ho sabem que no és el
mateix manar que demanar.
A la Grècia mitològica l’entrada a l’Hades (el món dels
morts) estava protegida pel ca Cerber, aquella mena
de gos monstruós de tres caps. A Espanya la Constitució està protegida per un monstre molt pitjor, el Tribu-

nal Constitucional, i de caps en te dotze, imagineu-vos
com en pot ser de perillosa aquesta cuca fera. És l’organisme on reboten quasi totes les lleis que surten del
legislatiu català, una mena de frontó immens situat a
Madrid. Allí s’han estavellat tota mena de lleis promulgades des de Catalunya: la de la pobresa energètica,
l’impost sobre les transaccions bancàries, l’euro per recepta... qualsevol cosa que pugui millorar la vida dels
catalans és impugnada. Tan li fa que el poble català, a
través dels seus legítims representants ho hagi acordat
democràticament: recurs i a tomar pel sac.
El cas més sonat és el de l’Estatut del 2006. Faig un repàs cronològic i demano perdó per si és una mica llarg.
Nou de febrer del 2004, constitució de la ponència de
redacció. Trenta de setembre del 2005, aprovació al parlament de Catalunya, 89% dels diputats, tots menys els
del PP. Dos de novembre, acceptació a tràmit a les Corts
Espanyoles. El mateix dia el PP presenta un recurs d’inconstitucionalitat (rebutjat). El mateix dia presentació al
Congrés dels Diputats per part de tres parlamentaris catalans. Vint-i-u de gener 2006, Pacte de la Moncloa; Mas
i Zapatero arriben a un acord. Trenta-u de gener, Mariano Rajoy comença la recollida de firmes contra l’Estatut
Català. Deu de maig, aprovació a les Corts Generals
espanyoles. U de juny, inici de la campanya de ratificació en referèndum. Divuit de juny, aprovació del text en
referèndum. Dinou de juliol, el rei Joan Carles sanciona
i promulga l’Estatut. Vint de juliol, publicació al BOE i al
DOGC. Nou d’agost, entrada en vigor de l’Estaut. Vint-ivuit de juny del 2010, el Tribunal Constitucional se’l carrega. Deu de juliol, el poble català, sota el lema “Som
una nació, nosaltres decidim” organitza la primera gran
manifestació que col·lapsa Barcelona, llavor de les que
hem anat vivint a continuació i que el pròxim onze de
setembre serà la última perquè després ja serem independents i no ens caldrà fer-ne mes.
Acabo. La Constitució, la llei màxima, és intocable... a no
ser que algú que mani molt agafi el telèfon i doni ordres
concretes, molt concretes. De moment, però, els catalans hem de fer dues coses: l’onze de setembre omplir
la Meridiana i el 27S omplir les urnes i decidir, a no ser
que algun lector conegui molt i tingui ma amb l’Angela
Merkel i li demani fer un toque al Mariano. Aleshores en
quinze dies arreglat.

Opinió
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CARLOS JIMÉNEZ

¿Per què fer testament si hi ha fills menors?
Una de les preguntes més freqüents que se’ns fa als
notaris és com arreglar en el futur el patrimoni d’una
persona després de la seva mort. Quan va al nostre
despatx un matrimoni o parella de fet amb fills, ha·
bitualment a Catalunya se sol fer el testament col·
loquialment anomenat “de l’un per l’altre i després
per als fills”. S’ha de tenir en compte que, si la rela·
ció amb algun dels fills no és la millor possible, pot
reclamar la legítima a algun dels seus pares (la
quarta part de cabal hereditari del progenitor que ha
mort), llevat que es compleixi alguna de les causes
de desheretament i d’aquesta manera no tenir dret
el fill a rebre absolutament res dels seus pares morts
(una de les causes més habituals és l’absència con·
tinuada de la relació entre pares i fills per culpa del
fill, encara que n’hi ha altres com la de maltracta·
ment greu o condemnats per sentències firmes en
determinats delictes contra el mort).
En el supòsit més complicat i un dels més habitu·
als avui en dia és el de la persona divorciada amb
fills menors d’edat. No es tracta únicament de fer un
testament en que es nomenin hereus als fills me·
nors d’edat sinó que s’ha de preveure nombrosos
supòsits:
1· Qui administrarà els béns heretats per aquests
menors:
Si en el testament no es diu res, correspondrà a l’al·
tre progenitor fer-ho, que per la pròpia naturalesa hu·

mana en cas de separació no sol ser precísament el
que vol el testador, per la qual cosa es necessita no·
menar una o més persones per administrar-los (per
exemple per decidir si es lloga un pis heretat o no,
o per decidir que es fa amb els diners dels comptes
bancaris ....etc.). Sempre es necessari deixar ben
clar quina persona de confiança del testador s’en·
carregarà d’administrar el patrimoni dels menors, i
així evitar problemes perquè podria utilitzar-se els
diners o immobles heretats per qualsevol altres fina·
litats que no fossin les més beneficioses per als fills
menors d’edat.
2· Nomenament de tutor:
Per a les decisions del dia a dia en la vida del me·
nor (metges, col·legis, etc.) a diferència de l’aspecte
patrimonial, únicament és possible nomenar tutor en
cas de defunció de l’altre progenitor, doncs la Llei
(llevat comptades excepcions) atribueix sempre la
pàtria potestat i la custòdia al progenitor supervivent,
i no als germans o pares del progenitor que ha mort.
Tot i això, en les notaries, solem fer-ho constar en
els testaments per si es produís la defunció de l’altre
progenitor, essent encara menors els fills.
3· ¿Que passa si els fills, després d’heretar, moren sent menors?
A la vida, desgraciadament a vegades passa el que
mai pensem que podria passar, i ens podríem tro·
bar, que alguns béns (per exemple d’alguna casa
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familiar de diferents generacions) passen d’un pare/
mare per la seva mort, a un fill menor i a la vegada,
aquest mori essent menor d’edat. En aquests casos
segons el dret català heretaria l’altre progenitor del
menor, que en el 99% del casos que es presenten en
el meu despatx no és precísament el que mai hagu·
és pensat ni desitjat el progenitor difunt. Existeixen
diferents mecanismes per tal de solucionar aquesta
situació mitjançant el testament, i així evitar aques·
ta situació, aparentment complicada, de produir-se
però que a vegades passa.
4· I si no m’agrada que el meu fill hereti i vengui
els béns al complir els 18 anys?
Moltes vegades als pares no els convenç la possibi·
litat que el seu fill, cas d’haver heretat, per exemple
amb 12 anys, pugui vendre els béns en el moment
que compleixi els 18 anys. Solem incloure en nom·
brosos testaments l’obligació de tenir el consenti·
ment d’una persona propera als testadors (algun
germà, oncle, etc.), per tal que, cas de voler vendre
els citats béns heretats, tingui que donar el consen·
timent al menys fins arribar a l’edat superior, per
exemple els 25 anys i evitar un hipotètic malbarata·
ment del patrimoni heretat.
Qualsevol dubte que tinguin relacionat amb l’activitat
notarial poden enviar un correu electrònic a
carlosjimenez@notariado.org i en breu serà atesa
la seva consulta.

PEUGEOT

DEL 20 AL 26 D’AGOST
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Gamma Peugeot 308: Consum mixt (l/100 km): des de 3,1 fins a 5,6. Emissions de CO2 (g/km): des de 82 fins a 130.
Gamma Peugeot 3008: Consum mixt (l/100 km): des de 3,8 fins a 6,0. Emissions de CO2 (g/km): des de 99 fins a 138.
(*) Descompte promocional (amb pla PIVE 8 inclòs), a la Península i les Balears, per a clients particulars –ús no empresarial o professional– que signin un full de comanda entre els dies 20 i 26 d’agost de 2015. Unitats limitades consultables al seu
concessionari. Promoció subjecta a l’abonament efectiu de l’ajut PIVE 8, no acumulable a altres ofertes o promocions. Consulti estalvi per models al seu concessionari.
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Igualada
Entrevista al nou regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, Pere Camps

“Abans, la Festa Major era una excusa per marxar
d’Igualada, i avui és una raó per ser-hi”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Diuen que, quan va sortir al
programa “No serà fàcil”, de
TV3, va encandilar l’alcalde
Marc Castells. Tant, que de
seguida s’hi va posar en contacte i li va oferir un lloc en
el seu equip a l’Ajuntament. I
vet aquí, que, en dos mesos,
Pere Camps, un “jubilat” que
es va passar tota la seva vida
de venedor a Punto Blanco, és
el nou regidor de Cultura. I de
Comerç. I de Promoció de la
Ciutat. De bon caràcter, agradable a la primera, em diuen
que és un pencaire de cap
a peus. Aquests dies aprén
molt, ho diu a totes hores.
Aquesta és la seva primera
Festa Major.
Nova festa major, i nou regidor de Cultura.
Mirarem de que surti bé. De
tota manera, jo m’he trobat un
gran equip, que és el que de
debó porta molts anys i fa molt
bé les coses. Jo estic acostumat a treballar en equip, i és
qüestió d’escoltar-los molt. Jo
és que, de tot això, no en tenia
ni idea.
Qui li hagués dit, que seria
regidor de l’Ajuntament.
És que fa quatre mesos i mig
ni se m’hagués passat pel cap
que estaria en una entrevists
amb tu com a regidor de Cultura d’Igualada. Arran del programa de televisió l’alcalde
em va veure i va pensar que li
podia ser útil.
Li va costar convéncer?
Sí, molt. No estava en els
meus projectes fer una cosa
d’aquest estil. El cert, però, és
que motius per dir que no tampoc en trobava gaire. Va anar
tot molt rodat, hi ha gent que
em va animar a acceptar-ho, i
finalment vaig dir que sí. I, de
veritat, et prometo que he descobert una nova passió. És
un pou de coneixement que
et permet disfrutar de moltes

“Agradarà molt la
porta d’accés lateral
a la basilica de Santa
Maria. És una obra
d’art. La porta és tècnicament sorprenent”
coses, i pel bé de la ciutat.
M’agrada molt i m’ho passo
bé.
A Igualada s’hi fan moltes
coses. Hi ha qui diu que
masses i tot.
És ben cert que s’hi fan moltes coses. Recentment vaig
dir públicament que no sabia
si a Chicago feien Festa Major, però segur que no la farien
com nosaltres. Un tècnic de la
Generalitat em deia aquesta
setmana que Igualada està
al nivell de ciutats com Reus,
Solsona o Berga, fins i tot per
sobre, en quant a la riquesa i
diversitat de les activitats de la
festa.
130 activitats, en una setmana, va dir fa poc. És suficient?
Crec que sí, que és molt completa. A més, les activitats van
progressant a mida que avança la setmana. Hi ha gent que
diu que potser hi ha massa
actes que tenen a veure amb
la religió, però penso que no
és així. A vegades es confon
tradició amb religió. De fet,
d’actes religiosos només n’hi
ha tres, però en canvi tenim
24 activitats musicals, 20 de
folclore tradicional, 14 representacions teatrals...
Què em podem destacar?
Moltes coses. Però diria que
agradarà molt la porta d’accés
lateral a la basilica de Santa Maria. És una obra d’art.
La porta és tècnicament sorprenent, molt minimalista. Hi
veurem una maqueta de fusta,
original, de com havia d’haver
estat el retaule. És una maravella. Val la pena veure-ho.

Pere Camps, a la redacció de La Veu.

La Coll@nada torna a tenir
una presència capdal, i tot
el que fa és molt participat.
Han canviat la festa major.
Completament d’acord. Sempre dic que, fa uns anys, la
Festa Major era una excusa
per marxar d’Igualada, i avui
ho és per ser-hi. I això és
gràcies a aquesta gent. A la
Coll@nada, i als Dessota, i
als Diables, el Festhi, als que
munten la cercavila... Aquesta setmana, TV3 està parlant
dels joves d’Igualada, i de la
Coll@nada. Això és perque
fan molt bona feina. Donen color, alegria, activitat i fan córrer
la gent jove i no tan jove.
D’alguna manera, aquesta festa major és llegat de
Josep Miserachs, que vam
perdre fa poc. Li deuen parlar molt d’ell.
És lògic que ho facin. Penso
que s’ha de reconéixer, i molt,
la bona feina que va fer en Josep. Mira, el primer acte que
vaig fer com a regidor va ser
assistir a un homenatge que
se li va fer a ell tot llegint poemes de Miguel Hernández.
Feia pocs dies que també
havíem enterrat al meu germà gran... Tenia una barreja
d’emocions. El Josep ens ha
deixat unes perles que ens

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

han de quedar per sempre,
és una persona que ha deixat
emprempta. Afortunadament,
a Igualada hi ha gent que
sabrà aprofitar-ho, perque la
nostra és una ciutat molt rica
en entitats.
Forma part d’un govern de
CDC, en un moment important per a Catalunya i per
al nostre patrimoni cultural i tradicional. Sap que a
l’Ajuntament també s’hi fa
política...
Sí, ho se, però també sap molta gent que el primer que li vaig
dir a Marc Castells va ser que
jo no era ni polític ni de Convergència. A ell li va agradar
que fos una persona neutra
políticament. Ara bé, haig de
dir que si bé estic com a independent al grup de govern, jo
a CDC m’hi sento molt bé. És

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

“El primer que li vaig
dir a Marc Castells va
ser que jo no
era ni polític ni de
Convergència, tot i
que m’hi sento molt
còmode. És un partit
obert, central i
tolerant”

un partit obert, central, tolerant
i gens radical. Fa pocs anys, a
Catalunya només hi havia un
12% d’independentistes. Amb
el temps i l’actitud del govern
espanyol aquesta xifra s’ha
multiplicat per molt. Jo m’estimo el meu país, i penso que
el millor que li pot passar és
fer-ne un de nou entre nosaltres. Del què passa aquí cada
vegada n’hi ha més ressó a tot
el món.
Que li agradaria que la gent
pensés de Pere Camps el
dia que se’n vagi de l’Ajuntament?
Uf.. És que a més de ser regidor de Cultura, també ho sóc
de Comerç, de Promoció de la
Ciutat, del Mercat, de Turisme
i de Comunicació. Ja he tingut
contactes, i afortunadament
tindré tècnics que m’ajudaran
molt. I l’Àngels Chacòn també
ho fa. Només que faci bé una
cosa per a algú que ho necessita, jo ja estarè content. El
que em costa mès d’aprendre,
tot i que m’aconsellen bé, és
que mai podrem fer les coses
a gust de tothom. Aquest equilibri entre que has de ser fidel
als teus valors, el teu projecte, i als de la teva comunitat,
a vegades no és fàcil. I jo vull
anar dormir tranquil cada dia,
i llevar-me content. A veure si
ho aconsegueixo.
Li ha tocat promocionar la
ciutat, a un home que parla
idiomes, acostumat a vendre... Això sí que té que veure amb el que ha fet sempre.
Sí, però també hem de saber
què volem vendre, d’Igualada.
La gràcia és tenir una estratègia i saber a qui venem. Penso que hem d’aprofitar molt
el nostre entorn pròxim, el de
l’Eix Diagonal, entre Manresa
i Vilanova i la Geltrú. També
hem de comunicar-nos millor
a Europa, amb ciutats que siguin semblants a la nostra. Ja
hi estem treballant.

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·
Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86 • 646 35 87 02
08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)
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La ciutat, a punt per viure intensos dies de festa grossa
El programa de la
Festa Major compta
amb fins a 130
propostes diferents,
per a totes les edats

REDACCIÓ / LA VEU

Si la climatologia ho permet
-caldrà estar-ne amatent fins
a darrera hora- la ciutat es
prepara per viure els seus
dies més intensos de Festa
Major. Es tracta de la primera del nou mandat municipal,
i amb el nou regidor de Cultura Pere Camps com a responsable. Si bé la festa ja es
viu des de dilluns, no serà fins
avui divendres quan arribin els
“plats forts”. Per davant tenim
un ampli programa per a tots
els públics.
130 propostes
El programa de la Festa Major,
que publiquem íntegrament a
La Veu sobretot per a tots els
nostres lectors no igualadins
-el programa es lliura a totes les cases de la capital de

l’Anoia- compta amb fins a
130 propostes diferents. S’han
repartit 20.000 programes a
Igualada, però si algú en vol
un més, pot recollir-lo a l’edifici
central de l’Ajuntament.
El cartell de la festa ha estat
elaborat en aquesta ocasió
per l’il·lustrador local Xavi
Mula, amb un disseny on dominen els tons blaus i que
dóna tot el protagonisme a la
imatgeria festiva característica
de la festa. La samarreta de la
festa és obra aquest 2015 del
dissenyador Pep Valls.
El cartell és obra de l’artista igualadí Xavier Mula.

Obert el nou portal lateral de la basílica Santa Maria
REDACCIÓ / LA VEU

El nou portal lateral de la basílica de Santa Maria es va obrir
ahir dijous a la tarda al públic.
Aquest espai, fins la guerra civil espanyola, comunicava l’interior amb el carrer de Santa
Maria.
El treball, redactat per l’arquitecte Jaume Riba i gestionat
pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació
de Barcelona, és doble: d’una
banda, que el portal pugui ser
utilitzat com a sortida d’emergència i de l’altra, recuperar la
memòria històrica. A més en
el marc d’aquest projecte s’ha
traslladat el retaule i reformat
la capella, per transformar-la
en un cancell, on s’ubica una
maqueta del retaule, feta en
base al projecte de recuperació d’aquesta peça fet per
l’arquitecte Cèsar Martinell, en
acabar la Guerra Civil.
Les obres, han tingut un pressupost de 90.000 euros i han
durat 3 mesos. Ahir a la tarda
es va inaugurar la reforma, en
un senzill acte amb la presèncioa de l’alcalde Marc Castells, els autors del projecte i
Mn. Josep Massana, arxiprest
de l’Anoia-Segarra.

ANGLÈS
20€/mes
Inscripció oberta proper curs.
A partir de P3.

AULA 42

626 082 108

En entrar s’observa una maqueta en fusta del retaule original.

Dr. Joan Vidal
Neurodesenvolupament infantil
Anna Roldán Bornez
Psiquiatria

www.taxisigualada.com

Carme Carbonell
Psicologia clínica

SERVEI GRATUÏT DE

Helga Gabarró
Psicologia Familiar i de Parella
Mariona Berini
Psicologia infantil
Assumpció Linares
Logopèdia

WIFI + PORTÀTIL + IPAD
IMPRESSORA + CORRENT 220V
trànsfers de ﬁns a

8 passatgers
609 478 219 facebook.com/taxisigualada
info@taxisigualada.com twitter.com/taxisigualada
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Nou llibre sobre l’Asil del Sant Crist amb fotografies de Roger
Velázquez i textes d’Henar Morera, Pau Llacuna i Lluís Pedraza
REDACCIÓ / LA VEU

El passat dilluns va presentar-se a la capella de l’Asil
del Sant Crist d’Igualada el
llibre del mateix nom editat
per l’Ajuntament d’Igualada i
l’Institut Municipal de Cultura. A més de l’Alcalde Marc
Castells i el regidor de cultura,
Pere Camps, van parlar Henar
Morera, Luís Pedraza, Roger
Velàzquez i Pau Llacuna.
Henar Morera va parlar de
l’encàrrec que li va fer Josep
Miserachs, recordant que li
havia dit “això ha de quedar
bé”. I amb aquesta divisa va
cercar les persones que va
considerar més adients per
fer-ho. En Luís Pedraza va
valorar les vicissituds des que
es va fer la deixa de les Germanes Castells, fins que es va
poder inaugurar el 29 de Juny
del 1944. En Roger Velàzquez
va explicar com va fer les fotografies i també com s’havien
triat les del fons documental
igualadí. Va parlar de la importància dels detalls i de la
simbologia ignorada d’alguns
detalls.
En Pau Llacuna, va glosar
l’enorme vàlua del monument.
“només cal mirar enlaire per
adonar-nos de la seva bellesa. No calen les paraules” i
va aprofitar per demanar a
l’Ajuntament que es substitueixi l’actual placa en la que
es refereix a l’arquitecte Joan
Rubió i Bellver, que diu que és
un deixeble de Gaudí, per una
que glosi la seva figura i obra.
En cloure la presentació del
llibre, l’Alcalde va parlar de
que aquest era un dels primers actes d’una Festa Major
que esperava molt reeixida i la
mare Maria Lluïsa, superiora
de les monges que tenen cura
de l’Asil, va donar les gràcies
per la deixa de les Germanes
Castells i pel continuat suport

El llibre, editat per
l’Ajuntament, repassa
la història i els detalls
d’aquest insigne edifici, les obres del qual
es van iniciar el 1931,
sota la direcció de
Domènec Bartrolí
dels igualadins en la tasca que
es fa pels ancians que han fet
d’aquest edifici la seva llar.
I és exactament aquest fet
el que dóna sentit a l’obra.
L’obra es va iniciar el 1931
sota el govern de la Restauració. Després de la República
amb l’alcalde Amadeu Biosca
i Busqué. Durant la guerra les
obres es van deturar durant
mesos i el cimbori i la cúpula
de la capella es van construir
com si es tractés d’un colomar. Però aquell llegat de les
germanes Magdalena, Dolors
i Concepció Castells Reixachs
finalment es va poder acabar
quan era alcalde Francesc
Matosas Roca anys després
d’acabada la guerra. El 1943,
poc abans de la inauguració
oficial la congregació de les
Germanetes dels Ancians Desamparats va fer-se càrrec de
l’activitat. I continuen fent-ho.
La construcció va ser dirigida
per l’arquitecte i pel mestre
d’obres Domènec Bartrolí i
el seu fill. Les pedres es carretejaren amb carros de cal
Jepet des del Pla del Marge,
prop del Saió. És una pedra
de tons peculiars que dóna
personalitat i diferenciació a
un edifici singular. Es picava
i polia al camp, però s’havia
d’encaixar a l’obra conservant
la personalitat. Tot un símbol
de diversitat dins l’harmonia
del conjunt.
I avui la tasca continua. Les

Pau Llacuna, Roger Velázquez, Marc Castells, Pere Camps, Henar Morera i Lluís Pedraza, durant la presentació del llibre. Fotos: Joan Solé-AI.

L’acte va aixecar força expectació a l’interior de l’esglèsia de l’Asil del Sant Crist.

monges, els qui hi treballen,
els voluntaris i els ajuts econòmics de moltes persones i institucions, continuen fent possi-

ble l’assistència d’aquells que
ho necessiten. No és doncs
solament un edifici extraordinari, sinó que la seva funcio-

nalitat dóna sentit i vida a les
pedres. I a la història que de
manera tan gràfica ens mostra
el llibre que s’ha presentat.
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La Renda Urbana es trasllada al Carrer del
Retir per a donar millor servei als seus clients
L’empresa d’administració de
finques s’ha traslladat de la
Rambla Nova, on feia més de
40 anys que hi treballaven,
a un establiment del Carrer
Retir on podran atendre en
millors condicions els seus
clients. Així ho explica Celeste Graells: “la Rambla Nova
era un bon lloc, ens hi trobàvem a gust i la gent sabia
que hi érem. Però les oficines
se’ns han començat a quedar
petites i ens convenia un canvi després de tants anys. Va
sorgir l’oportunitat d’instalarnos en un lloc de planta baixa,
no massa lluny d’on érem. Un
espai que compleix les característiques que buscàvem:
despatxos d’atenció diferenciada, una recepció àmplia, una
bona sala de reunions… tot en
un espai de més de 250 m2 en
planta baixa.”
El canvi, de fet, ha estat completament radical, per tal de
seguir donant la imatge d’una
empresa sòlida i consolidada,
amb una llarga trajectòria a
Igualada, però alhora també
renovada. En aquest sentit,
l’empresa ha volgut variar
també el logo que la identifica, mantenint els colors, però
adaptant les formes.
Les oficines han estat dissenyades pensant en donar
la millor atenció possible als
seus clients, amb amplies
zones obertes de treball, despatxos diferenciats d’atenció
personalitzada, amplia sala de
juntes,... sempre prioritzant el
bon funcionament i la pràctica
per a la feina.
La Renda Urbana va ser la
primera administració de finques a Igualada, és una de les
empreses més antigues de la
ciutat, tal com mostren les llicències d’activitats i d’altres
dels documents que encara
se’n conserven. El fundador
de l’empresa va ser en Vicenç
Pasqual i Riera, i inicialment
l’empresa estava ubicada al
c/ S. Jordi, 3 pral, d’això ja fa
més de 65 anys !!!. Uns 20
anys més tard, al 1973, es
trasllada a la Rbla. Nova, 24
1r, on hi ha estat fins ara, ja
convertida en una empresa familiar. “El Sr. Pasqual va ser el
que em va ensenyar la feina,
i qui em va motivar per examinar-me i obtenir així el títol
d’administradora de finques a

l’any 1987”, ens comenta la
Celeste.
La Renda Urbana és una empresa dedicada a l’administració de finques, amb una sòlida
implantació al mercat immobiliari d’Igualada i comarca,
deguda a la seva llarga trajectòria.
Així, s’encarreguen de prestar serveis de compra venda,
lloguers, administració i assessorament als propietaris
d’immobles, ja siguin rústics o
urbans, administrant els seus
lloguers i gestionant les seves
Comunitats de Propietaris.
Desenvolupant una tasca socioeconòmica que afecta, de
forma directa, pràctica i quotidiana a la vida dels ciutadans i
la seva convivència.
Des de La Renda Urbana es
gestionen els béns immobles
de tercers amb criteris professionals, conscients del seu
valor com a bé d’inversió i estalvi, i en molts casos com a
llegat familiar. S’ocupen del
manteniment de la propietat
immobiliària per a revaluar-la
i ajudar a millorar la seva rendibilitat.
Una de les seves principals
tasques és la de mitjançar
entre propietaris i llogaters i
entre copropietaris d’una Comunitat, interpretant i aplicant
la legislació vigent en cada
cas, unificant criteris per evitar litigis. Representen a la
propietat i a les comunitats de
propietaris en tots els casos
que professionalment els correspongui, i les assessoren en
el compliment de la normativa
legal, donant consells en les
seves decisions i vetllant pel
seu bon funcionament.
Gestionen el mercat del lloguer en tots els seus aspectes, garantint l’habitabilitat
de l’immoble a consumidors
i usuaris, buscant el llogater
més adequat en cada cas. Arribat a aquest punt, “serà el client qui després de tot aquest
procés decidirà si desitja que
nosaltres seguim gestionant
les incidències que pugui tenir
amb aquell habitatge o si aquí
acaba la nostra tasca”, explica
Celeste.

Ofereixen també serveis de
tot tipus d’assegurances vinculades amb els serveis que
gestionen. En resum, poden
tramitar tot allò que envolta el
món immobiliari en general.
“Creiem que hem fet una aposta molt important de canvi, amb
molta il·lusió i amb molt esforç,
convençuts que els nostres clients sabran apreciar-ho, ja que
aquesta inversió realitzada, té
l’únic objectiu de millorar en els
nostres serveis, oferint el millor
de nosaltres a tots els nostres
clients presents i futurs”, conclou Celeste

La tarda del proper 28
d’agost, a partir de les 6
de la tarda, farem un petit
acte d’inauguració, al que
hi estan convidats tots
els clients que vulguin
venir a veure les nostres
noves instal·lacions.

Actuen com a intermediaris
entre propietaris i compradors
d’immobles,
comercialitzant
les vendes d’immobles de tot
tipus amb les màximes garanties.

c/ del Retir, 27 - 08700 IGUALADA - Tel 93 803 05 86 - info@rendaurbana.com - www.rendaurbana.com
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La diada castellera de diumenge es presenta històrica,
amb castells de 9 i una nova “tripleta” dels Moixiganguers
REDACCIÓ / LA VEU

Dilluns s’ha presentat a Igualada la diada de Sant Bartomeu de la Festa Major 2015.
El 24 d’agost farà cent anys
que a Igualada hi va actuar
la Vella de Valls, i es calcula
que anteriorment ja ho havien
fet altres colles del camp de
Tarragona, a banda de la Moixiganga d’Igualada. Per això
en el seu vintè aniversari els
Moixiganguers volen posar en
valor la tradició castellera a la
ciutat i el pes de la diada de
Sant Bartomeu al calendari
casteller en general; “Reivindicar la consciència que es fan
castells en una plaça històrica.
Aquí s’hi han fet moixigangues
des del 1881 i castells des del
1905; per tant estem en un lloc
emblemàtic del món casteller
malgrat que nosaltres haguem
nascut fa vint anys”, ha dit el
president dels Moixiganguers,
Pep Valls.
Representants de la Joves de
Valls, Jaume Galofré, i dels
Minyons de Terrassa, Xavi
Florensa, han avançat les intencions que tenen de cara a
diumenge i els reptes són de
màxims.
El cap de colla de la Joves de
Valls, Jaume Galofré, ha assegurat que volen portar castells de nou: “Actuar a Igualada és l’herència del que hem
anat sembrant, perquè fa prop
de cent anys ja venia la colla
Nova de Valls i quan arreu de
Catalunya no se sabia què
eren els castells a Igualada
se’n feien i se’n parlava.” Amb
aquests ingredients, ha dit,
“ens plantegem una actuació
de castells de nou”. Després
de quatre anys seguits venint,
“cada vegada estem agafant
una relació més íntima amb la
plaça i això fa créixer les ganes de portar bons castells a
Igualada”.
Pel que fa als Minyons, que
tornaran de les vacances després d’un primer tram de temporada espectacular en què
han descarregat el 5 de 9 amb
folre, la torre de 9 amb folre i
manilles i el pilar de vuit, també intentaran portar els nou pisos a Igualada. Xavier Florensa ha detallat que “intentarem
castells de nou i castells de la
gamma alta de vuit, segons
com vagin els assajos.”
El cap de colla dels Moixiganguers, Jordi Moreno, ha deixat
clar el repte per la diada més
important de la temporada:
“Busquem repetir la millor actuació de la història dels Moixiganguers”, és a dir, la tripleta
de vuit. “Per sort aquest any
venim amb els deures mig fets
abans de Festa Major, amb

Els Moixiganguers
avancen que s’està
treballant des de la
FESTHI en un
manifest per demanar
que el dia 24 (Sant
Bartomeu) sigui
sempre el dia festiu
de la Festa Major
el tres i el quatre de vuit ja
descarregats” i als morats els
queda descarregar la torre de
vuit amb folre.
Per això han preparat tres
assajos especials dimarts,
dimecres i dijous d’aquesta
setmana, de 21 h a 23 h a Cal
Tabola (C/Sant Antoni de Baix,
106-108).
El flamant regidor de cultura igualadí, Pere Camps, ha
acompanyat els castellers a
la roda de premsa en la seva
primera Festa Major com a regidor. Camps ha recordat que
“la d’Igualada sempre ha estat
una plaça pionera on han vingut grans colles i ha posat en
valor que quan va néixer, fa
vint anys, la colla igualadina
s’anomenés Moixiganguers,
que és com es coneixen els
castells a la ciutat”.
Cartell i samarreta
per a l’ocasió
L’equip Quartada Estudi, format per Albert Soler, Pau Parcerisas, Mariona Pujol i Albert
Vendrell, ha preparat un disseny especial per la diada,
amb un cartell i una samarreta que té un missatge clar:
un tres de nou amb folre vist
des de dalt. “És una declaració d’intencions”, ha dit Pep
Valls; “convidem la ciutat a do-

Dilluns es va presentar la diada castellera d’aquesta Festa Major, per a la que s’ha fet un cartell i una samarreta especial. Foto: JP

nar-nos suport perquè algun
dia això sigui possible”. La
samarreta es podrà adquirir
per la Festa Major i durant tot
l’any durant les actuacions de
la colla.
Obrir el debat per a que el
dia 24 sigui festiu
A la roda de premsa el president dels Moixiganguers ha
avançat també que, juntament
amb la Federació del Seguici
Tradicional i Històric d’Igualada, treballen un manifest per
reivindicar que la jornada del
24 d’agost, dia de Sant Bartomeu, patró d’Igualada sigui
festiva. “Ens sembla que és
un bon moment perquè se’n
pugui parlar i veure si la ciutat
ho recolza”.
La jornada castellera d’aquest

diumenge es podrà seguir en
directe per Ràdio Igualada
(103.2fm i http://www.radioigualada.cat) i comptarà amb
els comentaris tècnics del
periodista casteller del diari
Ara Efren Garcia i la cap de
colla dels Xicots de Vilafranca, Aina Mallol. A més a més
també es podrà veure després per Canal Taronja, que
fa un programa especial per
la Festa Major. Des d’aquest
canal també es podrà veure
el documental “Història d’una
plaça, de la Moixiganga als
Moixiganguers”, que han produït els Moixiganguers d’Igualada i que repassa la història
castellera de la plaça d’Igualada. S’emetrà durant aquesta
setmana i la vinent. Els Moixiganguers també són protago-

Moixiganguers, Joves de Valls i Minyons de Terrassa, de nou els protagonistes de la diada castellera.

nistes de l’exposició “Les fotos
del Noi de les fotos”, del fotògraf Pau Corcelles, membre
de la colla que ha realitzat un
recull de fotografies dels Moixiganguers a la sala municipal
d’exposicions.
Concurs d’aparadors
Pep Valls també ha explicat que la colla ha engegat
una campanya de suport al
comerç local, a la qual s’ha
adherit una quarantena d’establiments, amb descomptes
per als membres de la colla i
promoció dels negocis. De fet,
i coincidint amb els actes del
XXè aniversari, els Moixiganguers han organitzat també un
concurs d’aparadors.
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Programació de la Festa Major 2015
DIVENDRES,
21 D’AGOST
8.30 h X TORNEIG DE GOLF
CIUTAT D’IGUALADA & SM
44. Informació i inscripcions
al HYPERLINK “mailto:club@
anoiagolfclub.net” club@ano·
iagolfclub.net o al 696 414
745, fins al 20 d’agost.
Ho organitza: Anoia Golf Club.
A Sant Esteve Sesrovires
A les 9.30 h i a les 12 h VISITES GUIADES. Un passeig
pels límits de la Igualada me·
dieval. Anècdotes i racons del
nucli històric en els 90 anys de
l’eixample d’Igualada (19252015), a càrrec de David Mar·
tínez, historiador de l’art.
Inici a la plaça del Rei
11.30 h CONTES DE FESTA
MAJOR. A càrrec de Mònica
Torra. Aforament limitat.
A la Biblioteca Central
12 h TRONADA
A càrrec dels Voladors i Trabu·
caires d’Igualada.
A la rambla de Sant Isidre.
12.30 h TRASLLAT DE SANT
BARTOMEU des de l’esglé·
sia del Roser a la Basílica de
Santa Maria, on es cantaran
els goigs.
Hi participen: els Voladors,
trabucaires d’Igualada; Ball de
Sant Miquel i els diables; ge·
gants de la Font Vella; l’Àliga;
ball de cercolets d’Igualada;
ball de pastorets d’Igualada;
ball de bastons d’Igualada;
portants d’honor; imatge de
Sant Bartomeu i la Banda de
Música d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI, Fe·
deració del seguici tradicional
històric d’Igualada
Recorregut: c. del Roser, pl.
de Pius XII, c. de Santa Maria
i pl. del Bruc. Acte amb foc.

és

és

és

Fotos: Joan Solé (AI)

13 h VERMUT DE LA TRONADA. Ho organitza: Assoc.
Juvenil La Coll@nada.
Al carrer de Custiol
13.15 ACTUACIONS DE LLUÏMENT I BALLS PARLATS
del ball de bastons d’Igualada,
ball de cercolets d’Igualada i
ball de pastorets d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI.
A la plaça PiusXII
16 h DE CAP AL REC. Vine
a la 2a baixada d’andròmines
d’Igualada. Converteix una
bici vella, un matalàs, un llen·
çol, en una andròmina i baixa
pels carrers de la ciutat supe·
rant tots els obstacles del re·
corregut.
Ho organitza: Assoc. Juvenil
La Coll@nada
Inici a l’av. de Gaudí cantona·
da amb c. Milà i Fontanals
16.30 h GEGANTS i BALLS
PER ALS AVIS I LES ÀVIES
als centres Arian, Residència
Igualada i l’Estada. Visites

BONA
FESTA
MAJOR!

festives a les residències as·
sistencials per a la gent gran,
a càrrec del Tonet Blanquer i
el Bisbalet, acompanyats dels
seus músics.
18 h JOCS TRADICIONALS
PER A TOTHOM. Concurs de
crits, la cucanya, curses de
sacs i el joc de tibar la corda.
Ho organitza el Casino Fo·
ment.
A la rambla de Sant Isidre
18 h Inauguració de l’exposició: IGUALADA PERSONAL, a càrrec de Xavier Dà·
vila, periodista, Vicens Martín
fotògraf, Marc Farreras, mun·
tador audiovisual, i Xavier
Mula, dissenyador gràfic.
15 personatges igualadins.
Oberta fins al 20 de setembre
Al Somiatruites, carrer del Sol,
19.
18 h VINE A BALLAR bacha·
ta, boleros, pasdobles, salsa,
mambo, cúmbia, merengues i
ranxeres. Amb el quartet igua·

ladí SOM-HI BAND.
Al lateral de Cal Font/Clos
18.30 h Inauguració de l’exposició: ANTONIO ARTÉS
i
LA
TRANSFORMACIÓ
D’IGUALADA. L’igualadí An·
tonio Artés va ser clau per a
l’arribada del tren a Igualada
i va construir la primera xarxa
d’abastament d’aigua corrent
a la ciutat. Oberta fins al 27 de
setembre.
A la sala d’exposicions del
Museu de la Pell.
18.30 h XOCOFRESC
Amb la col·laboració de les
pastisseries Fidel Serra, Òs·
car i Pastisseria Pla.
A la pl. de Cal Font
19 h CERCAVILA MENUDA
i actuacions dels diferents
grups en arribar a la plaça
de l‘Ajuntament. Amb la par·
ticipació de les entitats: Pe·
tits Mal-Llamp, Petits Diables
amb el drac Bufarot i el drac
Xerric; Drac Mal Llamp, cap·

grossos del Bisbalet Carme
i Caterina, la geganta Vall de
Flors, els Nanos d’Igualada
i els gegantons Pia i Tomeu
amb els seus pares Conxita i
Tonet; capgrossos i l’Àliga de
l’Ateneu Igualadí, Troll Torxot
i capgrós Pica Piqueta dede
l’Agrupament Escolta Torxa,
els petits de l’Agrupació Fol·
klòrica amb el ball de cercolets
d’Igualada, acompanyats dels
grallers Gallarda d’Igualada i
la canalla dels Moixiganguers
d’Igualada.
Darrere la cercavila es pot
afegir tothom que disposi d’un
element festiu adient per a
una cercavila de Festa Major.
Presentacions a càrrec del
Salero de la ciutat, Oriol Cà·
lichs i Soler, acompanyat del
Saleret.
Recorregut: pl. Cal Font, c.
de l’Aurora, c. St. Magí, rbla.
de St. Isidre, c. Custiol, pl. de
Pius XII, c. Sta. Maria i pl. de
l’Ajuntament.
Acte amb foc
19 h OBERTURA DE LA
FIRA D’ATRACCIONS. Instal·
lada a l’av. Catalunya entre els
carrers d’Itàlia i França, fins al
24 d’agost.
19.30 RUGBI DE FESTA
MAJOR. Partit entre l’Anoia
Rugby Club i un equip a de·
terminar. Ho organitza: Anoia
Rugby Club.
Al camp de futbol Les Comes
21 h VERSOTS I BALL PARLAT del Ball de Sant Miquel i
els diables.
A la plaça de l’Ajuntament
Acte amb foc
21 h Concert de la BANDA
DE MÚSICA D’IGUALADA,
que oferirà un repertori de pe·
ces d’arreu per escoltar de
lluny i de prop i per ballar. Val·
sos, pasdobles i sardanes.
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Ho organitzen: Institut Municipal de Cultura i assoc. cultural
El Pati d’Igualada.
Al carrer St. Magí (davant de
“La Penya”).

Al lateral de Cal Font/Clos
21 h TAST AL REC – BARRAQUES. Vine a sopar amb
les tapes i els tastets gastronòmics que ens proposen
les diferents barraques amb
tapes a partir d’1’50 euros. I
després...
IGUALADA JOVE
EN CONCERT
00 h Fraktal
01 h Atzembla
02.30 h Carmina Wanted
04. h Miquel Llansana’s DJ
Ho organitzen: entitats de barraques i Departament de Joventut.
A l’espai de barraques, carrer
Dr. Joan Mercader
21.30 h DE PAS. Un espectacle de circ sobre el cicle de la
vida en clau de clown. Amb el
suport del Programa de millora del barri de Sant Agustí.
Aforament limitat.
Al pati de la Cotonera
21:30 h MÀGIA: “Una hora
amb Hausson“ amb el mag
Hausson.
Un espectacle en què els espectadors triaran els números que volen veure. Màgia
a la carta a càrrec d’un dels
il·lusionistes més virtuosos i
sorprenents del país. Entrada
amb copa de cava inclosa.
al Teatre de l’Aurora (vegeu
venda d’entrades)
23.00 h CORREFOC amb els
Petits Diables d’Igualada; els
Diables d’Igualada, amb la Víbria Jove d’Igualada; el Ball de
Sant Miquel i els Diables i el
grup Mal Llamp amb les seves
bèsties: el Voraxcis, Flameus i
Mal Llamp. Coordina el correfoc: Mal Llamp d‘Igualada.
Amb el suport del Programa
de millora del barri de Sant
Agustí.
Recorregut: pl. de Sant Miquel, c. de Sant Roc, c. de
Sant Sebastià, pl. de la Creu,
C. de Sant Simplici, c. de Sant
Agustí, trv. Gomis, c. de Sant
Ignasi, c. Creueta, c. dels Tra-

12 h TIRADES POPULARS
DE BITLLES CATALANES
organitzades pel Club de Bitlles Igualada
Fins a les 14 h
Al passeig Verdaguer (entre
c/ Sta. Caterina i c/ de Sant
Magí).
12.30 h VERMUT I FES-TA
EL DINAR. La rambla s’omple
de taules parades, cassoles i
cuiners. Animeu-vos a fer el
dinar al bell mig de la rambla.
Recordeu portar la vostra taula i cadira. Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la rambla de Sant Isidre
giners i pl. dels Traginers.
23 h Concert de THE GOSPEL VIU CHOIR, formació de
90 músics amb un repertori
que inclou espirituals negres,
gospel populars, soul, blues i
jazz. Dirigida per Moisès Sala
i Deprius.
A la plaça de Cal Font

DISSABTE,
22 D’AGOST
9.30 h L’ESMORZAR DEL
SANT. Fins a esgotar les existències. Ho coordina L’ANTIC
GREMI DE TRAGINERS.
Hi col·laboren: Gremi de Flequers i Celler Figueres.
A la plaça de l´Ajuntament
10 h Itinerari poètic “JOAN
LLACUNA, EL POETA DE LA
CIUTAT”. Passejada i lectura
poètica pels racons més emblemàtics de la ciutat a través
de l’obra poètica de Joan Llacuna, a càrrec de Jordi Hervàs
Amb el suport del Programa
de millora del barri de Sant
Agustí. Inici a la pl. del Rei

10 h ELS GEGANTS VISITEN
ELS AVIS I LES ÀVIES
Visites festives a les residències per a la gent gran, a càrrec
dels gegants del Poble Sec i
els gegantons Tomeu i Pia i
els Nanos d’Igualada, acompanyats dels Grallers d’Igualada i els grallers del Mal Llamp
d‘Igualada.
a la Llar del Sant Crist, Pare
Vilaseca i Clínica Sant Josep
Ho coordina: Associació Cultural Dessota.

CACS. Inscripcions fins dijous
20 a les 14:00 h al Patronat
Municipal d’Esports.
Ho organitzen: Club d’Escacs
d’Igualada i Ateneu Igualadí.
A l’auditori de l’Ateneu Igualadí.
11 h CAMPIONAT MUNDIAL
DE FUTBOLÍ SANT BARTOMEU. Categoria per parelles.
Edat mínima 14 anys. Obert a
un màxim de 32 parelles.
Inscripcions de 9 a 10:30 h

10 h I -BLOC COMPETICIÓ
OBERTA D’ESCALADA
De 10 a 13 h nens i nenes i de
16 a 21.30 h adults. Inscripcions obertes el mateix dia a la
plaça o abans a Ingravita. Ho
organitza i coordina: Ingravita.
A la plaça de Cal Font.
(vegeu preus activitats)
10.30 h CAMPIONAT DE
PARTIDES RÀPIDES D’ES-

amb la
col·laboració de

SORTEGEN

DE COTXES I FURGONETES

2 entrades

www.marcelclaramunt.com

10% DE DESCOMPTE

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

18.30 h CERCAVILA TRADICIONAL. Els Voladors, trabucaires d’Igualada; Drac Bufarot
amb els Petits Diables i els Pi-

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

LLOGUER

MAR C E L C LARAM U N T

18 h.  FUTBOL: XIII TROFEU
AVI FESTA MAJOR-President
Josep Marí. Partit entre els
Veterans Igualada i el Santa
Coloma de Queralt. Ho organitza: Agrupació de Veterans
Futbolistes d’Igualada.
Al camp de futbol de les Comes

en les entrades ensenyant
el carnet de subscriptor de

Nom:
Cognom:
Població:
Telèfon mòbil:
Mail:

El sbscriptor/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 RAILHOME a
incorporar les dades de facilitat per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ùs amb la finalitat de rebre informació de les activitats i serveis
propis de RAILHOME, així com les activitats publicitàries i campanyes promocionals que RAILHOME pugui portar a terme, d’acord amb el que s’estableix la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
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Ajuntament.
Acte amb foc
A continuació VERSOTS I
BALL PARLAT DEL BALL
DE DIABLES D‘IGUALADA.
A càrrec dels Diables d’Igualada.
A la plaça de l’Ajuntament.
Acte amb foc
xapólvora d’Igualada; els Petits Mal Llamp; el Drac d’Igualada, la Víbria Jove d’Igualada
amb els Diables d’Igualada; el
drac Flameus, el Drac Voraxcis i el diables del Mal-Llamp
d‘Igualada; el Bisbalet, la Cinta i els Capgrossos Carme i
Caterina, acompanyats dels
grallers del Bisbalet; els nanos acompanyats del Punt de
Malura i els capgrossos de
la ciutat, acompanyats pels
grallers Gallarda d’Igualada;
bessons Pia i Tomeu, Tonet
Blanquer i Conxita Teixidora
amb els seus grallers; gegants
de la ciutat, gegants del Poble
Sec i gegants de Sant Ignasi, acompanyats dels grallers
de Dessota; acompanyats
pels Grallers d’Igualada; l‘Àliga d’Igualada, acompanyada
pels seus músics; Bitrac Dan-

sa amb el Ball de Cercolets i
el Ball de Cavallets d’Igualada
acompanyats pels grallers de
Santa Madrona; Agrupació
Folklòrica amb el Galop de la
Gitana, acompanyats amb els
grallers de la Carpeta Verda;
Moixiganguers d’Igualada i la
Banda de Música d’Igualada.
Exhibició dels diferents balls i
grups de foc i imatgeria en arribar a la plaça. Presentacions
a càrrec del Salero.
L’Associació Cultural Dessota
coordina els elements d’imatgeria festiva sense foc. Els
Diables d’Igualada coordinen
la imatgeria de foc de la ciutat.
Recorregut: c. de Santa Maria, pl. Pius XII, c. del Roser,
pl. del Rei, c. de Sant Jordi,
rbla. Gral. Vives, rbla. Sant Isidre, c. de Garcia Fossas, pl.
de la Creu, c. de l’Argent i pl.

ES BUSCA ASSESSOR
COMERCIAL
Es busca assessor comercial experimentat i
dinàmic per a posició amb un enorme potencial de creixement. Captació, assessorament i
fidelització de clients.
Es valorarà bona presència i experiència com
a venedor . Imprescindible vehicle propi.
Si estàs interessat envia el teu
CV a l'adreça de correu:
rrhh@pymesolutions365.com

20 h PARTIT DE FUTBOL –
Memorial Pedro López
Partit entre la UD Montserrat
i el FC Sant Quirze del Vallès
Ho organitza: UD Montserrat.
Al camp de futbol de les Comes.
21.30 h SOPAR DE CERCANIT. Amb botifarra i pa amb
tomàquet.
Ho organitza: Assoc. Juvenil
La Coll@nada.
A la plaça de Sant Miquel
21.30 h Concert de TOMEU
PENYA, amb l’espectacle
acústic “20 anys d’illes dins un
riu”
A la plaça de Pius XII
22:00 h #DEPUTUCOOL el
xou més esbojarrat i compromès de The Chanclettes. És
un retrat hilarant de la societat que ens envolta i de temes
socials i polítics d’actualitat,
amb els seus famosos TúrmixPlayback’s, ball, paròdies, i
humor irreverent, molt! Cabaret contemporani cosmopolita
amb denominació d’origen...
en català, of course!
Al Teatre Municipal l’Ateneu
(vegeu venda d’entrades).

D E L’A N O IA

22 h TEATRE D’HUMOR:
“HOTOT” de Marcel Tomàs
i Cascai Teatre. Un espectacle d’humor total, imprevisible
i sorprenent, ple de situacions
altament divertides amb un
dels millors actors còmics del
país, que es posa el públic a
la butxaca des del primer moment.
Al Teatre de l’Aurora (vegeu
venda d’entrades).

Antoni.
01:30 Kodul (Ska-Rock)
03:00 ZOO (ritmes electrònics, rap)
04:30 Biano Dj ((dubstep,
techno, electro, patxanga)
Ho organitza; Assoc. Juvenil La Coll@nada en col·
laboració amb el Departament
de Joventut.
A l’espai de barraques, carrer
Dr. Joan Mercader

23 h CERCANIT
L’espectacular correbars de
Festa Major torna als carrers
d’Igualada.
Inscripcions a l’inici, a la pl.
Sant Miquel.
Recorregut: pl. de Sant Miquel, pl. de Pius XII, c. Custiol, c. Nou, pl. de la Creu, rbla.
Sant Isidre, c. de Sant Magí,
c. del Clos, c. d’Òdena i pl. de
Cal Font.
Ho organitza: Assoc. Juvenil
La Coll@nada.

1:00h
80
PRINCIPALES.
Aquest grup rememora els
“hits” més exitosos dels 80,
cançons que van marcar una
època musical inoblidable.
A la plaça de la Creu

23.30 h ELS PETS: GIRA
3.0
#trespuntzero. Aquest
punter grup de Constantí torna a Igualada a fer que la nostra festa peti a ritme de rock
català després de més de
trenta anys a dalt dels escenaris.
A la plaça de cal Font
L’ENVELAT 2.0 (la nit de la
Coll@nada)
00:00 Ramastones (Premi
Baix Penedès del Track Vendrell 2014)
01:00 Baixada al Rec
Recorregut: pl. de Cal Font, c.
St. Magí, rbla Sant Isidre, pl.
de la Creu i baixada de Sant

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

Visites concertades
Sant Martí de Tous, 37 1r 1a IGUALADA
Tel. 938031326 · 617323989

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA
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TES. Recull de proves d’escalada amb els mètodes més
impensables i rebuscats.
Ho organitza: Ingravita.
A la plaça de Cal Font

DIUMENGE,
23 D’AGOST

20:00 h Els MOONWALKERS
presenten: “WE ARE THE
WORLD” tribut a Michael
Jackson. Un concert espectacle per apropar la música
d’aquest cantant a la canalla
i promoure valors com el respecte a la natura, l’ajuda als
desfavorits i la construcció
d’un món més just.
A la plaça de Cal Font

8 h MATINADES, amb els
grups de grallers dels Moixiganguers d’Igualada, els grallers de Dessota, els grallers
dels Falcons de Vallbona, els
grallers dels Geganters de Copons, els grallers de la Carpeta Verda.
Pel nucli antic de la ciutat
9 h XXV TORNEIG DE PETANCA
FESTA
MAJOR
D’IGUALADA. Torneig per doblets. Inscripcions mitja hora
abans. Ho organitza: Club Petanca Barri de Montserrat.
A les pistes de petanca del
carrer Repòs
9.15 h CERCAVILA D’ANADA A OFICI amb el Drac i
Víbria d’Igualada, Conxita
Teixidora; Tonet Blanquer i
els bessons Pia i Tomeu; capgrossos i gegants d’Igualada,
acompanyats dels grallers
Gallarda; l‘Àliga i el ball de
cercolets d’Igualada, ball de
pastorets d’Igualada i ball de
bastons d’Igualada. També hi
participen: la policia local de
gala, el penó de la Ciutat amb
els seus portadors; el Salero de la ciutat i la corporació
municipal i representants de la
Comissió de festes.
L’associació cultural Dessota
coordina els elements de la
imatgeria festiva no de foc.
Itinerari: rambla Sant Isidre, c.
Custiol, pl. Pius XII, c. de Santa Maria, pl. de l’Ajuntament,
c. del Born i pl. del Bruc.
Acte amb foc
10.00
h Itinerari poètic
“JOAN LLACUNA, EL POETA DE LA CIUTAT”. Passejada i lectura poètica pels
racons més emblemàtics de la
ciutat a través de l’obra poètica de Joan Llacuna, a càrrec
de Jordi Hervàs. Amb el su-

20 h CONCERT DE FESTA
MAJOR amb l’ORQUESTRA
MARAVELLA.
A la plaça de l’Ajuntament
port del Programa de millora
del barri de Sant Agustí.
Inici a la pl. del Rei
10 h OFICI SOLEMNE EN
HONOR A SANT BARTOMEU. Presidit per Mn. Josep
Mas i Busqué, amb la participació de la Schola Cantorum,
dirigida per Josep Miquel Mindan, i amb l’acompanyament
d’orgue a càrrec de Jonatan
Carbó. A l’ofertori tindrà lloc
el ball de l’àliga de la ciutat,
amb l’acompanyament musical d’orgue i dues tenores, interpretades per Olga Torra i M.
Antònia Pujol, sota la direcció
de Concepció Ramió. Després
del cant final dels goigs, el ball
de bastons farà el ball d’acatament al Sant.
A la Basílica de Santa Maria
A la sortida, es farà el lliurament de l’ESTAMPA DE
SANT
BARTOMEU,
que
aquest any és obra de Joan
Solé Oller, fotògraf igualadí.
La patrocina Gràfiques Lluc.
Seguidament,
TRADICIONALS ESPADATS a càrrec
dels Moixiganguers d’Igualada. REPIC DE CAMPANES
des de la Basílica i CERCAVILA D’ENTRADA A PLAÇA del

seguici popular. Recorregut:
pl. del Bruc, c. de Santa Maria
i pl. de l‘Ajuntament.
A la plaça de l’Ajuntament
Acte amb foc
12.15 h INICI DE L’EXHIBICIÓ CASTELLERA amb les
colles Colla Joves Xiquets de
Valls, Minyons de Terrassa i
els Moixiganguers d’Igualada.
AIGUA DE RIGAT, empresa
col·laboradora de la Festa, fa
possible aquest acte.
18 h XIV CAMPIONAT DE
BITLLES CATALANES ENTRE CLUBS DE CATALUNYA. Tothom hi pot participar
amb un mínim de 5 jugadors
per equip. Inscripcions una
hora abans. Ho organitza:
Club de Bitlles Igualada .
Al camp de bitlles del poliesportiu les Comes (davant de la
piscina coberta).
18 h Inauguració de la NOVA
GESPA del Camp de Futbol
Les Comes.
18.15 h PARTIT DE FUTBOL
DE FESTA MAJOR. Partit entre el Club de Futbol Igualada
i CF Balaguer. Ho organitza:

Club de Futbol Igualada.
Al camp de futbol de les Comes
18 h SARDANES amb l’Orquestra MARAVELLA.
A la rambla de Sant Isidre
18.30 h ESPAI LA XARXA
amb Marcel Gros i l’espectacle “Marcel Sol”. Ho coordina
La Xarxa d’Igualada.
Al carrer de Sant Jordi
19.30 VESPRES CANTADES
En honor a Sant Bartomeu
amb l’estrena d’una obra de
Carles Prat, compositor i tenor
igualadí.
Ho organitza: Parròquia de
Santa Maria.
A la Basílica de Santa Maria
20:00 LES 7 PROVES TON-

21.00 h VOL RAS presenta
DA CAPO. Un història d’humor sense paraules sobre les
anècdotes que passen darrere l’escenari. Una de les darreres oportunitats de veure
aquests còmics en acció.
Al Teatre Municipal l’Ateneu
(vegeu venda d’entrades).
21.15 h TEATRE D’HUMOR:
“HOTOT” de Marcel Tomàs i
Cascai Teatre.
Un espectacle d’humor total,
imprevisible i sorprenent, ple
de situacions altament divertides amb un dels millors actors
còmics del país, que es posa
el públic a la butxaca des del
primer moment.
Al Teatre de l’Aurora (vegeu
venda d’entrades).
21 h ESTIRA FORT. El joc de
la corda escalfa la plaça més
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roja! Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça del Pilar
21.30 h XARANGADA, música itinerant a càrrec de l’Associació Quatre Vents d’Igualada
a la rambla de Sant Isidre i al
nucli antic
22.30 h PLEASE EN CONCERT. La banda tribut d’U2
que reprodueix fidelment les
sensacions
que
transmet
aquest grup en directe, tant
musicalment, com visualment.
A la plaça de Cal Font
23 h LANCE AL PERNIL.
Competició de llançaments:
Cal agafar un pernil d’un salt.
Qui l’agafa se’l queda!
Ho organitza: Ingravita.
A la plaça de Cal Font
23 h LA PLAÇA MÉS ROJA.
Un any més la plaça més roja,
amb Miquel del Roig en concert. Ho organitza: Assoc. Juvenil La Coll@nada.
A la plaça del Pilar

1.00 h VA PARIR TOUR DE
RÀDIO FLAIXBAC. Torna un
any més aquesta festa musical amb els millors discjòqueis, humor, diversió, sessió
remember, etc.
A la plaça de Cal Font
4.00 h Dj Mònica Mira (Tech
–House Ibiza). La Dj amb
qui tothom vol passar una nit!
Mònica Mira fusiona gairebé
de forma hipnòtica el jazz, el
soul, el deep i el house más
vocal. Passió, ritme i qualitat
musical.
A la plaça de Cal Font
IGUALADA ROCK CITY’15
00h ANYTHING (metal alternatiu)
01 h EL DORADO (hard rock
clàssic)
02:30 h LOS TIKI PHANTOMS
(música surf i rock’n roll)
04 h BLOWFUSE (punk-rock)
Ho organitza: Associació Rock
City en col·laboració amb el
Departament de Joventut.
Espai barraques, carrer Dr.
Joan Mercader

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

05.00 h XOCOPARTY
Una xocolatada indescriptible... xocolata i festa a l’última
nit de barraques amb el descarat photocall
Ho organitza: Assoc. Juvenil
La Collonada.
A l’espai de barraques, carrer
Dr. Mercader.

LA REVETLLA
POPULAR DE
LES PLACES

DILLUNS,
24 D’AGOST

00 h ESPAI COUNTRY: Vine
a ballar line dance i a gaudir
de la música country.
A la rambla de Sant Isidre

10.00 h Itinerari poètic
“JOAN LLACUNA, EL POETA DE LA CIUTAT”. Passejada i lectura poètica pels
racons més emblemàtics de la
ciutat a través de l’obra poètica de Joan Llacuna, a càrrec
de Jordi Hervàs. Amb el suport del Programa de millora
del barri de Sant Agustí.
Inici a la plaça del Rei

00 h ESPAI DE BALL amb
l’ORQUESTRA
MARAVELLA, nominada la millor formació de ball de Catalunya,
amb un repertori actualitzat
i diferents estils i registres.
Benvinguts balladors i balladores! Abans de la mitja part
es farà el ball del fanalet.
A la plaça de l’Ajuntament
00 h TORNEN ELS 80’s
A la plaça de Pius XII
00
h
MARABUNTA de
Guillem Albà & The all in
orchestra. Un show de clown,
catapultat per la millor música
en directe, descontrol i disbauxa amb classe per a tota la
família. Ho coordina La Xarxa
d’Igualada.
Al carrer Sant Jordi
00 h HOTEL COCHAMBRE.
La formació que ha revolucionat el panorama de la festa
i els grups de versions. Naturalitat, talent, elegància i picardia.
A la plaça de la Creu

D E L’A N O IA

12 h “ESCUMA A LA CARTA”, espectacle d’animació i
escuma, a càrrec d’Els Farsants. Ho coordina la Xarxa
d’Igualada.
A la plaça de l’Ajuntament
18.00 h MISSA CANTADA
En honor a Sant Bartomeu,
escrita pel compositor igualadí
Jordi Marcè i dirigida per Josep Miquel Mindan.
Ho organitza: Parròquia de
Santa Maria.
19.00 h PROCESSÓ DE
SANT BARTOMEU. Amb els
trabucaires d’Igualada “Els
voladors“; el drac d’Igualada
i la víbria d’Igualada amb els
Diables d‘Igualada; el ball de
Sant Miquel i els Diables; els
Moixiganguers d’Igualada, el
Tonet Blanquer i la Conxita

Teixidora amb els seus grallers; Gegants de Sant Ignasi
amb els grallers d’Igualada;
els nanos d’Igualada, Gegants
de la ciutat amb els grallers
de Dessota; l’Agrupació Folklòrica amb el Galop de la Gitana, acompanyada amb els
grallers Gallarda d’Igualada;
àliga d’Igualada, acompanyada pels seus músics; Bitrac

Dansa amb el ball de cercolets
i el ball de cavallets d’Igualada, acompanyats pels grallers
de Santa Madrona; ball de
cercolets d’Igualada; ball de
pastorets d’Igualada; ball de
bastons d’Igualada; Moixiganguers d’Igualada; banderes de
barris i gremis; portants d’honor, imatge de Sant Bartomeu;
penó de la ciutat a cavall, amb

els portadors d’enguany, la
Schola Cantorum d’Igualada;
Salero i autoritats amb la Banda de Música d’Igualada.
L’Associació Cultural Dessota
coordina els elements d’Imatgeria festiva no de foc. Acte
organitzat amb la col·laboració
de la FESTHI, Federació del
Seguici Tradicional i Històric
d’Igualada.
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FESTA MAJOR 2015 . ACTES DE FOC
MARC CASTELLS I BERZOSA, alcalde president de l’Ajuntament d’Igualada, atesa la celebració de Correfocs i cercaviles on el foc és protagonista durant la Festa Major d’Igualada,
FAIG SABER:
Durant la celebració dels correfocs i les cercaviles amb utilització de pirotècnia, previstos per aquesta Festa Major, es recomana als veïns
i propietaris d’establiments situats en les zones de pas i als participants en el correfoc, que tinguin en compte, a l’efecte de garantir la
seguretat de les persones i dels béns i per tal d’evitar conseqüències negatives, les següents mesures de seguretat:
- No aparqueu cotxes en els itineraris de les cercaviles.
- Mantingueu Portes i finestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no tenir roba estesa o
altres elements com banderes, etc.
- No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent
- No llenceu aigua fins que no s’hagi acabat l’actuació
- No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic
- No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.
- Dipositeu la brossa produïda en contenidors i/o allunyada de l’itinerari.
Els integrants dels grups de foc adoptaran les màximes precaucions en la manipulació del material pirotècnic i seguiran les següents
mesures de seguretat:
- Utilitzar vestits i calçats resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i
per evitar-ne els danys
- No acumular més de tres correcames a la mà durant l’actuació, mantenir-ne les metxes recollides dins la mà i mantenir aquesta protegida del paraigua de foc.
- Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i
s’han de situar darrere del grup de foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada sobre
l’espatlla en una bossa no hermètica.
- Mantenir les distàncies de seguretat respecte altres grups de foc.
- Mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors
- Respectar el recorregut marcat per l’actuació i no envair els llocs on hi ha espectadors, els portals o llocs similars.
Els Correfocs, cercaviles de foc i actes amb pirotècnia que se celebraran durant la Festa Major d’aquest any, són:
DIVENDRES, 21 d’agost. TRASLLAT DE SANT BARTOMEU, a les 12.30h.
Recorregut: c/ del Roser, pl. de Pius XII i c/ Sta. Maria i pl. Bruc
DIVENDRES, 21 d’agost. CERCAVILA MENUDA, a les 19h.
Recorregut: pl. Cal Font, c/ Aurora, c/ Sant Magí, rbla. Sant Isidre, c/ Custiol, pl. Pius XII, c/ Sta. Maria i pl. Ajuntament
DIVENDRES, 21 d’agost. VERSOTS I BALL PARLAT, a les 21h.
Recorregut: pl. Ajuntament.
DIVENDRES, 21 d’agost. CORREFOC, a les 23h.
Recorregut: Pl. Sant Miquel, c/ Sant Roc, c/ Sant Sebastià, pl. de la Creu, c/ Sant Simplici, c/ Sant Agustí, Trav. Gomis, c/ Sant Ignasi,
c/Creueta, c/ dels Traginers i pl. dels Traginers.
DISSABTE, 22 d’agost. CERCAVILA TRADICIONAL, a les 18h.30’
Recorregut: c/ Sta. Maria, Pl. Pius XII, c/ del Roser, pl. del Rei, c/ Sant Jordi, rbla. Grl. Vives, rbla. Sant Isidre, c/ Garcia Fossas, pl. de la Creu,
c/ de l’Argent i pl. Ajuntament.
DISSABTE, 22 d’agost. VERSOTS I BALL PARLAT.
Recorregut: Pl. Ajuntament
DIUMENGE, 23 d’agost. CERCAVILA D’ANADA A OFICI, a les 9.15h.
Recorregut: Rbla. Sant Isidre, c/ Custiol, pl. Pius XIIè, c/ Sta. Maria, pl. Ajuntament, c/ del Born i pl. del Bruc
DILLUNS, 24 d’agost. PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU, a les 19h.
Recorregut: Pl. del Bruc, c/ Sta. Maria, pl. Pius XIIè, c/ Custiol, Rbla. Sant Isidre, c/ Garcia Fossas, pl. de la Creu, c/ Argent, pl. Ajuntament,
c/ del Born, pl. del Bruc
DILLUNS 24 d’agost. PIROMUSICAL, a les 23h.
A la plaça de Cal Font
Tot això ho faig públic per al coneixement general i per al seu compliment.
L’ALCALDE
Igualada, 18 d’agost de 2015

Ajuntament

d'Igualada
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Recorregut: pl. del Bruc, c. de
Santa Maria, pl. de Pius XII, c.
de Custiol, rbla de Sant Isidre,
c. de Garcia Fossas, pl. de
la Creu, c. de l’Argent, pl. de
l’Ajuntament, c. del Born i pl.
del Bruc.
La processó culmina amb l’ARRIBADA de Sant Bartomeu a
la plaça de l’Ajuntament. Finalitza a la plaça del Bruc amb
l’ENTRADA de la imatge a la
basílica de Santa Maria, on es
cantaran els Goigs.
Acte amb foc.

20 h BALLADA DE SARDANES amb la Cobla Ciutat de
Tàrrega. Ho coordina l’Agrupació Sardanista d´Igualada.
Al lateral de Cal Font/Clos
23 h PIROMUSICAL. A càrrec
de l’empresa Pirotècnia Igual.
A la plaça de Cal Font
23.45 h EL TONET I LA
CONXITA SE’N TORNEN A
LA FEINA I ADÉU-SIAU FESTA. Demà tornem a la feina i
després de la festa els bessons Pia i Tomeu, i en Tonet i
la Conxita se’n tornen cap al
Museu. Durant el trajecte, qui
ho desitgi els podrà dur.
Ho coordina: Associació Cultural Dessota.
Itinerari: pl. de l’Ajuntament,
trv. de Sant Sebastià, portal
d’en Vives, pg. de les Cabres,
baixada de St. Nicolau i c. de
Joan Mercader.

19 h TEATRE D’HUMOR:
“HOTOT” de Marcel Tomàs i
Cascai Teatre.
Un espectacle d’humor total,
imprevisible i sorprenent, ple
de situacions altament divertides amb un dels millors actors
còmics del país, que es posa
el públic a la butxaca des del
primer moment.
Al Teatre de l’Aurora (vegeu
venda d’entrades)

01.00 PUJADA DE CADIRES
AL CLEIN. Després de la tornada d’en Tonet a la feina, vine
al fi de festa de la Collonada
amb la tradicional pujada de
cadires al Clein. Ho organitza:
Assoc. Juvenil La Coll@nada
A la rambla Sant Isidre.

19.30 h CANTADA D’HAVANERES amb el tercet ARJAU, un dels grups més joves
de Palafrugell. La Comissió
de Festes del barri de la Font
Vella prepararà el rom cremat.
A l’amfiteatre del parc de l’Estació Vella

Venda d’entrades i notes d’interès
TEATRE MUNICIPAL
L’ATENEU:
Fins al diumenge 23 d’agost
Punt de Difusió cultural i turística d’Igualada
c/ de Garcia Fossas, 2 (pl. de
la Creu - c/ Nou). 08700 Igualada. Tel 93 801 91 16 turisme@aj-igualada.net
Horari de venda d’entrades:
de dilluns a diumenge de 18 a
21h i dissabte i diumenge al
matí d’11 a 14 h. Aquest servei
no aplica cap taxa.
TAQUILLA DEL TEATRE
MUNICIPAL L’ATENEU:
Passatge Vives, s/n. 08700
Igualada. Horari: el mateix dia
de la funció, una hora abans
de l’espectacle es vendran les

entrades de l’espectacle que
es programi aquell dia.
PREUS:
The Chanclettes presenta
#DPutuCooL: Dissabte, 22
d’agost, a les 22 h. Preu: 15,
12 i 10 €
Vol-Ras presenta Da Capo:
Diumenge, 23 d’agost, a les
21 h. Preu: 15, 12 i 10 €
www.ticketea.com
TEATRE DE L’AURORA:
Una hora amb Hausson: Divendres 21 d’agost. Preu: 15
€ amb copa de cava inclosa
(12 € amb els descomptes habituals)
Hotot: Dissabte 22, diumenge
23 i dilluns 24 d’agost. Preu:
15 € (12 € amb els descomp-

tes habituals)
Per Internet sense comissions
a www.teatreaurora.cat. A la
taquilla des d’una hora abans
de cada funció.
Més informació al 938050075 i
www.teatreaurora.cat
ALTRES ACTIVITATS
I-BLOC COMPETICIÓ OBERTA D’ESCALADA
Inscripcions el mateix dia o a
Ingravita, carrer de Sebastià
Artés, 29.
Preu: 12 €/nen i 15 €/adult.
Inclou samarreta i sorteig material
IMATGERIA FESTIVA DE LA
CIUTAT
Es podrà visitar des del divendres 21 fins al dilluns 24
d’agost, al vestíbul de l’Ajunta-

ment, sempre que no estiguin
fent alguna sortida.
ACTES AMB FOC
Es recomana als comerços
ubicats en els recorreguts que
tapin vidres i marbres dels
aparadors amb fustes i cartrons. Per al correfoc s’aconsella dur roba de cotó i màniga llarga, ulleres de protecció,
barret de palla i mocadors al
cap i la cara.
TRÀNSIT DE VEHICLES
La rambla Sant Isidre es tallarà al trànsit des de les 19h del
dijous 20 d’agost, fins a les 2
de la matinada del divendres
21 d’agost, i des de les 18 h
del divendres 21 d’agost fins a
les 2 del dimarts 25 d’agost.
També es tallarà en cas d’acti-

vitats puntuals. Recordem que
cal respectar les senyalitzacions de prohibició d’aparcament per al bon funcionament
dels actes, les cercaviles i el
correfoc.
HORARIS ESPAIS CULTURALS
Museu de la Pell. Avui divendres de 10 a 14 h. Caps de
setmana i festius d’11 a 14 h.
Dilluns tancat
Biblioteca Central. Matins, de
dimarts a divendres: de 10 a 1.
Tardes, de dilluns a divendres:
de 17 a 20.30 h
Punt de difusió cultural i turística-Sala d’Exposicions. Avui
divendres de 19 a 21 h i dissabtes i diumenges d’11 a 14 i
de 18 a 21 h.
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Creu en els beneficis del set
de microexfoliació de MaryKay
i aconsegueix una pell radiant
per la Festa Major
Creu en els beneficis!
Com més aviat comencis
a fer servir el Set de
Microexfoliació de Mary
Kay, més aviat veuràs
els resultats. El set ajuda
a combatre les línies
fines i refinar els porus
de manera que puguis
gaudir d’una pell bonica i
llisa a l’instant.
El primer pas és un
refinador
avançat
que conté ingredients
exfoliants clau usats per
dermatòlegs per vigoritzar
la pell immediatament.
Aquest procés ajuda a
disminuir l’aparença dels
porus i nodreix la pell
des de dins incrementant
la
microcirculació.
Això porta oxigen a la
superfície de la pell,
aconseguint un aspecte
radiant.

El segon pas és un
restaurador que alimenta
la superfície de la pell amb
un complex de tres tes
exclusiu, a més d’altres
vitamines, antioxidants i
antiirritants que nodreixen
la pell suau i llisa revelada
per l’aplicació del primer
pas.
Els productes han estat
concebuts per funcionar
junts i ajudar a maximitzar
els seus beneficis per
combatre
l’envelliment,
protegir
contra
la
contaminació del medi
ambient, alleujar la pell i
equilibrar-la, unificar-ne el
to i disminuir eficaçment la
mida dels porus i els punts
negres
Aquesta
Festa
Major
Revela la bellesa de la
teva pell amb aquest
increïble set!

Mar Hernández empresària de l’equip d’Olga Jiménez, va rebre a Igualada el
seu nou mini by MaryKay
Mar Hernández és la guanyadora d’un dels guardons més importants de
la companyia: el Mini By
MaryKay. La Mar va conèixer Mary Kay com a
clienta i ara gaudeix de
tots els avantatges de ser

empresària. Ella és el clar
exemple de com Mary Kay
enriqueix la vida de les dones a través d’un gran producte, un servei exclusiu i
una oportunitat de carrera
professional única. Moltes
felicitats!

Mar Hernández, nova conductora del mini (a l’esquerra) amb la seva
companya la també empresaria Yanet Roque
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Olga Jiménez i dues empresàries
del seu equip, Conxa Hijós i
Marta Bellés seleccionades entre
més de 50.000 dones per asistir
al seminari de dallas 2015
A mitjans de juliol Olga Jiménez va viatjar com a
nova Empresària Nacional
juntament amb dues empresàries del seu equip,
Conxa Hijós i Marta Bellés,
al Seminari que Mary Kay
celebra a Dallas, seu central de la companyia
Durant el mes de juliol el
repicar de talons i el rugir
dels motors dels Cadillacs
roses de les 27,000 assistents que arriben al Centre
de Convencions és el so
habitual de Dallas. L’esdeveniment inclou cinc conferències consecutives i és
un dels més grans al nord
de Texas en termes d’assistència i impacte econòmic
“Després de tres anys en
què hem superat la nostra
marca de creixement en
vendes i ens hem convertit en una companyia de $
4 mil milions de dòlars a
nivell mundial, el Seminari
és un dels esdeveniments
més importants -va afirmar
Laura Beitler, Vicepresidenta de Reconeixement
i Esdeveniments de Mary
Kay Inc -. Dones de totes
les edats i orígens diversos
segueixen gaudint de la
llibertat i la flexibilitat d’un
negoci Mary Kay a tot el
món”
Tot i que tradicionalment
la convenció és coneguda
per donar reconeixement
i motivar les Consultores
de Bellesa Independents,
també és una oportunitat
per contribuir a la societat.
Des de preparar paquets
d’ajuda al centre de convencions per als albergs de
víctimes de violència domèstica, fins donar vestits
professionals per a dones
necessitades.
El tema del Seminari, “Descobreix el que t’apassiona”,
convida les Consultores
a descobrir el que les fa
sentir-se belles i segures
de sí mateixes. Durant l’esdeveniment d’aquest any,
es van atorgar més de $ 5
milions en reconeixement i
premis
Durant més de 50 anys
Mary Kay ha ofert productes irresistibles, un impacte

positiu a la societat i una
oportunitat gratificant. Amb
3,5 milions de Consultores
de Bellesa Independents
Mary Kay i $ 4 mil milions
en vendes anuals al món,
Mary Kay és una marca de
bellesa i una companyia de

venda directa destacada
en més de 35 mercats a
nivell mundial. Descobreix
el que t’apassiona a Mary
Kay contactant amb la teva
consultora de bellesa o si
lo la tinguessis amb Olga
Jiménez.

Les consultores de bellesa indep. de
Mary Kay de l’equip d’Olga Jiménez us
desitgem molt bona Festa Major!
Olga Jiménez Muntané
Empresària Nacional
Independent de Mary Kay
630670239
olgajimenezmk@gmail.com
www.olgajimenez.es

26

Igualada

DIVENDRES
21 d’agost de 2015

D E L’A N O IA

Interessants propostes teatrals i d’espectacles
REDACCIÓ / LA VEU

Ja es poden adquirir les entrades per als espectacles de
Festa Major del Teatre Municipal l’Ateneu al Punt de Difusió
Cultural i Turística d’Igualada
(c/ Garcia Fossas, 2), en horari de 18 a 21h i dissabte i
diumenge al matí d’11 a 14h.
Les localitats per aquests dos
espectacles tenen uns preus
de 15, 12 i 10 euros. També
es poden comprar anticipadament a www.ticketea.com i,
el mateix dia de la funció, una
hora abans de l’espectacle a
la taquilla teatre.
The Chanclettes celebren
vint anys amb DPutuCooL
Dissabte 22 d’agost, a les 22h,
The Chanclettes celebren les
dues dècades de carrera a les
mitges amb DPutuCooL. L’espectacle es va estrenar l’estiu
passat a El Molino i va obtenir
un gran èxit de crítica i públic.
L’any 1994 una colla d’amics
del Casal Lambda van crear The Chanclettes al teatre
Llantiol i el 1995 van presentar el seu primer espectacle,
Multi-Medias, que va fer gira
per Catalunya i la resta de
l’Estat. Altres espectacles de
la companyia han estat Les
reines d’Orient... menudo Belén (1998), Gone with the wig
(Allò que la perruca s’endugué) (2000), RGB, Una triangular comèdia (2002), Detritus
còsmicus (2004), Discomòbil
(2006) o Gold (2008). Amb
l’espectacle Made in the Paral·

De Pas.

The Chanclettes.

lel (2010) reobren el Teatre el
Molino i l’obra es prorroga fina
a l’estiu del 2011. Per a la sala
Metro preparen posteriorment
On the Air (2013).
Per a celebrar el seu vintè aniversari han creat l’espectacle
més transgressor i provocador, DPutuCooL. The Chanclettes o, el que és el mateix,
Josep Coll, Xavier Palomino
i Josep M. Portavella, s’han
tornat a reinventar. Anuncien
l’espectacle com “el millor cabaret contemporani cosmopolita amb denominació d’origen
(català, of course) que pots
trobar a Catalunya. Va aconseguir un 100% d’ocupació
(lo hemos petao) durant molts
mesos a El Molino gràcies
al boca-orella. El boca-boca
nos los reservamos para cuando vengais al Teatre Municipal l’Ateneu, so putty’s. The
Chanclettes, amb Brigitte Lamoure & La Mega Pubilla, la
vedette més famosa que ha

parit Els Prats del Rei, prometen un espaterrant xou des del
minut zero, un retrat hilarant
de la societat que ens envolta
with social & polithical issues
d’actualitat, amb dancing, paròdies i humor irreverent”.
Vol-Ras s’acomiada dels escenaris amb Da capo
El diumenge, 23 d’agost, a les
21h, Joan Faneca i Joan Segalés porten l’espectacle Da
Capo a la seva última gira,
després de trenta-cinc anys

Marcel Gros.

d’actuacions i més de 3.600
funcions. Vol-Ras es va formar l’any 1980 amb el també
actor Joan Cusó i, des dels
seus inicis, els membres de
la companyia compaginen
la seva activitat com a professors de mim en diversos
centres de Barcelona i Catalunya, col·laboracions en
diversos espais de televisió i
la creació d’una vintena d’espectacles, com ara Cavallet
d’il·lusions (1980), El cas de

la patata rossa i altres pantomimes (1981), Flight (1983),
Strip-tease (1984), Oh! Stress
(1987), Insòlit (1989), Pssssh (1992), Gagmania (1995),
Intríngulis (1997) amb l’actor igualadí Toni Closa, GGP.
Gestos, ganyotes i posturetes
(1998) i Violeta violada (2000)
amb l’actriu igualadina Íngrid
Domingo. En els seus últims
espectacles els havia acompanyat l’actor Xavier Amatller
‘Notxa’: Again, again (2001),

Guillem Albà & The all in Orchestra.

LA GAMMA MÉS AMPLIA DʼEQUIPS
INDUSTRIALS NOUS I DʼOCASIÓ

ROSICH MOTORS, S.L. - Av Països Catalans, 30 - Pol.Ind. Les Comes - 08700 Igualada
Tel . 938033650 - Fax. 938051842 - www.rosichmotors.com
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Bon Voyage (2003), Mondomono (2005) Canguelis (2007)
SGAG. Societat General d’Aigües Globals (2009) i Murphy.
Tragèdia a Handsome House
(2011).
Da capo és una proposta que
els fa tornar als seus orígens,
a l’essència del més genuí
estil Vol-Ras. Humor gestual,
sense paraules, amb molta
música i grans dosis d’imaginació. La precisió tècnica en
els moviments, la varietat de
recursos humorístics, el rigor
i la subtilesa interpretativa i
la cura de la posada en escena són la base sobre la qual
la companyia ha creat el seu
propi estil des dels anys ‘80.
Us heu preguntat mai què passa darrere els decorats? Dos
tècnics d’escena viuen al seu
aire un concert, la seva preparació, els accidents, les seves
inquietuds i les il·lusions, els
conflictes de relació, la seva
fantasia, la rebel·lió dels objectes, el servei de la funció,
tot un món.
Espectacles gratuïts
Les propostes teatrals de Festa Major es completen amb la
programació especial del Teatre de l’Aurora i amb tres alternatives més impulsades des
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Vol-Ras s’acomiada dels escenaris.

de l’àrea de Promoció Cultural
de l’Ajuntament: De pas, Marcel Sol i Marabunta.
Gràcies al Programa de Millora del Barri de Sant Agustí i el
suport del Programa.cat del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i de
l’Oficina de Difusió Artística de
la Diputació de Barcelona, el
divendres 21, a les 21:30h, els
assistents als actes de la Fes-

ta Major podran gaudir amb
De pas, un espectacle gratuït.
Al seu darrere hi ha La Industrial Teatrera, una companyia
de teatre i circ, creada el 2002
pel badaloní Jaume Navarro
i la madrilenya Mamen Olías,
que busquen comunicar-se
amb el públic a través del riure, el somriure i les emocions
i que, per aconseguir-ho, utilitzen per a la seva interpretació

tècniques de circ i de teatre de
carrer i de clown. De pas, és
com la pròpia vida en clau de
pallasso. Un espectacle sobre
el cicle de la vida sense text,
en un espai circular com el
món, com la vida. Un espectacle que ha estat a Alemanya,
França, Itàlia, Holanda, Àustria, Suècia, Dinamarca, Espanya i Portugal.
També són gratuïts els es-
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pectacles del diumenge, 23
d’agost, al carrer Sant Jordi,
Marcel Sol de Marcel Gros i
Marabunta de Guillem Albà &
The all in Orchestra, espectacles coordinats pel grup La
Xarxa d’Igualada. Marcel Sol
és un espectacle senzill, elemental i original. Un pallasso,
el Marcel Gros, no vol estar
sol i es presenta amb tota la
seva sensibilitat, bestiesa i
innocència. Jugant a fer espectacles, agafa la música, la
màgia i el mim i els converteix
en un joc. Una proposta familiar adreçada als infants a partir
de 3 anys, des de les 18:30h.
Guillem Albà & the All In
Orchestra, de la seva banda,
presentaran el seu xou a les
00h de la nit de diumenge a
dilluns. Marabunta és bogeria,
és descontrol amb classe.
L’espectacle és un xou de
clown, enèrgic i energètic, catapultat per la millor música en
directe. Cançons pròpies amb
absurds on res no té sentit i
tot és possible. És el caos del
pallasso. Marabunta ha estat
Premi Fundació Catalunya La Pedrera 2015 al millor espectacle de la 26a edició de
La Mostra d’Igualada i Premi
del Públic de la Fira de Titelles
de Lleida 2014.
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Humor al teatre de l’Aurora amb Hotot, i avui divendres, última
actuació del mag Hausson
REDACCIÓ / LA VEU

tador amb la seva complicitat
i el submergeix en un univers
ple de situacions altament divertides i histriòniques, però
alhora tendres i entranyables.
A Hotot es van succeint una
sèrie d’esquetxos absurds, inversemblants i molt divertits,
en els quals Marcel Tomàs
dóna vida a protagonitzats per
uns personatges plens d’entusiasme que no es rendeixen
mai, encara que tot els hi surti
al revés. No busquen problemes, però se’ls troben constantment. I Marcel Tomàs els
hi dóna vida a través del seu
domini virtuós del gest, utilitzant sempre l’humor com a fil
conductor i estant molt atent a
la reacció del públic, fent així
que cada funció sigui única i
irrepetible.

La màgia i l’humor seran les
protagonistes del cartell que
el Teatre de l’Aurora ha preparat dins la Programació de
la Festa Major. La sala independent igualadina ofereix
dues propostes molt amenes
i entretingudes, adreçades
a tots els públics, per passar
una molt bona estona aquests
dies festius. Els espectadors
podran gaudir -avui divendres- de l’elegància i el virtuosisme del Mag Hausson, un
dels mags catalans amb més
prestigi internacional; i de l’humor del Marcel Tomàs, un dels
showmen més divertits del
país, des de demà dissabte i
fins dilluns.
Màgia a la carta
El mag Hausson torna a
l’Aurora amb Una hora amb
Hausson, un espectacle de
màgia en el qual destil·la l’elegància i l’habilitat tècnica que
l’han convertit en un dels il·
lusionistes més virtuosos de
d’Europa. Un espectacle de
màgia a la carta, en el qual els
espectadors podran escollir
els números que voldran veure. Un espectacle amb efectes
d’avui i de sempre, des dels
clàssics amb cartes a d’altres
fins a l’especialitat de Haus-

El mag Hausson.

Hotot, un espectacle interpretat per Marcel Tomàs.

son: la manipulació. Una hora
de màgia de prop i a la carta
per assaborir una vetllada fascinant, sorprenent i divertida
per a grans i petits.
Hausson, col·laborador habitual de Joan Brossa, és un
dels il·lusionistes catalans
amb més prestigi internacional. La seva trajectòria artística s’ha orientat cap a la màgia escènica, especialitat amb

què ha recorregut diversos
països com Espanya, França,
Alemanya, Àustria, Anglaterra, Gal·les, Portugal, Xile o
Brasil. La seva carrera professional ha estat distingida amb
diversos premis i guardons,
entre els quals cal destacar
el 1r Premi Internacional de
Montecarlo, el 1r Premi Nacional de Manipulació o el Premi
Sebastià Gasch de music hall

com a màxim representant de
l’il·lusionisme europeu a Catalunya.
Hotot, per fer-se
un fart de riure
La segona proposta del Teatre de l’Aurora per a la Festa
Major d’Igualada és Hotot, de
Cascai Teatre, un espectacle
creat, dirigit i interpretat per
Marcel Tomàs, un dels millors
actors còmics de Catalunya.
Amb aquest treball, estrenat en el Festival Temporada
Alta de Girona el 2012, va
ser guardonat amb el Premi
BBVA de Teatre 2013 al Millor
Espectacle i al Millor Actor,
després de passar per diferents festivals internacionals
d’Espanya, Portugal i Itàlia, i
de rebre l’aplaudiment unànime crítica i públic. Hotot és un
espectacle d’humor total, imprevisible i sorprenent, en què
Marcel Tomàs, amb una gran
capacitat per fer riure i captivar el públic, atrapa l’espec-

Horaris i preus
Les representació d’Una hora
amb Hausson es farà avui
divendres 21 d’agost a les
21:30h. Els preus de les entrades són: 15€ (12€ amb els
descomptes habituals), amb
copa de cava inclosa.
Les representacions d’Hotot
es faran demà dissabte 22
d’agost a les 22:00h; diumenge 23 d’agost a les 21:15h, i
dilluns 24 d’agost a les 19:00h.
Els preus de les entrades són:
15€ (12€ amb els descomptes habituals).
Les entrades es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la
plaça de Cal Font) una hora
abans de cada funció. També
es poden reservar prèviament
trucant al 938050075 exclusivament el dilluns 17, dimarts
18, dimecres 19 i dijous 20
d’agost, de 18 a 19 h. Més informació a www.teatreaurora.
cat. Descompte del 25% presentant el carnet de subscriptor de La Veu.

www.ajudalowen.org
Mitjançant ingrés o transferència bancària
Entitat: La Caixa - Titular: Associació Ajuda l'Owen CCC .: ES62 2100 0001 0102 0098 6175
Nº BIC / CODI SWIFT: CAIXESBBXXX
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Antonio Artés, l’home que va portar l’aigua corrent a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

L’igualadí Antonio Artés i Puig
(1853-1927) va ser un dels
homes que més va fer perquè
el progrés arribés a Igualada
a finals del segle XIX. Com a
contractista d’obres públiques
va tenir un paper decisiu en
l’arribada del tren a la ciutat i
va ser qui construir la primera xarxa d’abastament d’aigua corrent. A més de portar
el tren i l’aigua, també va ser
el responsable de la xarxa de
clavegueram d’Igualada i de
la construcció de nombroses
infraestructures arreu del país.

Després de restar molts anys
en l’oblit, l’Ajuntament d’Igualada homenatja ara dins dels
actes de la Festa Major d’Igualada aquest igualadí fundador
d’Aigües Artés i besavi de l’extensa família d’igualadins Enrich i Murt.
L’exposició va ser iniciativa del
tinent d’alcalde Josep Miserachs, recentment traspassat,
i ha estat duta a terme pel dissenyador Ramon Enrich i per
la periodista Marina Llansana.
A més de repassar la biografia d’Antonio Artés, l’exposició
mostra com era la Igualada de
finals del segle XIX i principis

La mostra, que permet veure com era
la ciutat a finals del
segle XIX, s’inaugura
avui divendres
al Museu de la Pell

del segle XX i fins a quin punt
va canviar la vida quotidiana

dels igualadins quan van canviar la diligència de cavalls pel
tren i quan van poder deixar
d’anar amb el càntir a la font
per poder obtenir aigua sols
obrint l’aixeta.
La mostra inclou també un
muntatge audiovisual realitzat

per Marc Vila, que revela imatges de l’antiga estació de tren
al capdamunt del Passeig Verdaguer que fins avui no havien
vist la llum.
L’exposició Antonio Artés i
la transformació d’Igualada
s’inaugura avui divendres, 21
d’agost a les 18:30h, dins els
actes de la Festa Major i es
podrà veure a la sala d’exposicions del Museu de la Pell
fins el dia 27 de setembre. A
l’acte d’inauguració es distribuirà gratuïtament el catàleg
de l’exposició, del qual se n’ha
fet una edició limitada.

Més exposicions de pintura, gravats i fotografia
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada plasmada a través
de diferents tècniques, com la
fotografia, la pintura o el gravat, serà la protagonista de
les exposicions que es podran
veure en el marc de la Festa
Major d’Igualada.
Arqueologia d’un clixé. Memòria visual i emocional
d’Igualada. Es tracta d’una
exposició de Marilú Martínez i
Maria Santfores que es podrà
veure entre el 20 d’agost i el
13 de setembre, a l’Empremta
(c/ Santa Maria, 12). La inauguració de l’exposició, organitzada per l’Institut Municipal
de Cultura (IMC) i Ajuntament
d’Igualada i que ha comptat
també amb la col·laboració
de Roger Ribera Bonastre, es
durà a terme el dia 20 a les
17:45 h. La mostra recull 21
gravats generats a partir de
7 plaques clixé en els que es
veuen racons i motius relacionats amb Igualada.
Les autores de l’exposició van
ser les guanyadores el juliol
passat de l’ajut Igual’ART, dotat amb 2.000€, i que atorga
l’Institut Municipal de Cultura
amb l’objectiu de promoure i
estimular la creació artística
a nivell local. Les persones
interessades a concórrer a la
nova convocatòria d’aquests
ajuts, que té com a termini el
30 de setembre, poden consultar les bases al web de
l’Ajuntament: http://www.igualada.cat/ca/regidories/entorni-promocio-cultural/cultura/
ajut-a-projectes-darts-visualsigualart-2015-16.
Les fotos del ‘noi de les fotos’. Fotografies del Pau
Corcelles sobre els Moixiganguers d’Igualada. La
mostra es podrà veure a del
19 d’agost al 6 de setembre.
Batejat amb el sobrenom de

‘El Noi de les fotos’ per la canalla de l’entitat, Pau Corcelles és el moixiganguer que
intenta retratar el dia a dia de
la colla castellera, que s’està
consolidant com una de les
importants del país.
Els castells són força, equilibri, valor i seny, però també
són alegria, emoció, amistat
i festa i “El Noi de les fotos”
sempre està disposat a captar
aquest sentiment. L’exposició
està organitzada per l’IMC i
Ajuntament d’Igualada i s’inaugurarà dimecres 19 d’agost,
a les 19:30h a la Sala Municipal d’Exposicions (c/ Garcia
Fossas, 2).
Centenari del pintor igualadí
Joan Pelfort i Planell (19152003). Es podrà veure fins el
6 de setembre al Portal del
Llevador (carrer Concepció,
13). L’exposició, organitzada
per IMC i Ajuntament d’Igualada, s’inaugurarà dimecres,
19 d’agost a les 18:30h. Amb
aquesta mostra es vol commemorar els 100 anys del naixement d’un gran paisatgista i
aquarel·lista igualadí, que va
ser conegut a la ciutat com ‘el
pintor de Montserrat’ ja que en
els seus inicis pictòrics es va
dedicar preferentment a plasmar sobre el paper paisatges
montserratins i durant anys,
les seves lluminoses aquarel·
les es van prodigar per tots
els racons de la ciutat. En l’exposició també es podrà veure
com més endavant Pelfort va
evolucionar cap a la pintura a l’oli fent gala de la seva
destresa amb una paleta policromada sorprenent. Va ser
també una etapa on plasmava a la tela variats paisatges,
preferentment del món rural
del Pirineu.
Igualada Personal. S’inaugura avui divendres, 21 d’agost,

a les 18h, al restaurant Somiatruites. Aquesta és una mostra en què diferents igualadins
i igualadines, enormement
reconeguts pel seu treball,
mostraran un indret de la ciutat molt especial per a ells. Es
tracta de quinze personatges
que han explicat el punt de
vista que tenen d’una petita
part de la seva Igualada més
Personal.
Així, a través d’aquesta mostra
es podran descobrir els espais
de la capital de l’Anoia proposats per igualadins i igualadines il·lustres com Sita Murt,
Jordi Savall, Lloll Bertran,
Jordi Castelltort, Mar Aguilera,
Jordi Viladoms, Àngel Aguirre, Joan Paradell, Paco Poch,
David Andrés, Laura Orgué,
Diana Gómez o Joan Valentí.
A més es podrà descobrir quin
és l’indret d’Igualada triat per
la igualadina amb més seguidors a Twitter, la Iaia Toneta,
o el del Personatge Convidat,
una persona que no és d’Igualada, però que hi ha viscut
durant vuit anys, Carles Folguera.

L’exposició és una iniciativa
del periodista Xavier Dàvila, el
fotògraf Vicens Martin, el muntador audiovisual Marc Farreras i el dissenyador Xavi Mula.
Igualada Personal compta

amb el suport de l’Institut Municipal de Cultura (IMC) i de
l’Ajuntament d’Igualada i es
podrà veure fins el 20 de setembre.
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“Gegants de l’any de la picor”, exposició a la Biblioteca
REDACCIÓ / LA VEU

Amb l’objectiu de donar a conèixer aquest important patrimoni cultural de la ciutat la
Biblioteca Central d’Igualada
ha organitzat l’exposició «Gegants de l’any de la picor»,
que es podrà veure del 18
d’agost al 26 de setembre a
la sala d’exposicions d’aquest
equipament. La seva inauguració va tenir lloc el dimarts, a
les 7 de la tarda, en el marc de
la Festa Major.
La primera data en què hi
ha constància documentada de gegants a la ciutat és
l’any 1489, fa cinc segles. En
aquesta mostra es descobriran els gegants centenaris
d’Igualada a través de fotografies, vídeos, documents, i la
presència d’alguna d’aquestes
figures emblemàtiques. Són
cinc les parelles centenàries
d’Igualada: els gegants vells
(que no es conserven actualment), els de la Font Vella,
els de Sant Ignasi, els de Sant
Agustí i els del carrer Òdena
(també perduts). Així, a través
de les fotografies que es con-

més, el mateix dimarts, a 2/4
de 8 de la tarda, l’igualadí Daniel Vilarrúbias va presentar
el seu llibre «La pólvora com
a senyal de festa: la Tronada
i els Trabucaires d’Igualada».

En aquesta mostra es descobriran els gegants centenaris d’Igualada.

serven a l’Arxiu Comarcal, el
visitant sabrà com eren i com
són avui aquests gegants i
tots els canvis que han viscut

fins als nostres dies.
Coincidint amb aquesta exposició el vestíbul de la Biblioteca
també acollirà la mostra «Els

petits diables d’Igualada», del
18 d’agost al 19 de setembre,
que servirà per commemorar
el 15è aniversari del grup. A

Tallers i contes
Els gegants fascinen els més
menuts i per aquest motiu la
Biblioteca, en col·laboració
amb el Programa de millora
del barri de Sant Agustí, els ha
preparat una jornada monogràfica en què seran els protagonistes. Dimecres 19 d’agost
es van fer dos tallers: un a 2/4
d’11 per elaborar un punt de
llibre de collage amb el seu
propi gegant, i l’altre a les 5
de la tarda en què els infants
faran el seu propi gegant i el
faran ballar amb els dits. Els
tallers eren gratuïts i les places limitades, i calia inscriure’s prèviament a la Biblioteca.
Avui divendres de Festa Major, a 2/4 de 12 del migdia, la
Mònica Torra explicarà contes
de gegants en una nova edició
de L’Hora del conte.

Igualada Gegantera
JOSEP ELIAS FARRÉ / LA VEU

Aquests dies de Festa Major,
a la Biblioteca d’Igualada, pot
visitar-se una mostra sobre
els gegants de l’any de la picor, que explica la història gegantera de la ciutat, de la qual
ja es tenen notícies des del
1489. Són parelles que, actualment, es consideren velles,
tot i que algunes ja han desaparegut.
Uns que ja tenen més de cent
anys són els de la Font Vella,
estrenats en 1857, que encara
ballen per les festes del Pilar.
En 1983 foren batejats com
El Botines i “Sra. Pilar”. En el
2004 (CL anys de la festa) els
canviaren la vestimenta.
Dels gegants de la ciutat sabem, pels comptes de 1780,
que “para el gasto de peinar
las pelucas de los gigantes,
adornar y pagar a los que
la llevan, 28 reales”. En els
comptes de dotze anys després (1792) s’especifica que
els gegants no sortien des
del 1787, perquè la geganta
no tenia vestit i tenia malmés
el cap. Es destinen 34 lliures
barcelonines, per a refer-los.
Per la festa del 1861 s’estrenà
una nova parella de gegants
d’Igualada, que, gairebé quaranta anys després, foren premiats a Barcelona.
Concurs de les Festes
de la Mercè
L’any 1902, el Centre Excursi-

onista de Catalunya, a proposta de la seva secció de Folklore, presidida per Rossend
Serra Pagés, suggerí celebrar
un Concurs de gegants de Catalunya. L’Ajuntament de Barcelona el proposà als municipis catalans per les Festes de
la Mercè d’aquell mateix any.
La celebració era prevista pel
dia 25 de setembre. Al Parc
s’hi reuniren unes 50 mil persones, però va ser suspès a
causa de la pluja. El concurs
va tenir lloc l’endemà,dia 26,
a la tarda. Hi participaren gegants de : Barcelona (Ciutat,
Pi, Santa Maria del Mar, Bonanova, Sant Andreu, Sant
Gervasi) Arbós, Badalona,
Berga (amb la Cuca fera de
la Patum), La Bisbal, Canet de

Mar, Manresa, Mataró (amb el
gegant Robafaves i la geganteta Noia ), Lleida, Olot (amb
el nan Lligamosques), Sitges,
Tàrrega, Valls ( amb un de
més petit Negrito), Vic (amb
el nan Cap de llúpia),Vilanova
i la Geltrú (eren els més alts)
i la parella d’Igualada (ciutat)
Ja s’han esmentat alguns
acompanyants; altres localitats i aportaren dracs, àguiles,
diables, cavallets, cosa que no
es donà en la representació
igualadina.
El Jurat, presidit per l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch,
atorgà als d’Igualada un segon Premi. Una crònica de
La Vanguardia (27 setembre
1902) informa: Los gigantes
de Igualada también fueron

acogidos con entusiasmo.
En el diari La Veu de Catalunya, del diumenge dia 28, a
la crònica de la jornada relata
com desfilaren els nostres representants: Un bomber portava l’escut d’Igualada, dos
gegants, dos municipals, dos
serenos i dos bombers amb
torxes. En aquesta crònica
s’hi va inserir un dibuix on hi figuren els gegants d’Igualada,
entre els més destacats.
Altres parelles igualadines
En 1925, Josep Galtés Calvet,
esculpí dos nous gegants de
la ciutat, i els acoblà a les carcasses dels anteriors; duraren
fins el 1936. L’actual parella
s’estrenà pel Corpus de 1943.
Al carrer d’Òdena tenien uns

xinesos, que foren renovats el
1945, però ara estan desapareguts.
En 1918 van estrenar-se els
gegants del Bassot, o carrer
de Sant Ignasi (barri de Xauxa).
El barri de sant Agustí estrenà uns gegants el 1944, que
costaren 4.045’- pessetes de
l’època.
La barriada de Santa Caterina estrenà una parella, el 21
de maig de 1956. En temps
de decadència de la festa,
aquests gegants foren venguts a l’ajuntament d’Esparraguera.
El dia 11 de juliol de 1959 s’estrenà la parella del Poble Sec,
que en el 1982 canviaren de
vestit.
A més d’aquests antics, arè
tenim: el Tonet blanquer, la
Conxita teixidora, el Bisbalet, i
la Cinta, i la parella de La Veu.
Geganters
D’aquells reculats temps recordem els geganters que
eren més coneguts pel seu
renom: Josep Farré (Jep dels
gegants) Pere Anton, Mingo
dels sabatots, Llanut, Noi gran
de la Coloma, Cor robat, Nóstric, Roch, Sargento malacara,
Emili Colom (fill del Pere Anton), Jaume (escombriaire),
Jaume Bisbal (Bisbalet) i l’Estruch (Pitus).
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La millor orquestra de ball de Catalunya, la Maravella, a la revetlla
de les places, que incorpora el festival Igualada Rock City
REDACCIÓ / LA VEU

La considerada millor orquestra de ball de Catalunya, la
Maravella, serà la principal
protagonista de la Revetlla de
les Places d’aquest any, amb
entrada gratuïta a totes les
activitats, la nit de diumenge a
dilluns. L’organització ha previst fins a 7 espais diferents on
hi haurà música i espectacle,
vuit si comptem la plaça del
Pilar, on la Coll@nada hi torna a portar, com a prèvia de
la revetlla, a les 11 de la nit, el
sempre esperat Miquel Roig.
Com ja va essent habitual, la
rambla de Sant Isidre serà
l’espai del country.
A la plaça Pius XII el Dj Miquel Llansana punxarà música
dels anys vuitanta.
El carrer de Sant Jordi es
converteix en l’espai per als
més petits, en substitució de la
plaça Sant Miquel. Allí hi actuaran Guillem Albà & The all in
orchestra, que presenten “Marabunta”. Un show de clown,
amb música en directe, descontrol i disbauxa amb classe
per a tota la família.

A la plaça de la Creu hi seran
els Hotel Cochambre, un dels
millors grups de versions, un
clàssic de les festes majors.
La plaça de Cal Font es consolida com l’espai més jove,
amb la música més actual. A
partir de la 1 de la matinada,
gresca assegurada amb la
gent de Ràdio Flaixbac amb el
seu “Va Parir Tour”. Després,
a les 4, hi passarà la Dj Mònica Mira (Tech-House Ibiza),
amb fusió especial de jazz,
soul, deep i el house més vocal.
A l’espai de les Barraques
també hi haurà gresca, amb el
festival Igualada Rock City. A
partir de mitjanit, hi actuaran
Anything (metal alternatiu), El
Dorado (rock dur clàssic), Los
Tiki Phantoms (surf i rock) i
Blowfuse (punk i rock).
Finalment, a la plaça de
l’Ajuntament hi serà, també
a partir de mitjanit, l’Orquestra
Maravella.
És un conjunt musical català creat el 1951 a Caldes de
Malavella per Lluís Ferrer
i Puigdemont, i que consta

Orquestra Maravella.

d’orquestra de concert, d’orquestra de ball i de cobla. Els
primers anys actuaren gairebé sempre a l’estranger, raó
per la qual els anomenaven
Orquestra Internacional. Han
actuat a Espanya, Bèlgica,
Alemanya, Itàlia, França, Àus-

tria, Suïssa, Portugal, Països
Baixos, Andorra, Dinamarca, i
fins i tot a l’antiga URSS. També han actuat a TV3, a la Fira
d’abril de Sevilla, a les Falles
de València, als Sanfermines
de Pamplona, a les Fires del
Pilar de Saragossa, a la Mercè

de Barcelona, a les festes de
Sant Isidre de Madrid... Avui
l’orquestra consta amb gairebé una vintena de músics i
quatre cantants.
El 1997 va rebre la Creu de
Sant Jordi.
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Els Pets celebren 30 anys: dissabte, a Cal Font
REDACCIÓ / LA VEU

30 anys de viatges amb furgoneta, sopars de germanor i
moltes, moltes ganes de compartir nits de revetlla, estrenes
sonades i tardes familiars, 30
anys deixant que ens facin
companyia mentre tastem primers amors i primeres festes,
de nits inoblidables oblidant
maldecaps a base de cançons
d¹ aquelles que només saben
fer ells, de les que et fan pensar i ballar al mateix temps...
No volem però posar-nos
nostàlgics. Bona part de poder complir aquest aniversari
ha estat voluntat del grup de
no mirar enrere i reinventarse contínuament. Per això en
aquest 2015 tan especial, Els
Pets surten a la carretera amb
un espectacle nou : ELS PETS
3.0. Es tracta d¹ un espectacle
on la Banda de Constantí es
reforça per primer cop i de manera estable per una secció de
corda i vent : La Gran Orquestra Petita. Els podrem veure a
la plaça de Cal Font, dissabte
a partir de 2/4 de 12.
Amb aquesta secció reduïda
el grup vol defugir molt conscientment de lectures en clau
simfònica per anar a buscar
subtils nous colors musicals
que embolcallin les cançons
de sempre i alguna d’oblidada.
L’èxit de públic i critica amb
els concerts ens han acabat
de convèncer que aquesta
combinació és la millor ma-

El grup de Constantí
fa una gira per tot el
país, recordant els
seus millors èxits.
Actuaran a Cal Font
dissabte a les
23.30 hores
nera de repassar el cançoner
de la banda més estimada del
nostre país i que per tant es
mereix ser escoltada amb tota
la calma i a foc lent arreu dels
països catalans.
Un espectacle on el grup de
Constantí passa revista a les
cançons més emblemàtiques
de la seva trajectòria. Serà
un concert elèctric i trepidant,
per demostrar que el temps no
els ha estovat, i on recuperen
la secció de vents que els va
acompanyar en els seus anys
primerencs.
Els Pets tornen aquest any per
cantar tots els seus hits, les
cares A de la seva discografia,
tornen amb ganes de fer-te
suar la samarreta.
Entre les novetats d’enguany
a la formació hi ha la incorporació de Jordi Bastida (Guevara, Trau), que els acompanya
amb la seva guitarra durant la
gira.
Els Pets començaren la seva
carrera pels voltants del Nadal de l’any 1985, sota l’etiqueta rock agrícola, ideada
pel periodista Pep Blay. Part

Els Pets tornen a actuar a Igualada, per a una ocasió molt especial.

del grup procedia d’un grup
anterior anomenat Condons
adulterats, on alguns dels temes continuaren en el començament d’Els Pets. Des dels
inicis, el grup va presumir dels
seus orígens de comarques
tot reivindicant un rock amb
denominació d’origen no urbana.
El juny de 1991 va prendre
part en el macroconcert del
Palau Sant Jordi, amb Sopa
de Cabra, Sau i Sangtraït, considerat com el clímax del fenomen del rock català. Cançons
com Vine a la festa i Tarrago-

na m’esborrona es van convertir en èxits molt populars
davant la sorpresa del propi
grup, que s’havia batejat amb
el nom d’Els Pets pensant que
no duraria més d’unes poques
setmanes.
Un cop superada aquesta primera etapa, el grup va renéixer el 1997 gràcies a l’impacte
comercial del disc Bondia, un
dels més venuts de la música
catalana, amb 85.000 còpies.
Alhora, en aquest treball van
començar a renovar el seu so
tot prenent com a font d’inspiració revulsiva el pop britànic

que triomfava en aquell moment.
En total, els Pets han publicat
fins a 12 àlbums, i 4 més de
recopilatoris i actuacions en
directe. Pel darrer, l’Àrea Petita, van rebre el Premi Enderrock al millor disc de pop en
català del 2013.
Els Pets son Lluís Gavaldà
: veu i guitarra; Joan Reig:
Bateria i veus; Rafael Càceres : Baix; Joan Pau Chaves
: Teclats, guitarra i veus Jordi
Bastida : Guitarra i veus Oriol
Cusó i Jaume Peña : Secció
de Vents.

El mallorquí Tomeu Penya torna a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

El mallorquí Tomeu Penya torna a Igualada. Serà dissabte,
a partir de 2/4 de 10 del vespre, a la plaça Pius XII, amb
l’espectacle acústic “20 dies
d’illes dins un riu”, la seva gira
commemorativa. És un concert gratuït.
El cantautor mallorquí puja
a l’escenari amb el seu últim
treball discogràfic titulat Enamorant-nos (2014), un total
de vint cançons seleccionades dels discos editats des de
l’any 1995 fins a l’actualitat, en
un concert en el qual no faltaran els seus grans èxits, com
el cèlebre Illes dins de un riu,
que compleix el seu 20 aniversari i dóna nom a la gira.
Tomeu Penya (Vilafranca de
Bonany, 1949) va iniciar la
seva carrera artística el 1980
amb la publicació de Tomeu
Penya canta a la vila. A aquest
primer àlbum n’han seguit una
vintena més fins al present. El
seu darrer treball es pot definir
com un compendi de tots els
estils que ha tocat al llarg de

la seva trajectòria, des de música d’hotel a rock & roll.
Tomeu Penya, però, no és el
nom d’aquest cantant tan especial. Es diu realment Bartomeu Nicolau i Morlà. Començà
la seva carrera musical tocant
en diversos grups de rock que
s’havien creat arran del creixement turístic experimentat
a Mallorca, quan tenia uns 15
anys. Més endavant, se n’anà
de viatge per Europa amb la
guitarra i així tocà a diversos
pubs d’Alemanya, Dinamarca
i Suècia.
Quan tornà a Mallorca, els
seus amics l’encoratjaren a
seguir aquesta via. Va ser el
mateix rector de Vilafranca de
Bonany qui va dirigir l’enregistrament del seu primer disc
Cant a la vila. Al desembre del
1982 Tomeu, amb l’ajuda d’en
Joan Bibiloni i el suport i finançament d’un grup d’amics,
enregistrà un LP amb els
seus darrers treballs Càrritx
i roses. A l’estiu de l’any següent, el cantant superà tots
els rècords de l’illa amb més

Tomeu Penya, el rei del country en català.

de 10.000 còpies venudes
del disc. Amb el tercer disc,
Illamor, la fama d’en Tomeu
Penya es consolidà i anà més
enllà de la mar per a arribar
a Catalunya i a la resta dels
Països Catalans. Amb tot, no

va ser fins al 1986 gràcies a la
seva cançó Mallorquins i catalans, treta del disc del mateix
nom que Tomeu Penya es va
fer famós al Principat.
Al novembre de 2012 tragué el
seu 25è àlbum És per tu, en

el qual la cançó Es soports de
sa nostra bandera defensa la
llengua catalana i els costums
de les illes referint-se així a la
bel·ligerància del govern balear de José Ramón Bauzá, del
PP.
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+ INFO TRUCA A:
Tel. 93 804 24 51
www.veuanoia.cat
publianoiadisseny@gmail.com

De descompte
excepte rebaixes
no acumulable a
rebaixes ni
altres promocions

15%

excepte promocions

en tints i metxes

en material esportiu

excepte promocions
excepte rebaixes
i altres promocions
en roba i complements
Menys mobiliari i cotxets

De descompte

excepte rebaixes
i altres promocions

20%

De descompte
excepte rebaixes

i altres promocions

no acumulable a
altres promocions
+ sorteig
mensual

excepte rebaixes

excepte rebaixes o
altres promocions
no acumulables

excepte merceria

excepte rebaixes

en cosmètica i serveis

també a Trias-Shop
introduint el
codi STRIAS10

no acumulable a
altres promocions
en perfums i cosmètica

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes
i altres promocions

excepte rebaixes

i altres promocions
excepte rebaixes

excepte llibres
i col·leccionisme

il·luminació
Yanso

excepte màquines
i reportatges

en neteja al
tren de rentat

5%

50%

De descompte

3%, 5% i 10% de descompte
Amb Club la Veu
3% en reserves

10% a 30%

de descompte

en roba i complements

i altres promocions

excepte vestits
de nuvi

ﬁns al

excepte rebaixes
i altres promocions
Revista de caça
de Catalunya
www.cinegetica.cat
edició bimestral

De descompte

20%

ulleres graduades

25%
50%

10%
ulleres de sol

De descompte

Inscripció matrícula

excepte rebaixes
en mobiliari i aixetes
no acumulable a
altres promocions
en vins i caves
excepte promocions
de descompte en
brodats
en aliments i
accessoris

33%

Adults 10
nens 5

2x1

En les entrades
Museu de la Pell i
Museu Paperer
En temporada
de la Passió

excepte productes

en sabates
de seguretat
en instal·lacions
en seguretat
en material per
a l’audició
Ortopèdia Almenar

en determinats
articles

De descompte

en productes de
dietètica
excepte rebaixes
i altres promocions

en tots els serveis

De dilluns a diumenge dia de l’espectador
Viatges amb autobús

Passió Esparreguerra + excursió ceràmiques
Teatre a Barcelona
Pastorets de Calaf
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Avui divendres, torna la Baixada “La pòlvora com a senyal de festa”,
nou llibre de Daniel Vilarrúbias i Cuadras
d’Andròmines d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

REDACCIÓ / LA VEU

Amb els amics, amb els pares, amb els fills, amb la iaia,
amb el tiet, amb la colla, amb
els veïns,... Busqueu llençols
vells, taules, cadires, una bicicleta, la banyera i feu volar la
imaginació!
Un coet, una barca, un cotxe
de carreres, tot s’hi val a la
segona baixada d’andròmines
de la Festa Major d’Igualada.
Avui divendres 21 d’agost a la
tarda, #DeCapAlRec2015!!
Podeu trobar tota la informació i fer les inscripcions a:
www.androminesigualada.
blogspot.com
També els podeu seguir al

Dimarts va tenir lloc, a la biblioteca municipal, la presentació del llibre “La Pólvora com
a Senyal de festa: la Tronada
i els Trabucaires d’Igualada”,
de l’igualadí Daniel Vilarrúbias Cuadras, estudiós del folklore de casa nostra. La sala
d’actes es va omplir de gom
a gom per conéixer els detalls d’aquest treball molt ben
aconseguit.
Va presentar l’acte Oriol Cendra Plans, expert en gestió pública en l’àmbit de la cultura,
amb la presència del regidor
de Cultura, Pere Camps.

facebook i twitter. Activitat organitzada per La Coll@nada
dins els actes de la Festa Major d’Igualada 2015.

Presentació del llibre de Daniel Vilarrúbias, dimarts a la tarda.

Imatges dels primers dies de Festa Major

Torneig d’escacs a l’Ateneu Igualadí. Fotos: Joan Guasch.

Visites guiades al nucli antic.

Jocs bèsties de la Coll@nada.

Jocs bèsties de la Coll@nada.
Tria de l’hereu i la pubilla.

Exposició fotogràfica dels Moixiganguers d’Igualada, de Pau Corcelles.

Exposicions a la Biblioteca sobre els gegants d’Igualada, i els Petits Diables.
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El proper diumenge, després
de l’ofici solemne de Festa
Major, es farà el lliurament de
l’Estampa de Sant Bartomeu,
que aquest any és obra del
fotògraf igualadí Joan Soler
i Oller. L’impressió de l’estampa està patrocinada per
Gràfiques Lluc. Joan Soler és
professional des de 1982 en
diferents empreses i freelance
des de 2006.

ofni.arerap@ofni ofni.arerap.www

Ahir dijous a la tarda, l’alcalde
va lliurar el Penó de la Ciutat a
l’Schola Cantorum, que tindrà
l’honor de lliur-la en els actes
de la Festa Major.
El penó de la ciutat és l’element més destacat de la processó de la Festa Major, juntament amb la imatge de Sant
Bartomeu. El fet de portar-lo
és considerat un honor, que

cada any es concedeix a alguna entitat de la ciutat.
Aquest any els portadors del
penó seran els cantaires de la
Schola Cantorum, que celebra
75 anys. El primer programa
on es parla de la formació és
de l’any 1940, on va participar
durant la festa del Roser a la
Tossa de Monbui. Però l’origen del cor va ser l’any 1939,
quan uns quants cantaires van
respondre a a la convocatòria
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L’estampa de Sant Bartomeu,
del fotògraf Joan Soler i Oller

L’Schola Cantorum és aquest any
la portadora del Penó de la Ciutat
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del convent dels pares caputxins que demanaven gent per
anar a cantar a la missa del
gall d’aquell any.
Actualment la Schola Cantorum participa en oficis solemnes i festius de la ciutat i
és formada per una trentena
de veus masculines. El seu
repertori inclou polifonia religiosa, cant gregorià i cançó
popular.

Ofici Solemne
L’ofici, diumenge a les 10 del
matí, serà presidit per Mn. Josep Maria Mas i Busqué, amb
la participació de la Schola
Cantorum, dirigida per Josep
Miquel Mindan, acompanyats
per l’organista Jonatan Carbó. A l’ofertori tindrà lloc el
ball de l’àliga de la ciutat, amb
l’acompanyament
musical
d’orgue i dues tenores, interpretades per Olga Torra i M.
Antònia Pujol, sota la direcció
de Concepció Ramió. Després
del cant final dels goigs, el ball
de bastons farà el ball d’acatament al Sant.

Us desitja una bona Festa Major!
www.parera.info info@parera.info
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L’òptica Alain Afflelou, amb els nens
sahrauís que són a Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

L’òptica d’Alain Afflelou Igualada, que va arribar a la ciutat
l’any passat i que es troba a
la cèntrica Rambla Sant Isidre, 41, ha volgut col·laborar
un any més amb una bonica
i important acció solidària.
La companyia s’ha involucrat
amb els nens sahrauís dels
campaments de refugiats a
Tinduf, Algèria, que aquest
estiu han visitat la comarca
de l’Anoia de la mà de l’Associació Catalana d’Amics
del Poble Sahrauí (ACAPS) i
han gaudit de l’hospitalitat de
les famílies de la zona que els
han acollit.
En Carles Cuñado, franquiciat d’Alain Afflelou Igualada, i
tots els companys de l’òptica
durant aquests dies estaran
revisant la vista als sis nens
sahrauís que es troben a la
comarca i els regalaran ulleres
graduades als que les necessitin, a més d’unes ulleres de
sol perquè es protegeixin els
ulls de la llum solar.
Tant per a en Carles Cuñado
com per a tots els involucrats
en aquesta iniciativa solidària, aquesta és una iniciativa
amb la qual volen continuar
col·laborant: “és molt gratificant poder acostar-nos a nens
que realment necessiten la
nostra ajuda i que d’una altra
manera no podrien tenir unes
ulleres graduades i adaptades
a les seves necessitats òptiques. L’any passat vam viure

Un dels nens de la regió del Sahara, a l’òptica igualadina.

una experiència molt maca i
aquest any estàvem desitjant
que arribés la data per poder
continuar col·laborant-hi. Els
problemes visuals que presenten s’han de començar a corregir des d’ara mateix, quan
són menors, perquè no empitjorin”, indicava el responsable
d’Alain Afflelou Igualada.
La implicació d’Alain Afflelou
en diferents accions de res-

ponsabilitat social ha tingut
com a conseqüència la creació l’agost de 2007 de la seva
pròpia fundació.

Endesa revalida
el concurs de
subministrament
elèctric dels
Ferrocarrils FGC
REDACCIÓ / LA VEU

C/ Gaspar Camps,31
08700 Igualada
93 803 21 98

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

VÀLID DURANT TOT EL 2015

PER ALS SUBSCRIPTORS I LECTORS DEL SETMANARI

Nom:
Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil
Núm. subscriptor
E.mail
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 se
celebrarà mensualment. Per més informació trucar al tel. 93 804 24 51.

Endesa ha guanyat el concurs
mitjançant el qual s’ha adjudicat el subministrament d’energia elèctrica de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya
(FGC) per l’any 2016. Així, la
Companyia ha revalidat la licitació per comercialitzar l’alta
i la baixa tensió de les Línies
Metropolitanes i de les estacions de muntanya per un import
estimat de més de 7,4 milions
d’euros més la tarifa regulada,
l’impost elèctric i l’IVA.
El conveni inclou el servei
elèctric de la Línia BarcelonaVallès, la Línia Llobregat-Anoia i la Línia Lleida-La Pobla, a
més de les estacions de muntanya del Grup FGC: La Molina, Port Ainé, Espot, Vallter i
la Vall de Núria. En total són
prop de 300 quilòmetres de
línies amb 91 punts de subministrament en baixa tensió
(superiors a 10 kV) i 31 d’alta
tensió. La participació al concurs forma part de la política
comercial de la companyia,
que participa en la gran majoria de licitacions d’administracions públiques de Catalunya.
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PERE PRAT

Alemanya i Grècia
L’Institut Halle per a la Investigació Econòmica (IWH) de
l’Associació Leibniz, va publicar el 10-8-2015 un estudi,
on assegura que la crisi europea ha afavorit enormement
Alemanya generant beneficis
“desproporcionats” que continuarien “encara que Grècia faci fallida i no pagui”. La
baixada dels interessos han
generat un estalvi de cent mil
milions d’euros entre 2010 y
2015. El 3% del PIB.
Segons fossin les notícies
sobre Grècia, es produïa
una correlació simètrica amb
els interessos del deute alemany. Baixaren entre 20 i 30
punts bàsics amb la victòria
de Syriza, quan es va convocar el referèndum i quan s’acceptaren les exigències dels
creditors. I van pujar 160
punts bàsics amb les bones
notícies sobre l’economia
hel·lena de finals de 2014 i
mitjans del 2015. Cosa que
també s’ha produït, encara
que en menor mesura, als
Estats Units, Països Baixos
i França. Com que Alemanya
no té més de 90.000 milions
d’euros del deute grec (incloent-hi l’actual paquet que
s’està negociant), en cas de
fallida de Grècia, els beneficis alemanys superarien amb
escreix el cost de l’ajuda que
“donada”.
Atenes, ofegada per la manca de tresoreria i l’empitjorament de la seva economia
en aquests darrers mesos,
suplica 86.000 milions d’euros de rescat. Accepta pagar
uns interessos del 0,25 % del
PIB a finals de desembre, del
0,5 % l’any que ve, de l’1,75
% el 2017 i, finalment, del 3,5
% el 2018. Europa li exigeix
reformes i retallades durant
els propers tres anys. Trenta-cinc mesures, algunes
d’elles draconianes, sobre
preus de medicaments, educació i altres productes molt
bàsics, per assolir superàvit
en el pressuposat de l’Estat
(abans de pagar els interessos del deute). I ha d’endegar
un pla de privatitzacions (alguns actius ja estan acordats
i són els aeroports regionals
i els ports del Pireu i de Tessalònica) Però els diners que
s’obtingui aniran a un fons de
50.000 milions d’euros, del
que no en tindrà el control (la
meitat s’utilitzarà per tornar
els diners que li deixen com
rescat i l’altra meitat, a capitalitzar els seus bancs).
Aquestes iniciatives, que
consten en un document de
29 pàgines on tot està molt

detallat, s’ha aprovat pel
Parlament grec. Alexis Tsipras s’ha hagut d’enfrontar
amb l’ala esquerra de Syriza, descontenta amb el rumb
dels esdeveniments. Yanis
Varufaquis ha declarat que
“el pla no té cap ni peus” i
la presidenta del Parlament,
Zoí Konstandopulu, que “no
recolzarà mai més a Tsipras”.
I també s’hauran d’aprovar
per la resta d’estats europeus. Alemanya continua
reticent, Finlàndia amenaça
despenjar-se i s’han de pronunciar encara molts Parlaments d’estats membres.
Si tot s’aprova abans del 20
d’agost, els grecs rebran el
primer tram del rescat, imprescindible per poder pagar
3.200 milions d’euros al BCE.
I amb tan de patiment, l’economia hel·lena continuarà
estant en recessió fins el
2017. I el president segurament haurà de plantejar
una qüestió de confiança,
que potser no guanyi. Més
incerteses que afectaran
a la confiança en el país.
Jens Spahn, viceministre
de Finances alemany, havia
declarat que el seu Govern
“busca un pacte de qualitat,
abans que de rapidesa, ja
que el més important no és el
pagament al BCE, sinó treure del pou l’economia grega”.
Segurament només paraules
de cara a la galeria. El seu
cap, el ministre Wolfgang
Schäuble, continua dient que
ell està per defensar els interessos del seu país. I això ja
es veu que ho està fent molt
bé. No és d’estranyar que els
grecs pensin que el domini que els alemanys no van
aconseguir per les armes en
la Segona Guerra Mundial, el
puguin assolir ara amb per
l’economia.
Però la premsa teutona no
para de predicar que són ells
els qui financen Europa. Benvingut l’informe de l’Associació Leibniz. I això que no parla
dels beneficis de les vendes
d’armament a l’estat hel·lè, ni
del que fan a Grècia altres indústries alemanyes. I és que
Europa encara és més una
Unió econòmica, que política. El president grec ho resumeix perfectament “Ho hem
fet el millor que hem pogut,
en l’actual equilibri de poders
a Europa, que ens han imposat unes condicions d’asfíxia
econòmica i financera. Millor
fer la reestructuració dins de
l’euro, perquè amb el dracma
seria un drama”.

Igualada
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Junts pel Sí comença la precampanya
electoral a l’Anoia
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Àlbum Històric
El Salero

Junts pel Sí va instal.lar una parada informativa a la plaça de Cal Font.

REDACCIÓ / LA VEU

La formació Junts pel Sí -que
integren CDC, ERC, entitats
i societat civil- va començar
dimarts la precampanya electoral a l’Anoia. Ho va fer amb
una passejada per Igualada i
amb la visita del líder de Sumate i número 6 a la candidatura per Barcelona, Eduardo
Reyes.

Acompanyat de les diputades
Maria Senserrich (CDC) i Alba
Vergés (ERC), Reyes va repartir fulletons on s’expliquen
els detalls de la candidatura
independentista, que encapçala Raül Romeva. El responsable de Sumate, formació
que aplega els independentistes castellanoparlants, va
estar també acompanyat de la
delegada a l’Anoia del col.lec-

tiu, la vallbonenca Bego Amado. Els regidors igualadins
d’ERC es van afegir també a
la passejada.
Junts pel Sí Anoia va instal.
lar una parada informativa a la
plaça de Cal Font, en la que
els vianants podien apuntarse com a candidats, seguint
així la campanya recentment
iniciada que ja aplega a més
de 40.000 persones.

El regidor igualadí Dario Castañé tanca
la llista de Pirates de Catalunya
REDACCIÓ / LA VEU

Dario Castañé, regidor per
Decidim a l’Ajuntament d’Igualada i cap de llista a les Eleccions Europees per la Confederació Pirata, tancarà la llista
de la província de Barcelona
de “Pirates de Catalunya - Per
decidir-ho tot” a les eleccions
al Parlament de Catalunya del
27 de setembre.

“Pirates de Catalunya - Per
decidir-ho tot” té com a objectiu immediat aconseguir 4.500
avals necessaris en tota Catalunya per poder presentar les
llistes electorals, tal com exigeix la Llei Electoral espanyola, al no tenir Catalunya una
pròpia. La candidatura està
realitzant les primàries per triar els primers llocs de la llista.

OFERTA

Francesc Bonet i Rabassa, el 1890. Arxiu Fotogràfic Municipal.

Uns historiadors apliquen aquest
substantiu a un personatge municipal que, en realitat, seria un macer,
mentre que hi ha qui opina -documentalment - que seria un servidor
parroquial . Uns també creuen que
el mot Salero, no correspon a cap
funció, sinó que seria un renom
atorgat al individu que exercia un
càrrec de servidor, fos a l’Ajuntament, o a la Parròquia.
En la divisió d’opinions apareixen
dos noms que encarnarien la figura del Salero. En un estudi fet
sobre el personatge, Jep Rabell,
anomena com a tal, a un Francesc

PACK SECURITY ABUS

Bonet; i en un article a la revista Vida..., Miquel Solà Dalmau,
aporta el nom de Ventura Vidal. El
primer referit a l’esfera del Consistori, i el segon pertanyent a
l’Església.
De tota manera, la fotografia
(1890), de Joan Serra Mercader,
reproduïda per Procopi Llucià, per
l’Arxiu Fotogràfic, correspon al
Salero, Francesc Bonet Rabassa, que hauria estat el darrer en
assumir el càrrec. Des del 2001,
l’Ajuntament determinà, que per la
Festa Major es recuperés la figura
del Salero. Josep Elias Farré.

BICICLETES

DE REGAL
SEGONS EL MODEL

PLEGABLE A PARTIR DE 299,95€
PLEGABLE ELÈCTRICA A PARTIR DE 999,95€

NO TANQUEM
PER VACANCES!

TRICICLE A PARTIR DE 599,95€
TRICICLE ELÈCTRIC A PARTIR DE 1.399,95€
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A la presó per un robatori violent i
causar danys en un bar de l’Anoia
REDACCIÓ / LA VEU

Els Mossos d’Esquadra de la
comissaria d’Igualada, van
detenir el dia 25 de juliol un
home, de 25 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Santa Margarida de Montbui, com
a presumpte autor d’un delicte
de robatori amb violència i intimidació, un delicte de danys
i un delicte d’atemptat als
agents de l’autoritat.
Pels volts de la mitjanit del
mateix dia 25, els Mossos van
tenir coneixement que a l’interior d’un bar del carrer Cervan-

tes de la població d’Igualada
hi havia un jove molt alterat
causant desperfectes.
Vàries patrulles es van dirigir
al lloc. En arribar, van observar com de l’interior d’un contenidor d’escombraries, sortia
un jove que al veure la presència policial va fugir del lloc
corrent.
Mentre els mossos realitzaven la recerca del jove, van
contactar amb una patrulla de
la Policia Local d’Igualada la
qual els va manifestar que el
jove havia intentat robar al bar
intimidant al propietari amb un

cúter i havia trencat la vidriera
amb una pedra.
Al cap d’una estona els mossos van localitzar el fugitiu en
un carrer proper. El jove es va
mostrar molt agressiu i amenaçava els agents verbalment.
Durant la detenció va agredir
als agents i va haver de ser reduït per traslladar-lo a dependències policials.
El detingut, va passar el 26
de juliol a disposició del jutjat
d’instrucció en funcions de
guàrdia d’Igualada, el qual va
decretar el seu ingrés a presó.

L’ANC instal.larà una parada a la plaça
de l’Ajuntament durant la Festa Major
REDACCIÓ / LA VEU

Una any més, l’ANC d’Igualada serà present a la Festa
Major de la ciutat, durant el
dies, 21, i 22 d’agost, de 18 a
21 h. i el dia 23 de 12 h. a 14h.
La parada de l’entitat estarà
situada a la Plaça de l’’Ajuntament -cruïlla Travessia de
Sant Sebastià. Es disposarà
del pack de la samarreta per
a l’11S d’enguany. També hi
haurà altres articles de l’ANC,
entre els quals un barret (3€)
que us animem a adquirir i a
lluir aquests dies per mostrar
la nostra determinació a favor
de la Independència.
Autobusos per a l’11S
Al mateix temps també es vol
recordar que la venda de bitllets del servei d’autobusos,
per a desplaçar-se a Barcelona el dia 11 de setembre, es
reprendrà el dia 21 d’agost,
a l’Ateneu Igualadí. Els dies i
horaris de la venda de bitlles
seran els següents: 21 i 28
d’agost, i 4 de setembre, de
19 h. a 21 h i 22 i 29 d’agost, i
5 de setembre, de 11 h. a 13 h.
El preu del bitllet d’anada i
tornada és de 9 euros, que
s’hauran de fer efectius en el
moment d’adquirir-lo. També
s’hi disposarà de samarretes
de la Diada; les persones que
en dies anteriors n’haguessin
encarregat, les podran pas-

sar a retirar. El preu del pack
és de 15 euros i conté: la samarreta, una bosseta amb 3
xapes amb diferents lemes
dels diferents eixos de la “via
lliure”, un domàs per penjar a
les balconades, i un punter de
color neutre amb instruccions
per pintar-lo del color del tram
que ens correspongui.
Disposen també de bitllets
de tren dels Ferrocarrils de la
Generalitat. El preu del bitllet
d’anada i tornada és de 9 euros. El fet d’haver adquirit una
butlleta d’autobús o un bitllet
de tren no implica estar inscrit
a la “Via lliure”. Aprofitem per
recordar la conveniència de
fer-ne la inscripció. Podeu ferho accedint a l’adreça d’internet: http://via.assemblea.cat.

Les persones que no disposin
d’internet, l’ANC els ajudarà a
fer la inscripció.
Per a tothom qui desitgi fer
qualsevol tipus de consulta o
demanar més informació, pot
fer-ho mitjançant un correu
electrònic a l’adreça: diada.
igualada.anc@gmail.com.
Ja falten poc més de 3 setmanes per emplenar la Meridiana
i fer que aquesta sigui la mobilització més multitudinària de
la nostra història.
D’altra banda, l’Assemblea
de Joves Independentistes
(ANJI) a Igualada ha engegat
la campanya: “#un9fuTUr a
Igualada”, que està enfocada
a explicar la necessitat de què
els joves s’impliquin al màxim
en el procés independentista.

D E L’A N O IA

Caprabo dobla a l’estiu
les visites en els
supermercats de la costa
REDACCIÓ / LA VEU

Durant els mesos d’estiu, Caprabo reforça els supermercats ubicats a les zones turístiques per poder atendre el fort
increment de clients, adaptarse a les seves necessitats i
oferir el major assortiment de
productes. Els establiments
de Caprabo situats en zones
turístiques arriben a doblar el
trànsit de clients mentre que
la facturació se situa prop del
60% per sobre en aquestes
zones, especialment, els que
estan ubicats a la Costa Brava
i la Costa Daurada.
Per a cubrir les necessitats de
la venda estacional d’estiu,
Caprabo incrementa un 28%
els serveis logístics en aquestes botigues per abastir l’augment del volum de productes
que s’experimenta durant la
temporada turística.
Producte específic d’estiu
Durant la campanya d’estiu,
Caprabo adaptar l’assortiment
d’algun d’aquests supermercats amb 215 productes per

Intenses pluges a bona
part de l’Anoia

REDACCIÓ / LA VEU

El rei Neptú de la plaça del Rei va aparèixer dimecres convertit en independentista. Foto: ANC.

a consumidors internacionals.
Entre els productes d’estiu,
els que més es consumeixen
són les begudes alcohòliques
- que representen el 45% - els
dolços i les llaminadures i els
aperitius salats, entre d’altres. A part, Caprabo també
incorpora algunes referències
internacionals per atendre la
demanda, un 85% dels quals
són de consum específic britànic o alemany, mentre que un
10% corresponen a productes
francesos.
Per facilitar i millorar el servei
d’atenció al client, en les zones turístiques on Caprabo té
supermercats, la companyia
adapta la comunicació i usa
els idiomes anglès, francès i
alemany.
Durant els mesos de calor, Caprabo potencia especialment
l’àrea de productes frescos,
una de les seccions que guanya protagonisme. Els mesos
d’estiu, els gelats i la fruita són
els productes que acaparen la
demanda.

Les pluges intenses, acompanyades de calamarsa de gruix
mitjà, van tornar a ser protagonistes divendres passat, especialment a la Conca d’Òdena i
també a alguns municipis del
sud, com La Pobla de Claramunt, la Torre de Claramunt i

Capellades. A Igualada, la intensa pluja va inundar alguns
carrers del barri de les Comes,
com s’aprecia a la fotografia,
extreta de les xarxes socials.
L’observatori del Servei Meteorològic de Catalunya a Òdena va registrar 20,4 litres per
metre quadrat en tan sols 30
minuts.

CAP - Certificat d'aptitud per a conductors professionals
És un certificat obligatori per a conductors/ores professionals de mercaderies i viatgers.
Programa oficial , RD 1032/2007 del 20 de juliol de 2007
INICI DEL CURS: Dissabte 19 de Setembre
Horari: de 7h a 14:30h
Total: 35 Hores
Possibilitat de bonificar la formació.
Lloc: C/ Lleida 63 - Pol. Ind. Pla de la Masia (Òdena)

Matriculació abans del 9 de Setembre
Per telèfon: 902.566.404 - 93.804.51.64
Per email: gestiopatrimonial@gestiopatrimonial.com
A les nostres oficines al C/Lleida 63 - Òdena
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Àmbit Penedès
La verema s’avança una setmana
per la bona qualitat del raïm
REDACCIÓ / LA VEU

La verema 2015 ha començat a la D.O. Penedès la primera setmana d’agost, 5 dies
abans que l’any passat. S’han
començat a collir les varietats
Chardonnay i Pinot noir per a
l’elaboració de vins escumosos. Segons ha informat en
un comunicat el Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Penedès, la maduració del raïm està essent molt
bona i les graduacions són les

adequades.
Degut a la primavera seca i
temperada, i a un estiu molt
calorós, hi haurà menys collita que l’any anterior, cosa
que ja s’havia comprovat en la
sortida dels raïms que va ser
menor.
A causa d’aquestes condicions climàtiques, la sanitat del
raïm és de les millors dels últims anys, s’espera una qualitat del raïm molt bona del que
s’obtindrà una excepcional

qualitat en els vins que s’elaboraran.
Tan les varietats tradicionals
del Penedès com són (Macabeu, Xarel.lo i la Parellada) com també les varietats
negres (Ull de llebre, Merlot i
Cabernet Sauvignon), es preveu collir-les amb normalitat i
d’obtenir-ne graduacions i maduracions excepcionals per
l’elaboració dels grans vins del
Penedès.

Sitges també fa front a la venda
ambulant del Top Manta
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament de Sitges ha reunit aquesta setmana la taula
de treball amb l’objectiu de fer
un seguiment a les mesures
implantades per l’administració i els cossos de seguretat,
i abordar noves qüestions
sorgides del consens amb
l’objectiu final de minimitzar
la venda ambulant il·legal a la
via pública. La taula, que es va
posar en marxa l’estiu passat,
està formada per representants dels cossos de seguretat, dels sectors del comerç,
l’hostaleria i de les platges, a
més de les Regidories implicades (Governació, Promoció
Econòmica i Serveis Urbans).
L’Alcalde de Sitges, Miquel
Forns, assegura que “nosaltres sols no tenim capacitat per
eradicar la venda ambulant il·
legal del tot. Cal que l’Estat

prengui consciència d’aquesta situació en tant que és un
problema social i que parlem
de persones amb una situació
d’exclusió social absoluta”.
L’Alcalde demana que l’Estat
prengui mesures perquè qui
“pateix directament aquesta
problemàtica som els municipis”. Miquel Forns afirma que
“cal una aliança de municipis
afectats per aquesta situació
de venda ambulant il·legal per
tal de pressionar a l’Estat que
prengui mesures legislatives i
de caire social”.
A Sitges ara s’ha dut a terme
un nou dispositiu policial format per agents de la Policia
Local i els Mossos d’Esquadra
per fer patrullatges conjunts
als principals punts d’entrada
del municipi, com és l’estació,
i intentar que els venedors
ambulants no arribin als punts
de màxima concurrència del

municipi. També es duen a
terme patrullatges conjunts als
carrers i al passeig de la Ribera i Marítim, a més d’actuacions d’investigació per detectar
pisos on s’emmagatzemi material.
La taula de treball impulsarà
també accions de conscienciació amb campanyes a les
guinguetes de les platges, als
comerços i hotels. També es
difondrà un missatge amb 4
idiomes diferents a totes les
platges de Sitges per recordar
la prohibició per ordenança
municipal de la venda i la compra ambulant il·legal.
Des de l’1 de gener de 2015
fins ara, la Policia Local i els
Mossos d’Esquadra han pogut
requisar prop de 4.000 articles
i tramitar una cinquantena de
denúncies per infraccions administratives, el que es considera la venda ambulant.

Calafell va registrar al juliol
més de 83.000 pernoctacions
turístiques
REDACCIÓ / LA VEU

Els allotjaments turístics de
Calafell van registrar aquest
mes de juliol més de 83.000
pernoctacions. Concretament,
83.258 estades. L’ocupació va
ser del 67,2%: el 66,9% en el
cas dels hotels, i el 67,7%, en
el dels apartaments. Les dades són elaborades pel Parc
Científic i Tecnològic de Turisme i Oci, de la Universitat Rovira i Virgili.
Segons aquest balanç, l’estada mitjana en hotels va ser de
3,4 nits. En els apartaments,
de 8 nits. El preu mig de la
pernoctació en habitació doble
d’hotel va ser de 78,8 euros.
No està disponible la dada en
el cas dels apartaments.

El 72,9% de les pernotacions
provenien del mercat espanyol; i el 27,1% restant, dels
mercats estrangers. Els alemanys, els russos, els francesos i els holandesos han
estat, per aquest ordre, els
principals visitants del municipi, aquest juliol. Els alemanys
i els francesos han preferit
allotjar-se majoritàriament en
apartaments. En canvi, russos
i holandesos s’han decantat
pels llits hotelers.
Recordem que l’oferta d’allotjament turístic de Calafell
compta en l’actualitat amb
3.995 places. 2.308 llits són
hotelers, i la resta (1.687)
d’apartament.
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Comarca
Vallbona i Veciana, a punt per la Festa Major
VALLBONA / LA VEU

Vallbona d’Anoia celebrarà
del dissabte 22 al dilluns 24
d’agost una nova edició de
la Festa Major de Sant Bartomeu. Organitzada per la
regidoria de Cultura i Festes
de l’Ajuntament -amb la col·
laboració de la Parròquia i els
Falcons de Vallbona- la programació tornarà a combinar
els actes tradicionals amb algunes novetats que li aportaran una mica d’aire fresc, i inclourà propostes per a tots els
gustos i totes les edats.
La Festa Major donarà el tret
de sortida el dissabte 22, a les
2 del migdia, amb el Dinar de
la Gent Gran. Ja a la tarda,
a partir de 2/4 de 7, podrem
gaudir de l’actuació dels Falcons de Vallbona d’Anoia, que
estaran acompanyats dels
Falcons de Vilanova i la Geltrú
i la Cuca de Perafort.
El punt final a la primera jorna-

da de la festa el posarà, a partir de les 9 del vespre, una Nit
a la fresca a la piscina, en què
hi haurà una sessió d’aguagym oberta a tothom que vulgui fer una mica d’exercici i
refrescar-se. També podrem
gaudir de música ambient fins
al punt de la mitjanit. L’entrada
serà gratuïta per a les persones abonades a la piscina, i
tindrà un preu de 2 euros per
als no abonats.
L’endemà, diumenge 23, l’acció tornarà a començar a la
piscina, on entre les 11 del
matí i les 2 del migdia s’hi
instal·laran inflables aquàtics
per a infants i joves.
A més, a les 6 de la tarda, es
disputarà la segona edició de
la Baixada d’andròmines, un
esdeveniment que repeteix
després de la bona acollida
que va tenir l’any passat. Les
bases del concurs es poden
consultar a la pàgina web de

l’Ajuntament (www.vallbonadanoia.cat), des d’on es poden fer també les inscripcions.
D’altra banda, a la mitjanit
tindrà lloc, a la Plaça de l’Església, l’espectacle ‘Toca’m
el couplet’, una representació
de narració i música que farà
endinsar els assistents en l’atmosfera dels couplets i caba-

rets dels anys 30-40.
La Festa Major de Vallbona arribarà a la seva fi el dilluns 24,
amb la tradicional missa en
honor a Sant Bartomeu, a les
11 del matí. Aquest any l’ofici
comptarà també amb l’actuació de la coral vallbonenca
Ara i Aquí. A més, durant tot
el cap de setmana es disputarà el primer Torneig de pàdel
de Festa Major, a les noves
instal·lacions de la zona esportiva. Les inscripcions s’han
de fer al bar de la piscina o bé
al telèfon 93 771 84 76.
PROGRAMA D’ACTES
Dissabte 22 d’agost
A les 14h
Dinar de la Gent Gran
A les 18.30h
Actuació falconera amb els
Falcons de Vallbona d’Anoia,
els Falcons de Vilanova i la
Geltrú i la Cuca de Perafort

De les 21 a les 24h
Nit a la fresca a la piscina
A les 21h: sessió d’aquaqym
I fins les 24h: música a la fresca. (Entrada gratuïta per als
abonats a la piscina. Per als
no abonats el preu és de 2
euros)
Diumenge 23 d’agost
De les 11 a les 14h
Inflables aquàtics a la piscina
A les 18h
II Baixada d’andròmines de
Festa Major (Més informació i
inscripcions a l’Ajuntament i a
www.vallbonadanoia.cat)
A les 22h a la Plaça de l’Església
Espectacle ‘Toca’m el couplet’
Dilluns 24 d’agost
A les 11h, Missa de Sant Bartomeu, amb la Coral Ara i Aquí
Durant tot el cap de setmana
I Torneig de Pàdel de Festa
Major (Inscripcions al bar de
la piscina o al 93 771 84 76).

Veciana aprofita la festa per estrenar la millora
de l’entorn de l’església romànica de Santa Maria
VECIANA / LA VEU

Des d’avui divendres i fins
diumenge el nucli de Veciana s’engalanarà per viure la
seva festa grossa en honor a
la patrona del poble. Una de
les novetats amb que es trobaran les persones que visitin
el poble durant aquests dies
serà la millora dels entorns
de l’església romànica de
Santa Maria de Veciana amb
les quals l’ajuntament ha dignificat aquest espai creant-hi
una plaça i una zona d’aparcament.

SORTEIG D’UNA BICICLETA
Nom
Adreça
Localitat
Tel. mòbil
Email
S’ha d’enviar la butlleta a

al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada

Pel que fa la festa grossa la
comissió organitzadora ha
confeccionat un programa
amb actes per a tots els gustos i edats. Així tenim que la
festa començarà el divendres
dia 21 d’agost a 2/4 de 10 de
la nit amb la sardinada popular a la plaça de Ramon Servitje. El preu de la sardinada
serà de 3 euros per persona.
A continuació el grup de teatre
L’Escombra de Sant Guim de
Freixenet posarà en escena
l’obra còmica FUITA, sota la
direcció de Carles Vidal.
L’endemà dissabte es reprendran els actes a 2/4 de 10 de
la nit amb el ball de revetlla a
càrrec del grup VERSIÓ ORIGINAL, durant el qual s’obsequiarà als assistents amb en-

trepans de pa amb tomàquet
i pernil.
El diumenge a les 12 del migdia es celebrarà la missa en
honor a la patrona del poble.
L’acte, que serà oficiat per
mossèn Enric Garcia estarà
acompanyat per les veus de la
Coral de Veciana.
A 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de Sant Miquel, començarà
la festa de l’escuma i una hora
més tard el concert amb el
grup Solsona Gospel School
amb el que es clourà la festa
grossa d’enguany.
La festa major està organitzada per la comissió de festes I
compta amb la col·laboració
econòmica de l’Ajuntament i
d’empreses de la zona.
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Ja és a punt el programa de la Festa Major de Piera
PIERA / LA VEU

El programa de la Festa Major
2015 inclou una àmplia i variada programació d’actes des
del 4 al 12 de setembre.
Ja es pot consultar al web municipal el programa de la festa
grossa a Piera: www.viladepiera.cat/festa-major2015.
Enguany, es mantenen les
propostes tradicionals, com
les sardanes, concert i ball
de festa major, pubillatge, falcons, gegants… Però també
hi ha noves incorporacions,
com la nit per al jovent, amb la
festa Holi i el Devotion Festival, o una ampliació de l’oferta
d’activitats per als infants.
Teatre, exposicions, esport,
concerts, tallers... Són propostes que trobareu en aquest
programa, que finalitza l’ende-

mà de la Diada de Catalunya.
Pel que fa a l’edició en paper,
pròximament es distribuirà per
les llars pierenques i els equipaments municipals.
Aques diumenge, festa familiar a Can Canals (Happy
family day)
Aquest diumenge, l’Associacióde Veïns de Can Canals
organitza una festa familiar
(happy family day)
Programa
Al matí
Superinflables d’aigua i festa
de l’escuma
A la tarda
Gimcana aquàtica
Taller de flashmob
Guerra d’aigua de colors
Espectacle d’animació infantil
Per menjar:

Pícnic familiar (si t’apuntes
abans del 15 d’agost obtindràs un pack happy gratuït per
família)
Pack happy: 1 refresc,1 truita
de patata i pa
Cava gratuït per a tothom.
Servei de taula (coberts, plats
i gots) gratuït. Disponible barbacoa i microones. Servei de
barra tot el dia.

Estrenats els nous gegants de Masquefa Sant Feliu de Castellolí

prepara la seva festa gran
CASTELLOLÍ / LA VEU

El proper dissabte 29 d’agost
serà la Festa Major de la vall
de Sant Feliu, a Castellolí. Els
organitzadors ens avancen el
seu programa, que serà bàsicament al vespre.
A les 9, missa oficiada per
mossèn Eduard Flores, rector
de Castellolí, i cantada per la
Coral d’Aulí. Després, a les
10, tradicional sardinada. El
preu d’adults és de 8€ i, fins a

12 anys d’edat, de 5€. Caldrà
portar-se la taula.
A les 11 de la nit, cantada d’havaneres amb el grup Son de
l’Havana. A la mitja part, rom
cremat, parlaments i sorteig
de la gran panera, en la que hi
col.laboren molts establiments
i empreses. La festá és organitzada pels mateixos veïns
de sant Feliu i la comissió de
festes, amb la col.laboració de
l’Ajuntament.

EMPRESA AMB DELEGACIÓ A IGUALADA,

LÍDER EN EL SECTOR
DE GAS NATURAL

BUSCA
COMERCIALS

Els nous gegants es van estrenar el passat mes de juliol.

MASQUEFA / Roger Vázquez Claravalls

El passat divendres 24 de juliol
va tenir lloc l’estrena dels nous
gegants de Masquefa, en un
acte a la Plaça de l’Estació. Essent com a padrins els gegants
de Capellades, en Sebastià i
na Dorotea, i els de la Llacuna,
l’Andreu d’Ancosa i la Maria de
Vilademàger.
Els gegants nous, construïts
per en Toni Mujal, són una rèplica dels vells, estrenats el 24
de juny de 1987, i com ells,
porten els noms dels patrons
de la vila: Isidre i Magdalena.
El fet de que el seu aspecte
sigui poc habitual, fruit de la

imaginació del constructor a
partir del que li van suggerir
els dibuixos sobre gegants que
havien fet els alumnes de l’escola pública de Masquefa l’any
1987, els va decantar per la
rèplica i no pas per fer uns de
nous amb diferent fesomia.
Tot i ser personatges imaginaris, representen una parella de
senyors feudals inspirats en la
mitologia asteca, concretament
de la segona meitat del segle
XII, trets que es noten tant en
el casc, armadura, punys i ceptre (ell) i diadema (ella).
Com a fet singular, es van ba-

tejar els gegants nous amb els
mateixos versots que van usar
per als vells en el seu moment:
A vos geganta / com la reina
perfumada / després de tan venerada / us direm Magdalena /
I a vos gegant, com qui bous i
esquelles / li feien les rengleres
/ us direm Isidre / que tothom
bé sap prou / que no es cas
que es dongui molt
La rèplica s’ha fet per fer-los de
més bon portar. Els vells presentaven problemes d’equilibri
i estructura i, sumat al seu elevat pes, eren difícils de portar.

PER AMPLIACIÓ DE PLANTILLA,
A JORNADA COMPLETA.
. VISITES AMB LLISTATS FACILITATS PER LA COMPANYIA,
. FORMACIÓ A CÀRREC DE L’ EMPRESA.

OFERIM:

ALTA SS FIXE + COMISSIONS
INTERESSATS TRUCAR: 607 733 097
(HORARI D’OFICINA)
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Capellades va viure una intensa Festa Major
CAPELLADES / LA VEU

Capellades ha viscut la seva
festa grossa amb activitats per
a tots els públics. Així ho ha manifestat la regidora de Festes,
Susana Moreno, “en fem una
valoració molt positiva. Penso
que la Festa Major ha fet un salt
qualitatiu en les seves activitats
i ha arribat a molta gent. Des de
la perspectiva d’un model participatiu de la gestió de festes,
sempre hi ha coses a millorar”.
Les activitats van començar
divendres al matí amb el Campionat social de petanca organitzat pel Club de Petanca
Capellades i que va tenir molt
bon ambient. Tal i com estava
previst es va fer el sorteig d’un
pernil i acabada la competició
es va fer l’entrega dels trofeus
amb la presència de l’Alcade
de Capellades, Aleix Auber, i
les regidores Susana Moreno i
Adela Morera.
El gran plat fort del divendres
va tornar a ser el Correfoc, amb
la seva 32ena. edició. Seguidament, Botifarrada amb molta
participació a la Plaça Catalunya, Animal Party a la Font Cuitora i per als més tranquils concert als Jardins de Casa Bas.
El dissabte, primer dia oficial,
es va llevar ennuvolat, però fins
la tarda el temps va aguantar.
Al matí es va fer l’Ofici de Festa
Major, que va acabar amb els
balls dels Gegants, Gegantets
i Capgrossos dins l’església.
A fora, Falcons de Capellades
van fer una lluïda actuació i seguidament les fins aquest curs
directores de l’IES Molí de la
Vila, Anna Font, i de l’Escola
Marquès de la Pobla, Glòria
Sabater, van fer el pregó, que
va parlar sobre com l’educació
forma a les persones. L’encar-

regat de presentar-les va ser
l’Alcalde, Aleix Auber, qui va
desitjar a tothom una bona Festa Major, però també va voler
recordar les persones que pateixen la crisi i les seves conseqüències.
Després del pregó, cercavila
amb Gegants i Capgrossos per
portar tothom fins a la Font Cuitora a escoltar el concert “Univers de Louis Amstrong”.
Simultàniament es va inaugurar
les dues exposicions de Festa
Major. A Casa Bas, fins al 30
d’agost hi ha l’antològica Joan
Campoy i Romero, inaugurada amb el regidor de Cultura,
Àngel Soteras, els dos fills de
l’artista, Ton i Joan Campoy, i
l’Alcalde.
Al Museu Molí Paperer es pot
visitar fins al 4 d’octubre “L’última assemblea #3”. És una interessant proposta de l’artista
capelladí, Jordi López Alert, que
tal i com va destacar la directora del Museu Molí Paperer, Victòria Rabal, “és com una metàfora del reciclatge amb què es
fa el paper”.
La tarda, amb negres núvols,
va començar amb el partit de
futbol, que va acabat amb el
camp inundat d’aigua gairebé al
darrer quart de la segona part.
Les sardanes que s’havien de
fer a la Plaça Catalunya van
començar més tard per la pluja,
amb la Cobla sota les arcades i
amb menys gent de la prevista,
però amb uns participants molt
animats a ballar.
La nit del 15, a la mateixa Plaça
Catalunya el bingo i ball del Territori Stick organitzat per l’Hoquei Club Capellades i el Ball
de Festa Major amb l’Orquestra
Belle Epoque, a la Plaça Verdaguer, van ser molt animats i van

treballen aquest mes d’agost en
una nova campanya amb molt
bons resultats ja que s’hi està
trobant una gran quantitat de
materials i s’està documentant
una ocupació d’un campament
de fa 58.000 anys. Les visites,
de manera lliure, es poden fer
cada dia fins al 27 d’agost,
excepte aquest dissabte 22
d’agost que estarà tancat.
La tarda de Festa Major va tenir
un espectacle de la companyia
Un Pessic de Circ, que va fer
les delícies dels menuts amb
les acrobàcies del seu “Sidecomptar amb la participació de Poble Sec, TheNeigbours DJ’s, car”. Com és habitual de cada
molt públic amb ganes de pas- DFESTA,; la rumba Er Taqueta any, la Font Cuitora es va omplir
i finalment, esmorzar a Ca l’An- d’un nombrós públic disposat a
sar una bona estona.
El diumenge es va llevar amb gelillo a les sis del matí.
gaudir de les havaneres que
els més esportistes participant Després de tanta música i enguany venien de La petita
a la Patinada Popular de l’Ho- energia, el dilluns 17 es va lle- Havana. A la mitja part, mentre
quei Capellades. Seguidament, var amb calma. El Museu Molí es servia el cremat, unes mans
per refrescar, participadíssima Paperer, amb un taller familiar, innocents van fer treure les boFesta de l’Espuma a la Plaça primera proposta d’una jornada les pel sorteig d’un quadre. La
on va tenir molt bona acollida Comissió de Festes del Carrer
Verdaguer.
Els més grans, van gaudir del l’arròs paperer. Prop de 250 ha venut durant aquestes setConcert Vermut “Quintoneando persones van gaudir d’aquesta manes tires de números per
amb Piazzolla i altres móns” del proposta presentada aquest recollir diners per al seu darrer
any, tal i com van explicar tant projecte: aconseguir diners per
gup De Vellut.
La tarda va continuar amb més l’Alcalde de Capellades, Aleix fer a Capellades una escultura
KAOS
(1985)
Els germans
a lala
literatura
dedel
Luigi
Pirandello
Auber, com
directora
Mupropostes
pensades
perTaviani
a la s´apropen
dedicada a les Festes del CarLES
AVENTURES
HOOD
(1938)
d´aventures
seu
MolíExcel.lent
Paperer,cinema
Victoria
Ra- rer.
canalla.
A la plaçaDE
deROBIN
la Bassa,
EL
GABINET DEL
DR.CALIGARI (1919)
Esplèndid
clàssicde
delrecupecinema mut
bal, “amb
la voluntat
la companyia
Ambäukatunàbia
A la nit l’acció va portar més de
CIDADE
DE DEUS
delinqüència
juvenil
Rio de Janeiro
una recepta
i unaa manera
de 300 persones fins la Piscina on
va fer ballar
i saltar(2002)
paresFaveles
i fills. i rar
DOS
A LA CARRETERA
(1966) Ambfer,
Albert
peròFinney
tambéi Audrey
amb laHepburn
intenció van actuar els Músic Vox, finaEl Cercatasques
amb Xaranga
FMP va tenir més seguidors que serveixi per promocionar listes del concurs de TV3 Oh!
que mai, amb moltíssimes per- Capellades”.
Happy Day. Des d’allà es va fer
sones fent ruta per Capellades. Tant al matí com a la tarda unes una batucada amb els BATinI com és costum, el 16 a la nit 500 persones van aprofitar la KAT que va portar moltes pera la nit a Capellades: Empal- jornada de portes obertes amb sones fins la Plaça Verdaguer
mada. A les diferents places visita guiada a l’Abric Romaní on una traca va posar punt i
es va combinar la Salseta del de Capellades. Els arqueòlegs final a la Festa Major.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
KAOS (1985) Els germans Taviani s´apropen a la literatura de Luigi Pirandello
LES AVENTURES DE ROBIN HOOD (1938) Excel.lent cinema d´aventures
EL GABINET DEL DR.CALIGARI (1919) Esplèndid clàssic del cinema mut
CIDADE DE DEUS (2002) Faveles i delinqüència juvenil a Rio de Janeiro
DOS A LA CARRETERA (1966) Amb Albert Finney i Audrey Hepburn
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El Monbus IHC començarà la temporada
a la pista del Caldes, nou equip de l’OK Lliga
HOQUEI / IHC BLOCAT

El nou Monbus IHC de Ferran Lòpez començarà l’OK
LLiga a la pista d’un debutant
en la competició: el Caldes.
D’aquesta manera els igualadins es re-retrobaran amb un
ex-company com Jassel Oller
(de fet ja ho hauran fet a la lliga catalana). El primer partit de
lliga serà un 20 de setembre a
2/4 d’1 del migdia, al Pavelló
Torre Roja de Caldes. Podeu
veure el calendari complet a la
propera pàgina.
El primer partit a casa serà a
la segona jornada, el 27 de setembre, contra el Cerceda ( un
altre amb ex incorporat, Joan
Grassas). De fet aquesta serà
una constant en les 4 primeres
jornades de la competició. Enfrontar-se a un àntic company
d’equip. Després de Caldes
i Cerceda vindran la visita al
Victorià Oliveres de la Riba per
jugar contra el Voltregà (amb
Dani Rodriguez) i el Vilafranca
a casa (un 10 d’Octubre amb
Edu Fernàndez, Marc Navarro

ceo (fora) i Reus (casa). Les
últimes dues jornades el MONBUS visitarà l’11 de Setembre
per enfrontar-se al LLeida i tancarà a casa (un 23 de gener)
contra l’Alcoi. Curiosament dos
rivals també amb ex (Lluís Tomàs i Ferran Formatjé respectivament). D’aquesta manera
l’IHC començarà i acabarà lliga
entre amics.

L’Igualada HC vol tornar a donar alegries aquesta temporada. Arxiu Joan Guasch.

i Roger Rocasalbas amb la samarreta de l’equip rival).
Després els arlequinats jugaran a Lloret, un equip acabat
de pujar, contra Calafell (casa)
i Noia a Sant Sadurní (un 7 de

novembre, una altra de les dates a retenir perque suposarà
el retorn de Ferran Lòpez a la
que ha estatcasa seva durant
tants anys).
En el tram final de la primera

volta l’IHC rebrà al Shum a les
Comes abans de repetir també a cas, contra el FCB (21
de novembre). Serà l’inici del
Tourmalet. Després vindran
Vendrell (fora), Vic (casa), Li-

La majoria d’equips han començat la seva preparació
Dies de retrobaments en els diferents equips de l’OK Lliga, ja
que la majoria dels clubs han
començat la seva pretemporada des del dia 10. Amb vista a
estar al 100% el pròxim 20 de
setembre, data de l’inici de la
competició, més de la meitat
dels equips ja estan en marxa,
amb les habituals sessions físiques
Entre els més matiners es
troba el Noia Freixenet, que
va començar ja el passat 3
d’agost, tot i que el gruix dels
equips de l’OK Lliga, per això,
es van tornar a calçar els patins aquesta mateixa setmana.
El dia 10 ho van fer sis equips,
com són el cas de Barcelona
Lassa, HC Liceo, Moritz Vendrell, Reus Deportiu, CP Voltregà i Recam Làser Caldes.
Altres equips que han comen-

IMMOBILIARIA
Requereix

COMERCIAL

Condicions a conevir

Tel. 622 57 86 98

çat els entrenaments han estat
Igualada, CP Vic i Enrile PAS
Alcoi, que van arrencar el passat dimecres 12. El SHUM Balder Tècnica també té previst
donar el tret de sortida, amb
un petit stage de tres dies a
La Molina. Finalment, la resta
d’equips de l’OK Lliga va començar la pretemporada el 17.
Torna la Lliga Catalana
D’entre les cites de pretemporada més destacades, destaca
aquest any la recuperació de la
Lliga Catalana, la qual comptarà amb la presència de 12
equips de l’OK Lliga (FC Barcelona Lassa, Enrile PAS Alcoi,
Recam Laser Caldes, Moritz
Vendrell, Vilafranca Capital del
Vi, ICG Software Lleida, Lloret
Vila Esportiva, Noia Freixenet,
Reus, Voltregà i Calafell Tot

Obres a les Comes
Aquest mes d’Agost l’ajuntament ha canviat 5000 dels
11.000 cargols que hi ha al
sostre de Les Comes causants
dels molestos degoters de
cada pluja forta sobre la ciutat.
Més enllà d’això, aquest és un
estiu per “empapar-se” del nou
IHC de Ferran Lòpez.
D’entrada, però, els jugadors
del Monbus IHC han tingut
aquesta setmana més entrenaments. Pep Vàzquez ha dirigit
el treball físic amb que ha començat el segon entrenament
de la setmana. Després els arlequinats han fet exercicis competitius d’1×1 i finalitzacions a
porteria. I finalment si. Ferran
Lòpez i els seus jugadors han
fet treball tàctic, en aquest cas
de conceptes ofensius. Un dia
més amb la intenció d’anar-se
“empapant” del nou joc que
el tècnic vol implantar a l’IHC
aquesta temporada.
Avui divendres jugaran el primer partit de la pretemporada
contra la selecció d’Andorra
sub-20 de l’ex-IHC, Roger Corral, que està preparant el Mundial de Vilanova.
Més info a http://ihc.blog.cat

l’Any) i es tancarà el 11 i 12 de
setembre amb una Final-4 a
l’Ateneu Agrícola de Sant Sadurní.
La resta d’equips també tenen
previstos diferents partits amistosos, tots amb l’objectiu d’arribar en les millors condicions al
20 de setembre.

electricitat · aigua · gas
climatització · energia solar
bombes · descalcificadors
osmosi · il·luminació
sistemes de reg
instalacions@inspelegri.cat Tel. 608 891 709 / 938 084 098
Constància, 36 - 08719 CASTELLOLÍ (Barcelona)

Felicita als qui més estimes!
Fes-nos arribar la fotografia a

(C/ Retir 40)
o via e-mail
publianoiadisseny@gmail.com
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Calendari de l’OK Lliga, 2015-16
Jornada 1/16 (20-09/30-1)
Vilafranca - Lloret
Voltregà - Calafell
Cerceda - Noia Freixenet
Caldes - IGUALADA
Enrile Alcoi - FC Barcelona
ICG Lleida - Moritz Vendrell
Reus Dep. - Vic
Shum - Liceo
Jornada 2 /17 (27-09/13-2)
Lloret - Shum
Calafell - Vilafranca
Noia Freixenet - Voltregà
IGUALADA - Cerceda
FC Barcelona - Caldes
Moritz Vendrell - Enrile Alcoi
Vic - ICG Lleida
Liceo - Reus Dep.
Jornada 3/18 (03-10/20-2)
Lloret - Calafell
Vilafranca - Noia Freixenet
Voltregà - IGUALADA
Cerceda - FC Barcelona
Caldes - Moritz Vendrell
Enrile Alcoi - Vic
ICG Lleida - Liceo
Shum - Reus Dep.

Jornada 4/19 (10-10/5-3)
Calafell - Shum
Noia Freixenet - Lloret
IGUALADA - Vilafranca
FC Barcelona - Voltregà
Moritz Vendrell - Cerceda
Vic - Caldes
Liceo - Enrile Alcoi
Reus Dep. - ICG Lleida
Jornada 5/20 (17-10/12-3)
Calafell - Noia Freixenet
Lloret - IGUALADA
Vilafranca - FC Barcelona
Voltregà - Moritz Vendrell
Cerceda - Vic
Caldes - Liceo
Enrile Alcoi - Reus Dep.
Shum - ICG Lleida
Jornada 6/21 (24-10/19-3)
Noia Freixenet - Shum
IGUALADA - Calafell
FC Barcelona - Lloret
Moritz Vendrell - Vilafranca
Vic - Voltregà
Liceo - Cerceda
Reus Dep. - Caldes
ICG Lleida - Enrile Alcoi

Jornada 7/22 (07-11/2-4)
Noia Freixenet - IGUALADA
Calafell - FC Barcelona
Lloret - Moritz Vendrell
Vilafranca - Vic
Voltregà - Liceo
Cerceda - Reus Dep.
Caldes - ICG Lleida
Shum - Enrile Alcoi
Jornada 8/23 (14-11/9-4)
IGUALADA - Shum
FC Barcelona - Noia Freixenet
Moritz Vendrell - Calafell
Vic - Lloret
Liceo - Vilafranca
Reus Dep. - Voltregà
ICG Lleida - Cerceda
Enrile Alcoi - Caldes
Jornada 9/24 (21-11/16-4)
IGUALADA - FC Barcelona
Noia Freixenet - Moritz Vendrell
Calafell - Vic
Lloret - Liceo
Vilafranca - Reus Dep.
Voltregà - ICG Lleida
Cerceda - Enrile Alcoi
Shum - Caldes

Jornada 10/25 (5-12/23-4)
FC Barcelona - Shum
Moritz Vendrell - IGUALADA
Vic - Noia Freixenet
Liceo - Calafell
Reus Dep. - Lloret
ICG Lleida - Vilafranca
Enrile Alcoi - Voltregà
Caldes - Cerceda
Jornada 11/26 (8-12/30-4)
FC Barcelona - Moritz Vendrell
IGUALADA - Vic
Noia Freixenet - Liceo
Calafell - Reus Dep.
Lloret - ICG Lleida
Vilafranca - Enrile Alcoi
Voltregà - Caldes
Shum - Cerceda
Jornada 12/27 (19-12/7-5)
Moritz Vendrell - Shum
Vic - FC Barcelona
Liceo - IGUALADA
Reus Dep. - Noia Freixenet
ICG Lleida - Calafell
Enrile Alcoi - Lloret
Caldes - Vilafranca
Cerceda - Voltregà

Jornada 13/28 (9-1/21-5)
Moritz Vendrell - Vic
FC Barcelona - Liceo
IGUALADA - Reus Dep.
Noia Freixenet - ICG Lleida
Calafell - Enrile Alcoi
Lloret - Caldes
Vilafranca - Cerceda
Shum - Voltregà
Jornada 14/29 (16-1/28-5)
Shum - Vic
Liceo - Moritz Vendrell
Reus Dep. - FC Barcelona
ICG Lleida - IGUALADA
Enrile Alcoi - Noia Freixenet
Caldes - Calafell
Cerceda - Lloret
Voltregà - Vilafranca
Jornada 15/30 (23-1/4-6)
Vic - Liceo
Moritz Vendrell - Reus Dep.
FC Barcelona - ICG Lleida
IGUALADA - Enrile Alcoi
Noia Freixenet - Caldes
Calafell - Cerceda
Lloret - Voltregà
Vilafranca - Shum

Marc Sellarès torna al futbol
després de superar un càncer

Recepció d’esportistes locals odenencs

FUTBOL / LA VEU

ENTITATS / LA VEU

El futbolista igualadí Marc Sellarès va anunciar fa alguns
dies que torna als camps després de superar un càncer testicular que li van diagnosticar
ara fa dos mesos. Sellarès
va ser intervingut a l’Hospital
d’Igualada i va rebre l’alta mèdica la setmana passada.
El davanter vestirà aquesta
temporada els colors del conjunt tarragoní del Morell, a la
3a divisió. Anteriorment ha
jugat en equips com el Llagostera, Badalona, Vilanova o
Lleida. Va jugar també amb la
selecció catalana absoluta.

Recentment, a la sala de
sessions
de
l’Ajuntament
d’Òdena, van homenatjar a
diferents entitats i esportistes
odenencs, van donar una placa commemorativa al Bernat
Seuba com a campió del món
de biketrial l’any 2014 i al Centre d’Esports Òdena per haver

i
Nom: ....................................................................................................
Cognoms : .........................................................................................
Població: ............................................................................................
Telèfon mòbil: ..................................................................................
Mail: .....................................................................................................

SORTEGEN

UN VOL
EN GLOBUS

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 fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la
finalitat 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).

guanyat la lliga aquesta passada temporada.
També es va fer reconeixement al CB Òdena per, també,
haver fomentat l’escola esportiva de bàsquet i al Club Handbol Òdena, per haver fomentat
nous esports i un nou club.
L’alcaldessa en funcions, Sandra Fernández, va fer un reconeixement a les entitats espor-

tives i persones del municipi,
que a part de defensar l’esport, entenen aquesta pràctica
com una eina de cohesió social i aporten uns valors a les
persones com el del lideratge,
el respecte.
Després de la recepció, els
assistents van poder intercanviar impressions tot fent un
pica-pica.

Esports

D E L’A N O IA

L’Òdena es prepara intensament per
a mantenir-se a la Segona Catalana
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Joan Gabarró, nou entrenador
del Jorba, de 4a Catalana

FUTBOL / LA VEU

El C.E.Òdena que en la temporada 2015-16 militarà en el
grup 3 de Segona Catalana,
ja es prepara amb intensitat
amb l’objectiu de mantenir-se
a la categoria, per a la que va
obtenir l’ascens matemàtic en
guanyar el títol del grup 12è
de tercera, la passada temporada.
El C.E.Òdena és la segona
vegada que militarà a Segona
Catalana, la primera va esser en la temporada 2011-12,
després de quedar campió a
Segona Regional en la temporada de la restructuració de
categories.
La passada temporada va
quedar campió en el grup 12
de Tercera Catalana amb unes
xifres que pocs equips assoliren en els diferents grups.
L’objectiu de l’equip Odenenc
no és altre que amb una plantilla de jugadors, barreja d’experiència i juventud, mantenir
la categoria i formar amb el
treball de la basse jugadors
pel día de demà.
La pretemporada portava com
a premi un partit de eliminatoria de la Copa de Catalunya
amateur, el passat 15 d’agost
a les 19 hores en el Municipal
de La Sort, Òdena, enfront del
conjunt del Vilaseca de Primera Catalana. Sota una intensa
pluja, els odenencs van caure
finalment per 0-3.
La resta de partits amb una
bona càrrega d’entrenament
servirà per posar-se a punt
per iniciar la temporada el día
6 de setembre en el primer
desplaçament al camp de La
Gornal. Demà dissabte dia 22,
partit amistós a les 18.30 hores davant el Cervera. El dia
26, a les 20.30 hores, davant
el Joanenc. El dia 30 es jugarà
el darrer amistós al camp del

Magí Badia. Foto: golcat.com

Riudebitlles.
L’equip seguirà sota la batuta
de Magi Badia, i tot i quedar
el gruix de la pasada temporada, es incorporadan nous
jugadors, primer per les baixes produïdes per varis motius, i per que la temporada és
molt llarga. La resta d’equips
que formen l’entitat iniciaran
la temporada el primer cap de
setmana del mes d’octubre.
Plantilla 2015/2016
Porters:
Cristian Camarero
David Garcia
Defenses:
Pau Borrega
Victor Gonzalez
Roger Pajares

Ivan Berenger
Jordi Biosca
Mig Camp:
Adria Domenech
Joan Guma
Xavier Magdaleno
Arnau Xandri
Hadri Koma
Davanters:
Ivan Cierco
Josep Copovi
Gerard Jorba
Xavi Valls
Altes:
De moment, cap.
Baixes:
Isma Barrantes (deixa futbol)
Roc Figueras (Anoia)
Jose Luis Fajardo (Anoia)
Iñaki Baz (Igualada)
Entrenador: Magi Badia

Joan Gabarró.

FUTBOL / LA VEU

El Jorba apostarà per dos homes de la casa a l’equip tècnic de la propera temporada
2015-16. Aquests són, Joan
Gabarró (1er. entrenador) i
Carles Bisbal (2on. entrenador), dos ex-jugadors de la
Unió Esportiva Jorba en la
qual van militar diverses temporades.
Després d’alguna temporada
difícil per part de l’equip del
Jorba, noves il·lusions i nous
objectius són els que es pre-

tenen aconseguir de cara a la
propera campanya 2015-16,
la qual es presentarà amb una
molt renovada plantilla.
D’altra banda, des del club
també es pretén fomentar la
pedrera creant un equip infantil de futbol 7 de cara al pròxim
exercici i, d’aquesta manera
tractar d’estimular als aficionats del nostre club, d’ampliar
l’assistència als partits i de fer
més gran la Unió Esportiva
Jorba.

Piera es prepara per a la 9a
edició del Vòlei Sorra
VOLEIBOL / LA VEU

Els dies 28, 29 i 30 d’agost,
l’Associació Juvenil 83 i mig
de Piera celebrarà el 9è Torneig Vòlei Sorra Piera a les
instal·lacions esportives de
Can Mas.
En aquesta edició s’hi pot participar en les següents categories: 2x2 i 4x4 Masculí, Femení i Mixt (Obert i Elit). Com ja
és habitual, el torneig compta
amb zona d’acampada i servei
de bar amb entrepans. Com a
novetat, la nit de dissabte 29
d’agost a 2/4 de 10, l’escola

de ball Dance Luxury presentarà una petita mostra del seu
nou espectacle: “Un viaje por
el mundo”.
Per a més informació i per
fer les inscripcions contacteu
amb l’Associació Juvenil 83 i
mig:www.83imig.com, o al telèfon 679 871 652 (Mireia).
Aquest any l’organització tornarà a premiar l’equip amb el
nom més original, per la qual
cosa animen els participants
a pensar un bon nom abans
d’inscriure l’equip.

46

Esports

DIVENDRES
21 d’agost de 2015

Jornada 1/18 (6-9/24-1)
Castelldefels - Vilaseca
El Catllar - Santboià
IGUALADA - Reddis
Suburense -Terrassa FC
Lleida B - Vilanova G.
Rapitenca - Jesús y Maria
St. Ildefons - Balaguer
Torredembarra - Viladecans
Amposta - Vista Alegre
Jornada 2/19 (13-9/31-1)
Vilaseca - Amposta
Santboià - Castelldefels
Reddis - El Catllar
Terrassa FC -IGUALADA
Vilanova G. - Suburense
Jesús y Maria - Lleida B
Balaguer - Rapitenca
Viladecans - St. Ildefons
Vista Alegre - Torredembarra
Jornada 3/20 (20-9/14-2)
Vilaseca - Santboià
Castelldefels - Reddis
El Catllar - Terrassa FC
IGUALADA - Vilanova G.
Suburense - Jesús y Maria
Lleida B - Balaguer
Rapitenca - Viladecans
St. Ildefons - Vista Alegre
Amposta - Torredembarra
Jornada 4/21 (27-9/21-2)
Santboià - Amposta
Reddis - Vilaseca
Terrassa FC - Castelldefels
Vilanova G. - El Catllar
Jesús y Maria - IGUALADA
Balaguer - Suburense
Viladecans - Lleida B
Vista Alegre - Rapitenca
Torredembarra - St. Ildefons

D E L’A N O IA

Calendari de Primera Catalana grup 2 de futbol, 2015-16
Jornada 5/22 (4-10/28-2)
IGUALADA - Balaguer
Suburense - Viladecans
Lleida B - Vista Alegre
Rapitenca - Torredembarra
Amposta - St. Ildefons
Santboià - Reddis
Vilaseca - Terrassa FC
Castelldefels - Vilanova G.
El Catllar - Jesús y Maria
Jornada 6/23 (11-10/6-3)
Reddis - Amposta
Terrassa FC - Santboià
Vilanova G. - Vilaseca
Jesús y Maria - Castelldefels
Balaguer - El Catllar
Viladecans - IGUALADA
Vista Alegre - Suburense
Torredembarra - Lleida B
St. Ildefons - Rapitenca
Jornada 7/24 (18-10/13-3)
Reddis - Terrassa FC
Santboià - Vilanova G.
Vilaseca - Jesús y Maria
Castelldefels - Balaguer
El Catllar - Viladecans
IGUALADA - Vista Alegre
Suburense - Torredembarra
Lleida B - St. Ildefons
Amposta - Rapitenca
Jornada 8/25 (25-10/20-3)
Terrassa FC - Amposta
Vilanova G. - Reddis
Jesús y Maria - Santboià
Balaguer - Vilaseca
Viladecans- Castelldefels
Vista Alegre - El Catllar
Torredembarra - IGUALADA
St. Ildefons - Suburense
Rapitenca - Lleida B

Jornada 9/26 (1-11/3-4)
Terrassa FC - Vilanova G.
Reddis - Jesús y Maria
Santboià - Balaguer
Vilaseca - Viladecans
Castelldefels - Vista Alegre
El Catllar - Torredembarra
IGUALADA - St. Ildefons
Suburense - Rapitenca
Amposta - Lleida B
Jornada 10/27 (8-11/10-4)
Vilanova G. - Amposta
Jesús y Maria - Terrassa FC
Balaguer - Reddis
Viladecans - Santboià
Vista Alegre - Vilaseca
Torredembarra - Castelldefels
St. Ildefons - El Catllar
Rapitenca - IGUALADA
Lleida B - Suburense
Jornada 11/28 (15-11/17-4)
Vilanova G. - Jesús y Maria
Terrassa FC - Balaguer
Reddis - Viladecans
Santboià - Vista Alegre
Vilaseca - Torredembarra
Castelldefels - St. Ildefons
El Catllar - Rapitenca
IGUALADA - Lleida B
Amposta - Suburense

Jornada 12/29 (22-11/24-4)
Jesús y Maria - Amposta
Balaguer - Vilanova G.
Viladecans - Terrassa FC
Vista Alegre - Reddis
Torredembarra - Santboià
St. Ildefons - Vilaseca
Rapitenca - Castelldefels
Lleida B - El Catllar
Suburense - IGUALADA
Jornada 13/30 (29-11/1-5)
Jesús y Maria - Balaguer
Vilanova G. - Viladecans
Terrassa FC - Vista Alegre
Reddis - Torredembarra
Santboià - St. Ildefons
Vilaseca - Rapitenca
Castelldefels - Lleida B
El Catllar - Suburense
Amposta - IGUALADA
Jornada 14/31 (13-12/8-5)
Balaguer - Amposta
Viladecans- Jesús y Maria
Vista Alegre - Vilanova G.
Torredembarra - Terrassa FC
St. Ildefons - Reddis
Rapitenca - Santboià
Lleida B - Vilaseca
Suburense - Castelldefels
IGUALADA - El Catllar

Jornada 15/32 (20-12/15-5)
Balaguer - Viladecans
Jesús y Maria - Vista Alegre
Vilanova G. - Torredembarra
Terrassa FC - St. Ildefons
Reddis - Rapitenca
Santboià - Lleida B
Vilaseca - Suburense
Castelldefels - IGUALADA
Amposta - El Catllar
Jornada 16/33 (10-1/22-5)
Amposta - Viladecans
Vista Alegre - Balaguer
Torredembarra - Jesús y Maria
St. Ildefons - Vilanova G.
Rapitenca - Terrassa FC
Lleida B - Reddis
Suburense - Santboià
IGUALADA - Vilaseca
El Catllar - Castelldefels
Jornada 17/34 (17-1/29-5)
Viladecans - Vista Alegre
Balaguer - Torredembarra
Jesús y Maria - St. Ildefons
Vilanova G. - Rapitenca
Terrassa FC - Lleida B
Reddis - Suburense
Santboià - IGUALADA
Vilaseca - El Catllar
Castelldefels - Amposta

Diumenge s’inaugura oficialment la nova gespa de les Comes
REDACCIÓ / LA VEU

El passat mes de juliol ha finalitzat la substitució de la gespa
del camp de futbol principal
de Les Comes. Les obres han
tingut una durada aproximada
d’un mes.
La inauguració de la nova ges-

pa es durà a terme el proper
diumenge, 23 d’agost, just
abans de l’inici del partit de
futbol de Festa Major, que
enfrontarà el Club de Futbol
Igualada i el CF Balaguer.
L’estrena no oficial va ser,
però, uns dies abans amb els

entrenaments de l’equip de la
ciutat.
El camp de Les Comes es
va obrir al mes d’agost de
l’any 1986 i la gespa que ara
s’ha substituït datava de l’any
2002. Es tracta d’una instal·
lació esportiva amb un gran
nombre d’usos. Setmanalment rep una mitjana de 1.024
usos, considerant com un ús
la presència sobre el terreny
de joc d’una persona durant
una hora.
242.000 euros
L’actuació ha tingut un cost

de 242.000 euros i ha inclòs
la substitució de tota la superfície de gespa, un terreny de
100 metres de llarg per 65 metres d’ample. En concret, s’ha
instal·lat una nova gespa artificial de fibra monofilament de
polipropilè bicolor de 60 mm
d’alçada i s’ha renovat també
el sistema de reg, que presentava algunes deficiències.
La substitució de la gespa
del camp principal se suma
a un seguit d’actuacions que
han servit en els darrers anys
per millorar les instal·lacions
esportives de Les Comes.

S’han executat, entre altres,
la substitució de la instal·lació
de fontaneria, la renovació de
la coberta de la piscina, s’estan fent millores localitzades
al sostre de la pista d’hoquei
i s’ha enllestit la reforma dels
vestidors del camp de futbol
secundaris.
El partit amistós de Festa Major serà davant el Balaguer.
El conjunt de la Noguera serà
també un rival a batre en el
grup segon de la Primera Catalana, en la competició que
s’iniciarà el proper 6 de setembre, d’aquí dues setmanes.

Esports

D E L’A N O IA

DIVENDRES
21 d’agost de 2015

47

Dos equips anoiencs a Segona Catalana, i sis a Tercera
Dos equips anoiencs, Òdena
i San Mauro, participaran la
propera temporada a la Segona Catalana, i sis més de la

comarca ho faran al grup 12è
de la Tercera Catalana, juntament amb equips del Penedès
i el Garraf. Es tracta de Calaf,
Montserrat, Piera, Fàtima,
Anoia i Carme.

La temporada, en tots els casos, començarà el 6 de setembre i finalitzarà el 29 de maig,
després de 34 jornades.
A destacar els dies en què
es jugarà el derbi anoienc de

2a. Odenencs i montbuiencs
es veuran les cares a la 15a
jornada, just abans de Nadal,
primera al camp de la Sort, i,
a la segona volta, a l’avantpenúltima jornada, la 32a, al Nou

Estadi de Montbui.
A tercera tindrem el goig de
veure molts derbis comarcals
durant quasi totes les jornades.

Jornada 1/18 (6-9/24-1)
U. Bellvitge - Torrelles
Can Vidalet - St. Cugat
Fontsanta Fatjó - Prat B
Gornal -ÒDENA
Moja - Júnior
Olímpic Fatjó - Vilafranca Atl.
SAN MAURO - Espluguenc
St. Joan Despí - Begues
Marianao P. - Vallirana
Jornada 2/19 (13-9/31-1)
Torrelles - Marianao P.
St. Cugat - U. Bellvitge
Prat B - Can Vidalet
ÒDENA -Fontsanta Fatjó
Júnior - Gornal
Vilafranca Atl. - Moja
Espluguenc - Olímpic Fatjó
Begues - SAN MAURO
Vallirana - St. Joan Despí
Jornada 3/20 (20-9/14-2)
Torrelles - St. Cugat
U. Bellvitge - Prat B
Can Vidalet - ÒDENA
Fontsanta Fatjó - Júnior
Gornal - Vilafranca Atl.
Moja - Espluguenc
Olímpic Fatjó - Begues
SAN MAURO - Vallirana
Marianao P. - St. Joan Despí
Jornada 4/21 (27-9/21-2)
St. Cugat - Marianao P.
Prat B - Torrelles
ÒDENA - U. Bellvitge
Júnior - Can Vidalet
Vilafranca Atl. - Fontsanta Fatjó
Espluguenc - Gornal
Begues - Moja
Vallirana - Olímpic Fatjó
St. Joan Despí - SAN MAURO

Jornada 5/22 (4-10/28-2)
Fontsanta Fatjó - Espluguenc
Gornal - Begues
Moja - Vallirana
Olímpic Fatjó - St. Joan Despí
Marianao P. - SAN MAURO
St. Cugat - Prat B
Torrelles - ÒDENA
U. Bellvitge - Júnior
Can Vidalet - Vilafranca Atl.
Jornada 6/23 (11-10/6-3)
Prat B - Marianao P.
ÒDENA - St. Cugat
Júnior - Torrelles
Vilafranca Atl. - U. Bellvitge
Espluguenc - Can Vidalet
Begues - Fontsanta Fatjó
Vallirana - Gornal
St. Joan Despí - Moja
SAN MAURO - Olímpic Fatjó
Jornada 7/24 (18-10/13-3)
Prat B - ÒDENA
St. Cugat - Júnior
Torrelles - Vilafranca Atl.
U. Bellvitge - Espluguenc
Can Vidalet - Begues
Fontsanta Fatjó - Vallirana
Gornal - St. Joan Despí
Moja - SAN MAURO
Marianao P. - Olímpic Fatjó
Jornada 8/25 (25-10/20-3)
ÒDENA - Marianao P.
Júnior - Prat B
Vilafranca Atl. - St. Cugat
Espluguenc - Torrelles
Begues- U. Bellvitge
Vallirana - Can Vidalet
St. Joan Despí - Fontsanta Fatjó
SAN MAURO - Gornal
Olímpic Fatjó - Moja

Jornada 9/26 (1-11/3-4)
ÒDENA - Júnior
Prat B - Vilafranca Atl.
St. Cugat - Espluguenc
Torrelles - Begues
U. Bellvitge - Vallirana
Can Vidalet - St. Joan Despí
Fontsanta Fatjó - SAN MAURO
Gornal - Olímpic Fatjó
Marianao P. - Moja
Jornada 10/27 (8-11/10-4)
Júnior - Marianao P.
Vilafranca Atl. - ÒDENA
Espluguenc - Prat B
Begues - St. Cugat
Vallirana - Torrelles
St. Joan Despí - U. Bellvitge
SAN MAURO - Can Vidalet
Olímpic Fatjó - Fontsanta Fatjó
Moja - Gornal
Jornada 11/28 (15-11/17-4)
Júnior - Vilafranca Atl.
ÒDENA - Espluguenc
Prat B - Begues
St. Cugat - Vallirana
Torrelles - St. Joan Despí
U. Bellvitge - SAN MAURO
Can Vidalet - Olímpic Fatjó
Fontsanta Fatjó - Moja
Marianao P. - Gornal

Jornada 12/29 (22-11/24-4)
Vilafranca Atl. - Marianao P.
Espluguenc - Júnior
Begues - ÒDENA
Vallirana - Prat B
St. Joan Despí - St. Cugat
SAN MAURO - Torrelles
Olímpic Fatjó - U. Bellvitge
Moja - Can Vidalet
Gornal - Fontsanta Fatjó
Jornada 13/30 (29-11/1-5)
Vilafranca Atl. - Espluguenc
Júnior - Begues
ÒDENA - Vallirana
Prat B - St. Joan Despí
St. Cugat - SAN MAURO
Torrelles - Olímpic Fatjó
U. Bellvitge - Moja
Can Vidalet - Gornal
Marianao P. - Fontsanta Fatjó
Jornada 14/31 (13-12/8-5)
Espluguenc - Marianao P.
Begues- Vilafranca Atl.
Vallirana - Júnior
St. Joan Despí - ÒDENA
SAN MAURO - Prat B
Olímpic Fatjó - St. Cugat
Moja - Torrelles
Gornal - U. Bellvitge
Fontsanta Fatjó - Can Vidalet

Jornada 15/32 (20-12/15-5)
Espluguenc - Begues
Vilafranca Atl. - Vallirana
Júnior - St. Joan Despí
ÒDENA - SAN MAURO
Prat B - Olímpic Fatjó
St. Cugat - Moja
Torrelles - Gornal
U. Bellvitge - Fontsanta Fatjó
Marianao P. - Can Vidalet
Jornada 16/33 (10-1/22-5)
Marianao P. - Begues
Vallirana - Espluguenc
St. Joan Despí - Vilafranca Atl.
SAN MAURO - Júnior
Olímpic Fatjó - ÒDENA
Moja - Prat B
Gornal - St. Cugat
Fontsanta Fatjó - Torrelles
Can Vidalet - U. Bellvitge
Jornada 17/34 (17-1/29-5)
Begues - Vallirana
Espluguenc - St. Joan Despí
Vilafranca Atl. - SAN MAURO
Júnior - Olímpic Fatjó
ÒDENA - Moja
Prat B - Gornal
St. Cugat - Fontsanta Fatjó
Torrelles - Can Vidalet
U. Bellvitge - Marianao P.

FUTBOL / LA VEU

Jornada 1/18 (6-9/24-1)
Castellví M. - Martinenca
CALAF - FÀTIMA
Cubelles - Les Roquetes
ANOIA -St. Pere M.
Martorell B - Sitges
Riudebitlles - La Granada
St. Cugat S. - MONTSERRAT
Olivella - PIERA
CARME - La Múnia
Jornada 2/19 (13-9/31-1)
Martinenca - CARME
FÀTIMA - Castellví M.
Les Roquetes - CALAF
St. Pere M. -Cubelles
Sitges - ANOIA
La Granada - Martorell B
MONTSERRAT - Riudebitlles
PIERA - St. Cugat S.
La Múnia - Olivella
Jornada 3/20 (20-9/14-2)
Martinenca - FÀTIMA
Castellví M. - Les Roquetes
CALAF - St. Pere M.
Cubelles - Sitges
ANOIA - La Granada
Martorell B - MONTSERRAT
Riudebitlles - PIERA
St. Cugat S. - La Múnia
CARME - Olivella
Jornada 4/21 (27-9/21-2)
FÀTIMA - CARME
Les Roquetes - Martinenca
St. Pere M. - Castellví M.
Sitges - CALAF
La Granada - Cubelles
MONTSERRAT - ANOIA
PIERA - Martorell B
La Múnia - Riudebitlles
Olivella - St. Cugat S.

Calendari de Segona Catalana grup 3 de futbol, 2015-16

Calendari de Tercera Catalana grup 12 de futbol, 2015-16
Jornada 5/22 (4-10/28-2)
Cubelles - MONTSERRAT
ANOIA - PIERA
Martorell B - La Múnia
Riudebitlles - Olivella
CARME - St. Cugat S.
FÀTIMA - Les Roquetes
Martinenca - St. Pere M.
Castellví M. - Sitges
CALAF - La Granada
Jornada 6/23 (11-10/6-3)
Les Roquetes - CARME
St. Pere M. - FÀTIMA
Sitges - Martinenca
La Granada - Castellví M.
MONTSERRAT - CALAF
PIERA - Cubelles
La Múnia - ANOIA
Olivella - Martorell B
St. Cugat S. - Riudebitlles
Jornada 7/24 (18-10/13-3)
Les Roquetes - St. Pere M.
FÀTIMA - Sitges
Martinenca - La Granada
Castellví M. - MONTSERRAT
CALAF - PIERA
Cubelles - La Múnia
ANOIA - Olivella
Martorell B - St. Cugat S.
CARME - Riudebitlles
Jornada 8/25 (25-10/20-3)
St. Pere M. - CARME
Sitges - Les Roquetes
La Granada - FÀTIMA
MONTSERRAT - Martinenca
PIERA- Castellví M.
La Múnia - CALAF
Olivella - Cubelles
St. Cugat S. - ANOIA
Riudebitlles - Martorell B

Jornada 9/26 (1-11/3-4)
St. Pere M. - Sitges
Les Roquetes - La Granada
FÀTIMA - MONTSERRAT
Martinenca - PIERA
Castellví M. - La Múnia
CALAF - Olivella
Cubelles - St. Cugat S.
ANOIA - Riudebitlles
CARME - Martorell B
Jornada 10/27 (8-11/10-4)
Sitges - CARME
La Granada - St. Pere M.
MONTSERRAT - Les Roquetes
PIERA - FÀTIMA
La Múnia - Martinenca
Olivella - Castellví M.
St. Cugat S. - CALAF
Riudebitlles - Cubelles
Martorell B - ANOIA
Jornada 11/28 (15-11/17-4)
Sitges - La Granada
St. Pere M. - MONTSERRAT
Les Roquetes - PIERA
FÀTIMA - La Múnia
Martinenca - Olivella
Castellví M. - St. Cugat S.
CALAF - Riudebitlles
Cubelles - Martorell B
CARME - ANOIA

Jornada 12/29 (22-11/24-4)
La Granada - CARME
MONTSERRAT - Sitges
PIERA - St. Pere M.
La Múnia - Les Roquetes
Olivella - FÀTIMA
St. Cugat S. - Martinenca
Riudebitlles - Castellví M.
Martorell B - CALAF
ANOIA - Cubelles
Jornada 13/30 (29-11/1-5)
La Granada - MONTSERRAT
Sitges - PIERA
St. Pere M. - La Múnia
Les Roquetes - Olivella
FÀTIMA - St. Cugat S.
Martinenca - Riudebitlles
Castellví M. - Martorell B
CALAF - ANOIA
CARME - Cubelles
Jornada 14/31 (13-12/8-5)
MONTSERRAT - CARME
PIERA- La Granada
La Múnia - Sitges
Olivella - St. Pere M.
St. Cugat S. - Les Roquetes
Riudebitlles - FÀTIMA
Martorell B - Martinenca
ANOIA - Castellví M.
Cubelles - CALAF

Jornada 15/32 (20-12/15-5)
MONTSERRAT - PIERA
La Granada - La Múnia
Sitges - Olivella
St. Pere M. - St. Cugat S.
Les Roquetes - Riudebitlles
FÀTIMA - Martorell B
Martinenca - ANOIA
Castellví M. - Cubelles
CARME - CALAF
Jornada 16/33 (10-1/22-5)
CARME - PIERA
La Múnia - MONTSERRAT
Olivella - La Granada
St. Cugat S. - Sitges
Riudebitlles - St. Pere M.
Martorell B - Les Roquetes
ANOIA - FÀTIMA
Cubelles - Martinenca
CALAF - Castellví M.
Jornada 17/34 (17-1/29-5)
PIERA - La Múnia
MONTSERRAT - Olivella
La Granada - St. Cugat S.
Sitges - Riudebitlles
St. Pere M. - Martorell B
Les Roquetes - ANOIA
FÀTIMA - Cubelles
Martinenca - CALAF
Castellví M. - CARME
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Cultura
Diumenge, la Coral de Santa Maria
a la missa de La 2 de RTVE

Exposició de Xavier Márquez
als Hostalets de Pierola
EXPOSICIÓ / LA VEU

Xavier Márquez de Lamo és
un artista nascut a Vilanova i
la Geltrú que des de fa temps
va establir el seu taller i residència a un antic edifici rural
de Bellver d`Ossó, a la comarca de l’Urgell (Lleida).
Polifacètic al món de l’art, pintor, escultor, ceramista. Exposa al nostre espai artístic El
Roure de Can Pons, als Hos-

talets de Pierola.
La seva àmplia trajectòria artística ho mou a realitzar exposicions a París, Barcelona,
Tarragona i Lleida. La seva
pintura podria definir-se com
a informalista. Us convidem
a gaudir de la seva obra que
estarà exposada fins al 13 de
setembre a la Galeria de la
Masia de Can Pons, als Hostalets de Pierola.

EXPOSICIONS
INSTANTS DE PAS

El primer acte del 75è. aniversari: El solemne ofici a la basílica, presidit per monsenyor Romà Casanova, bisbe de Vic.

MÚSICA / LA VEU

Diumenge vinent dia 23
d’agost, coincidint amb la festa major d’Igualada, la Coral
de Santa Maria sota la direcció de Coni Torrents i amb
l’acompanyament a l’orgue
de Maite Torrents participarà
en directe, en els cants de la
missa que s’emet a 2/4 d’11
del matí per TVE-2, des de la
capella del Monestir de Sant
Domènec, al costat dels estudis de Sant Cugat del Vallès. En el repertori escollit hi
figuren majorment composici-

ons d’autors anoiencs i cants
tradicionalment
igualadins.
Aquesta Eucaristia presidida
per Mn. Carles Cahuana, és
retransmesa en català per a
tot el país.
Amb aquest actuació, la Coral
igualadina donarà per tancades definitivament les festes
del seu 75è. aniversari fundacional.
Edició extraordinària
d’«el trumfo»
La Coral de Santa Maria, està
preparant una edició extraordinària de la revista «el trumfo»

que resumirà el 75è aniversari
fundacional. Aplegarà a més,
la crònica dels darrers actes i
un resum de les 100 activitats
portades a terme per celebrar
aquesta efemèrides que acabaran definitivament el mes
d’agost. També inclourà com
a novetat, la darrera entrevista
al malaguanyat regidor Josep
Miserachs Nadal, feta quatre
dies abans de morir, i signada
per Josep Nadal Mir. La data
de sortida d’aquest exemplar
es previst per al proper mes
de setembre.

Jordi López Alert fa una intervenció al
mirador del Museu Molí Paperer
EXPOSICIÓ / LA VEU

L’última assemblea #3 és una
obra en expansió. Aquesta
obra es va presentar per primer cop l’any passat, en el
portal de pedra d’una casa
deshabitada, a Sant Pere de
Riudebitlles, en el marc de la
VIII Biennal d’Art Riudebitlles.
Una segona versió es va poder veure, un mes més tard,
a l’exposició col·lectiva, quan
les obres de la biennal es van
traslladar al Museu Molí Paperer de Capellades.
L’obra que avui es pot veure,
la tercera versió (#3), és una
intervenció en la seva totalitat
creada per a un dels espais
més imponents i característics
del molí paperer, el mirador.
Una intervenció pensada per
aquest emblemàtic espai on
antigament s’assecaven mi-

Pep Tort.
Fotografies “sense cap altra
pretensió que l’espectador
s’aturi un instant, miri, llegeixi,
imagini i continuï el seu transitar. Instants de pas, només de
pas”
Del 21 de juny al 21 d’agost a
la sala d’exposicions del restaurant Camí del Castell.

per si sols en llocs amb una
forta identitat. Una proposta
artística que beu de la poesia
per parlar del nostre temps: de
la societat industrial, del medi
ambient, dels residus, de la
vida... Cal assenyalar però,
que de les tres versions que
s’han pogut veure fins al dia
d’avui, la del mirador és, per
les seves dimensions, la que
transmet una experiència amb
l’espai més intensa.

L’exposició explica la historia dels gegants de al ciutat i
recorda les vuit parelles que
avui es consideren “vells”.
Del 18 d’agost al 26 de setembre a la sala d’exposicions de la Biblioteca Central
d’Igualada.

ARTÈRIA, COL.LECTI- EXPOSICIÓ CENTENARI
VA D’ART
Joan Pelfort i Planell (1915Amb Marta Pruna, escultura; David Ymbernon, pintura;
Jaime de Córdoba, escultura,
Marta Ballvé, escultura; Lourdes Figuera, gravat; David
Álvarez, fotografia,... I molt
més!.
De l’1 al 16 d’agost a l’antiga
rectoria de la Llacuna.

DIBUIXANT SOMRIURES
Gemma Macarrilla. Maka.
La Maka omple de colors objectes quotidians que prenen
nova vida. Roba, bosses, coixins, tasses...
Del 28 de juliol al 25 de setembre al Punt de lectors de la
Biblioteca Central.

JESÚS RIBERA TERMES.
COMMEMORATIVA
Exposició commemorativa del
50è aniversari de la mort de
Jesús Ribera Termes.
Del 9 de maig al 27 de setembre a la sala d’exposicions
Museu de la Muntanya de
Montserrat del Bruc

lers de papers gràcies a l’aire
que circulava per les seves
ventanes. Es podrà veure fins
el 4 d’octubre.
Les tres versions mantenen
l’esperit originari de l’obra:
establir un diàleg contemporani amb l’espai des del traç,
utilitzant residus (brics). I a
la inversa, establir un diàleg
contemporani amb l’espai des
dels residus, utilitzant el traç.
Llenguatges artístics que s’entrecreuen i que es reivindiquen

ELS GEGANTS DE
L’ANY DE LA PICOR

CATIFES DE CIMENT

El món de la rajola hidràulica.
Del 20 de juny al 13 de setembre al Museu Molí Paperer de
Capellades.

2003).
Recull de l’obra pictòrica de
l’igualadí conegut com “el pintor de Montserrat”.
Del 19 d’agost al 6 de setembre al Portal del Llevador.

LES FOTOS DEL NOI
DE LES FOTOS

Fotografies de Pau Corcelles
sobre el dia a dia dels Moixiganguers.
Del 19 d’agost al 6 de setembre a la Sala Municipal d’Exposicions.

ARQUEOLOGIA D’UN
CLIXÉ. Memòria visual i
emocional d’Igualada

Marilú Martínez-Ruiz i Maria
Santfores Salla Solà.
Premi IgualArt 2014. 21 gravats que es generen a partir
de 7 plaques clixé.
Del 20 d’agost al 13 de setembre a l’Empremta.

IGUALADA PERSONAL

15 personatges igualadins
expliquen el punt de vista que
tenen de la seva Igualada
més personal.
Del 21 d’agost al 20 de setembre al restaurant Somiatruites.

ANTONIO ARTÉS I LA
ELS PETITS DIABLES T R A N S F O R M AC I Ó
D’IGUALADA
D’IGUALADA
Exposició
commemorativa
dels 15 anys del gruo. Fotografies i objectes relacionats.
Del 18 d’agost al 19 de setembre al vestíbul de la Biblioteca
Central d’Igualada.

Repàs per la Igualada del segle XIX i la transformació que
va viure com a ciutat.
Del 21 d’agost al 27 de setembre a la sala d’exposicions del
Museu de la Pell.
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Viatges
CARMEL·LA PLANELL
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Descobrir Món
Fotos i text

L’arquitectura dins de l’arquitectura, el Pergamonmuseum
En el sí de l’anomenada Illa dels Museus de la fantàstica Berlín no pots passar per alt un recorregut
d’excepció per un dels més sorprenents museus
del món, el Pergamonmuseum. En el seu interior,
si ets amant de l’art clàssic podràs gaudir d’un passeig extraordinari per la Història de l’Art, mentre
se’t farà difícil de concebre la visualització d’unes
espectaculars sales construïdes segons les mesures d’un edifici dins d’un altre edifici, que és aquest
museu.
Per dintre, una disposició de l’espai del tot admirable et permet de descobrir alguns dels més preuats
tresors del Món Antic, amb el període hel·lenístic
i la ciutat de Pèrgam com a principal referent, a
més de Mesopotàmia i el Pròxim Orient. D’entre
algunes de les obres més pregones t’avindràs amb
què són inexcusables: l’Altar de Zeus de Pèrgam,
la Porta del Mercat romà de Milet, la Porta d’Ishtar
de Babilònia; així com les estàtues hel·lenístiques;
el famós Espinari i, fins i tot, part d’una residència
califal.
Malgrat algunes modificacions derivades d’obres,
l’ingrés triomfal a aquest recinte museístic te’l trobes només accedir-hi: és l’Altar de Zeus de Pèrgam.
I, una entrada completa i francament espectacular,
a escala real, d’aquell Altar, és el que vaig tenir el
privilegi de contemplar excepcionalment gràcies
a deferència d’uns guàrdies que m’hi van deixar
romandre una bona estona, moments abans de
tancar portes. En un puntual imaginari, prop d’un
quart d’hora, em vaig fer meu aquell monumental
escenari: L’Altar de Zeus, amb la seva espectacular
escalinata i les impressionants escultures d’una
batalla entre déus i gegants, em va traslladar a la
històrica ciutat grega de Pèrgam, d’on havia estat
recuperat aquell temple. Tot una majestuosa herència del passat hel·lenístic davant dels meus ulls.
A la ciutat de Pèrgam, a l’Àsia Menor, l’altar de
Zeus havia estat una grandiosa construcció del
dies d’Èumenes II (segle II abans de Crist) que va
ser descoberta amb greus danys dinou segles més
tard per l’enginyer alemany Carl Humann. Les excavacions alemanyes van començar el 1878 i van
durar fins el 1886, i d’acord amb l’Estat otomà va
resoldre’s que una tercera part de les troballes

L’Altar de Zeus de Pèrgam

passarien a ser propietat dels arqueòlegs, alhora
que una quarta part restaria en poder del sultanat.
Això no obstant, aquests pactes no es van complir
en la seva totalitat, ja que Constantinoble no veia
amb bons ulls la conseqüent relació de dependència que s’establia amb l’Imperi alemany. Finalment,
un important nombre de les obres d’art excavades
van ser traslladades fins a Berlín, amb el pagament
d’una costosa xifra per part del Ministeri de Cultura germànic; i a l’any 1930 tota la col·lecció d’escultures i materials arquitectònics van ser ubicats en
els espais que havien de configurar l’actual Pergamonmuseum.
Aquell edifici sagrat del sud de l’antiga Acròpoli de
la ciutat de Pèrgam va ser emplaçat damunt d’un
immens basament, presidit per una amplíssima
escalinata. D’antuvi, el gran fris esculpit, que descriu la mítica batalla de la Gigantomàquia, formava
part del propi pòdium del temple, enlloc de l’entaulament segons l’aparença actual. En una secció
més elevada hi havia una columnata d’ordre jònic
dividida en tres cossos, un de central al fons i dos
laterals; i era la columnata central la que donava
l’esquena a un pati quadrangular, altrament l’espai
de l’altar destinat a les ofrenes en honor als déus.
El gran fris que rodeja tot el pòdium és una excel·
lent representació d’aquella aferrissada lluita on
es narra el triomf de Zeus i d’Atenea sobre els gegants enemics; descrita amb un gran realisme tant
pel que fa a les diferents seqüències com al tracte realista de totes les figures. Àdhuc, els doblecs
de les vestimentes, les ondulacions dels cabells, al
costat d’algunes de les expressions dels déus i dels
gegants palesen la destresa d’un prodigiós mestre de l’autèntic barroc de l’Art hel·lenístic, del qual
se’n desconeix la identitat.
En una altra orientació, un nou espai per a segrestar la teva mirada és la monumental Porta del
Mercat romà de Milet, des d’on accedeixes a una
altra de les grans joies arquitectòniques: la Porta
d’Ishtar de Babilònia, una sensacional recuperació d’una de les vuit portes d’aquella llegendària
ciutat, del segle VI abans de Crist, que inclou també la reconstrucció de l’anomenada Via Processional. Aquesta porta, igual que les muralles de la

ciutat, va ser considerada inicialment una de les
Set Meravelles del Món Antic gràcies a les seves
grans dimensions, però sobretot a una decoració
en què el maó vidriat es va utilitzar amb exquisida
sobrietat i una evident fastuositat. Sobre un fons
blau acolorit amb pols de lapislàtzuli, les sèries de
lleons, dracs i altres feres errants formen unes ordenades composicions, emmarcades per bandes i
motius ornamentals de gran simplicitat geomètrica i d’un potent cromatisme. Seguidament, a través d’aquesta porta, no et serà difícil d’endevinar
aquella imponent Via Processional que, entre muralles i una filera de lleons, la custodiaven.

Porta d’Ishtar de Babilònia Secció

Porta del mercat romà de Milet
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Cinema
Es projecta a Tous •
Whiplash

Es projecta a Montbui • Ant-Man

L’home formiga

Baterista
de jazz

RAMON ROBERT.-

Amb molts bons resultats de
taquilla, la Marvel (una editorial dedicada a la publicació de
còmics, i ara ficada en el negoci del cinema) li està treien
les pols a tots els seus herois
i superherois. Ara recupera un
dels seus personatges menors, però que també podria
triomfar en el salt al cinema.
Es tracta d´Ant Man, l´home
formiga.
Realitzada per Peyton Reed,
la pel.lícula presenta una
bona combinació de cinema
d´aventures i de ciència-ficció,
sense que tampoc hi manquin
algunes dosis d´humor. Armat
amb la sorprenent capacitat
de reduir la seva grandària a
la dimensions d’un insecte,
l’estafador Scott Lang (Paul
Rudd) ha de treure a la llum
a l’heroi que porta dins i ajudar al seu mentor, el doctor

RAMON ROBERT.-

Hank Pym (Michael Douglas),
a protegir d’una nova generació d’amenaces el secret que
s’amaga rere el vestit d’Ant-

Man, amb un casc que li permet comunicar-se amb les formigues. Malgrat els obstacles
aparentment insuperables que

els aguaiten, Pym i Lang han
de planejar i dur a terme un
atracament per intentar salvar
el món.

el món de la interpretació. El
pla es torna en malson quan
Izzy aconsegueix un paper en
l’obra que dirigeix Arnold, en
què també participa la seva
dona. Tot plegat es converteix
en un trio impossible.

En el seu comeback, Peter
Bogdanovich, que de fer comèdies en sap una estona, en
treu senzilla, potser antiquada, elegant, ximpleta i molt
divertida comèdia.

Es projecta a Montbui • Lío en Broadway

Comèdia d’embolics
RAMON ROBERT.-

Peter Bogdanovich va escriure i dirigir algunes de les
millors comèdies nord-americanes dels anys 70 i 80, cas
de ¿Qué me pasa, doctor? o
Todos rieron. Després de pasar-se uns anys sota l´ombra
de la televisió, el ara ja veterà Bogdanovich ha tornat a
la pantalla gran amb Lio en
Broadway, en realitat titulada
en el seu títol original She´s
funny that way. Situant la
seva acció còmica en els àmbits teatrals de Nova York, la

pel.lícula ens presenta el personatge d´Arnold (Owen Wilson), el qual té una vida gairebé perfecta: està feliçment
casat, té dos fills i un magnífic
treball com a director teatral
a Broadway. Però tot canvia
quan contracta els serveis
d’Izzy (Imogen Poots), una
jove i prometedora actriu que
alterna la seva discreta carrera artística amb serveis nocturns de companyia. L’amor
és tan profund que Arnold
decideix ajudar-la econòmicament perquè se centri en

Escrita i realitzada, s´estrena
finalment a la nostra comarca
Whiplash, una de les millors
pel.lícules
nord-americanes
de l´any 2014. La pel.lícula,
una producció independent,
concentra el seu argument en
el personatge d’Andrew Neiman (Milers Teller), un jove i
ambiciós baterista de jazz, un
noi amb un clar objectiu vital:
triomfar en l’elitista Conservatori de Música de la Costa Est
en el qual estudia. Marcat pel
fracàs de la carrera literària
del seu pare, Andrew alberga
somnis de grandesa. Terence
Fletcher (JK Simmons, Oscar
al millor actor de repartiment),
un professor conegut tant pel
seu talent com pels seus rigorosos mètodes d’ensenyament, dirigeix el millor conjunt de jazz del Conservatori.
Quan Fletcher tria a Andrew
per formar part del conjunt
musical que dirigeix, canvia
per sempre la vida del jove.
Aquesta es una pel.lícula esplèndida. Per igual musical
com dramàtica, en realitat
juga amb les cartes pròpies
d´un thriller. A destacar també
l´impressionant feina dramàtica que fan els dos actors protagonistes.

REGALEM 2 ENTRADES
CADA SETMANA
Nom:

Adreça:
Localitat:
Tel. mòbil:
E.mail

Vàlid per a qualsevol dia i sessió, inclosos passes 3D, a partir dels 10 primers dies de la data d’estrena
de la pel·lícula seleccionada. Ulleres 3D no incloses.

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

THE IMITATION GAME

Regne Unit. De Morten Tyldum. Amb Benedict Cumberbatch, Keira
Knightley, Mark Strong i Charles Dance. Biopic sobre el matemàtic britànic
Alan Turing, conegut per Haver desxifrat els codis secrets nazis continguts
a la màquina Enigma. Aquest descobriment va determinar l´esdevenir de
la II Guerra Mundial. En acabar la guerra, lluny de ser admirat com heroi,
Turing seria acusat i jutjat per conducta immoral.

IGUALADA

SANT MARTÍ DE TOUS

ATENEU IGUALADI - CINECLUB
Aquest divendres no hi ha sessió
de Cineclub

CASAL
THE IMITATION GAME
(Nominada a 8 Oscar) (7 anys)
Diumenge: 18.00
WHIPLASH (12 anys)
Òscar al millor actor secundari
JK Simmons
Diumenge: 19.55

WHIPLASH

Estats Units. Drama. De Damien Chazelle. Amb Milers Teller, J.K. Simmons i
Melissa Benoist. L’objectiu d’Andrew Neiman, un jove i ambiciós baterista
de jazz, és triomfar en l’elitista Conservatori de Música de la Costa Est
en el qual estudia. Terence Fletcher, un professor conegut tant pel seu
talent com pels seus rigorosos mètodes d’ensenyament, dirigeix el millor
conjunt de jazz del Conservatori. Quan Fletcher tria a Andrew per formar
part del conjunt musical que dirigeix, canvia per sempre la vida del jove.

MISION IMPOSIBLE 5

Estats Units. Acció i intriga. De Christopher McQuarrie. Amb Tom Cruise,
Rebecca Ferguson, Sean Harris, Alec Baldwin i Jeremy Renner. Amb la FMI
dissolta i Ethan Hunt abandonat a la seva sort, l’equip ha de enfrontarse contra el Sindicat, una xarxa d’agents especials altament preparats i
entrenats. Aquests grups estan obstinats a crear un nou ordre mundial
mitjançant una sèrie d’atacs terroristes cada vegada més greus. Ethan
reuneix al seu equip i fitxa l’agent britànica renegada Ilsa Faust.

OPERACION U.N.C.L.E.

Estats Units. Acció i espionatge. De Guy Ritchie. Amb Henry Cavill, Armie
Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki i Hugh Grant. Narra les
aventures d’un dos agents secrets, un rus i un altre nord-americà, durant
el període de la guerra freda. Obligats a apartar les seves diferències, tots
dos s’uneixen per formar un equip que durà a terme una missió conjunta
per intentar posar fi a una misteriosa organització criminal internacional
que pretén desestabilitzar el fràgil equilibri de poder resultant de la
proliferació d’armes i tecnologia nuclear.

LOS MINIONS

Estats Units. Animació. De Kyle Balda i Pierre Coffin. De tota la vida,
els minions sempre han estat al servei del Mal, servint als amos més
menyspreables. En l´ epoca actual, l´anomenat Kevin té un pla. Acompanyat
pel rebel Stuart i l’adorable Bob, emprèn un emocionant viatge per
aconseguir una cap a qui servir, la terrible Scarlet Overkill. Passaran de la
gelada Antàrtida, a la ciutat de Nova York en els anys seixanta, per acabar
al Londres de la mateixa època, on s’hauran d’enfrontar al repte més gran
fins a la data: salvar la raça Minion de l’aniquilació.

LÍO EN BROADWAY

Estats Units. Comèdia. De Peter Bogdanovich. Amb Owen Wilson, Imogen
Poots, Jennifer Aniston, Will Forte i Cybill Shepherd. Arnold està feliçment
casat, té dos fills i un magnífic treball com a director teatral a Broadway.
Però tot canvia quan contracta els serveis d’Izzy, una jove i prometedora
actriu que alterna la seva discreta carrera artística amb serveis nocturns
de companyia. Pero Izzy aconsegueix un paper en l’obra que dirigeix
Arnold, en què també participa la seva dona, i que es converteix en un
trio impossible.

ANT-MAN

Estats Units. Comèdia anventures. De Peyton Reed. Amb Corey Stoll,
Evangeline Lilly, Paul Rudd, Patrick Wilson, Michael Douglas. Armat amb
la sorprenent capacitat de reduir la seva mida a la vegada que augmenta
la seva força, l’estafador Scott Lang (Paul Rudd) ha de treure a la llum a
l’heroi que porta dins i ajudar al seu mentor, el Dr. Hank Pym (Michael
Douglas), a protegir d’una nova generació d’amenaces el secret que
s’amaga després de l’espectacular vestit d’Ant-Man

DEL REVÉS

Estats Units. Animació. De Pete Docter. Fer-se gran pot ser un camí ple
d’obstacles. També per la petita Riley. Com tots nosaltres, Riley és guiada
per les seves emocions: Joia, Por, Ira, Fàstic i Tristesa. Aquestes emocions
viuen al centre de control dins del cap de Riley, des d’on l’ajuden i
aconsellen al llarg del seu dia a dia. Riley i les seves emocions intenten
adaptar-se a la seva nova vida a San Francisco, però algunes coses es
compliquen.
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SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES
SALA AUDITORI
ANT-MAN
Divendres:
18:15 20:30
Dissabte:
16:00 18:15
Diumenge:
16:00 18:15

SALA PETITA

22:45
20:30

22:45

20:30

LÍO EN BROADWAY
Divendres:
18:05 20:00 22:00
Dissabte:
16:10 18:05 20:00
Diumenge:
16:10 18:05 20:00

22:00

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ CUATRO FANTASTICOS (7A)
Dv. Ds: 15:50/18:00/20:10/22:20
Dg.: 12:00/15:50/18:00/20:10/22:20
Dll a Dj.: 15:50/18:00/20:10/22:20
2/ ANTMAN (7A)
Dg.: 11:30
CIUDADES DE PAPEL (7A)
Tots els dies: 17:15
MISIÓN IMPOSIBLE
Tots els dies: 19:40 i 22:20
3/ VACACIONES (12A)
Dv. i Ds: 15:30/17:45/20:00/22:15
Dg.: 11:30/15:30/17:45/20:00/22:15
Dll a Dj.: 15:30/17:45/20:00/22:15
4/INSIDE OUT (TP)
Div. Ds: 15:45/18:00/20:15
Dg.: 12:00/15:45/18:00/20:15
Dll a Dj.: 15:45/18:00/20:15
JURASSIC WORLD (12A)
Tots els dies: 22:30
5/ LA CASA MAGICA (TP)
Dg.: 12:15
CUATRO FANTASTICOS(7A)
Tots els dies: 17:00/19:10/21:20
6/AHORA O NUNCA (12A)
Dg.: 11:50

EXTINSION (7A)
Tots els dies:
15:30/17:45/20:00/22:15
7/ LOS MINIONS (TP)
Div. Ds: 15:40/17:40
Dg.: 11:40/15:40/17:40
Dll a Dj.: 15:40/17:40
OPERACIÓN U.N.C.L.E (12A)
Tots els dies: 19:50/22:30
8/ PIXELS (7A)
Div. Ds: 15:50/18:00
Dg: 11:45/15:50/18:00
Dll a Dj.: 15:50/18:00
I DE REPENTE TÚ (16A)
Tots els dies: 20:10
TED 2 (16A)
Tots els dies: 22:45
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Televisió

Descarrega’t l’APP de
la comarca GRATIS
Notícies, agenda
cultural, punts
d’interès a visitar,
comerços....

Tota la informació de la
comarca a la teva butxaca!

GuiaAnoia.cat és una app per a
mòbils existents en el mercat
(Android, ios i windows phone i
blackberry) i tauletes. De descàrrega gratuïta per a tots els usuaris
(anant directament a internet)
amb notícies i informació comercial destacada del conjunt de
l’Anoia. És una eina innovadora i
potent de promoció econòmica i
turística per al nostre territori.

Descarrega’t l’APP
gratuïtament
o ves a la web
www.guiaanoia.cat

Guia de la salut

D E L’A N O IA

APARELL DIGESTIU

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva
C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95
IGUALADA

DERMATOLOGIA

OFTALMOLOGIA

DR. JORDI GRAELLS I
ESTRADA

OFTALMÒLEG
Josep Ferrera Figuerola

· Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia · Criocirurgia
Visita: Dimecres tarda i dissabtes
matí. Hores convingudes.

Cirugia de catarates
Cirugia de la miopia
Oftalmologia general

Rambla Nova 39, 1r
IGUALADA
Tels. 93 805 39 33 (consultori)
93 290 68 67 (permanent)
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PODOLOGIA

Av. Balmes 74 (edifici Punto Blanco)
Igualada
Tel. 93 804 57 76
TAMBÉ VISITES A DOMICILI

.Quiropòdies

Assitencia Anoia
Rambla Sant Ferran, 62
Tel. 93 805 25 25
IGUALADA
www.assistencialanoia.com

(ungles, durícies, ulls de poll...)

CLÍNICA DENTAL
ANOIA
· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments
C. Capellades, 37, baixos
Tel. 93 805 15 63
IGUALADA

. Nutricionista
. Naturòpata
. Homeòpata
. M Flors de Bach
. Auriculoteràpia
. Doula

C/Bruc núm. 52 bx. 08700 Igualada
www.arrelscentredesalut.cat
Telf. 935143160
arrels.centredesalut@gmail.com

ORTOPÈDIA
CASES

Girona, 1
Tel. 93 806 00 44
VILANOVA DEL CAMÍ

Núria Torres Riba

Més info: 654 50 97 81

AUDICIÓ

ORTOPÈDIA
ALMENAR

ORTOPÈDIA
E. VIVES SINGLA

Plantilles a mida, ajudes domicili,
ortopèdia tècnica i esportiva, llits
articulats, ajudes gent gran

· Ortopèdia a mida · Ajudes a la
mobilitat · Cadires de rodes
· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

C. Bèlgica, 2, local 6
Tel. 93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA
www.ortopediaalmenar.cat

Av. Andorra, 8 · IGUALADA
Tel. 93 804 24 27
vives.singla@cofb.net

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

GLÒRIA FITÉ GUARRO
Psicologa Col. num. 10916

CIRUGIA LÀSER

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA

Ma DOLORS CAPELLADES
Psicòloga
- 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.
C. Indústria, 1
- Nens i adults
IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

PILAR PRAT JORBA
Psicologa Col. num. 18704

Psicoterapeuta

Psicòloga

C/ Sant Cristòbal, 46
Despatx 14
08784 - Piera

C/Còrsega, 276, 3-1 (Eixample).
08008 - Barcelona

Tel. 615 075 736
gloriapsi3@gmail.com

Tel. 93 218 36 48
pilarpratjorba@gmail.com

Els ulls de poll o helomes
són, en canvi, una àrea més
petita de pell morta engruixida de forma cònica, on
s’hi situa el punt de màxima
pressió o fricció a l’hora de
caminar. Aquesta patologia és dolorosa al caminar,
donant la sensació de tenir
una agulla o un clau clavat al
peu. Apareixen també com a
mecanisme de defensa, a la
planta del peu i als dits.

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

· PSICOLOGIA · LOGOPÈDIA · PSICOTERÀPIA · PSIQUIATRIA
· PSICOPEDAGOGIA · TERÀPIES NATURALS

EMDR - Resolució del trauma pel
moviment ocular.
Diagnòstic i tractament dels trastorns
de la personalitat, i de l’estat d’ànim.

Les durícies o hiperqueratosis són àrees superficials
de pell morta engruixida de
diferents formes. S’originen
en el peu en zones de fregament o d’excessiva pressió,
tractant-se d’un mecanisme
defensiu de la pell, amb
la finalitat de protegir les
estructures del peu subjacents. Es localitzen sovint en
la planta del peu, perquè és
la base que suporta tot el pes
del cos. Poden ser doloroses.

Dietes d’aprimament
Dietes per augmentar pes
Hipertensió, diabetis
LES, èczema, dermatitis atòpica
Colitis ulcerosa, síndrome de Crohn
Al·lèrgies, intoleràncies...

ORTOPÈDIA

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA

LES DURÍCIES
I ELS ULLS DE POLL

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

ALBERT CUBÍ I MESTRES
Tractament psicològic d’adults i nens
amb: ansietat, depressió, insomni,
enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat,
teràpia de parella, etc...

POLICLÍNICA IGUALADA
UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL
CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

Rbla. de Sant Jordi, 3, 1r pis
IGUALADA
Hores convingudes:
Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90
93 805 51 74

Eduard Darbra
Llicenciat en Psicologia
Màster en Psicologia Clínica
Psicoteràpia
Tel. 699 689 665
eduarddarbramagri@gmail.com
@EduardDabraMag
Hores concertades

C. de Manresa, 59 Igualada
Telf. 93 804 37 48
www.laservarices.com
www.angiovascular.com

VOLS ANUNCIAR-TE?
Tel. 93 804 24 51
Tel. 608 463 829
publianoiadisseny@gmail.com

CE NTR ES M È DICS

Assistencial Anoia S.A.
Rbla. Sant Ferran 62. Tel. 93 805 25 25
- Revisions médiques federatives
- CM Carnets de conduir i permisos d’armes
- Odontologia
- Podologia
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Oftalmologia
-Urgències i accidents laborals

C. Folch i Torres, 60. Piera. Tel. 93 779 47 90
- Certificats mèdics, carnets de
conduir i permisos d’armes
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Especialitats mèdiques
- Odontologia
-Urgències i accidents laborals
- Revisions médiques federatives

P. I Les Comes. Tel. 93 804 66 88
- Urgències
- Accidents laborals
- Especialitats médiques
- Fisioteràpia i rehabilitació
- Revisions médiques federatives

Col. 1649.

Podòleg.
podologiabalmes74@gmail.com

Nutricionista al teu servei

. Pediatria,
. Llevadora,
. Logopeda,
. Psicòloga,
. Fisioterapeuta
. Dietista

Roger Pons
Postgrau Patomecànica del Peu i els seus tractaments
ortopodològics a l’Hospital Podològic (UB Bellvitge).

.Estudis de la marxa i gest esportiu
.Plantilles personalitzades
.Peu diabètic
.Altres tractaments diversos

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ODONTOLOGIA
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Els principals factors desencadenants de l’aparició de
durícies i ulls de poll són: el
calçat estret/curt/amb sola
prima/mal cordat, les alteracions del peu a l’hora de
caminar, l’artrosi i deformacions dels ossos del peu, i el
sobrepès.
El tractament es basa primerament en l’extracció de l’ull
de poll o durícia, per part
d’un podòleg, amb el bisturí.
També incidiríem en un canvi
de calçat i disminució de pes
en el cas que fos necessari.
Si la patologia fos recurrent,
com a tractament definitiu
es pautarien unes plantilles
o silicones personalitzades,
la funció de les quals seria
descarregar de pressió les
zones de dolor. Mai s’utilitzaran callicides en la lesió.
Els callicides són àcids que
cremen tant el teixit mort
com el teixit viu.

ENRIQUE FERNANDEZ SALLENT

Cirurgia General

Cirurgia laparoscòpica
de l’obesitat

Proctologia:

hemorroides, fissures - fístules
cirurgia mínimament invasiva

cies
Urgèn 47
78
610 42

Dr. Fernández Sallent

Ctra. Manresa 59 planta baixa
08700 Igualada, Barcelona

Tel. 938043748
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Compartir fa miracles

Jubileu del Camí Ignasià
La tradició de pelegrinar als
santuaris de Loiola i Manresa,
molt popular des del segle XVII
després de les canonitzacions
de sant Ignasi i sant Francesc
Xavier, ha augmentat durant
el segle XX i principis del XXI,
junt amb l’augment de la pietat unida als pelegrinatges.
El Camí Ignasià ha nascut
amb la vocació de vehicular
aquesta pietat mitjançant una
proposta de pelegrinatge que
rememora el camí recorregut per Ignasi de Loiola l’any
1522.
Amb el beneplàcit i suport de
Mons. José Ignacio Munilla

Aguirre, bisbe de Sant Sebastià, i de Mons. Romà Casanova i Casanova, bisbe de Vic,
se celebraran dos anys de
commemoració jubilar en els
santuaris de Loiola i Manresa,
així com al llarg del Camí Ignasià entès com a experiència
continuada dels Exercicis Espirituals. El primer serà entre
el 31 de juliol del 2015 i el 31
de juliol del 2016. I el segon
serà en les mateixes dates del
2021 i del 2022, coincidint llavors amb el cinquè centenari
del pelegrinatge de sant Ignasi.
El Jubileu del Camí Ignasià

arriba a aquells que, complint
les condicions establertes pel
dret canònic, recorrin el Camí
Ignasià en esperit de pelegrinatge i, seguint alguna modalitat dels Exercicis Espirituals,
visitin algun dels santuaris
ignasians del camí i portin a
terme alguna obra de caritat,
ja sigui abans o durant el pelegrinatge.
L’obertura solemne de l’Any
Jubilar va ser l’1 d’agost al
santuari de Loiola, i es clourà el 31 de juliol del 2016 a la
Seu de Manresa amb una missa presidida pel bisbe de Vic.

Un primer Jubileu Ignasià
La misericòrdia de Déu és
abundosa a favor nostre! Al
jubileu de l’Any Teresià, i al
de sant Felip Neri, hem d’afegir-hi el Jubileu que el papa
Francesc ens ha concedit en
el santuari de la Cova de Sant
Ignasi a Manresa, en l’espera
de l’Any Sant de la Misericòrdia, que ha convocat el Sant
Pare, des de la festa de sant
Ignasi d’aquest any fins a la
de l’any vinent. Aquest primer
any jubilar ignasià ens ha de
ser com un tast del que serà
el del 2022, quan es compliran els cinc-cents anys de la
seva conversió, i, per tant, de
la seva estada a Manresa.
Ignasi, ferit en la batalla de
Pamplona, descobreix en el
seu cor una ferida encara més
gran. Des de la seva casa natal
de Loiola, inicia el viatge que el
portava vers Montserrat, amb
un desig: vetllar les seves armes tota una nit davant l’altar
de la Mare de Déu de Montserrat, on tenia determinat deixar
els seus vestits i vestir-se les

armes de Crist. En arribar-hi va
cercar un confessor, amb qui
pogués liquidar el seu passat
i començar una vida nova. La
seva confessió, generalment
per escrit, va durar tres dies.
La lliçó que va aprendre fou
que la confessió general no era
el final sinó el començament.
Vestit pobrament, en la festa
de l’Anunciació, va emprendre el camí de recerca de més
autèntica llibertat. Va arribar a
Manresa, on pensava passar
solament alguns dies en un
hospital i escriure algunes coses en un llibre. La seva sola
intenció era la de ser senzillament un aprenent de cristià de
veritat. Fins aquell moment, ell
havia estat cavallerosament
cristià, amb l’obsessió de fer
grans coses, més que no pas
deixar-se fer per Déu pel camí
de la humilitat i el sofriment.
Allí va iniciar una nova vida. Era
un pobre penitent, demanava
almoina cada dia. Diàriament
anava a missa i a vespres a la
Seu. També el santuari de la

Mare de Déu de Viladordis era
per a ell un lloc d’oració, així
com el temple dels dominics i
l’hopistal. Va descobrir així mateix una cova com un bon lloc
per a la pregària.
A la vora del riu Cardener va
tenir lloc un tombant en el seu
camí de seguiment de Crist.
Després de la tenebra i les
proves, estant assegut i mirant
al riu, se li van obrir els ulls de
l’enteniment d’aital manera
que totes les coses li semblaven noves. Li semblava com si
fos un altre home i tingués un
altre intel·lecte.
Aquesta experiència de sant
Ignasi és el motiu del primer
any jubilar. El camí ignasià que
va de Loiola a Manresa ha de
ser una crida a viure el camí de
l’autèntica conversió que està
en la base de la indulgència
plenària que ens és concedida
a la Santa Cova de sant Ignasi
de Manresa.
Mn. Romà Casanova,
Bisbe de Vic

Durant cinc diumenges seguits
llegirem, gairebé íntegrament,
el cap. 6 de l’evangeli de sant
Joan, el discurs de Jesús sobre el Pa de vida. El Pa de vida
és Jesús mateix. Per tant, farem una parada en la lectura
que, darrerament, anàvem fent
de l’evangeli de Marc, del qual
reprendrem la lectura més endavant.
Per tal de tenir una visió de
conjunt d’aquests cinc diumenges, cal fixar-se en els fragments que llegirem d’aquest
cap. 6 de l’evangeli de sant
Joan. Primer, avui, diumenge
17è, llegim el miracle de la
multiplicació dels pans. Després llegirem dos discursos: un
sobre el Pa de vida (diumenge 18è i 19à) i un altre sobre
l’Eucaristia (diumenge 20è). Finalment, veurem la reacció davant les paraules de Jesús: hi
ha deixebles que l’abandonen,
però hi ha qui, com Pere, fa

una confessió de fe (diumenge
21è).
En la primera lectura d’avui,
Eliseu fa un miracle semblant
a la multiplicació dels pans. I,
en aquest paràgraf que llegim
de la carta als Efesis, som convidats a viure la unitat i la fraternitat en la vida de cada dia,
ja que som un sol cos. Per a
assolir aquest objectiu, Pau fa
servir una expressió que potser ens fa una mica de mal a
les orelles: «Suporteu-vos amb
amor els uns als altres.»
Ser solidaris, saber compartir.
Un comentari, breu i actualitzat, de les lectures d’avui, el
veig en aquestes paraules del
papa Francesc: «Crear una
nova mentalitat que pensi en
termes de comunitat, de prioritat de la vida de tothom sobre
l’apropiació dels béns per part
d’alguns.» Hem de mirar de
provar-ho..
Joan Mir i Tubau, prev.

Per a reflexionar...
A l’estiu la vida sol prendre un
caire una mica més reposat,
i és bo aprofitar aquests moments de calma per a reflexionar tranquil·lament sobre la
pròpia vida: el silenci, l’amor, la
felicitat, la coherència, la fe, la
mort... totes aquelles coses importants que l’omplen de sentit. Aquí hem espigolat un recull
de reflexions profundes i interessants, de diferents autors,
que ens poden ajudar a pensar sobre allò que és essencial en la nostra vida. Alguns
no es professen cristians, però
el que diuen és profundament
evangèlic.
—Les grans coses i els grans
homes s’han fet sempre en silenci (Paul Claudel).
—Manejar el silenci és més
difícil que manejar la paraula
(Georges Clemenceau).
—L’amor és l’única cosa que
creix quan es reparteix (Antoine de Saint-Exupéry).
—Estimar algú és dir-li: tu no
moriràs mai (Gabriel Marcel).
—Qui no és honest en el seu
dia a dia no pot canviar el món
(Pere Casaldàliga).
—El secret de la felicitat no és
fer sempre el que un vol, sinó
voler sempre el que es fa (Lev
Tolstoi).

—La felicitat és que estiguin
en harmonia el que penses, el
que dius i el que fas (Mahatma
Gandhi).
—És més fàcil lluitar per uns
principis que viure-hi d’acord
(Alfred Adler).
—El secret de la fe: ser capaços d’entendre-ho tot gràcies a
allò que no s’entén (G.K. Chesterton).
—La fe és la decisió de viure
amb la certesa que el que és
no ho és tot
(Roger Garaudy).
—La fe és la força de la vida. Si
l’home viu, és perquè creu en
alguna cosa
(Lev Tolstoi).
—Després de la Bíblia no ve
res, i després, res, i després,
a molta distància, el Quixot i
Shakespeare (Salvador Espriu).
—No temis tant la mort com
una vida inadequada (Bertolt
Brecht).
—La vida és una gran sorpresa: no veig per què morir no
pot ser una sorpresa encara
més gran (Vladímir Nabokov).
I, per acabar, crec que no hi
podria faltar una frase atribuïda
a Jesús: «Fa més feliç donar
que rebre» (Ac 20,35).
Ester Busquets i Alibés
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El gourmet
Sopa freda de tomàquet i guacamole
Per: Xavier Matarrodona

Preparació:

Ingredients per a 4 persones:
Per a la sopa:
2 tomàquets de branca madurs sense
pela, oli d’oliva verge extra, sal, pebre
negre
Per al guacamole:
2 alvocats,1 ceba tendra petita, picada
sal,pebre negre, suc de taronja, 1
culleradeta de salsa Perrins,4 gotes de
Tabasco, 4 llagostins mitjans
Per a l’oli:
1 culleradeta de coriandre picat
2 tomàquets tallats a la brunesa
suc de llima, 40 ml d’oli d’oliva
culleradeta de vinagre de vi blanc

Per a la sopa: tritureu els tomàquets, salpebreu-ho i
afegiu-hi l’oli. Coleu-ho i refrigereu-ho.
Per al guacamole: amb un ganivet, piqueu l’alvocat i
afegiu-hi la resta d’ingredients. Reserveu-ho.
Per a l’oli: mescleu tots els ingredients.
Per al llagostí: bulliu-lo amb sal i pebre i peleu-ne la part
de la cua. Feu una quenelle amb el guacamole al mig del
plat. Afegiu-hi oli de coriandre. Poseu el llagostí a sobre
del guacamole. Serviu la sopa al costat, en una gerra.

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA obert tots els dies
Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com
   - - 

Restaurant
Braseria i Cafeteria
· Menú diari i festius
www.xarops.com • e-mail: restaurant@xarops.com

· Servei de carta amb
secció de tapes

Restaurant

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

Casaments · Reunions de treball · Convencions
Presentació de productes · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris · Menjar per emportar.

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

nou urbisol
restaurant

Cuina de mercat

El Restaurant
El Jardí
d’Igualada
Carretera NII, KM.562 - 08719
Castellolí (BCN)
Tels. 93 808 40 03

www.nouurbisol.com

Rambla St. Isidre 12
Igualada
Tel. 938 03 18 64

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
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D E L’A N O IA

Pep Valls

4 paraules amb...
Jordi Puiggròs.Els Moixiganguers celebren
aquest any el seu 20è aniversari. Ja han fet una bona colla
d’actes, però és clar que, diumenge vinent, coincidint amb
la diada castellera de la Festa
Major d’Igualada, es presenta
un dia molt especial. Fins i
tot han fet una samarreta per
l’ocasió. Pep Valls, un igualadí
molt actiu en l’associacionisme
local, n’és el president.
Tindrem una diada emocionant?
Segurament que sí. Primer,
perque fem 20 anys, però
també perque recentment hem
fet un estudi, des de la colla, en
el que es demostra la importància de la plaça d’Igualada. Té
molt de valor en el món casteller i potser no li estem donant
la importància que té. Pensem
que val la pena potenciar-ho,
per això cada any farem una
presentació de la diada castellera de St. Bartomeu.
Igualada s’aprecia dins del
món casteller del país?
I tant. Molt més del que pensem.
La nostra colla és mitjana, som
joves, però la plaça d’Igualada
té molta història en el món casteller. El conjunt de tot això ens
hauria de fer treure més pit,
com a colla i com a ciutat. Dins

de les actuacions de l’any, la
d’Igualada és una de les destacades. Per això sempre han
vingut colles de primer nivell.
Com porteu el 20è aniversari?
Molt bé. Mira, per a nosaltres
aquest aniversari representava
un impas, és a dir, hem rebut
una l’herència del que ha estat
fins ara la colla, i diríem que
ara estem preparant una nova
etapa, que serà la del futur. Era
important obrir aquest debat a
la colla i plantejar-nos cap on
volem anar en els propers 20
anys. Arribar als castells de 9
voldrà dir trobar més gent que
ens doni suport... També treballem en buscar un local social
nou.
Vols dir que ha arribat l’hora
de fer-vos grans?
Una mica més grans, sí. Quan
vam marxar a Cal Tabola ja
va suposar-ho. Ara cal fer un
pas més endavant. Ara estem
al límit dels castells de 8, ens
queda només el 5d8, que no se
si arribarem a fer-lo aquest any,
i el següent pas són els castells
de 9.
Això, dit així, sembla una
bestiessa, no?
Sí, sí que ho és, però és un
somni bonic. Ara per la Festa
Major s’ha fet una samarreta
especial, i, si us hi fixeu, repre-

senta el 3d9, i el lema “amb tu
tot és possible”. Estem davant
un pas històric a la colla.
Hi ha prou caliu a Igualada,
pels castells?
Sí, crec que sí. A més, a la colla
hi ha hagut un creixement en
els darrers cinc o sis anys, i
també una certa revolució, amb
l’entrada de gent jove. El nostre
cap de colla, en Jordi Moreno,
té poc més de vint anys, el Joan
Baliu... Són gent amb molta
trempera. S’ha rejovenit la colla
i també els objectius.
Ets una persona polifacètica,
molt vinculada a les entitats.
Sempre t’has implicat molt.
M’agrada ser actiu. Tampoc ha
estat una cosa volguda, m’ho
he anat trobant en els llocs que
he estat. M’hi sento còmode,

sempre i quan tot l’equip estigui igual de bé que jo. Estic
content. Vaig liat perque
m’agrada anar liat.
Per la teva feina vinculada
al disseny sempre has estat
una persona innovadora,
que cerca l’originalitat. En
els castells això també és
possible?
No, el món casteller és molt
tradicional, i val la pena explorar també aquests valors que
té. Són importants per a la
construcció de la persona,
però també en la col.lectiva. A
vegades no se’n fa prou pedadogia, d’això.
Heu obert ara un debat per
veure si cal que el dia de
Sant Bartomeu sigui festiu.
Sí, ens ho va proposar Festhi,
pensem que és interessant de
parlar-ne. Es tracta d’això, de
debatre-ho, i si la gent diu que
no, doncs no passa res. Proposar coses i obrir debats és
bo. A Igualada moltes vegades es critica massa, aquest
aspecte. La ciutat s’aguanta
molt, i això no es reconeix
prou, pel teixit associatiu que
té. La ciutat es cohesiona des
d’aquest àmbit social. Diria
que se sap, això, però no som
prou conscients del valor que
això té.
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Ja fa un temps que l’Hotel Ciutat
Igualada va tancar les seves
portes, per motius econòmics.
Els mitjans de comunicació ja
en vam informar puntualment,
però, en les últimes setmanes, s’han donat uns exemples
que venen a demostrar fins a
quin punt ha acabat la història
d’aquest establiment. Com acostuma a passar en molts casos, els
deutes s’acumulen i las sortida
del túnnel es presenta complicada. A partir d’aquí, tot el que
sigui possible per a “fer calaix” i
aconseguir ingressos extra, amb
el que es pugui aprofitar de l’empresa, esdevé una aventura.
En mercats i “mercadillos” de
la Conca d’Òdena i els seus voltants, els firaires es dediquen a
vendre tovalloles, bànues, barnussos i altres estris de l’antic
hotel, amb les lletres bordades
d’”Hotel Ciutat Igualada”. Certament, trobar-se amb això
crea una sensació estranya, per
a res positiva en un territori
acostumat ja a viure i veure la
decadència i/o tancament d’algunes empreses, algunes de les
quals s’havien presentat com
a “modèliques”. No sabem d’on
o de qui ha vingut la iniciativa,
però podria haver-se buscat la
sortida d’aquest material d’una
altra forma.

Nou,
per segona vegada
Finança el teu audi selection plus
des de 145€ al mes
-110 punts de revisió certificats -Garantia 24 mesos -Quilometratge certificat -Assistència 24 hores amb cobertura europea -Vehicle substitutiu
-Finançament i Opció Futur a la seva mida -Opció de canvi o devolució -Prova sense compromís -Lliurament del seu vehicle a canvi

Km0

Km0

Audi A1 Sportback 1.2 TFSI Attraction 86CV
OFERTA: 17.330 EUR
PVP de nou: 21.544 EUR

Audi A1 1.4 TDI ultra Adrenalin2 90CV
OFERTA: 22.700 EUR
PVP de nou: 25.753 EUR

Km0
Audi A4 Avant 2.0 TDI DPF 120CV
OFERTA:26.900 EUR
PVP de nou: 47.442 EUR

Km0
Audi A4 Allroad 2.0TDI Quattro S-Tronic 177CV
OFERTA: 42.430 EUR
PVP de nou: 64.217 EUR

Servisimó

Alemanya, 17
08700 Igualada
Tel. 93 805 21 17

Av. Barcelona, 19
25300 Tàrrega
Tel. 973 31 34 06

Audi Q5 2.0 TDI quattro DPF 170CV
OFERTA: 27.900 EUR
PVP de nou: 49.799 EUR

Pol. Golpark Av. Europa, XI
25241 Golmés
Tel. 973 60 29 63

Audi Q3 2.0 TDI Sport edition 150CV
OFERTA: 35.400 EUR
PVP de nou: 37.504 EUR

Km0

Audi A4 2.0 TDI S line edition 150CV
OFERTA: 33.430 EUR
PVP de nou: 46.715 EUR

Audi Q7 3.0 TDI quattro tiptronic Sport 272CV
OFERTA: 68.685 EUR
PVP de nou: 83.070 EUR

www.servisimo.es

