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Es diu, es comenta...
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha preferit abs- malgrat això, anem junts”
tenir-se en la votació per adherir Barcelona a l’AMI
abans del 27S. La gent es coneix molt més pel que Lluís Llach, cap de llista de la formació per Girona,
diu que “tinc pressa per la independència i hem decifa que pel que predica.
dit ser ciutadans amb tots els drets”.
Xavier Generó, membre del secretariat nacional de
la CUP, ha descartat centrar la campanya en qui pot Xavier García Albiol, cap de llista del PPC, diu que
ser el proper president autonòmic i aposta decidida- la llista és una “Operación Triunfo” mentre el seu
ment per “la ruptura amb l’Estat i l’emergència soci- company de Madrid, el ministre José Manuel GarcíaMargallo deia “Sí, tot remogut”.
al”.
Miquel Iceta, primer secretari del PSC i candidat a la Joan Herrera, colíder d’ICV va situar ‘Catalunya Sí
Presidència de la Generalitat ha dit “són molt diver- que es Pot’ com l’única alternativa real, ja que “l’optits el PP i C’s, diuen que no són eleccions plebisci- ció d’ERC i la CUP és fer president Mas”.
tàries però volen fer un front pel no”.
David Fernàndez, diputat de la CUP ha valorat la
Josep Bou, president d’Empresaris de Catalunya, segona fase de l’operació ‘Petrum’ dient “no es pot
ha advertit que “gairebé mil empreses s’han deslo- negar que els registres a la seu de la fundació de
calitzat durant el procés sobiranista” i ha demanat als CDC i del partit formen part d’una operació electocatalans que mai han anat a votar que es decantin el ralista que neix a les clavegueres de l’Estat i forma
27-S pels “partits constitucionalistes”. “Els empresa- part de la seva guerra bruta. És obvi que aquesta
ris ja tenim dades del mal que ha causat Artur Mas i intervenció de la Guàrdia Civil té la voluntat de viono volem pensar el que seria la independència, que lentar i condicionar profundament el cicle polític que
viu Catalunya, amb la data del 27-S, però tampoc es
seria un autèntic disbarat”.
pot negar que hi ha indicis de corrupció i finançament
Germà Gordó, conseller de justícia, va declarar “la irregular. Una cosa no pot tapar l’altra.”
construcció d’un nou estat no ens ha de fer oblidar la
nació sencera”. I les reaccions generades traeix els Pep Guadiola, entrenador de futbol que va en el lloc
que no volen que Catalunya es separi, quan diuen 85 de la llista ‘Junts pel sí’ per Barcelona: “cordemnos el cinturó”.
“els catalans tenen un afany annexionista”.
Ramon Espadaler, candidat per UDC a les elecci- Felipe Gonzàlez, expresident del govern de l’estat
ons del 27S, diu que “la voluntat de ser nació corres- “com és possible que es vulgui portar el poble català
a una espècie d’Albània del segle XXI?”
pon a balears i valencians”.
Aitor Esteban, portaveu del PNB al Congrés, ha
afirmat que “el PP ha aconseguit, amb la seva estratègia, que a Catalunya hi hagi gent que, mai s’havien plantejat la seva pertinença a Espanya, ara se
la plantegen seriosament”. I ha aplaudit totes les
decisions del president Artur Mas, al considerar que
“ha fet tots els passos que havia promès i davant els
obstacles, ha sigut molt imaginatiu. Em trec el barret
per com ha esquivat les dificultats legals en algunes
ocasions”.

Josep Antoni Duran i Lleida, líder d’UDC, no para
de repetir “sense diàleg no hi ha solució per Catalunya”. Per això va anar a veure al President Rajoy,
però no sembla que els seus diàlegs portin enlloc.
Ell creu que “el 27S portarà a un tripartit d’esquerres”

Alberto Portuondo, administrador de l’empresa
pantalla a través de la qual Rodrigo Rato presumptament va cobrar comissions de Bankia, ha estat imputat pel jutge Antonio Serrano-Arnal pels delictes de
blanqueig de capitals i corrupció entre particulars, i
Raül Romeva, cap de llista de ‘Junts pel sí’ a Bar- a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, ha decrecelona ha declarat que la “pluralitat és precisament, tat el seu ingrés a la presó provisional, comunicada
la raó de ser del grup “ I va afegir “No us preocupeu i sense fiança.
si algú destaca o insisteix en les diferències, perquè,

El personatge de la setmana
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Els gegants de la ciutat
Els Gegants d’Igualada han estat convidats pels Veguers de
Montblanc en un dels actes més tradicionals que tindran lloc
el porper 8 de setembre, per la Festa Major del municipi. Els
Veguers de Montblanc conviden a passejar per la Vila medieval
de Catalunya a uns convidats anuals d’excepció: gegants representatius que són poc habituals de trobar fora de les seves
poblacions. En aquesta quarta edició rebran als Gegants de la
Ciutat d’Igualada.

Editorial
Caminar i
caminar
Dimarts a la nit arribaven al Monte do
Gozo l’igualadí Salvador Serra, la seva
dona Paquita i un grup d’amics que van
voler acompanyar-lo en la darrera etapa. També el seu company Antonio, que
ha compartit amb ell totes les vicissituds
del Camino, des que sortiren de Berlín el
mes de maig. Dimecres van fer els darrers cinc quilòmetres per fer la tradicional
abraçada a l’Apòstol. Molts dies i moltes
passes, una darrere l’altra, per fer un trajecte que per a molts sembla impossible.
Una caminada que han fet amb goig i il·
lusió. Ciutats i amics que els han ajudat.
Han compartit moltes històries i han enfortit els llaços de convivència social.
I al mateix temps, Europa viu el drama
de centenars de milers d’altres caminants
que s’escapen de la guerra i la misèria.
Sortits d’Afganistan i de Síria. Gent que
porta damunt l’esquena tot el que els
queda. Joves i grans. Però pels camins
no troben la mateixa solidaritat. Hi ha
murs que els barren el pas i els recorda
que no tothom pot entrar. Els europeus
se’ls miren amb recel. Ja no són només
aquells que venien de l’Àfrica Equatorial i
del Nord d’Àfrica. Ara arriben d’una àrea
conflictiva on hi ha qui potser porta la llavor del terrorisme i la voluntat d’acabar
amb una cultura que consideren enemiga.
Veiem corrues de gent que busquen un
lloc millor per a viure. Estacions de tren
desbordades. Carreteres convertides en
trampes mortals. Gent que cerca un espai de pau i llibertat. Però també a d’altres que es dediquen a dinamitar ruïnes
glorioses i temples de civilitzacions que
ja no hi són, però que foren en el seu moment reclam de visitants i espai de cultura, comerç i benestar.
Molts no entenen situacions tan dispars.
Acusen d’hipocresia a anglesos i alemanys. Diuen que s’hauria de fer una
política social diferent. Però la majoria
mai han fet cap pas per ajudar els que
els envolten. Són els que es queixen
dels “avantatges” que tenen alguns immigrants, sense papers, que van a les escoles o als hospitals i són tractats com si
fossin del país. Hi ha molta gent que ajuda, però també molts que volen defensar
els seus privilegis. Seria molt bo compartir-ho tot. Però la majoria només vol ferho quan es tracta d’una visita. I el vespre
tanca el portal amb pany i forrellat. No tot
és el Camí.
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Opinió
PERE ESCOLÀ

JAUME SINGLA
A peu pla.

Tal com estan plantejades les eleccions del
27-S i tal com s’han posicionat els partits
que hi participen, el PSC -i en part ICV i
UDC- s’ha situat en una situació paradoxal:
només perdent les eleccions podria aspirar
a tirar endavant la seva proposta programàtica.
M’explico. Els socialistes d’Iceta (n’hi ha altres a Catalunya que no li segueixen els dictats) proposen una “España Federal” com a
solució a l’encaix de Catalunya dins d’Espanya. Lamentablement al PSOE quan es
parla de “federalismo” es parla d’un federalisme on “todos los territorios sean iguales”
o el que seria el mateix: “Café para todos,
versión siglo XXI” És a dir, poc federalisme
i molt centralisme.
La proposta federal d’Iceta únicament té
possibilitats d’èxit si Junts pel Sí guanya les
eleccions. Si la llista que encapçala Raül
Romeva no guanya, l’Estat Espanyol blindarà totalment l’estatus actual i serà totalment impossible tirar endavant qualsevol
reforma constitucional, que no signifiqui
un blindatge de competències de l’Estat i
una -gran- retallada de les atribucions dels
governs autonòmics. Amb una derrota de
Junts pel Sí, el federalisme a Espanya seria
totalment impossible pel tancament definitiu del debat territorial.
La paradoxa és que els vots del PSC seran comptats com a vots del No i, per tant,
a favor de l’unionisme espanyol més ranci.
Considero que hi ha molts socialistes catalans que no s’ho mereixen.
No és pas que la victòria de Junts pel Sí
obrís la porta del federalisme, que no l’obre,
però és l’única possibilitat que el PSC té
d’impulsar el seu projecte, perquè podria
obrir el debat territorial.
Diumenge vèiem com el màxim responsable dels GAL i de la desaparició dels bascos
Lasa i Zabala, li feia un favor al PP publicant
una carta a El País, comparant els catalans
amb els nazis i els feixistes, desautoritzant
públicament tant Pedro Sànchez com Miquel Iceta. Curiosament Iceta i Duran Lleida
s’afanyaven a agrair, també públicament, a
Felipe González el seu article, en una mostra més d’incoherència. I en dos polítics
professionals com Iceta i Duran, aquest és
un error poc explicable.... a no ser que l’un
necessiti de la crossa del PSOE per surar
i l’altre estigui tan atrapat pels dossiers de
corrupteles que tingui el cul llogat.
És meridianament clar que les del 27-S no
són eleccions autonòmiques, són un procés cap a un nou país, encara que alguns
ho volen negar.

Tots contra la corrupció
Aquesta setmana la Guàrdia Civil, davant de tots els
mitjans de comunicació -avisats la vigília- ha fet una
aparatosa cerca de proves en les seus de la Fundació CatDem, CDC i alguns ajuntaments governats pel
partit nacionalista. Els mitjans recorden la denúncia,
que va fer Pasqual Maragall el 24 de febrer del 2005,
quan era president de la Generalitat. Fa més de quinze anys, que va parlar del “problema del 3%”. Sembla
molt temps per no haver-ho esbrinat encara. Potser
per això ara han de córrer i treballar en ple període
estiuenc. I potser, amb el que ha plogut, tots els papers
s’hagin mullat.
La corrupció és una xacra a eradicar. S’ha de lloar el
zel de l’administració de justícia en perseguir un delicte que va contra la convivència, desacredita les arrels
democràtiques i afebleix la representativitat ciutadana.
Però sorprèn que es presenti com un fenomen català.
En aquestes terres, per l’especial manera de ser dels
seus habitants, no hi ha una reverència pel poder. Se
sap que els que manen no ho fan per la gràcia divina, sinó per haver estat escollits pels ciutadans. I els
seus mandats tenen una durada limitada en el temps.
Potser per això, la corrupció individual és més baixa i
menys barroera, que les que suggereixen les escoltes
telefòniques i mails d’alguns sumaris que s’instrueixen
fora del Principat.
Catalunya és la comunitat de l’estat on menys corrupció hi ha, però de la que més se’n parla. Al menys si
tenim en compte les que hi ha als jutjats. Però s’acosta
la Diada. La manifestació de la Meridiana es vol presentar com un fracàs. “Només” porta inscrits a 250.000
persones. I s’han de desacreditar els independentistes.
Com sigui. I es repeteix el que ja es va fer a les darreres eleccions autonòmiques i municipals. Greus acusacions que després no han tingut continuïtat judicial,
però per les que ningú ni ha dimitit, ni tampoc excusat.

Destrucció d'arxiu
confidencial

Sant Felip Neri que va morir el 1595, solia imposar una
penitència als que calumniaven. Els feia anar al campanar i buidar un sac ple de plomes. Després deia que
les havien de recollir. I com que era impossible fer-ho,
també ho era la reparació. “Calumnia que alguna cosa
queda”. Calumniar és fer acusacions, sabent que són
falses. I la difamació, és divulgar informacions verdaderes i falses amb l’ànim de desacreditar. Sigui una o
l’altra, la intencionalitat política d’aquestes actuacions
no és eradicar la corrupció, sinó afeblir els independentistes. Però desacreditar al rival i menystenir una opció,
que defensa una munió significativa de persones, només evidència una manera de fer que ja es practicava
a l’Imperi Romà. Divideix l’enemic per guanyar.
Es poden defensar totes les idees. Es pot considerar
que els altres estan totalment equivocats en els seus
plantejaments. Però en democràcia, mai no s’hauria
d’acceptar la falta de respecte. L’insult, la desqualificació, la por, la pressió mediàtica i l’afany de configurar
un estat d’opinió utilitzant els mitjans de comunicació,
són sempre opcions totalitàries. Una forma d’imposició
que atempta contra la llibertat. Desacreditar és fàcil. No
costa gens. I més quan no s’ha de provar res.
Al menys alguns saben fer-ho amb gràcia. La vicepresidenta de les Corts, va respondre a Joan Tardà quan
va dir des la tribuna “el 27 S anirem a votar i els donarem una ‘patada’ democràtica al cul”. Celia Villalobos,
que considerava poc afortunat el comentari del diputat
d’ERC, li va ‘agrair’ les seves paraules i després va exclamar “Ai, Déu!”.
Segurament això és el que podríem dir tots davant de
tan soroll interessat. No volem corrupció. Però tampoc
aquesta forma de governar on el descrèdit, la mentida i
la manipulació s’ha tornat una norma de conducta. I els
corifeus que acompanyen el poder els riu les gràcies i
hi col·labora fent d’altaveu còmplice.

Lluís Capdevila
A CUA D’ULL

La paradoxa del
PSC

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

Instal.lació
i manteniment
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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.

Josep Miserachs i Antonio Artés
•• AIGÜES ARTÉS SL

Qui sap d’on ve, sap on va. Construeix vies i ponts en la direcció correcte
deixant empremta a qui troba. Gràcies
Josep.
Sabies molt bé d’on venies, d’on ve
la teva estimada ciutat i els reptes
que van haver de superar els nostres
avantpassats.
Coneixedor de la importància que té
la història i la justícia, volies agrair al
nostre rebesavi Antonio Artés, els esforços que va dedicar a millorar aquesta ciutat i ho has fet de la millor manera possible. Donant a conèixer com
va contribuir a fer d’Igualada una ciutat
més prospera, més competitiva i sobre
tot, més moderna, confortable i amable.
Avui, després de 114 anys Aigües Ar-

tés encara perdura. Aquella empresa
que va dotar Igualada, Santa Margarida de Montbui i Orpí del servei més
bàsic i essencial per a una bona qualitat de vida: el subministrament d’aigua
potable, que a l’hora, va permetre la
construcció de la primera xarxa de clavegueram fet que va suposar el primer
pas per fer d’Igualada aquesta ciutat
moderna i confortable que és avui.
Moltes gràcies Josep.
Igualment hem de donar les gràcies
a l’Ajuntament d’Igualada, a na Marina Llansana, en Pere Camps i a tota
la família Artés i a tots els qui han fet
possible aquest reconeixement que en
Josep creia just.
Gràcies!

Agraïment a l’Hospital
•• FAMÍLIA SANTOS USERO

La família de Maria Santos Usero vo-

lem transmetre el nostre sincer agraïment a l’equip de metges i infermeres de la segona planta de l’hospital
d’Igualada per la seva qualitat humana i professional, pel bon tracte brindat a la nostra estimada Maria i també l’acompanyament i atencions que
han tingut per tots els familiars durant
aquesta llarga i dura estada a l’hospital.

Industrialització, ciutat
comercial i coneguda en
tot el món. Igualada pensa en gran
•• JAUME RODRÍGUEZ ENRICH

El igualadins som uns privilegiats. Tenim un Alcalde que pensa en gran. Com
en el seu moment, per recordar tres
exemples: Ferdinant Lesseps (canal de
Suez), Pasqual Maragall (Barcelona 92)

o Amancio Ortega (Inditex), en el ben
entès que pensar en gran, vol dir innovació, valor afegit i per tant riquesa econòmica i millores socials.
Es parla d’actuacions i objectius diversos però cap quantificable (és la política
de sempre) i per tant em permeto proposar-ne un ben concret referit al tema que
més preocupa als ciutadans: l’atur, que
en acabar la legislatura, se situava a 5
punts per sota de la mitja provincial, avui
14,72% (província) i 18,1% (Igualada).
I com sempre, li proposo que pregunti,
i li explico amb tot detall el projecte. Els
igualadins informats poden aportar coneixement i contactes, i llavors el gran
projecte es converteix en el projecte de
tota la ciutat i sols així col·lectivament es
pot assolir el èxit quan es pensa en gran.
Ignorar es dividir i la divisió sempre porta
el fracàs. Sumar és multiplicar on l’èxit
està assegurat.

JOSEP M. CARRERAS
A ull nu

Quina vergonya!
El drama dels immigrants a Europa està adquirint dimensions catastròfiques. Possiblement és el moviment
més important després de la segona guerra mundial.
La gent que fuig dels desastres de la guerra al Pròxim
Orient es compta ja per centenars de milers. No cal
estranyar-se’n si veiem les imatges que ens ofereix la
televisió. A més de la destrucció física de ciutats senceres, la brutalitat amb què l’Estat Islàmic tracta els
habitants dels territoris que controla supera qualsevol
sensibilitat. M’han arribat per internet unes imatges esgarrifoses que m’han quedat gravades fins al punt de
crear-me un profund desassossec. Una dona assassinada d’un tret al cap pel sol fet de dur una peça de
roba de color, un imam fent un discurs davant una reixa
“decorada” amb els caps tallats d’una dotzena d’adversaris, un grup d’infants amb túniques de color taronja
tancats en una gàbia abans de ser ruixats amb benzina
i cremats vius, una noia cristiana lligada a un llit i morta
clavant-li un crucifix a la boca, una rastellera de cossos

decapitats penjats cap per avall... El fanatisme i la barbàrie no tenen límits.
No és estrany que milers de persones facin esforços
desesperats per fugir de tant horror i sofriment. Però
com els rep la democràtica i civilitzada Europa, la que
proclama el respecte als drets humans, la Igualtat, Llibertat i Fraternitat? Els empaita com a gossos, els tanca en camps de refugiats en condicions infrahumanes,
posa tanques i filferrades per impedir-los el pas com si
es tractés de perillosos delinqüents. La tragèdia sembla haver-se convertit en rutina. Els dos-cents morts
a la bodega d’una pastera per inhalació dels fums del
motor o els 71 cadàvers trobats en un camió frigorífic
prop de la frontera d’Àustria són els darrers casos, però
només aquest any més de 2.500 persones han perdut
la vida en l’intent de trobar la llibertat.
La rica Europa del benestar ha convertit aquestes víctimes de la guerra en uns pobres desgraciats, vagabunds empesos només per la voluntat de tenir una vida

lliure que els és negada aquí i allà. Europa i Amèrica
han estat massa temps mirant a una altra banda mentre al Pròxim Orient es massacraven les diverses faccions d’un islamisme fanàtic. Eren problemes llunyans,
en països amb cultures, religions i llengües molt diferents de les occidentals. Però quan els que fugen de la
barbàrie han travessat fronteres i han buscat acolliment
i refugi, a la democràtica Europa se li ha plantejat un
problema. I la solució adoptada no és menys criminal
que la dels perseguidors. On han anat a parar els drets
humans? Davant el pensament d’haver de renunciar
a una ínfima part de les comoditats de la societat del
benestar, s’han instal·lat barreres, s’hi ha enviat la policia i l’exèrcit per impedir el pas d’aquest altre exèrcit
de milers de víctimes desesperades que vaguen fins
l’extenuació només per aconseguir una vida digna.
Si el fanatisme dels uns no té límits, l’egoisme dels altres tampoc. Europa té un problema. I jo sento vergonya de ser europeu en aquestes circumstàncies.

ONCE

TRIO

SETEMBRE
4: Moisès; Rosalia de Palern; Bonifaci I,
5: Mare de Déu de la Cinta; Obdúlia
6: Mare de Déu de Guadalupe; Zacaries.
7: Albí; Regina; Judit.
8: Núria, Meritxell; Adrià; Adela
9: Mare de Déu del Claustre; Felícia.
10: Nicolau de Tolentino
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 4: ESTEVE/ Av. Països Catalans, 101
Dia 5: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 6: BAUSILI/ADZET/ Born, 23/Av. Barcelona, 9
Dia 7: SECANELL./ Òdena, 84
Dia 8: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 9: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 10: CASAS V/ Soledat, 119

· Dijous 27
· Divendres 28
· Dissabte 29
· Diumenge 30
· Dilluns 31
· Dimarts 1
· Dimecres 2

178
143
995
266
219
680
579

· Dijous 27
· Divendres 28
· Dissabte 29
· Diumenge 30
· Dilluns 31
· Dimarts 1
· Dimecres 2

LOTTO 6/49
73868
21528
07308
37454
52871
41309
33151

· Dissabte 29/08/2015
8-11-20-32-37-46
Complementari: 1
Reintegrament: 7
· Dimecres 2/09/2015
11-15-23-24-39-49
Complementari: 7
Reintegrament: 7

· Dijous 27 8-13-24-32-39-42 C: 18 R: 8
· Dissabte 29 1-6-41-47-48-49 C: 45 R: 8
· Diumenge 30 4-9-11-27-36 Núm. clau: 4
· Dimarts 2 6-19-21-27-45 Estrellas: 1/8
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Nou mandat a la Diputació de Barcelona
Aquest mes de juliol ha
engegat el nou mandat
2015-2019 a la Diputació de
Barcelona. Per primera vegada, presideix la corporació una dona: l’alcaldessa
de Sant Cugat del Vallès,
Mercè Conesa. És amb un
acord de govern entre els
grups de CiU i ERC, que
estableix com a missió
central de la Diputació de
Barcelona el suport transversal als ajuntaments i
la defensa dels municipis com una estructura
d’Estat.

Cinc àrees de Govern i set
grups polítics

El nou cartipàs de la Diputació de Barcelona,
que determina la seva
estructura organitzativa,
estipula l’activitat en cinc
àrees executives que depenen directament de la
presidència o de les vicepresidències.
Així, l’Àrea de Presidència està encapçalada
per la presidenta, Mercè
Conesa. La de Territori i
Sostenibilitat, pel vicepresident primer, Dionís
Guiteras (ERC). L’Àrea
de
Desenvolupament
Econòmic Local va a
càrrec del vicepresident
segon, Marc Castells
(CDC). L’Àrea de Cultura, Educació i Esports,
l’encapçala el vicepresident tercer, Martí Pujol
(ERC). La vicepresidenta quarta, Meritxell Budó
(CDC), està a càrrec de
l’Àrea d’Atenció a les
Persones.

Amb 35 vots favorables de
CiU, ERC-AM i PSC-CP,
Conesa va prendre possessió com a presidenta
de la Diputació de Barcelona el 15 de juliol. En el
seu discurs d’investidura
va anunciar que “la política que impulsaré amb el
meu govern és una política social ambiciosa per
als ajuntaments i les persones, i contribuiré decididament i amb fermesa
a la Catalunya lliure que
Així comença un mandesitjo”.
dat marcat, també, per
Polítiques de suport i la presència al plenatransparència
ri d’un ventall ideològic
més ampli, amb l’entrada
Les polítiques socials, les de dos grups nous: C’s,
polítiques econòmiques, amb 3 representants, i
la transparència i la con- la CUP-PA, amb 3 repretribució activa al procés sentats més. Tots dos
de transició nacional són, s’afegeixen als grups
per tant, les principals que ja eren presents a la
prioritats de l’acció de go- Diputació i que ho contivern. Així, els nous pro- nuen sent: CiU, amb 14
grames de la Diputació membres, ERC-AM, amb
ajudaran als ajuntaments 11, PSC-CP, amb 10, Ena pal·liar els efectes de la tesa, amb 7, i PP, amb 3
crisi econòmica i de les representants.
retallades competencials.
També facilitaran progra- Pla de Mandat
mes de suport per atendre les persones més ne- Amb l’aprovació del prescessitades, tot mantenint supost del 2016 es preels serveis bàsics, espe- sentarà el Pla de Mandat,
cialment en els àmbits que té per objectiu orieneducatiu, social i cultural. tar i comunicar l’acció
política de la Diputació.
Durant aquest mandat, a Aquest projecte contindrà
més, també es crearà la els mecanismes de coorComissió per a la trans- dinació per al compliment
parència i el compromís del pacte de governabiètic, que farà el segui- litat, l’organigrama i les
ment del desplegament partides pressupostàries
de nova llei de trans- destinades a cadascuna
parència.
de les línies de treball.

Mercè Conesa, nova presidenta de la Diputació de Barcelona Crèdit: Sergi Ramos/Diputació de Barcelona

D’esquerra a dreta: Martí Pujol, Dionís Guiteras, Mercè Conesa, Marc Castells i Meritxell Budó
Crèdit: Xavier Renau / Diputació de Barcelona

De les cinc àrees executives depenen els diputats delegats dels diferents àmbits de govern, que queden distribuïts així:
Àrea de Presidència
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona: Jaume
Ciurana; Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació:
Joan Carles Garcia Cañizares.
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Infraestructures Viàries i Mobilitat: Jordi Fàbrega; Urbanisme i Habitatge: Josep
Ramon Mut; Espais Naturals i Medi Ambient: Valentí Junyent; diputat adjunt
d’Espais Naturals: Jesús Calderer.
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Promoció Econòmica i Ocupació: Sònia Recasens; Comerç: Isaac Albert; Turisme: Miquel Forns; diputat adjunt de Turisme: Ramon Riera.
Àrea de Cultura, Educació i Esports
Cultura: Juanjo Puigcorbé; Educació: Rafael Homet; Esports: Josep Salom.
Àrea d’Atenció a les Persones
Benestar Social: Teresa Maria Fandos; Salut Pública i Consum: Laura Martínez; Igualtat i Ciutadania: Antoni Garcia.
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MIQUEL SAUMELL · @MiquelSaumell

Coincidències molt sospitoses
Divendres de la setmana passada Artur Mas i altres
líders polítics tenien anunciat un acte públic d’assistència multitudinària per presentar la candidatura de
Junts pel Sí. La notícia, però, va tenir una contraprogramació estatal que va ocupar les portades dels
diaris de dissabte. Al matí del mateix divendres la
Guardia Civil va fer un desplegament espectacular
per escorcollar quatre ajuntaments convergents, la
fundació del partit i la seu central. La coincidència
en el temps de les intervencions policials amb l’acte
polític podria haver estat una casualitat. Podria, però
no ho va ser. Molta estona abans de les exhibicions
policials diversos mitjans de comunicació estatals
estaven esperant a la porta de la fundació, i segur
que no eren allà per casualitat. Algú de l’entorn del
govern espanyol o de la fiscalia els havia avisat per
tal que els periodistes no es perdessin un gran es-

pectacle mediàtic amb clares intencionalitats polítiques.
Un es pot preguntar com és que quan arriba la Guardia Civil a fer un escorcoll, que en teoria hauria de ser
per sorpresa, la premsa ja els espera i els mateixos
que han de ser investigats ja n’estan assabentats.
Qui va avisar els periodistes? Amb quines intencions
ho va fer? Suposo que a hores d’ara ningú apel·larà
a la separació de poders per justificar que la coincidència va ser casual. Dia sí i dia també es demostra
que, dissortadament, a Espanya no hi ha separació
efectiva de poders. Negar les estretes connexions i
complicitats polítiques entre els diversos estaments
estatals és negar l’evidència, i més quan falta menys
d’un mes per a unes eleccions que seran cabdals,
no només a Catalunya sinó també a Espanya.
Negar que l’espectacle mediàtic dels guàrdies civils

traginant maletes i caixes de cartró no forma part de
la campanya estatal en contra de la independència
de Catalunya és d’un cinisme sideral. El que va passar divendres només és un episodi més de la pressió
judicial, fiscal, policial i política que en les properes
setmanes anirà en augment. Encara que no es vulgui admetre en públic, Espanya també llegirà els resultats del 27S en clau plebiscitària, sobretot si guanya l’unionisme. Aquestes eleccions tindran, sigui
quin sigui el resultat, conseqüències polítiques de
llarg abast. El 27S sabrem per la via democràtica si
el suport a la independència de Catalunya és majoritari. Mentrestant, ens queda la imatge de l’exhibició
de maletes i caixes de cartró en l’època del llapis de
memòria i dels arxius digitals desats al núvol.

culminat el pastís omplint vilatges de pals, fils i els
nyaps urbanístics són difícils de descriure. Fins i
tot la plantació massiva de l’inflamable pi de Castella substitueix l’arbrat autòcton -roure i alzina,
resistent a foc pas i pastura- i modifica, degradant,
un paisatge mil·lenari. No cal dir que el diner i la
ment que fa possible aquesta transformació, externament provocada, la duen a terme des de la
central de capitostos i alt funcionariat de l’estat militar espanyol de Madrit. El seguidisme local amb
l’autoodi com a bandera els colons com a cirera
i la modèlica tradició dels actors militars i eclesiàstics, quin exemple de bon desfer són els estats
llatinoamericans, han fet possible diluir la identitat
històrica lleonesa per embotir-ne una de substitutòria possessa, obsessiva, embriagada, pròpia
d’un cos de berjaula, disposada a tot per diners.

amb romanç inclòs, que existia de molt abans del
desequilibrat i trastornat invent castellà-borbònicfranquista que sembla alletar arreu violència de
gènere, maltractament animal i instint insà de fer
desaparèixer, com ho fa aigualint la carn de lleó
i qualsevol so nació i personalitat que no sigui la
de Castella, renombrada a Espanya. Uniformar i
empobrir el raonament, la intel·ligència «el quicio» i degradar l’ésser humà, això és el que fan.
Dins d’aquest Estat, ja no ens uneixen ni toros,
ni vomitiu model televisiu, ni periodístic, ni informatiu, ni educatiu, ni ociós. L’evolució continua i
ja fa anys que als catalans la ciència, la cultura,
l’art, la qualitat, la sensibilitat, la musicalitat i el
valor enriquidor de la omnipresent barreja humana
ens omple i emociona. Som davant d’una possibilitat històrica, engrescant pacífica i democràtica
de canvi. De controlar i fer anar el nostre propi
model nacional, polític, econòmico-administratiu,
amb la creació d’un nou Estat, d’una nova república europea deixant enrere la bananera i espanyola manera. De tirar endavant amb gestió de
proximitat la nostra societat del i pel benestar. De
decidir -on quan quant i com- solidaritat, ajudes i
col·laboració sense els costos d’estranys intermediaris polítics i vividors de nacionalisme neuròtic
que obliguen a qui no ho vol o el perjudica, comercial i en imatge, un «made in spain» o una política
llengua i bandera. Els pobles que avancen són els
que decideixen ells mateixos convenis contractes concessions pactes negocis i divorcis amb els
seus veïns d’igual a igual. Cap país, cap cultura,
cap moral, cap religió, cap nació, cap poder ni senyor, té la patent de superioritat envers un altre.
Ni per demografia ni per territori, ni per extensiva,
ni per invasiva. I els estat petits prou bé que s’ho
fan, que se’n surten en no tenir ni peus de fang ni
pretensions humiliants, ni possibilitat de recaptar i
administrar tanta moneda aliena o, com la història
ens mostra, de tenir la negra i vergonyant possibilitat imperial de tintar-se de sang les mans com ho
ha fet la bèl·lica Espanya.

MANEL RAMONEDA ·

Carn de lleó
Per raons familiars i gaudi personal, fa vora 40
anys que faig estada immersió i devoció en terres
de l’extint regne de Lleó. No cal dir que la meva
singularitat nacional, només confusible amb l’andorrana, no ens ha provocat ni a mi ni a la meva
muller, natural maragata, ni als nostres fills, quan
viatjaven amb nosaltres, més que alguna esporàdica anècdota que de tan excepcional les podem
recordar totes i no passarien de cinc. Arreu hem
trobat mostres de simpatia i curiositat al nostre fet
català, assumpció que ni amaguem ni dissimulem,
ans al contrari, l’hem manifestat sempre amb la
més rotunda normalitat i s’hi ha calgut amb mil
exposicions d’on som, de com som i de com és
el nostre món: Aragó, Aran, Occitània, Catalunya,
Barcelona, la Pobla. Són molts anys d’aquest anar
veure romandre i tornar per Lleó, Astúries i Galiza,
on de primer obligacions militars franquistes m’hi
van dur i posteriors sentiments, inquietuds i el silenci absolut m’hi van fer dedicar hores dies i setmanes de vacances enteres. Descoberta i sorpresa inicial que em va fer conèixer uns pobles i unes
cultures no castellanes molt menys catalanes però
amb molts més punts de connexió lingüística amb
l’idioma català del que a primera vista i oïda podríem imaginar. Societats de plenitud rural i viure
del bestiar, de pedra, palla i pissarra i amb una
manera de ser i de fer secular, amb paisatges verges de línies elèctriques, de carreteres estretes
poc o gens transitades i arreu famílies autosuficients manuals artesanes de camp forn molí cuina
fumats i arnes, de carro animals dalles i corbelles
i amb una electrificació tan deficient que espelma
i llanterna eren sempre presents.
I en aquestes quatre dècades els canvis han estat
tant profunds com per fer desaparèixer el sistema
individual comunitari i necessari de fer-ho tot a mà,
voluntària i harmoniosament. Les finques de gra
han estat massivament abandonades o mecanitzades. La progressiva jubilació ha minvat d’animalons de corral les cases i dels vials dels pobles ha
desaparegut el so dels remugants sortint o tornant
a l’estable urbà. Els campanars ja només toquen a
missa i a morts. Ciment pintura i nova factura han
transformat els pobles arrasant amb l’arquitectura
popular i tradicional. Electrificació i telefonia han

Esfereeix llegir la premsa local i regional
espanyola amb malaltissos comentaristes
que regurgiten i orinen als mitjans falsedats
mentides menyscabaments i insults contra
personatges catalans
Esfereeix llegir la premsa local i regional amb
malaltissos comentaristes que regurgiten i orinen
als mitjans falsedats mentides menyscabaments
i insults contra personatges catalans d’una rellevància intel·lectual política i suficiència lingüística
que ja voldrien per a ells o per als seus caps ideològics o de sou. Desinstruïts i desinformats que
tergiversen en explicar i transmetre la realitat i la
voluntat democràtica del poble català amb escarni
i embriagada exaltació dels nostres errors i defectes. Sempre m’ha sobtat, però -i de molt abans
d’engegar-se el procés de separació de Catalunya
del Regne d’Espanya- l’obsessió que han tingut
amb els afers interns catalans en contrast amb
la poca crítica interna i nul·la denúncia per l’estat
de deixadesa d’allò teòricament seu: l’abandonament social, sanitari, cultural i d’identitat del territori lleonès; comunitat que com la catalana és de
les més naturals riques i antigues de la península ibèrica i d’Europa. Inicial i parlamentari regne,

descobreix catalunya
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Una aventura on tu seràs el protagonista, podràs
nedar entre centenars de tonyines roges salvatges
Una experiència inoblidable, plena de sensacions per
als cinc sentits i apta per a totes les edats. Navegaràs
en un modern i innovador catamarà des d’on podràs
contemplar tota la costa del Golf de Sant Jordi i coneixeràs
la seva història, biologia i arribada a l’Ametlla de Mar. A
més, sentiràs l’agradable plaer de degustar la tonyina
més apreciada pels millors restaurants del món. Vine a
descobrir la història, pesca, alimentació, investigació,
biologia i valor gastronòmic de la Tonyina Roja, gaudint
de l’aventura de nedar entre centenars de tonyines roges.

Tuna-Tour: neda entre tonyines roges

Més info: www.tuna-tour.com/

L’hotel per gaudir del Pallars Jussà
A l’increïble paratge de l’embassament de Terradets,
al costat de la serralada del Montsec declarada per la
UNESCO com a destí turístic starlight, es troba l’Hotel
Terradets i Restaurant del Llac, un marc immillorable on fer
una escapada per gaudir d’un ampli ventall d’activitats en
contacte amb la natura com caiac, paintball, senderisme,
parapent, visites culturals... i gaudir de la millor cuina
tradicional i de temporada amb tocs d’autor. Us hi esperem!

Més info: www.hotelterradets.com/

Hotel Terradets

EnoturismePENEDÈS us ajuda a trobar la vostra
experiència ideal al Penedès
Cada visita a una cava o celler és tot un món, des de les
històries de petits viticultors, productors ecològics o cellers
modernistes fins a maridatges singulars, esmorzars de
pagès entre vinyes o activitats en família. Les rutes per
senders us portaran, tant a peu com en bicicleta, fins a
racons de postal, passejant per la història de monestirs,
castells i espais que expliquen els orígens del vi i el cava, i
oferiran la possibilitat d’acabar el dia dormint entre vinyes.

Més info: www.enoturismepenedes.cat

EnoturismePENEDÈS
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Igualada
El Teatre Municipal l’Ateneu acollirà el proper 9 de setembre
els actes institucionals de la Diada Nacional de Catalunya
El President de l’Associació de Municipis per la Independència i alcalde de Girona, Carles Puigdemont, durà a terme la
conferència institucional
IGUALADA / LA VEU

El proper dimecres, 9 de setembre, a les 19:30h, l’Ajuntament d’Igualada organitza
al Teatre Municipal l’Ateneu
l’acte institucional amb motiu
de la Diada Nacional de Catalunya. En el marc d’aquesta cita, Carles Puigdemont,
alcalde de Girona i president
de l’Associació de Municipis
per la independència (AMI)
pronunciarà la conferència El
procés de la independència
des dels municipis.
Puigdemont, nascut a Amer,
comarca de la Selva, el 1962,
és l’actual alcalde de Girona
i, el juliol de 2015, va substituir Josep Maria Vila d’Abadal
com a president de l’AMI. Va
cursar els estudis de Filologia
Catalana al Col·legi Universitari de Girona i és periodista

de professió. Va ser redactor
en cap del diari El Punt, director de l’Agència Catalana de
Notícies (ACN) i director general del periòdic Catalonia Today. És autor del llibre Cata...
què? Catalunya vista per la
premsa internacional (1994) i
de diversos assajos sobre comunicació i noves tecnologies,
així com col·laborador habitual de mitjans de comunicació.
També és membre del Col·legi
de Periodistes de Catalunya.
Acabada la conferència, a les
20:30h, els Miquelets de Catalunya dispararan salves d’honor a la porta del mateix Ateneu i desfilaran pel nucli antic
fins arribar a la plaça de l’Ajuntament. Els Miquelets són un
grup de recreació històrica
que homenatja els integrants
del Regiment de la Diputació

del General, que van defensar
les institucions catalanes davant les tropes de Felip V durant la Guerra de Successió. A
les 21h, a la plaça de l’Ajuntament s’hissarà la Bandera de
Catalunya, es llegirà el discurs
institucional i es cantarà l’Himne Nacional de Catalunya Els
Segadors.
El dia abans, dimarts 8 de setembre, a les 19:30h, Òmnium
Cultural Anoia celebrarà, també a l’Ateneu, la XII Edició dels
Premis al Compromís Cultural. En aquest acte es lliuren
els premis al compromís cultural a una persona i col·lectiu
de la comarca, en un acte que
compta també amb el suport
de l’Ajuntament. El darrer acte
inclòs dins de la programació
de la Diada serà la ballada
de sardanes organitzada per
l’Agrupació Sardanista d’Igualada, que anirà a càrrec de
la Cobla Lluïsos de Taradell.
L’acte es durà a terme el dissabte, 19 de setembre, a les
19:30h.
Exposició sobre les mobilitzacions de l’Onze de Setembre

Carles Puigdemont serà qui pronunciarà la conferència institucional de la Diada a Igualada

Paral·lelament i també al voltant de la Diada Nacional de
Catalunya, es podrà visitar
l’exposició Il·lusió. Convicció.
Llibertat? Crònica gràfica d’un
procés impulsat per la societat
civil catalana per decidir el seu
futur polític. Organitzada per la
Delegació a la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes

de Catalunya, amb el suport
de l’Ajuntament d’Igualada, inclou imatges de les mobilitzacions de l’11 de Setembre de
2012, la Via Catalana del 2013
i la gran V del 2014. La inauguració tindrà lloc el dia 9 a les
19h a la galeria del Passatge
Vives i es podrà veure fins el
30 de setembre

El Casal Independentista d’Igualada La
Teixidora participarà dels actes de la Diada
IGUALADA / LA VEU

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES
www.marcelclaramunt.com

MAR C E L C LARAM U N T
Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna
Tel. 93 803 01 79 - 93 803 54 39
Mòbil. 639 37 31 87 - 616 62 67 53

El proper 10 de setembre,
Igualada acollirà un any més
la Marxa de Torxes per la Independència. Serà la quarta
vegada que Igualada acull
aquest esdeveniment, que es
realitza la nit abans de la Diada des de fa 13 anys en més
de 120 poblacions del país i
que cada any aplega milers de
persones (podeu veure’n més
informació a www.marxadetorxes.cat).
Promoguda pel casal La Teixidora, la Marxa de Torxes vol
ser un acte transversal, sense partidismes, que aplegui
el major nombre d’igualadins,
en la defensa del país i de les
llibertats nacionals. La marxa
sortirà a 2/4 d’11 del vespre
del 10 de setembre des de la
Plaça de l’Ajuntament, i recorrerà els carrers del centre de
la ciutat.
A partir de les 9 del vespre,
ja es vendran torxes i estela-

des a la Plaça a un preu de 2
euros. Al final de la marxa, hi
haurà un parlament a càrrec
de l’igualadí Jaume Farrés i
Vidal. L’any passat, la Marxa
de Torxes d’Igualada va comptar amb el suport inicial d’una
trentena d’entitats de la ciutat.
Autocars a Barcelona
L’endemà, el casal realitzarà
autocars per aquells qui vulguin sumar-se a la Via Lliure
a la República Catalana a la
Meridiana, organitzada per
l’ANC. Les inscripcions als
busos es poden fer a La Teixidora i hi ha l’opció de fer la
sortida tot el dia o només a la
tarda. Per a la primera opció,
els autocars surten a les 9
del matí a l’estació de busos
d’Igualada i tornen a la nit, un
cop s’hagin acabat els concerts. Per a l’opció de tarda,
els autocars surten des del
Rec a les 12-13h del migdia.
Aquest autocar deixarà els
participants a la vora del tram

La Marxa de Torxes
per la Independència
serà un dels actes
que des de fa quatre
anys el Casal independentista realitza la
nit abans de la Diada
i, en finalitzar la via, es tornarà
cap a l’autocar. El preu de la
sortida per als socis d’Òmnium Cultural i de La Teixidora
és de 5€ i per a la resta de 9€.
Cal abonar l’import en el moment d’inscriure’s i els menors
d’edat no vinguin acompanyats dels seus pares hauran
de portar un full d’autorització.
Per qualsevol dubte, es pot
enviar un correu electrònic a
casallateixidora@gmail.com o
adreçar-se al casal: C/Custiol,
núm. 10.

Igualada
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Els Socialistes demanen que
La borsa de lloguer Habitatge Campus
facilitarà l’arrendament de pisos als estudiants Igualada sigui ciutat acollidora
de refugiats
universitaris d’Igualada
IGUALADA / LA VEU

Davant l’increment del número d’estudiants que cursaran
aquest any estudis al Campus Universitari de la ciutat,
l’àrea de Coneixement de
l’Ajuntament impulsa la iniciativa Habitatge Campus. Es
tracta d’una borsa en la qual
hi participen les immobiliàries
de la ciutat, amb habitatges
que compleixen uns determinats requisits, favorables no
només pels estudiants, sinó
també pels propietaris dels
immobles.
Per gaudir del distintiu Habitatge Campus, les vivendes
que s’ofereixin tindran unes
condicions contractuals específiques, diferents a les condicions dels lloguers habituals.
Per exemple, la taxa de recollida d’escombraries estarà inclosa en el lloguer i la durada
del contracte s’adequarà a la
durada dels estudis que s’estan cursant, a diferència dels
contractes més freqüents,
que són de tres o cinc anys.
Durant els mesos de juliol i
agost, a més, només es pagarà el 50% de la mensualitat
i, enlloc d’abonar els dos mesos habituals de fiança, en els
Habitatges Campus només
caldrà aportar un sol mes i adjuntar un aval dels pares, que
es farien responsables del
pagament del lloguer en cas
d’impagament.
D’altra banda, estar dins de la
borsa dels Habitatges Campus garantirà a les parts que
es farà una revisió de l’estat
del pis a l’entrada i la sortida

IGUALADA / LA VEU

del llogater, que serà un habitatge totalment moblat i amb
electrodomèstics com ara nevera i rentadora, que tindrà els
serveis de llum, aigua i gas
donats d’alta i al corrent de
pagament, que tindran el certificat d’eficiència energètica i, a
banda, també es garantirà que
l’administració de l’habitatge
s’encarregarà de la resolució
d’incidències, avaries o conflictes amb propietaris.
Els estudiants interessats a
accedir a una d’aquestes vivendes, podran consultar en
els propers dies tot el llistat
d’immobiliàries al web de
l’Ajuntament d’Igualada.
Increment
d’estudiants
al
Campus Universitari
El nombre d’alumnes del
Campus Universitari d’Iguala-

da experimentarà aquest curs
un increment ja que, a banda
dels graus existents en Enginyeria en Organització Industrial i Enginyeria Química, el
màster Universitari en Enginyeria del Cuir, el postgrau en
Direcció Comercial i Màrqueting Industrial, i el Postgrau en
Emprenedoria i el postgrau en
Gestió Ambiental, aquest any
arrenquen nous estudis com
el grau en Infermeria, impartit
per la Universitat de Lleida, i
el doble grau en ADE Industrial, impulsat conjuntament per
la UOC i la UPC. El curs arrencarà amb uns 110 alumnes
al primer curs i uns 330 en el
conjunt del centre. Aproximadament la meitat d’aquests joves procedeixen de fora de la
comarca de l’Anoia.

El present i futur de l’educació, a debat al DdD
de l’Ateneu dimarts que ve
IGUALADA / LA VEU

L’espai de debat i reflexió
d’Igualada DdD (Dimarts de
Diàlegs) torna aquest proper
dimarts després de l’estiu i ho
farà parlant d’educació, sota el
títol: “L’escola actual és un model de futur?”. Serà el proper
dimarts 8 de setembre, a les 8
del vespre, a la Sala de Socis
de l’Ateneu Igualadí. L’educació és un dels pilars bàsics
de qualsevol societat i com a
tal és, sovint, motiu de debat.
A les portes d’un nou curs, es
vol analitzar quins són els models educatius de referència i
quins són aquells que poden
ser més vàlids per preparar
la societat del futur i donar
respostes a les seves necessitats. També es vol conèixer
com és l’educació a Iguala-

da i el paper de cada un dels
agents i trams educatius que
hi ha a la ciutat.
La introducció de l’acte anirà
a càrrec del psicopedagog i
consultor internacional expert
en educació Ferran Miquel. A
través d’un diàleg-entrevista
que li farà el coordinador de
DdD, Jordi Cuadras, Miquel
que serà l’encarregat de fer
un primer anàlisi de context
sobre el present de l’educació
i quins models de futur existeixen i poden aplicar-se.
Després es passarà a escoltar
la ”Fila 0” amb diferents representants de la comunitat educativa d’Igualada per analitzar
l’educació des de cada una de
les seves perspectives i com
veuen l’organització que té a
la ciutat. A la “Fila 0” s’hi podrà afegir el públic que vulgui

intervenir-hi, com en qualsevol
DdD, i també tots els membres de la comunitat educativa
d’Igualada que l’organització
convida de manera oberta
perquè se sumin a la reflexió.
DdD (Dimarts de Diàlegs) és
l’espai de tertúlia, debat i reflexió d’Igualada que acull
l’Ateneu Igualadí des del mes
de gener del 2014 i que té
l’objectiu de recuperar la vella
tradició de tertúlia que hi havia
en molts cafès dels ateneus
de Catalunya. Per això, un
dimarts al mes s’organitzen
diàlegs sobre un tema en concret que guardi relació amb
Igualada. L’objectiu és aconseguir que el debat, el diàleg
i la discussió siguin eines per
a fomentar el coneixement i el
pensament crític a la ciutat.

El Grup Municipal dels Socialistes d’Igualada ha demanat
que la ciutat es declari com a
“Ciutat Acollidora de Refugiats” davant del gran nombre
de persones que fugen de les
guerres del Pròxim Orient i
que intenten entrar a Europa.
Tal i com han fet altres municipis com Barcelona, Sabadell
o Sant Feliu de Llobregat, Socialistes d’Igualada ha posat
damunt de la taula la necessitat de que Igualada se sumi a
la solidaritat amb tots aquells
que es veuen obligats a fugir
dels seus països pels conflictes armats que s’hi viuen.
Aquest mateix dimarts, la Unió
Europea ha fet una crida a la
solidaritat arreu del continent.
De fet, el govern de Barcelona
ha proposat la creació d’una
xarxa de ciutats refugi i és
aquí on els Socialistes proposen que Igualada s’hi sumi, ja

que consideren que les ciutats
europees no poden quedar-se
de braços plegats davant el
drama que milers i milers de
famílies dels països de l’Orient
com Síria o l’Afganistan viuen
amb llargues travessies fins
arribar al continent per trobarhi pau i poder sobreviure.
Els Socialistes d’Igualada fan
un crida al govern de CiU i a
la resta de grups municipals
a pronunciar-se sobre aquest
assumpte i esperen rebre el
suport per entrar a la Xarxa
de Ciutats Refugi. En aquest
sentit, el grup municipal socialista s’ofereix a propiciar
aquest conscens i demana la
convocatòria d’un Ple Extraodinari per debatre la qüestió i
proposar mesures concretes.
També demana que a l’acord
s’hi puguin sumar entitats com
Creu Roja i altres col·lectius
implicats en la qüestió.
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“Junts pel Si” a l’Anoia engega el compte
enrere pel 27 de setembre

La Masuca torna a estar oberta
els dijous a la tarda

IGUALADA / LA VEU

IGUALADA / LA VEU

El passat 27 d’agost les entitats que integren la llista del
“Junts pel Si”, van organitzar
un acte a Igualada per recordar la importància de les eleccions del 27 de setembre pel
futur del país.
Després de les múltiples negatives de l’estat espanyol
per realitzar una consulta
consensuada, és la única opció de demostrar la voluntat
del poble català. Aquest és el
missatge que les entitats, militants, personalitats polítiques
i simpatitzants han fet arribar
als presents a l’acte.
La presentació de l’acte a la
Plaça de Sant Miquel, davant
del Consell Comarcal, que representa a tots els pobles de
l’Anoia, la van fer els presidents comarcals de cada formació integrada en “Junts pel
Sí”, en Jordi Torra per CDC,
Meritxell Humbert d’ERC i
Jaume Riba per Demòcrates
de Cataluna, amb la presencia
de una representant de Suma-

El Mercat de la Masuca recupera el seu horari d’obertura
habitual. A partir d’aquesta
setmana el mercat d’Igualada
torna a aixecar les persianes
tots els dijous a la tarda. L’horari d’obertura serà el l’habitual
fora dels mesos de mes calor
(juliol i agost), és a dir de 17h
de la tarda a 20.30h del vespre. D’aquesta manera, el Mercat estarà obert tots els matins
de dilluns a dissabte i les tardes de dijous i divendres.
Amb la tornada a la normalitat,

a més, l’Associació de Botiguers de la Masuca prepara
noves accions de promoció i
difusió del Mercat per a tota la
ciutat.
A continuació us recordem
l’horari d’obertura del Mercat:
Dilluns: 7.30h a 13.45h.
Dimarts: 7.30h a 13.45h.
Dimecres: 7.00h a 13.45h.
Dijous: 7.30h a 13.45h i de 17h
a 20.30h.
Divendres: 7h a 13.45h i de
16.30h a 21h.
Dissabte: 7.00h a 14.30h.

Country solidari de Mans Unides
IGUALADA / LA VEU

te, Maria.
Maria Senserrich i Alba Vergés, diputades anoienques al
Parlament, van fer un discurs
motivador i engrescador a un
mes vista de les eleccions
més transcendents que ha fet
Catalunya en els 300 anys de

domini espanyol.
Es va acabar l’acte amb una
fotografia de grup amb la pancarta que deia “27S a l’Anoia
Junts pel Sí” i es va cantar els
Segadors en una Plaça plena
i vibrant d’emoció continguda.
Visca Catalunya Lliure !!

El proper dia 5 de setembre a la Plaça de Cal Font,
el grup de Mans Unides, juntament amb l’ Associació Anoia Country i el DJ Isimix us
oferirem una tarda de Country
Solidari, on podreu gaudir de
l’exhibició dels balls de country de l’Associació Anoia

Country a la vegada que també hi podreu participar ballant
amb ells i gaudir de la música
del DJ Isimix. La trobada será
de 6 a 9 del vespre. Us hi esperem a tots, sabent que gràcies a la vostra col.laboració
podrem finançar els projectes
que Mans Unides porta a terme cada any.

Creu Roja i Carrefour engeguen la
campanya “Tornada a l’escola solidària”
IGUALADA / LA VEU

Amb l’arribada del setembre
també comença el nou curs
escolar i les despeses que
han d’afrontar les famílies
són més elevades. Per a poder minimitzar els efectes de
la crisi entre les famílies més
vulnerables, la Fundació Solidaritat Carrefour i Creu Roja,
per setè any consecutiu, engeguem la companya “Tornada a l’escola solidària” amb
l’objectiu de recollir donacions
en forma de material escolar
nou que es destinarà als infants de la comarca que més

ho necessitin.
L’acte central de la campanya
es durà a terme el divendres
4 i dissabte 5 de setembre,
on els voluntaris de Creu Roja
estaran presents al centre comercial Carrefour de l’Avinguda Països Catalans d’Igualada
en l’horari de major afluència,
per explicar en què consisteix
aquesta iniciativa i recollir les
donacions de material escolar, que es recomana que siguin llapis, bolígrafs, gomes
d’esborrar, maquinetes de fer
punxa, regles de 20-30 centímetres, quaderns de mig foli

de tamany, rotuladors de colors, llapissos de colors, blocs
de dibuix i motxilla escolar.
Una vegada acabat l’acte central, la Fundació Solidaritat
Carrefour, farà entrega a Creu
Roja d’una donació de material similar a la recollida entre
els clients de l’establiment, i
que servirà per confeccionar
els lots que s’entregaran a les
famílies amb dificultats.
Animem a tots els ciutadans a
participar en aquesta iniciativa
i a fer-ne difusió a les xarxes
socials mitjançant l’etiqueta
#tornadaescolasolidaria

Bosch Car Service Rosich Motors
Vine a recollir
els teus
xecs
promocionals

La qualitat que busques al preu que esperes:
10% en bateríes Bosch
20% en escombretes de llimpia Bosch
20% en serveis Pre ITV
10% en el canvi o càrrega de l´aire condicionat

15% en discos i pastilles de frens Bosch
15% en bombetes Bosch
15% en filtre d´oli, aire, habitacle
i combustible Bosch

93 803 36 50

Avda. Països Catalans, 30. Pol. Ind. Les Comes. Igualada - Barcelona
rosichmotors@bosch-bcs.com - www.rosichmotors.com

Més informació al 902 442 400, demana cita prèvia a boschcarservice.es i segueix-nos a:

Bosch Car Service: per a tot allò que el teu automòbil necessita.
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Triple protecció
Veuràs la vida d’un altre color
Amb les assegurances a ”la Caixa” veuràs
la vida d’un altre color. Perquè gràcies a
l’assegurança de la llar, al finançament d’una
alarma i a l’assegurança de cotxe disposaràs
de triple protecció. A més, si contractes
ara aquests tres productes, et beneficiaràs
de 3 mesos gratuïts en les primes de les
assegurances i en les quotes de l’alarma.

Promoció vàlida per a contractacions d’assegurances de les modalitats Llar i Auto de SegurCaixa Adeslas que es facin entre el 3-8-2015 i el 31-10-2015. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de
cada pòlissa, i també a les condicions de subscripció. Consulta les condicions i les assegurances que inclou la promoció en qualsevol oficina de ”la Caixa”. SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank,
SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors
de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Oferta de Securitas Direct, SAU, per a contractacions d’alarmes a través de Compra Estrella, de PromoCaixa, SA, entre el 3-8-2015 i el 31-10-2015. Requisit de permanència de
3 anys pel fet de contractar una alarma per a la llar. CaixaBank col·labora de manera exclusiva en el finançament i el pagament d’aquestes alarmes. Finançament subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de l’entitat.
Més informació, a www.CompraEstrella.com. NRI: 1263-2015/09681

Patrocinador de
l’Equip Olímpic
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Tecnocolor TT estrena la nova tecnologia 4G
LTE per millorar les connexions a Internet a la
Conca d’Òdena
IGUALADA / LA VEU

Tecnocolor TT presenta la solució definitiva per als problemes de connexió a Internet de
la Conca d’Òdena. Es tracta
del servei “Fibra sense fils”
(www.fibrasensefils.cat) que
ha entrat en funcionament en
les darreres setmanes i que
es recolza en la innovadora
tecnologia 4G LTE, una tecnologia exclusiva de Tecnocolor
TT i que permet connexions a
Internet de gran velocitat i fàcil
d’instal·lar. Aquesta és l’alternativa a tots aquells usuaris
o empreses que bé no tenen
accés a la fibra òptica o bé volen tenir les mateixes prestacions que la fibra òptica però a
preus més econòmics.
Aquest servei ja està disponible per a tots els habitants
i empreses d’Igualada, Montbui, Vilanova del Camí, Òdena
i La Torre de Claramunt. La
“Fibra sense fils” és un servei
ofert per l’empresa igualadina Tecnocolor TT, que ofereix
serveis de televisió per cable,
telefonia i Internet i que té una
forta presencia a la comarca i
en bona part de la Catalunya

Central, com ara el Bages i el
Berguedà.
Més ràpid que l’ADSL, més
econòmic que la fibra òptica
La tecnologia 4G LTE ofereix
velocitats molt superiors a
l’ADSL i és més econòmica
que la fibra òptica ja que viatja
per l’aire, com ho fa el radioenllaç, però amb la mateixes
garanties de seguretat que la
fibra i amb connexions estables sense talls ni incidències tècniques que en limitin la
seva connectivitat. És a dir,
una fibra òptica sense fils.
A diferencia de la fibra òptica, la tecnologia 4G LTE no
necessita fer passar cables
per carrers i per tant ja en poden gaudir tots els habitants
d’aquestes cinc poblacions
anoienques independent de la
zona en la que visquin.
La tecnologia 4G LTE té un
gran abast, ja que cobreix llargues distàncies, el que permet
cobrir tots els municipis de la
Conca d’Òdena. Per poder
gaudir d’aquesta tecnologia
l’usuari només ha d’instal·lar
una petita antena a l’exterior

El servei “Fibra sense
fils” de Tecnocolor TT
ja està disponible a
Igualada, Vilanova del
Camí, Montbui, Òdena i
la Torre de Claramunt.

del seu edifici, ja sigui un habitatge o una empresa. Aquesta
és una tecnologia innovadora
que s’està començant a implementar arreu del món i que
està en constant evolució, ja
que se n’està preparant una
nova versió que multiplicarà
l’abast i els megues de velocitat disponibles.
El servei “Fibra sense fils”
està disponible per a particulars i empreses, que poden
configurar la seva connexió al
seu gust i integrar-hi també la
telefonia mòbil i el fix. A més,
Tecnocolor TT té una oferta
de llançament en la que regala l’alta, l’antena 4G i el router WI-FI i en fa la instal·lació
sense cap cost. Aquesta oferta està disponible fins el 14 de
setembre.

Àlbum Històric

Celebració blaugrana
L’any 1999 la Penya Blaugrana
d’Igualada celebrà el 40è aniversari de la seva fundació (1959). Els
assistents a la festa commemorativa foren acompanyats per qui fou
un notable jugador internacional
del FC. Barcelona, conegut per
Gonzalvo III, a qui veiem en la fotografia.
Noti’s que el pavelló de les Comes,
on va celebrar-se l’aniversari fundacional, va estar ornat amb un
escut del Barça, fet amb bombetes
de colors.
Aquest emblema, té la seva història.
Provenia de l’antic Bar Canaletas,
que el feu col.locar, a la seva façana, pel lampista Rosich del carrer
de l’Argent, en ocasió que l’equip,
amb Kubala, havia conquerit el títol de Campió de Copa 1952-53,
disputat a Chamartín (Madrid),
contra l’Atlétich de Bilbao, que va
perdre per 2-1 (curiosament, en el
darrer partit de Lliga, els bascos ja
havien perdut amb el mateix Barça,
per 3-2)
L’expedició blaugrana venia, per
carretera, des de Saragossa i feu

una breu parada en el conegut bar
de la Rambla, ornat amb aquell
monumental escut, en honor als
campions.
Ignorem on deu parar, ara, aquest
lluminós emblema, que, amb la recent marxa del club, podria tenir,
encara, bona utilitat.
Josep Elias i Farré

Demà dissabte, torna la Botiga al Carrer
IGUALADA / LA VEU

Com cada any en aquesta
època, l’activitat comercial a
la nostra ciutat reprèn el seu
curs amb la ja tradicional Botiga al Carrer. Després d’una
molt animada i concorreguda
Festa Major de la ciutat, no
s’acaba la gresca a Igualada, torna la Botiga al Carrer
d’estiu a mans d’Igualada
Comerç. Ja estem davant de
la 38a. edició, en aquest cas
la d’estiu. Són quasi 20 anys
d’aquesta promoció que continua sent molt popular, viva
i representa la cita obligada
per a molta gent.
Com sempre en els últims
anys, en les Rambles, des del
c/Òdena i fins al c/Sta. Caterina, en una zona comercial
plena d’activitats i animacions, com també en altres indrets de vianants de la ciutat,
s’instal·lin més de 100 co-

merços, facilitant d’aquesta
manera a milers de visitants
d’arreu una agradable visita i
compres tranquil·les. Des de
l’organització s’han preparat
vàries animacions, que tenen
com l’objectiu de fer una jornada entretinguda.
La Botiga al Carrer és una
activitat promocional i tradicional quan els associats
surten al carrer i places de
la ciutat a vendre els seus
productes. És una de les
campanyes amb més èxit
que organitza Igualada Comerç i és l’oportunitat única
per comprar els productes
de la temporada vigent amb
uns preus realment atractius. És l’activitat comercial,
promocional i la campanya
amb més ressò exterior del
comerç igualadí i és referència i trobada ineludible per a
molta gent de pràcticament

tot Catalunya. Mesos abans
de l’activitat, tants associats,
com els comerciants s’interessen per les dates de la
Botiga al Carrer. Es calcula
que l’edició igualadina la visiten entre 15.000 i 20.000

Tel. 93 809 61 30
www.senagua.cat

persones.
Per tant, aquest dissabte vinent, dia 5 de setembre, un
altre cop hi haurà més de
cent botigues concentrades
en les principals zones comercials de la ciutat.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia
· 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)

Advocades • Administradores de finques
Mediació • Dret concursal

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

I mentre que els pares es
puguin dedicar a realitzar les
seves compres amb tranquil·
litat, la nostra entitat s’ha
ocupat d’entretenir els seus
fills. Per tal que hi puguin
gaudir durat tot el dia, hi hauran varis inflables distribuïts
pel centre de la ciutat. Un a
la pl. de la Creu, un altre a la
Rambla Nova i el tercer, que
serà un kart amb pedals a la
pl. de Cal Font. Per pujar a
totes aquestes atraccions,
només caldrà presentar el
val d’Igualada Comerç que
repartirán tots els comerços
participants en la Botiga al
Carrer. L’horari de funcionament será des de les 11 h.
al matí fins a les 14 h. i a la
tarda des de les 17 h. i fins a
les 20 h.
A més a més, en tota la zona
céntrica hi haurà fil musical i també pallasos i músics al carrer.
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Igualada Comerç proposa un nou curs de
formació sobre “Atenció al client mitjançant tic”

PERE PRAT

I ara què...

IGUALADA / LA VEU

L’economia mundial fa temps
que només repara esquinçaments. Cada vegada més
grans. Les crisis del petroli,
Lehman Brothers, Grècia,
Xina... Per uns l’evidència
de l’esgotament del model.
Per altres una demostració
d’adaptabilitat. Ara països
poderosos estan patint recessions doloroses. Alguns
com Rússia, que té la capacitat militar per destruir el
món, ocupa territoris veïns
com una formula soterrada
d’expansió geogràfica. Així
reforça l’autoestima dels
seus ciutadans. Brasil en un
any ha perdut més del 50%
del valor de la seva divisa i
pateix una inflació oficial del
10%, després d’haver organitzat els Mundials i estar a
punt de celebrar les Olimpíades. Índia, Sud-àfrica, Mèxic
i molts altres, pateixen per la
pèrdua de valor de competitivitat i de les seves divises.
Els mercats financers no paren de predicar que no hem
de preocupar-nos (el 80%
de les transaccions són financeres i no de l’economia
real). Però el ciutadà, ja fa
temps que sospita que en
pot passar alguna cosa de
grossa. I no ajuda gens que
la presidenta del Brasil, que
repeteix en el càrrec, o Rodríguez Zapatero, que no hi
entenia un borrall i ja no hi
governa, o Mariano Rajoy,
que diu que hi entén molt i
vol repetir, hagin dit que “ningú podia imaginar-se la profunditat de la crisi”.
Diguin el que diguin els que
se suposa que en saben,
estem davant d’una crisi
que comença amb el deute i
s’acaba en les greus diferències socials. Sigui o no sistèmica, no sembla que l’arregli
una correcció tècnica. Els
economistes i financers saben que per seguir dalt de la
bicicleta no poden deixar de
pedalar. I els polítics fan tot
el que calgui per evitar preguntes. Però és evident que
s’han acabat els creixement
sostenibles. Les matèries
primes estan en caiguda lliure (incloent el petroli) I molts
dels que vivien d’elles, s’han
quedat només amb els deutes. Ja no és només que un
sac de cafè a l’origen es pagui al mateix preu d’una tassa de cafè a qualsevol Starbucks del món. També milers
de préssecs de Lleida s’han
hagut de llençar, juntament
amb el temps i el cost d’elaborar-los.

D E L’A N O IA

Estem assistint a un ajust
per excés de liquiditat, que
“gaudim” des del 2008. La
caiguda dels tipus d’interès
i reducció de primes de risc,
van fer perdre la por a inversions arriscades. I les entrades massives de capital
d’ahir, són sortides espantades avui. En 2014 més d’un
bilió de dòlars han abandonat els mercats emergents,
provocant ensorrament de
seves divises, recessió,
ajustos interns i reducció
de la demanda. Els circuits
financers internacionals, dopats d’efectiu, canvien els
fons d’un lloc a l’altre. Sols
els mou la cobdícia. Ja fa
temps que no participen de
l’economia real. El consideren només una derivada del
seu poder. I això crea nerviosisme i genera més desconfiances que tranquil·litat.
Es segueixen comprant les
mateixes coses, que es tornen a vendre al poc temps,
fent grans plusvàlues. No
s’ha creat valor, però l’acció
es recompensa igualment. I
el diner, que és poruc, se’n
va tan aviat sospita que el
risc s’ha descontrolat. Credit vol dir credibilitat. Vol dir
creure en el sistema. Perquè el deute global supera
els dos-cents bilions de dòlars i tothom sap que mai
es podran pagar. I la bola de
neu segueix creixent inflada
amb els interessos. Mentre,
“les coses” cada dia valen
menys i ens han de donar
més per menys. Siguin actius o serveis. I la mà d’obra,
més precària, convertida en
la part negativa del cost.
S’intuïa que els interessos
baixos estaven creant bombolles en diversos mercats
d’actius, i que, tard o d’hora,
acabarien esclatant. Probablement es torni a repetir el
de sempre i els més febles
acabaran patint més. Per
moltes explicacions que es
donin, l’estructura econòmica de la majoria de països
segueix sent la mateixa, com
també ho són els que la maneguen. Estem en període
de turbulències. Un temps
llarg i ple de patiment, perquè el deute només pot tornar-se amb compensacions
i quites. I segurament amb
un model fiscal i social, a
nivell planetari, molt diferent
de l’actual. Per això encara
haurà de ploure molt. I mentre no s’hi arriba, no pararem
d’ensurts.

Igualada Comerç i la Confederació de Comerç de Catalunya han programat un nou
curs de formació, totalment
gratuït. Es tracta d’ATENCIÓ
AL CLIENT MITJANÇANT TIC
- NIVELL SUPERIOR, amb un
total de 45 hores lectives.
L’objectiu del curs és conscienciar als participants que l’us
de les noves tecnologies en
la gestió de l’atenció al client
s’ha convertit en un aspecte
fonamental del comerç actual.
L’alumne sabrà identificar que
son les denominades Tecnologies de l’informació i la
Comunicació i la seva gran
importància en l’activitat empresarial actual. Coneixerà
l’importància de cuidar l’atenció al client, aixi com la tipologia de client mes freqüent

amb l’objectiu de millorar el
proces d’establir una comunicació efectiva amb el client per
la seva atenció i servei.Serà
capaç d’atendre als clients fen
us de les diferents tecnologies
de l’informació. Conèixer les
TIC que poden resultar útils
en l’atenció al client.
El temari i els continguts del
curs seran els següents temes: Què son les TICS? -Classificació de les TIC -- Les
TIC i el petit comerç, Atenció
al client -- La relació amb el
client -- El tracte amb els clients -- La comunicació --Tècniques de comunicació eficaces, Sistemes de mensajeria
instantània i sms -- Atenció
telefònica -- Correu electrònic
-- El portal Web -- Contacte de
la teva pagina Web -- Xarxes
socials, Queixes i reclamaci-

ons -- Gestió de reclamacions
-- Com tractar a clients difícils,
Principals xarxes socials –
Eclosió de les TIC.
L’horari del curs serà el dimarts, dimecres , dijous i divendres de 14:30 h. a 17,00
h. i començarà a partir del 16
de setembre. El lloc on s’impartirà la formació és a la seu
d’Igualada Comerç, al c/La
Torre, 5 d’Igualada. La data
límit d’inscripcions és el 9 de
setembre de 2015. Les places
són limitades i es reservaran
per rigorós ordre d’inscripció.
Per a més informació i inscripcions els interessats es
poden dirigir al local d’Igualada Comerç al carrer de La Torre, 5 o poden trucar al telèfon
938051419 o enviar un e-mail
a info@igualadacomerc.cat .

Caprabo retorna l’import de la compra als seu
establiment del carrer Sant Josep d’Igualada
IGUALADA / LA VEU

Caprabo retornarà el proper
dissabte 5 de setembre l’import de la compra als clients
que visitin el supermercat
Caprabo del carrer Sant Josep, 116, d’Igualada. Aquesta iniciativa té com a objectiu
donar a conèixer la seva nova
generació de supermercats,
un model de futur basat en la
recuperació dels valors tradicionals del comerç de proximitat, que incrementa el valor
del producte fresc, la quantitat
de productes en botiga i aposta per la innovació. Amb l’acció “Et retornem l’import de la
teva compra”, Caprabo preveu
triplicar les visites a les seves
noves botigues.
Caprabo inverteix per sobre
dels 80 milions d’euros fins a
2016 en la transformació de
la totalitat de la seva xarxa de
supermercats al nou model
que ofereix una experiència
de compra més còmoda, fàcil

i àgil, amb un enfoc de modernitat, qualitat i varietat. Les noves botigues compten amb un
15% més de producte, maximitzant la capacitat d’elecció,
tenen un 20% més d’espai dedicat al producte fresc i compta amb elements d’innovació
únics al sector.
Un nou supermercat per a un
nou consumidor
A la nova botiga destaquen:
l’aposta pels productes frescos, que guanya un 20% d’espai i estan ubicats a l’entrada
en forma de mercat; l’experiència de compra és més còmoda, ordenada, àgil, fàcil i la
distribució de productes i seccions és millor i més coherent;
la nova ordenació de la botiga,
amb passadissos més amplis,
prestatgeries més baixes que
faciliten la visualització dels
espais; l’aposta per l’alimentació saludable amb noves
seccions i productes; i l’eco
sostenibilitat amb l’aplicació

de mesures que permeten
una millor conservació dels
aliments i un estalvi d’energia
per sobre del 20%.
Caprabo inclou a les seves
noves botigues elements de
modernitat i innovació únics
al sector, que són perceptibles des de l’entrada: El quiosc, vinculat al programa de
fidelització de la companyia i
que permet una gestió personalitzada de les ofertes, avantatges i serveis per a cada client, i el Comparador de preus.
Les neveres tancades eviten
l’excessiva manipulació dels
productes i la seva millor conservació. Els nous serveis i
apostes en botiga com pernil
al tall, peix de platja, secció
menús, ecològic o gourmet
s’amplien, al temps que les
seccions específiques com
mascota i bebè es potencien i
s’incorporen noves com la parafarmàcia.

Salsa i molt ritme al Canaletes
IGUALADA / LA VEU

El passat 29 d’agost es va tornar a celebrar una nova sessió
de Salsoteca al Canaletes, a
l’espai chill out de la sala de
dalt, un espai acollidor amb
bona música i amb tots els
detalls per crear un moment
agradable.
Tots els assistents poden gaudir d’un menú degustació de
sushi , prèvia reserva, abans
de començar la sessió de ball
i animació.

Molta participació per part de
la gent i una gran animació
a càrrec del nostre animador

cubà, Wilfredo, que ens acompanyarà a totes les sessions
de salsoteca i realitzarà classes de salsa de tots els nivells
i roda cubana, tots els dissabtes.
El 19 de setembre torna la música en viu, a càrrec del duo
Cubà “ Cuba mi Son” amb tots
els ritmes llatins.
Us esperem... !!per passar
una estona entre amics.
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El centre Mont-Àgora de Montbui, entre els sis millors
edificis del món segons un jurat internacional d’arquitectes

L’arquitecte Pere Puig arriba a la final del certamen Wan Awards superant prestigiosos arquitectes internacionals com
César Pelli i Jean Nouvel, i pot resultar guanyador el 8 de setembre

MONTBUI / LA VEU

El centre cultural Mont-Àgora de Santa Margarida de
Montbui ha estat seleccionat
com un dels 6 millors edificis
construïts en el món els úl-

tims tres anys en la categoria
de “Civic Buildings” pel jurat
internacional dels premis internacionals
d’arquitectura
Wan Awards.
L’edifici va ser encarregat

a l’arquitecte igualadí Pere
Puig després de guanyar el
concurs d’obra pública convocat per la Diputació de
Barcelona i es va inaugurar
al març de 2015. El centre
acull una escola, una biblioteca, un cinema-auditori i
diverses sales d’actes. Es
tracta d’un edifici especial
per la combinació de colors
suaus que donen lluminositat a l’espai, l’ús innovador
de materials i textures en els
panells exteriors i a la combinació de finestrals que permeten l’entrada tamisada de
llum natural.
El jurat dels premis Wan
Awards està format per un
grup d’arquitectes de prestigi internacional com el britànic Edward Jones, autor
de la remodelació de l’Òpera
de Londres. De les 36 obres

presentades a la categoria
de “Civic Buildings” només 6
han passat a la final. N’han
quedat fora obres d’arquitectes tan prestigiosos com
Jean Nouvel i César Pelli,
autor de les Torres Petronas
de Kuala Lumpur.
El guanyador absolut es coneixerà el proper 8 de setembre, i l’edifici anoienc
competeix amb equipaments
d’Estats Units (Boston i New
Jersey), Vietnam, Irlanda i
Dinamarca, tots ells construïts en els últims tres anys.
Els premis Wan Awards
Els premis Wan Awards d’arquitectura estan organitzats
per la World Architecture
News (WAN), el mitjà de
comunicació de referència
sobre temes d’arquitectura
a tot el món. Els seus pre-

mis compten amb categories
molt variades, orientades a
premiar aquells projectes arquitectònics que més destaquen en un camp específic.
Entre els guanyadors es troben arquitectes de la talla de
Norman Foster, que va obtenir el guardó en 2009 pel nou
aeroport de Beijing.
Pere Puig, arquitecte
El despatx igualadí d’arquitectura liderat per Pere Puig
ha projectat nombrosos edificis durant més de trenta anys,
des d’habitatges unifamiliars
a edificis públics. Les seves
obres han rebut nombrosos
guardons i reconeixements.
Ha estat finalista dels premis
FAD d’arquitectura en cinc
ocasions, l’última el 2014 per
l’edifici Campus Motor Anoia,
situat a Castellolí.
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La Pobla de Claramunt obre la programació d’activitats
amb les Festes Culturals
LA POBLA DE C. / LA VEU

La regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de la Pobla de
Claramunt ja ha tret al carrer
la programació de les Festes
Culturals, que inclou una sèrie de propostes que es portaran a terme entre el setembre, l’octubre i el novembre.
Exposicions, l’acte acadèmic
del Premi Gumersind Bisbal i
Gutsems, el concert de Música als Castells o l’ExposicióFira d’Art són algunes de les
activitats que es faran durant
aquests tres mesos.
Les propostes culturals s’obriran aquest cap de setmana
amb la inauguració d’una
exposició de dibuix i pintura
a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal d’Art Gaspar
Camps, d’Igualada. L’acte inaugural tindrà lloc el diumenge 6 de setembre a 2/4 d’1
del migdia a la Sala Municipal
d’Exposicions.
La mostra acollirà una selec-

ció de retrats realitzats amb
diferents tècniques artístiques per alumnes del taller
“Dibuix i pintura de retrats” al
llarg del curs 2014-2015. Es
podran contemplar obres de
vuit estudiants que han tingut
com a professora Glòria Escala.
La col·lecció porta per títol
“Retrats” i es podrà veure fins
al diumenge 20 de setembre.
L’horari de visites serà de dilluns a dissabte, de les 6 de la
tarda a les 8 del vespre, i els
diumenges, de les 12 a les 2
del migdia.
Les propostes continuaran
el divendres 11 de setembre
amb la commemoració de la
Diada Nacional de Catalunya.
En el marc del parc del Mil·
lenari a partir de 2/4 de 10 del
matí hi haurà un esmorzar
popular, seguit d’un espectacle d’animació infantil amb el
grup La Cremallera. A 1/4 de
12 del matí, l’alcalde poblatà,

Una vintena de propostes per
al curs 2015-2016
LA POBLA DE C. / LA VEU

Ja han sortit les propostes per al
curs 2015-2016 que s’ofereixen
cada any des de la regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament
de la Pobla de Claramunt. La
programació inclou cursos i tallers molt diversos, alguns dels
quals ja es mantenen d’anteriors edicions i d’altres són una
novetat, com un curs d’anglès
de supervivència o un d’iniciació al cant coral.
Les inscripcions per a les diferents propostes ja es poden fer
al Local Social de l’Ateneu Gumersind Bisbal. Fins al dilluns
14 de setembre, l’horari és de
dilluns a divendres, de les 9 del
matí a la 1 del migdia, i a partir
d’aquest dia, de dilluns a dijous,
de les 9 a les 12 del matí, i de
dilluns a divendres, de les 5 de
la tarda a les 8 del vespre. Per a
més informació es pot trucar al
telèfon 93 808 78 00.
Entre la vintena de propostes
hi ha cinc novetats: classes

Santi Broch, farà un discurs
amb motiu de la Diada i, a
continuació, hi haurà una ballada de sardanes.
El diumenge 13 de setembre
tindrà lloc una de les propostes centrals de les Festes
Culturals poblatanes, l’acte

acadèmic del Premi Gumersind Bisbal i Gutsems, que
enguany presidirà la coneguda advocada Magda Oranich.
L’acte es farà a la 1 del migdia a l’Ateneu Gumersind Bisbal i es clourà amb un aperitiu
per a tots els assistents.

A més d’aquestes activitats,
la programació de les Festes
Culturals també inclourà altres propostes durant aquest
mes de setembre. El dissabte
19, hi haurà el concert de Música als Castells amb la formació Stromboli Jazz Band;
el diumenge 20, l’ExposicióFira d’Art, que arribarà a la
vuitena edició; i el dissabte
26, el XXXII Concurs de Pintura Ràpida Infantil “Premi
Gumersind Bisbal”.
Per al mes d’octubre també
es programen altres activitats, com un concert de música clàssica a càrrec dels poblatans Marta i Oriol Carceller
o una exposició de pintura de
la poblatana Pilar Gil. I per al
novembre, hi haurà un concert de rock melòdic a càrrec
del grup Krater i una mostra
de dibuix i pintura d’Àngel
Martínez.

Activitats de l’Associació per a l’Oci de la Gent
Gran per al curs 2015-2016

d’anglès de supervivència per
viatjar; iniciació al LindyhopSwing, un ball que va néixer a
final de la dècada dels anys 20
a Nova York; salsa i roda cubana; tallers de plantes, i un curs
d’iniciació al cant coral, adreçat
a nens d’entre 3 i 12 anys. Les
activitats estan dividides en cinc
blocs: cursos de formació, tallers per cuidar el cos i la ment,
cursos d’informàtica, tallers per
triar i remenar i altres propostes.
Una de les activitats que cada
any té més inscrits és pilates,
que enguany s’inclou novament en la programació. També
s’ofereixen altres tallers d’anteriors edicions, com Patchwork,
pintura artística, manualitats,
ioga, Capoeira o iniciació a la
informàtica. El ventall és molt
ampli. Les classes dels diferents cursos i tallers començaran entre mitjan de setembre i
principi d’octubre i els preus són
molt assequibles.

LA POBLA DE C. / LA VEU

L’Associació per a l’Oci de
la Gent Gran ha preparat un
ampli ventall d’activitats per al
curs 2015-2016. Fisioteràpia,
gimnàstica per a la gent gran,
sardanes, un taller de la memòria, un campionat de dòmino o diferents excursions són
algunes de les propostes que
s’inclouen en aquesta programació, que compten amb la
col·laboració de la regidoria de
Benestar Social.
El diumenge 13 de setembre,
a les 6 de la tarda a l’Ateneu
Gumersind Bisbal, s’iniciarà la temporada de ball, amb
dels músics A vives veus. El
diumenge 11 d’octubre, a les
2 del migdia al parc de Sant
Galderic, hi haurà una arrossada popular, que serà la festa
del soci, i per al dijous 17 de
desembre s’ha programat la
festa de Nadal.
Pel que fa a les activitats men-

suals, els dijous a partir d’1/4
de 5 de la tarda a l’Espai Municipal de la Gent Gran, es disputarà un campionat de dòmino. El torneig es disputarà des
de mitjan de setembre fins a
mitjan de desembre.
Quant a les propostes anuals,
hi haurà gimnàstica per a la
gent gran, fisioteràpia, sarda-

nes, sevillanes, bingos i taller
de la memòria. Les classes
s’iniciaran entre el setembre
i l’octubre. A més de totes
aquestes activitats, s’ha programat un viatge a Gandia, a
final de setembre, i un a Salou, a mitjan d’octubre. Per a
més informació es pot trucar al
telèfon 93 808 78 00.

A LA VENDA EN LES MILLORS LLIBRERIES!
COWBOY DE MITJANIT (1968) Amb Jon Voight i Dustin Hoffman
DERSU UZALA (1975) Amistat, aventures i coneixement de la natura
L´HISTOIRE D´ADÈLE H (1975) Isabelle Adjani sota la direcció de Truffaut
EL PADRI 3 (1995) Fi de la nissaga de gàngsters, corrupció i poder
HOLIDAY (1938) Katherine Hepburn i Gary Grant en peu de guerra
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Intens cap de setmana de Festa Major a Vilanova del Camí
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

L’agenda cultural d’aquest primer cap de setmana de setembre està marcada, com és
tradicional, per la Festa Major de Vilanova del Camí. En
aquesta edició, explica Meritxell
Humbert, titular de Cultura, les
cites clàssiques vindran acompanyades d’algunes novetats,
com ara un concurs d’estirar la
corda, una nit de cinema a la
fresca o un taller de longboadskate, una activitat pensada especialment per als joves.
L’obertura oficial del programa
festiu arribarà divendres 4 de
setembre amb la proclamació
de la Pubilla 2015, Aisha la
Fuente Cardozo, i les Dames
d’Honor, Irene Abad Almendro i
Carla Granado Ruiz, així també
els ambaixadors més joves del
municipi, que són germans: la
Pubilleta, Carla Rodríguez Rovira (de 3 anys) i l’Hereuet, Jan
Rodríguez Rovira (de 8 anys).
La cerimònia amb tots els honors es farà a la sala de plens
de l’Ajuntament, a dos quarts
de vuit del vespre.
El mateix dia a les vuit del vespre, a la plaça Castell, es farà
la lectura del pregó que aquest
any promet ritme i diversió gràcies a l’experiència de percussió corporal que ens acosta
PERCURIOSITAT, una iniciativa de Kike Cuadros, director
de la companyia. Ens convida
a compartir la música d’una
manera dinàmica i divertida i
viure-la amb tot el cos. Una de
les darreres propostes de PERCURIOSITAT ha estat la creació del Body dub amb motiu del
25è aniversari de l’Institut Pla
de les Moreres.
La primera Tinent d’Alcalde,
Meritxell Humbert ha destacat i
agraït la feina que han fet des
de la Comissió de Festa i Agermanament, “sense les quals no
s’hagués pogut una festa com

la que presenten aquest any”.
També ha tingut paraules de
reconeixement i gratitud per a
les entitats vilanovines que han
vestit un ampli programa d’actes tant culturals com lúdics i
esportius.
Activitats per a tots els gustos
ompliran els dies de la Festa
Major vilanovina.
DIVENDRES 4
- 19:30 h. Sala d’actes de l’Ajuntament
Proclamació de la Pubilla i
les Dames d’Honor, de la Pubilleta i l’Hereuet.
- 20 h Plaça del Castell
Pregó de Festa Major
- 21 h Carrer Picasso (al costat
del CAP)
Embarraca’t el Divendres!!
Podràs sopar a les barraques.
- 21 h Plaça del Mercat
Ball dels 7 pecats. A càrrec
dels diables “Els Cabrons de
Vilanova”.
- 21:30 h
Correfoc infantil amb “Els Petits Cabrons de Vilanova del
Camí”.
- 21:30 h Plaça del Mercat
Sardinada Popular
Organitzada pels comerciants
del Mercat de Sant Hilari.
- 23 h Plaça del Mercat
Ball de nit amb l’Orquestra “Orgue de gats”
- 24 h Carrer Picasso (al costat
del CAP)
Concert amb el grup “La Banda del Panda”
+ DJ fins la matinada!
DISSABTE 5
- 9h. Can Papasseit
Recepció i benvinguda a les delegacions de Calcinaia i Amilly
- 10 h a 20 h ALLBOARDS
PROJECT!!!! C. Santa Llúcia
“Comerços al carrer”
Organitzat pel Servei de Promoció Econòmica
- 11 h a 14 h. Plaça Mercat

Vine a patinar amb nosaltres al
taller de Longboard-skate per
aprendre jugant i ser un gran
skater amb els monitors de
- 11 h Plaça Mercat
Exhibició Obediència Canina
“Agrapes”. Classe grupal d’educació canina.
A càrrec de Míriam Roldán,
ensinistradora professional de
l’Empresa Agrapes Canina,
S.L.
- 12 h Plaça Mercat
Concurs d’estirar la corda
Dues categories: adult i infantil
(fins a 12 anys). Equips mixtes
de 3 a 6 persones.
- 12:30 h Plaça Mercat
Gran Xeringada!!
- 13:30 h Carrer Picasso (al
costat del CAP)
Menja’t l’Embarraca’t!
- 16:30 h Passeig de la Indústria/ Plaça Margarida Xirgu
Assaig flashmob de la IV
Xambalada
- 17:30 h Passeig Indústria, Plaça Margarida Xirgu, Rovy i Plaça del Mercat
Cercavila d’anada de la IV
Xambalada
- 18 h Plaça del Mercat
Gran repic de tambors
Flashmob col·lectiva Xambartístic + Xambalada 2015
amb grups d’arreu de Catalunya.

- 18 h Plaça Picasso
Ballada de Sardanes amb la
Cobla Contemporània i l’Associació de Sardanistes de Vilanova del Camí.
- 20:30 h Santa Llúcia, C. Major, C. Montserrat fins arribar al
Rovy
Cercavila de tornada de la IV
Xambalada.
- 21 h Plaça de Can Papasseit
Botifarrada Popular + Ball de
nit amb el grup vilanoví Bartomeu i Sheila Grados Duet.
- 21 h Carrer Picasso (al costat
del CAP)
Embarraca’t el Dissabte!!
- 23 h Plaça del Mercat
Ball de nit amb l’Orquestra
“Sabor Sabor”.
- 23:30 h Carrer Picasso (al
costat del CAP)
Concert amb el grup “Séptimo
A” + Teloners: Manties panties
+ el “DJ Germans Serra”.
DIUMENGE 6
- 10 h a 18 h Passeig de la Indústria
Gran concentració de cotxes
Xè aniversari VW meeting.
- 10:30 h
Cercavila dels geganters i
grallers de Vilanova del Camí
- 11 h Parròquia de Sant Hilari
Missa de Festa Major
- 12 h Plaça del Mercat

Diada castellera amb els Moixiganguers d’Igualada i les colles convidades: Castellers de
Terrassa i Sagrada Família.
- 13:30 h Plaça del Mercat
L’Esbart Dansaire ens convida
a ballar la dansa tradicional del
poble, el Ball de Vilanova.
- 13:45 h Plaça del Mercat
Vermut Popular
- 14:30 h Can Papasseit
Tradicional Dinar de Germanor amb els convidats de Calcinaia i Amilly.
- 19 h Plaça del Mercat
Ball de tarda amb el “Trio Bohèmia”
- 21 h
Com cada any, no pot faltar el
Correfoc dirigit pels diables
“Els Cabrons de Vilanova del
Camí” acompanyats d’una colla
convidada.
- 22:45 h Plaça Gertrudis Artigal
El Castell de Focs omplirà la
nit de diumenge de llum i de
soroll.
- 00:30 h Plaça de Can Papasseit
Comiat dels convidats de Calcinaia i Amilly
DILLUNS 7
- 10 h a 12 h Plaça del Mercat
“Juga en família a la Festa
Major”. Inflables i Macrojocs!! 12 h a 14 h Plaça del Mercat
Gran Festa de l’escuma amb
animació infantil del grup “Arreplegats” i l’escuma “d’Anima’ns”
- 17 h a 19:30 h Plaça de Can
Papasseit
Jocs infantils per a tota la família amb el muntatge “OtiJocs”
- 17 h a 20 h Plaça de Can Papasseit
Continua el taller de Longboard-skate per ser un gran skater amb els monitors de ALLBOARDS PROJECT!!!!
- 19:30 h Plaça del Mercat
Havaneres amb el grup “Xarxa” i Rom Cremat.

AUTO - MOTOR NADAL S.L.
AGÈNCIA OFICIAL RENAULT

EL SEU TALLER DE CONFIANÇA

· VENDA VEHICLES RENAULT I DACIA
· TALLER DE MECÀNICA I PLANXA
· REPARACIÓ MULTIMARCA
. RECANVIS ORIGINALS I motrio

Visiti’ns!
Noves
promocions
en mecànica i
pneumàtics!
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Castellolí va celebrar, amb èxit, la festa
major de Sant Feliu de la Vall

Cap de setmana de Festa
Major a la Mallola

CASTELLOLÍ / LA VEU

El passat dissabte dia 29
d’agost s’ha celebrat la 24ª
edició de la festa major de
Sant Feliu de la Vall (Castellolí). Una festa que any rere any
concentra al voltant de l’ermita, gran nombre de veïns de
Castellolí i de molts punts de
l’ Anoia.
Al vell mig de la vall de Sant
Feliu, seguint el tradicional
programa de fa anys, a les 9
del vespre dona la benvinguda la missa oficiada pel rector
de Castellolí mossèn Eduard
Flores i cantada per la Coral d’Aulí de Castellolí.
Enguany per primera vegada es tocaren les campanes
abans de missa gràcies al
senyor Josep Teruel de l’associació d’amics del campanar
d’Esparreguera.
A les deu del vespre es començaren a servir les sardines
la brasa, cuinades i preparades pels veïns del barri, tot
acompanyat per acabar amb
les postres de “sant feliuets”.
I mestres els últims acabaven
de sopar el grup d’havaneres
Son de l’Havana començà
amb la cantada d’havaneres.
A la mitja part es va servir el
rom cremat que com ja és habitual és preparat per la família
de cal Jaume i sortejar la “gran
panera de Sant Feliu” que enguany és la 4a edició. Aquesta panera és coneguda per la
gran quantitat de productes
que hi recull essent l’afortunada la senyora Iset Caparrós
veïna del barri. Enguany es va
fer un altre sorteig amb una
petita panera de consolació
en que va tocar a la senyora Nuria Armengol veïna de
Santa Margarida de Montbui.
Acte seguit es van fer els parlaments. En primer lloc el senyor alcalde donà la paraula al

D E L’A N O IA

MONTBUI / LA VEU

senyor Josep Jorba president
de l’ADF de Castellolí, que va
voler agrair la col·laboració de
molts veïns del poble que van
ajudar a combatre l’incendi del
passat dia 26 de juliol d’Odena, en que durant unes hores
les llames va amenaçar la vall
de Sant Feliu i en extensió a
tot el municipi.
A continuació el senyor Joan
Serra, alcalde de Castellolí, va agrair la col·laboració
desinteressada de molts veïns del barri en l’organització
d’aquesta festa. També explicà els actes que es duran a
terme al municipi per la diada
de Catalunya, que enguany es
celebrarà el dijous 10 de setembre. Per últim es va recordar l’ Agustí de Cal Monjo que
ens ha deixat fa pocs dies, un
home que sempre havia viscut
molt aquesta festa i era molt
estimat al poble.
Els organitzadors de la gran
panera volen agrair la col·
laboració de els veïns que van
col·laborar: Cal Bep, Cal Estrada, Cal Francoli, Cal Monjo,
Cal Riera, Cal Quim, Cal Calo
i els senyors Armanter Alsina,
Joan Bisbal, Josep Pont, David Andreví i Lino Santano. I

d’un total de 39 empreses que
va participar, gràcies a ells es
va poder elaborar la panera,
que cada any que passa es
consolida com la “gran panera”.
Empreses
col·laboradores:
L’art de la llum, Forn Jaume i
Vicenç Agro Igualada, Supermas,
Cansaladeria-Polleria
Joan Montiel, Peixateria J.
Vila Massana, Perruqueria i
Estètica Nuri, Jorba Solà, Bar
la Paloma, Plantes i Planters
Pere Argelich, Yoigo Igualada,
Cal Fum, Fruites i Verdures
Gerard, Calvet de Maians, + k
Llibres, Motobuykers, Olives
J. Moreno, Excavacions VilaCami, Forn Alemany, Madesa
(Cervera), Paellador, Restaurant H. Parada (La Panadella),
Drogueria Riba, Distribucions
Poch, Oli Saba, Fruiteria el
Magatzem, Restaurant Carpi,
Ferreteria Aigualada, Garden
Anoia, Restaurant Cal Andorra, Restaurant Cal Marcet
(Carme), Karting Parmotor,
Celller Figueres, Bar la Bota,
Bar Can Vileu (Òdena), Formatges Serramunt,
JRC Eines i Serveis, Gerard
Jardins, Bar el Centre (Castellfollit del Boix)

Com cada any, aquest primer
cap de setmana del mes de
setembre tindrà lloc la festa
major de la urbanització La
Mallola, pertanyent al municipi
de Santa Margarida de Montbui.
D’entre els actes, cal destacar
el sopar de veïns i convidats
del dissabte dia 5 i l’arrosada
de festa major del diumenge
dia 6.
Després del sopar del dissabte tindrà lloc un concurs de
postres i l’espectacle “Això
és màgia”, a càrrec del Màgic

Raül.
El diumenge al matí hi haurà
un taller per als menuts i un
campionat de bitlles catalanes. La sobretaula donarà pas
a un espectacle amb bombolles de sabó gegants.
La festa major es clourà amb
l’habitual concurs de llançament de plat.
La festa major s’organitza per
als veïns de la trentena de
cases que formen la urbanització, així com per als nombrosos convidats d’aquestes
famílies.

Sant Genís celebra la seva
Festa Major
SANT GENÍS / LA VEU

Aquest cap de setmana el municipi de Sant Genís celebra la
seva Festa Major amb els següents actes:
Divendres 4
- a dos quarts de 9 del vespre
des de davant de l’església
Cercavila
- en acabar, a la plaça de la
Font
Arengarada. Havaneres amb
el grup Boira.
Megaconcurs de pastissos.
Dissabte 5
- a les 11 del matí, a la pista
Jocs brutals.
- a les 12 del migdia a l’església
Repic de campanes
- a les 6 de la tarda a la plaça
de la Font
Teatre: “El rei de casa” de la
cia Farrés Brothers.
- Tot seguit
Xocolatada
- a les 8 del vespre a la plaça
de la Font

Correfoc amb el grup Mal
Llamp.
- En acabar
Castell de focs.
- a les 12 de la nit al teatre
Espectacle “Toca’m el cuplet”.
- Tot seguit
Tecno disco show.
Diumenge 6
- a les 10 del matí a l’antic parc
9e Campionat de bitlles catalanes
- a les 11 del matí a l’església
Missa de Festa major
- a dos quarts d’1 a l’era de Ca
l’Escura
Ballada de sardanes amb el
Quintet Terres de Marca.
Vermut
- de les 6 a les 8 de la tarda
al parc
Jocs i inflables per als petits i
paintball per al jovent.
- a dos quarts de 9 del vespre
a l’era de Ca l’Escura
Concert amb Red Perill.

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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Consulteu el programa a: www.viladepiera.cat/festa-major2015
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Piera engega la seva Festa Major amb actes per a tothom
DIVENDRES 4
- A les 20 h, al carrer Josep
Ballesteros
FESTA HOLI PER AL JOVENT amb el DJ PAU DEL
POZO i l’actuació del BeatBox
URI MATA
- A les 21h a l’Espai d’Entitats
CAMPIONAT D’SLOT CATALÀ
- A les 23 h al carrer Josep
Ballesteros (darrere la Nau de
Cal Sanahuja)
DEVOTION FESTIVAL, amb
MIQUEL i PAU DEL POZO,
JOFRE SOTERAS i JOSE FARIÑA
DISSABTE 5
- De 9 a 14 h, a l’Espai d’Entitats (2a planta)
XIII OPEN DE TENNIS TAULA
PIERA
- A les 16 h, a l’Espai d’Entitats
CAMPIONAT D’SLOT CATALÀ
- A les 17 h, al carrer Sant
Cristòfol (davant de la Caixa)
Trobada per celebrar els 20
ANYS DELS GEGANTS DE
PIERA
- A les 17.30 h, a l’Espai d’Entitats
TROBADA DEL PUBILLATGE
D’ARREU DE CATALUNYA
- A les 18.30 h, des de l’Espai
d’Entitats
CERCAVILA D’HEREUS I PUBILLES fins al Teatre Foment
- A les 19.30 h, al Teatre Foment de Piera
GRAN FESTA DEL PUBILLATGE I PROCLAMACIÓ
DELS NOUS REPRESENTANTS DE PIERA 2015
- A les 20 h, al Casal
BALL DE CAPVESPRE
- A les 22 h, a la plaça de la
Creu
IX trobada de colles de diables
INFANTILS i CORREFOC
- I en acabar el correfoc, a la
plaça del Peix
Concert amb els grups RELA-

DIMECRES 9
- D’11 a 14 h i de 17 a 20 h
al Parc del Gall Mullat
ESPAIS DE JOCS INFANTILS
- A les 21 h
BOTIFARRADA
POPULAR
PEL DRET A DECIDIR
Venda de tiquets anticipats al
Casal per a Joves i Grans
Preu: 1,5 € (anticipat) i 2 €
(dia 10)
Organitza: Piera per la independència (ANC)

MIDOS (ska-punk) i AUXILI
(ska-reggae).
DIUMENGE 6
- A les 12 h, al Teatre Foment
de Piera
SORTEIG DEL CALENDARI
D’OBRES del XXXIX Concurs
de Teatre Amateur Vila de Piera
- A les 17.30 h
Des de la plaça Jove, ACTUACIÓ I CERCAVILA amb els
FALCONS DE PIERA, amb la
col·laboració dels FALCONS
DE VALLBONA.
- A les 20.30 h, a la plaça del
Peix
CONCERT DE GOSPEL amb
ETNOSONS i amb la participació del GRUP DE GOSPEL
DE L’AULA MUNICIPAL de
Música ‘Maria Escolà i Cases’
DILLUNS 7
- A les 20 h, al Teatre Foment
de Piera
Teatre: DESPRÉS DE LA
PLUJA. La Companyia de Teatre Amateur Elis Elis, de Piera, posa en escena aquesta
obra de Sergi Belbel, dirigida
per l’Elisabet Vallès. Espectacle no recomanat per a menors de 13 anys
DIMARTS 8
- De 10 a 14 h, al Parc del Gall
Mullat
ACTIVITATS INFANTILS FESTA MAJOR 2015
- A partir de les 13 h, al Parc
del Gall Mullat
FESTA DE L’ESCUMA
- A les 11 h, a l’església de
Santa Maria
MISSA SOLEMNE DE FESTA
MAJOR amb la participació
del Cor Parroquial de Santa
Maria
- A les 13 h, a la plaça del Peix
SARDANES amb la COBLA
COSTA BRAVA
- A les 18.30 h, al Teatre Fo-

Empresa distribuidora de productes tecnològics cerca:

ADJUNT/TA A DIRECCIÓ COMERCIAL
Es requereix:
- Edat a partir de 35 anys. Persona metòdica i amb alta capacitat de gestió.
- Capacitat de negociació amb proveïdors i clients grans comptes.
-Anglès fluid, oral i escrit. Francès a nivell comercial.
-Estudis acadèmics superiors en l’àrea empresarial o enginyeria.
-Ús avançat de Word, Excel, Outlook.
-Experiència en distribució de productes tècnics.
S’ofereix:
-Programa de formació inicial.
-Integració en un equip de treball jove i molt dinàmic.
- Alta en el Règim General de la Seguretat Social.
-Sou fix més variable.
-Incorporació immediata a l’empresa.

Interessats/des enviar CV a
seleccioset2015@gmail.com

Selecció oberta fins al dia 15 de Setembre

ment de Piera
CONCERT amb l’Orquestra
COSTA BRAVA
- A la mitja part, al Teatre Foment de Piera
EXHIBICIÓ DE BALLS DE
SALÓ amb la parella de balla-

rins pierencs ÒSCAR CASES
i LÍDIA JOVÉ
- A les 21.30 h, al Teatre Foment de Piera
BALL DE NIT amb l’Orquestra
COSTA BRAVA

DIJOUS 10
- A les 22.30 h
Al carrer Josep Ballesteros
CONCERT
amb
CAT&CRACKS
Vine a gaudir amb les cançons
del repertori del rock català
que ens han fet viure les millors nits de la nostra vida
Un repertori on no hi falten
Sopa de Cabra, Els Pets,
Sau...

“La indústria a Tous”, nova exposició a la sala
Camil Riba de Tous
SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

El proper dissabte, 5 de setembre, a les 20.00h, s’inaugura a la sala “Camil Riba” de
Sant Martí de Tous l’exposició
“La indústria a Tous”, organitzada per l’associació “Amics
de Sant Martí de Tous, en què
es pretén fer un recorregut per
l’evolució que aquesta activitat
ha tingut en el nostre poble. I
és que la indústria, a Tous, no
és cosa de fa dos dies.
A principis del segle passat el
nostre lloc de Tous va passar
de ser una societat fonamentalment de pagesos a una societat a on es ve inocular la
llavor de la indústria.
Les fàbriques es van començar a implantar als anys 192030 i van treure la nostre gent
de la roda de la gana, que venia essent una constant des
de sempre en una societat
que es basava en les collites.
I a això va contribuir el fet que
les dones poguessin anar a
treballar i, d’aquesta manera,
portar un sobre cada setmana
amb un jornalet
Durant els anys 20 també va

Lluís Mir
Pardo
ADVOCAT
Retir, 40 , 1r Pis. Igualada
Tel. 93 237 42 01
luismir@icab.es
www.lmabogadosbarcelona.com

arribar el Sindicat de Pagesos,
començant a industrialitzar el
fet de fer el vi.
I després dels anys més negres de la guerra, a més de les
fàbriques de teixits, van anar
arribant les de gènere de punt.
De tal manera que va arribar a
treballar en la indústria un 95
% de la nostra gent.
Fins a la dècada del 197080, ja que, donada la important crisi d’aquesta època,
les fàbriques van anar desapareixent i es van invertir els

termes: un 95% de l gent del
poble va haver de marxar ha
treballar fora del poble.
El nostre, és un poble d’emprenedors, que mai s’ha arronsat davant les dificultats.
Ni, tan sols, ara, amb la crisis
d’aquest principi del segle XXI,
ja que la quantitat de persones
que són a l’atur és relativament baixa. I ens n’alegrem.
L’exposició podrà ser visitada
els dissabtes, de les 17.00h a
les 19.00h.
I d’això ens alegrem.

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)

Publicitat
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PROGRAMA D’ACTES
Divendres, 4 de setembre:

22:00h Havaneres a càrrec del grup Conya Marinera
Mix. Un engrescador recorregut en el temps, des dels
cants de taverna fins a les havaneres més actuals. A
la mitja part, coca i cava per a tothom.

Dissabte, 5 de setembre:

8:30h Repic de campanes anunciant la Festa Major.
9:00 h Pedalada i caminada popular a la font de La
Panadella.
Esmorzar per a tothom.
11:00 Inflables per a la mainada, partit de futbol sala
infantil i partides de tennis taula. Tot a la pista poliesportiva i als voltants.
17:00 Festa de l’escuma. seguidament xocolatada
per a tothom.
18:00 Finals dels campionats de truc, botifarra i dòmino al cafè del Poble.
21:00h Sopar de veïns a la plaça Major (recollir el
tiquet a l’Ajuntament abans del dia 4 de setembre).
Presentació de l’hereuet i la pubilleta i el pregoner de
Festa Major.
23:30h Ball de nit amb el conjunt Glacé.

Diumenge, 6 de setembre

11:30h Cercavila amb els grallers i geganters de
Sant Guim de Freixenet
12:30h Missa solemne amb la Coral de Castellolí.
13:00h Concert a l’església amb la Coral de Castellolí.
13:30h Sardanes a la plaça Major amb la Cobla Catània
18:30h “Escala en hi-fi” a la plaça Major amb la
participació de veïns del poble, dirigits per Llúcia Casanovas.
20:30 Fi de Festa a càrrec dels Diables “7 de foc”

Dilluns, 7 de setembre

12:00h Missa de difunts a la capella de la Mare de
Déu de la Creu.

Us hi esperem!
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Entrevista a Jordi Badia, alcalde de Calaf

“Tenim molt clar que volem ser la nova comarca
de l’Alta Segarra”
CALAF / JORDI PUIGGRÒS

12 anys de CiU, per molts projectes que s’han fet, continua
sense existir. I ara pretenien
que nosaltres els féssim en
quinze dies. Ens volien fer un
xantatge, que a canvi d’aprovar-nos el cartipàs, tiréssim
endavant el projecte del tanatori tal i com ells l’havien
deixat. No hi estem d’acord.
En parlarem al proper ple, i
si aconseguim que s’aprovi
el projecte que presentarem,
a principi de l’any vinent mirarem de fer el concurs públic.
És una prioritat. Un altre tema
que pensem que és important
és el Mercat de Calaf.

Jordi Badia és el nou alcalde
de Calaf, després de la clara
victòria d’Esquerra Republicana a les passades eleccions.
La formació independentista
es va quedar a un grapat de
vots de la majoria absoluta,
de manera que ha decidit de
governar en minoria, buscant
el suport puntual de les altres
dues formacions del consistori, el GIC de Neus Aparicio
i l’exalcalde Josep Casulleras, i CiU, amb l’exalcaldessa
Maria Antònia Trullàs, que va
patir un clar càstig dels calafins. Badia, nascut a Sabadell
i amb 16 anys de residència
a l’Alta Segarra, explica en
aquesta entrevista els objectius del seu govern per als
propers anys a Calaf.
Fa ja algunes setmanes que
hi ha nou govern al poble,
després de molts anys amb
CiU al capdavant de l’Ajuntament, ara a l’oposició,
també amb la GIC. El deixen
treballar tranquil?
Bé, són dos fronts diferents,
diria, en el dia a dia de l’Ajuntament. La veritat és que ens ho
estem passant molt bé, amb
iŀlusió i entusiasme. Estem
fent molta feina interna, que
no es veu. Estem intentant resoldre tots els problemes que
van sorgint. A tothom que ve
se l’atén, però tot just començem. Políticament, la relació
que hi ha amb els altres partits és la que pertoca, tampoc
esperava cap altra cosa. Aviat
tindrem un tema important a
debatre, que és el del tanatori,
però també és bo que hi hagi
debat. Per això ens presentem
a les eleccions amb propostes
diferents, i per això vam decidir governar en minoria.
Per què exactament? La
campanya electoral no va
ser gaire “esportiva”, diríem...
No vaig voler entrar-hi, en les
acusacions que se’ns van fer,
llevat del darrer dia, que en un
discurs vaig respondre algunes de les qüestions que van
sorgir dies enrere... No va ser
per això, però, que vam decidir governar sols, tot i que ja
seria una raó de pes. Durant
la campanya ja vaig dir que no
pactaríem, i per una raó molt
senzilla. CiU es va presentar
amb una exalcaldessa com
a cap de llista, i amb el tinent
d’alcalde com a segon, que

“Volem ordenar la
vila. A Calaf, s’ha
fet una política de
pedaços. Parlar de
molts projectes, i no
fer-ne cap”
tenia dedicació exclusiva. Jo
no veig què hi podien fer, ara,
al govern.
Hi va haver un vot de càstig
evident.
És clar. És un equip que ha estat governant durant 12 anys,
i els veïns els han tret. No és
lògic que ara hi tornessin. En
vam parlar, amb la gent de
CiU, quan intentàvem que hi
hagués un vot d’abstenció en
la investidura d’alcalde, però
no hi va haver manera. Bé, ho
respectem, però penso que la
nostra era una posició raonable, i explicada. D’altra banda,
al nostre grup, jo ja vaig dir
des d’un inici que no em presentava per ocupar un càrrec.
El que vindria, ja es veuria,
tant si era al govern, com a
l’oposició. Ens vam quedar a
19 vots de la majoria absoluta, una victòria incontestable.
Amb el GIC tampoc es van
entendre.
Per uns altres motius. D’en-

trada, l’actitud que van tenir
durant tota la campanya feia
molt difícil no un pacte, sinó el
propi diàleg. D’altra banda, la
cap de llista viu a Barcelona, i
no sap gairebé res, de Calaf.
No puc posar al govern a una
persona que viu a 80 kilòmetres, i que no coneix la realitat
de Calaf.
Imagino que voleu que es
parli més de Calaf. Com,
quan i per què? Quins són
els vostres objectius?
Bàsicament, ordenar la vila,
en tots els sentits. Tenim potencial, tot i que la part econòmica està molt castigada,
com passa a tot el país. No
arriben notícies d’inversions
d’empreses en el territori. És
molt complicat per a un municipi de 3.500 habitants aïllarse d’aquest procés i renéixer.
Això, però, tampoc ens desanima, ni molt menys, estem
en un centre neuràlgic en matèria de comunicacions i s’ha
d’aprofitar i estar al cas quan
sorgeixi una oportunitat. Però
no és aquest l’únic problema.
Quins més hi ha?
A Calaf s’ha fet una política de
pedaços. Parlar de molts projectes, i no fer-ne cap. Miri, ara
li parlava del tanatori. Doncs
després de 12 anys de GIC i

Un símbol de Calaf, una
marca, diria.
Sens dubte. Però també cal
donar-li forma, ordenar-lo. No
es tracta de fer ara una pàgina web, demà una representació d’Apel.les Mestres, i
anar fent... No. El mercat ha
de ser com una divisa, el que
es fa a Calaf ha de confluir en
un tot per poder-nos vendre
a fora més i millor. Requereix una política específica al
darrere, idees coordinades...
També passa el mateix amb
l’urbanisme. Ens ha passat
quelcom que ho representa
molt bé, la rotonda de l’Estació. Creiem d’antuvi que no hi
fa cap falta, allí, una rotonda,
perquè per fer-la cal que hi
hagi problemes de sinistralitat,
embussos, o per reduir velocitats. Cap d’aquestes raons
es donen, en aquell indret. Es
farà igualment, perquè el projecte, més enllà de la rotonda,
és positiu per ordenar aquell
espai. Voreres, punts de llum,
una millor situació dels embornals... Però abans es feia
l’obra i així es quedava. Hem
parlat amb la Diputació de
manera que es faci la rotonda
tenint en compte que el que
volem és que, en el futur, tota
la carretera de Manresa sigui
un passeig. Pensem que el
lògic és que s’hagués fet un
estudi de mobilitat de la vila,
i, a partir d’aquí, ordenar els
espais i anar-los endreçant.
També cal veure què passa
amb tants solars abandonats
que hi ha al poble. No n’hi ha
prou amb fer un requeriment
al propietari, perquè al cap
d’un temps torna a estar igual.
Això és també el que s’haurà
de fer en altres àmbits, com
el cultural, social... Pensar en
quina vila volem, i anar-la treballant mica en mica. Ara el

tanatori, demà la residència
per a la gent gran, la biblioteca
municipal...
Em parla de coses que sembla impossible que Calaf no
les tingui ja.
És que, si bé és veritat que
tenim 3.500 habitants, de fet
en tenim molts més, cap als
5.000, perquè hi ha poblacions del voltant que tenen a
Calaf com a referent, per a
tots aquests serveis. S’han
d’anar instaŀlant, sí o sí.

“El mercat de Calaf
és una marca pròpia,
ha de ser com una
divisa, ha de servir
per poder-nos vendre
a fora més i millor.
Requereix una política
específica”
Aquest territori va tenir en
el turisme rural una sortida
econòmica molt important.
Ha de seguir essent així?
Crec que tot el procés no s’ha
completat. Es va fer molt bé
en els seus inicis, i crec que
hi ha un gran potencial per
endavant. Tenim una geografia molt amable per a un turisme familiar, que busca tranquiŀlitat, amb molts referents
culturals i històrics de primer
ordre. Cal donar sentit, a tot
això, amb quelcom que ho relligui tot. Per exemple, tenim
bons senders, però no estan
ni marcats, ni connectats. Tenim tres hípiques que estan
fent molt bona feina, una associació com Bike Calaf, que
recentment han estat distingits
per la seva feina. Si tenim elements que valen la pena, hem
de fer projectes que permetin
connectar-ho per atraure la
gent. Som una zona que pot
funcionar 365 dies a l’any, no
hem de tancar cap dia.
S’ha parlat moltes vegades quin ha de ser l’encaix
de Calaf i l’anomenada Alta
Segarra en el territori. Ara
que ja existeix el Moianès,
que es parla del Lluçanès,
és l’hora de l’Alta Segarra?
Sí. Ja ens hem decidit. Durant
la campanya vaig dir que una
de les primeres coses que faria seria parlar amb els alcaldes de l’Alta Segarra històrica
i veure com ho podíem articular. I ja ho he fet. També li hem
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canviat el nom a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, per de l’Alta
Segarra, i parlem ja de quins
serveis podem arribar a mancomunar, des de la recollida
de la brossa, fins a la possible
connexió amb l’aigua de la Llosa del Cavall, o l’aprofitament
de la biomassa dels boscs...
Està en estudi, tot això. Som
set municipis, però s’ha enviat
una carta a set més per a que
s’hi adhereixin.
Esteu tots a la una, hi ha
bon consens?
Sí. Tenim molt clar que hem

d’actuar com a comarca. Tenim problemes en comú, però
també possibilitats de creixement en comú, d’optimitzar
recursos junts, amb l’objectiu
final d’acabar essent comarca.
Complim tots els requisits, tant
per nombre d’habitants, com
extensió territorial... Som comparables a alguna de les comarques que ja existeixen. Hi
ha dues raons, a més, que ens
beneficien precisament ara per
a fer aquest pas. Primer, és un
deure del govern. Havia de resoldre l’assumpte del Moianès,
el del Lluçanès, el del municipi
de Medinyà, i també el de l’Alta

Segarra. Tot està resolt o en
vies de resoldre, menys el nostre, però és clar, li hem de plantejar junts a la Generalitat. I,
en segon terme, tenim el tema
de la creació de la Vegueria
Penedès. Això ens deixa en
terra de ningú, perquè nosaltres no som Penedès. On ens
posaran, doncs? És el moment
que siguem el que som, que és
l’Alta Segarra.
Tenir veu pròpia creieu que
us ajudaria en tenir més serveis?
Probablement sí. Per exemple,
en poder reclamar una comis-
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saria dels Mossos d’Esquadra. Segons les estadístiques,
no tenim problemes de seguretat. El problema és que la
seguretat de les persones no
és una estadística. En aquest
assumpte estem una mica deixats de la mà de Déu. Si som
comarca tindrem una veu que
no tenim ara.
Si la relació amb Igualada
hagués estat una altra, ara
no estaríem parlant d’això?
Potser sí, no ho sé. El que passa és que això no s’improvisa.
És evident que, per la Conca
d’Òdena, els de l’Alta Segar-
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ra quasi no existim. Miri, en
temes de transport públic, la
comunicació és molt deficient.
Tenim tren, sí, però per anar
a Barcelona has de perdre un
dia. De l’autobús m’arriben
moltes queixes de persones
que no poden anar a treballar
a Igualada, o a estudiar-hi,
perquè els horaris, que els van
canviar sense ni consultar-nos,
no ajuden gens... I tot plegat
té un punt de natural, perquè
no som Anoia. Aquest territori
no té res a veure, amb l’Anoia.
L’economia, la societat, la dimensió dels pobles... és una
altra comarca.

Calaf es prepara per viure la seva Festa Major més participativa
CALAF / LA VEU

El pregó i el sopar popular del
divendres al vespre encetaran
els actes de la Festa Major de
Calaf, que se celebrarà del 4 al
7 de setembre. La programació
presenta enguany moltes novetats, com també una altíssima
implicació de les entitats del
municipi, que contribuiran a fer
de la Festa Major un esdeveniment popular i realment participatiu.
Els primers canvis ja es faran
evidents el divendres 4 de setembre, perquè després del
tradicional sopar i del pregó,
la plaça Gran acollirà la primera edició del Gran Disbarat de
Calaf, organitzat per La Polseguera. Un espectacle musical i
amb un clar toc humorístic, en
el qual els protagonistes seran
els membres de diverses associacions calafines.
Festa Major infantil
Una altra de les novetats és la
clara aposta pel públic familiar
i infantil: amb la col·laboració
de l’associació Xarxa Calaf,
Geganters de Calaf i La Polseguera, des de l’Ajuntament s’ha
previst una programació ben
variada i pensada per als més
menuts. Dissabte 5 de setembre al matí hi haurà una mostra
de les diverses figures festives
de la vila i tallers geganters, així
com l’espectacle “Rats” d’animació del mercat. A la tarda,
dues propostes de qualitat assegurada: l’espectacle “Glof”
de la cia. Jam, i l’espectacle “La
volta al món”, amb la cia Encara

Farem Salat. Serà el diumenge
6 de setembre quan els nens i
nenes de 0 a 12 anys viuran el
“seu” propi dia de Festa Major, i
és que la plaça de Barcelona’92
es convertirà durant tot el dia en
la “Plaça dels Jocs”: hi haurà
cotxes caminadors, jocs gegants, espais d’experimentació
i joc lliure, joguines educatives i
de fusta i, fins i tot, un taller de
circ. Per si no fos prou, els més
atrevits podran participar diumenge a la tarda de la Kursa de
Lokus infantil.
Les nits de la Festa Major
aposten clarament per la qualitat musical i serà diumenge, a
més, quan l’associació La Polseguera estrenarà el nou correbars de la Festa Major, l’Engardelada de Calaf.
Recuperant tradicions
Durant aquests dies també hi
haurà espai per a les tradicions
i el folklore. Enguany es ballarà
per primera vegada després de
molts anys la Metradansa de
Calaf.
La darrera de les novetats més
destacables serà el piroespectacle “Càsting infernal” del dilluns a la nit, una proposta amb
segell calafí organitzat pels Diables de l’Alta Segarra, i que
compta amb la col·laboració
dels Pastorets de Calaf, els
Pastorets Infantils, els Carranquers de Cervera i el grup 7 de
foc de Sant Guim de Freixenet. Un espectacle que promet
d’allò més, combinant el foc i la
pólvora, el teatre i l’encant del
nucli antic de Calaf.

Divendres 4
- a dos quarts de 9 del vespre
a la plaça de les Eres
Sopar Popular
- a les 10 del vespre a la plaça Gran
Pregó de Festa Major. 1r
Gran Disbarat de Calaf
Dissabte 5
- a les 9 del matí al Casal de
Calaf
Punk-Trail de Calaf
- a partir de les 10 del matí a
la plaça dels Arbres
Plantada de gegants
- a les 11 del matí al Mercat
de Calaf
Animació del Mercat amb
l’espectacle “Rats” de la cia.
Campi qui pugui.
- a dos quarts de 5 de la tarda
al Casal de Calaf
Kursa de Lokus
- a les 6 de la tarda a les pistes de tennis
Exhibició de tennis i frontó
- a les 6 de la tarda al poliesportiu
Futbol sala
- a la mateixa hora a la plaça
dels Arbres
Cercavila amb l’espectacle
“Glof” de la cia. Jam
- a dos quarts de 7 de la tarda
al Casal de Calaf
Xerrada a càrrec de Pep Riera sobre “Què passarà amb
la pagesia si marxem? I si
ens quedem?”
- a les 7 de la tarda a la plaça

TOTS ELS ACTES
gran
Espectacle infantil “La volta
al món” de la cia Encara Farem Salat.
- a les 7 de la tarda a la plaça
Barcelona 92
Concert amb el grup Gran
Premier
- a les 10 del vespre al Casal
de Calaf
Teatre: “Un matrimoni de
Boston” a càrrec de l’ATC.
- a les 11 de la nit a la plaça
Barcelona 92
Ball amb el grup Gran Premier
- a les 12 de la nit, a la plaça
dels Arbres
Concert amb Astrio, Muyayo
Rif i Marc Marzenit.
Diumenge 6
- Durant tot el dia a la plaça
Barcelona 92
La plaça dels Jocs
- a les 10 del matí a la plaça
Barcelona 92
Quadrangular d’escacs
- a dos quarts d’1 del migdia a
la plaça Gran
Ballada de la Metradansa i
danses populars
- a la 1 del migdia a la plaça
Gran
Sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell
- a les 5 de la tarda a la plaça
dels Arbres
Kursa de Lokus infantil
- a les 6 de la tarda al raval de
Sant Jaume
Ballada country

- a les 7 de la tarda, al passeig de Sta Calamanda
Ball amb el grup De Gala.
- a dos quarts de 8 del vespre al camp Les Garrigues
Futbol. UE Calaf - CF Fàtima.
- a dos quarts de 9 del vespre, a la plaça dels Arbres
Primera Engardalada de
Calaf
- a les 10 del vespre al Casal
de Calaf
Teatre. “Un barret de palla
d’Itàlia” a càrrec del grup
de teatre Falta Gent de Fonollosa.
- a dos quarts de 12 de l anit
a la plaça dels Arbres
Concerts amb Xeic! i Septimo A.
Dilluns 7
- a 2/4 de 10 del matí a la
Unió Calafina
XXXII Torneig de Botifarra
- a la 1 del migdia al local
parroquial
Conferència a càrrec de
Mn Antoni Pladevall. “Els
orígens del cristianisme a
Catalunya”.
- a les 7 de la tarda a la plaça Barcelona 92
Ball amb Montse & Joe
Transfer.
- Tot seguit
Piroespectacle “Càsting infernal”.
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“L´última assemblea #3”
Exitosa campanya d’excavació a l’Abric Romaní
explicada pel propi artista Jordi de Capellades
del mateix centre, “en aquesLópez-Alert
CAPELLADES / LA VEU

Dins de les activitats organitzades pel Museu Molí Paperer
de Capellades amb motiu de
la intervenció artística titulada
L´última assemblea #3, el proper diumenge 6 de setembre
a les 12h, tindrà lloc una visita
comentada pel propi creador
de l’obra Jordi López-Alert.
Durant la visita l’artista explicarà als assistents les motivacions que han donat lloc a
la seva obra, la seva evolució
i el procés de treball. La trobada amb l’artista clourà amb un
debat obert.
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-

Es tracta d’una intervenció creada per a
un dels espais més
imponents i característics del Molí Paperer, el Mirador
lers de papers gràcies a l’aire
que circulava per les seves
ventanes*
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
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’última assemblea #3 es va
inaugurar el passat 15 d’agost
i es podrà visitar fins el 4 d’octubre. (Entrada gratuïta)

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).

CAPELLADES / LA VEU

Després d’excavar pràcticament durant tot el mes d’agost,
la 32ena. campanya d’excavació a l’Abric Romaní de Capellades ha acabat amb moltes
troballes.
Una de les més destacades ha
estat un recipient excavat en el
sòl d’una habitació neandertal
de fa 60.000 anys, que probablement servia per escalfar
aigua. El nivell Qa, amb una
superfície de 180 m2, ha estat
molt ric, amb més de 10.000
noves restes fòssils sobre l’ac-

tivitat domèstica dels neandertals, que han evidenciat una
important ocupació de l’espai.
Un any més, la distribució dels
fogars ha constatat una divisió
de l’espai en zones de dormitori, d’elaboració d’eines i d’àrees
de rebuig.
La campanya d’excavació s’ha
desenvolupat a l’Abric Romaní
de Capellades, sota la direcció
de l’IPHES, Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució Social, del 7 al 28 d’agost,
amb la participació de 52 persones. Tal i com s’ha explicat des

ta campanya s’ha incorporat
una nova forma de registre de
les superfícies arqueològiques
mitjançant tècniques fotogràfiques. La finalitat és obtenir
imatges amb el material arqueològic in situ i integrar aquesta
documentació gràfica dins una
gran composició digital de la superfície excavada. Aquesta informació és de gran interès per
explicar la distribució espacial
del jaciment i gaudir d’un mapa
visual dels llocs on es desenvolupaven les diferents activitats,
que s’exposarà en el futur Museu del Neandertal de Catalunya, que acollirà Capellades”.
La intervenció arqueològica
està programada dins el projecte Cinglera del Capelló aprovat
pel Servei d’Arqueologia del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i rep
també el suport de l’ajuntament
de Capellades i de la seva regidoria de Cultura.
De moment, l’Abric Romaní
es pot visitar els diumenges al
matí d’11 a 14 hores i també en
altres horaris, fent prèviament
una reserva.

El poble de Segur celebrarà la seva Festa Major
VECIANA / LA VEU

El nucli de Segur celebrarà la
seva festa grossa aquest proper dissabte dia 5 de setembre, amb la qual es tancarà
el cicle de festes majors del
municipi de Veciana encetat al
mes de maig.
Sens dubte la gran novetat
que trobaran les persones que
visitin el poble aquest dissabte
serà la nova imatge de l’església parroquial de Santa Maria
la qual, després de més de
quaranta anys en estat d’abandonament i perill d’esfondrament, ha estat totalment restaurada per tal de convertir-se
en el futur centre de difusió del
patrimoni religiós anoienc que
obrirà portes en breu. Aquesta
obra, promoguda per l’Ajuntament de Veciana, ha comptat
amb la col·laboració del programa Leader del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Bisbat
de Vic i el Consell Comarcal
de l’Anoia. L’altra novetat d’enguany és l’aspecte que presenten actualment les ruïnes
del castell de Segur després
de la campanya de desenrunament i restauració realitzada, el
passat mes de juliol, per l’Ajuntament amb l’ajuda econòmica
de la Diputació de Barcelona.
Aquest castell, situat a 788 me-

tres d’altitud, va ser enderrocat
l’any 1616 per odre del virrei
de Catalunya per haver-se
convertit en un cau de bandolers. Amb la recent actuació de
restauració ha quedat a la vista
un bon tram de la primera muralla, gran part de la planta baixa, així com la totalitat de les
bases de les dues torres circulars. Està previst que aquest
proper mes d’octubre l’Ajuntament de Veciana promogui
una nova intervenció gràcies a
la subvenció atorgada pel Ministerio de Fomento dins de la
línia del 1,5% cultural.
Per tant aquest dissabte serà
una bona ocasió per visitar
aquest bonic poble i gaudir
dels actes preparats per la co-

missió de festes de Segur que
començaran a la 1 de la tarda
amb la missa al santuari de la
Mare de Déu del Puig del Ram.
A la tarda es reprendran els actes a les 6 amb la lectura del
pregó, que donarà lloc a la
xocolatada i al taller de circ a
càrrec del vecianenc Lluc Baldasano. A 2/4 de 8 de la tarda
començarà la cantada d’Havaneres amb el grup Sac i Ganxo
durant la qual es repartirà rom
cremat entre tots els assistents. Una gran rifa a les 9 del
vespre posarà punt i final a la
festa grossa d’enguany.
Aquesta celebració compta
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Veciana i diverses empreses i entitats de la contrada.
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Esports
L’equip CNI/Best /Pallares&T-Belles
va ser al Campionat del món de BTT
BTT / LA VEU

El passat dimarts 25 d’Agost
es van disputar a la localitat
Andorrana de Vall Nord els
campionats del món màsters
de bicicleta tot terreny.
Per tant estaven en joc els
títols mundials per a corredors de més de 30 anys, i
en les especialitats de raŀli i
descens. Disputant-se al setembre la categoria Elit de
professionals.
Els millors especialistes, vinguts de tot arreu del món van
prendre-hi part, ja que el títol
de campió del món, simbolitzat amb l’arc de sant martí,
és el més prestigiós de tots.
Magníficament
organitzat
per l’empresa OCISPORT, el
detall es va cuidar al màxim,
amb una exceŀlent organització i un disseny dels traçats
espectaculars.
Albert Torres, de l’equip
igualadí
CNI/BEST/
PALLARES&T-BELLES hi va
prendre part en la modalitat
de raŀli, on es donaven voltes a un circuit de 4km molt
exigents. Amb trams de pujada de molta pendent, zones
tècniques amb moltes arrels
i pedres relliscoses i una infinitat de revolts, peraltes, i
zones revirades. Els circuit
va ser digne de campionat
del món, realment complicat
tècnica i físicament. Daniel
Sànchez, també de l’equip
CNI/BEST/PALLARES&TB,
va realitzar les funcions d’assistència i avituallament a la
zona oficial de boxes.
La sortida de la categoria
d’Albert Torres (veterans 4044) va ser a les 12 del migdia, i per sort la climatologia
va respectar, amb sol i bones
temperatures.
Albert Torres, que sortia de
l’última fila de la graella, ja
va notar a les primeres rampes que no seria el seu dia.
Feixuc, pesat i sense ritme
no va poder pedalar amb la
cadència i força que li agrada
i en una carrera de menys a

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

AULA 42

626 082 108

Francesc Solé guanya la
Ronda dels Cims per segon
any consecutiu
ULTRA TRAIL / LA VEU

L’igualadí Francesc Solé s’ha
proclamat guanyador de la
Ronda dels Cims 2015, revalidant així el títol aconseguit
l’any passat. Després de 31
hores i 8 minuts, Solé ha creuat la meta a Ordino aclamat
pel nombrós públic i acompanyat per la intensa calor. El
fet de repetir victòria és per a
Solé una demostració que “no
és casualitat, he revalidat i és
una satisfacció personal”.
A les 14.08, el corredor català Francesc Solé ha creuat la
meta després de fer els 170
quilòmetres de la Ronda dels
Cims de l’Andorra Ultra Trail
Vallnord 2015. Solé s’ha mostrat molt content i encara que
esperava “fer un bon paper”
ha reconegut que “ha anat tot
rodó” i ha pogut guanyar.
La calor l’ha acompanyat bona
part del recorregut, com ha
admès, tant aquest divendres
com dissabte, però des del

molt menys va fer el possible
per acabar.
Podria ser l’alçada o simplement un mal dia van fer que
patís de valent, lluitant contra si mateix en un dia dolent
com pocs, sense energia
per poder disputar la posició
però sense llençar la tovallola, fos la posició que fos, ja
que l’enorme públic present,
l’animació de l’equip i la multitud de gent present no s’ho
mereixia.
Amb el pas de les voltes,
aguantant el tipus com es podia va poder finalitzar en una
41a. posició, que no es gens
dolenta per ser uns mundials
i amb la gran experiència viscuda
Segons paraules d’Albert
Torres “si algún dia m’havia
d’arrossegar, que fos avui

ha sigut un luxe, no tinc paraules d’agraïment per tots
aquells que cridaven a cada
pujada i et feien posar els
pèls de punta. Només desitjava poder estar “en cursa”
disputant la posició (la que
fos) i no ha pogut ser així.
Una llàstima, la iŀlusió que
hi havia dipositat era molta,
però ha valgut molt la pena
saber estar i poder acabar”.
Cal agrair la col·laboració
a l’equip principalment del
Club Natació Igualada/ BEST
equipacions personalitzades/
Bicis PALLARÈS I TOMÀS
BELLES i dels següents
patrocinadors:
Fisioteràpia
Regordosa, Caprabo Sport,
Fitness Camats, Fruits Secs
Torra, Trading de Futuros,
Caves Bohigues i Can Mabres.

principi va agafar el seu ritme
“i m’ha permès anar sempre
davant”.
L’any passat el català va assolir també la primera posició
amb més temps però amb un
recorregut diferent i amb més
cansament. “Aquest any m’he
trobat molt bé a la nit perquè
feia fresqueta i he aprofitat
per apretar i treure diferències amb el rival”, ha explicat.
Ara toca “gaudir d’aquesta” ha
manifestat i l’any vinent “ja es
veurà”.
Pel que fa a la resta de guanyadors de la jornada. A les
15 hores ja es coneixien els
vencedors de la Marató dels
Cims, Marc Pinsach i Núria Picas; els de la Celestrail, Marc
Casal i Olatx Alvariño i Jérôme
Lucas com a segon de la Ronda dels Cims, en la qual Nerea
Martínez custodia la primera
posició en la categoria femenina. Posteriorment, a la tarda,
Eduard Barceló s’ha proclamat vencedor de la Ultra Mític.

Felicita
als qui més estimes!

Fes-nos arribar la fotografia a

IMMOBILIARIA
Requereix

COMERCIAL

Condicions a conevir

Tel. 662 57 86 98

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05
mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

(C/ Retir 40)
o via e-mail
publianoiadisseny@gmail.com

26

Esports

DIVENDRES
4 de setembre de 2015

D E L’A N O IA

Ingravita va celebrar el 4t Open d’escalada en bloc
ESCALADA / LA VEU

Ja s’ha acabat la festa major
d’Igualada i junt amb ella l’Ibloc ha tancat les portes.
Ha estat un cap de setmana
intens per a tots els participants d’aquest open que cada
any creix en participants, premis i instal·lacions.
El dissabte 22 va començar
plujós però només va ser un
petit ensurt que no va anar a
més. A les 10 del matí la competició infantil va iniciar amb
total normalitat:
Els nens i nenes van poder
escalar fins a 36 recorreguts
especialment dissenyats per
ells, per edats i dificultats.
Amb els pares de suport anotant rigorosament els punts a
les fitxes, hi havien 55 nens
escampats entre Ingravita i
la plaça cal Font escalant els
blocs de colors.
A la 1 del migdia s’acabava
el temps per puntuar i va ser
llavors quan a Ingravita es va
fer el sorteig de material i es
va repartir menjar i beure per a
tots els nens participants.
A la tarda era el torn dels
adults. Aprofitant el migdia, els
equipadors de Ingravita van
desmuntar totes les preses
afegides per nens, deixant els
blocs a punt pels grans.
En total hi van haver 43 blocs
de diferents nivells i amb diferent puntuació, cosa que propicia, com cada any, la participació d’escaladors de tots els
nivells.
Aquest any es va arribar als

145 competidors entre les diferents categories: absoluts,
sub18 i veterans. Van tenir
temps fins les 8 del vespre
d’encadenar el màxim número de recorreguts, llavors va
ser quan es va fer el recompte
de punts per trobar els participants que entrarien a la final.
Un pèl més tard de l’habitual es va disputar la gran final
per problemes amb la línia de
llum, cosa que no va fer minvar els ànims del públic ni dels
participants, que estaven a
punt per escalar els blocs més
difícils i espectaculars.
Abans de seguir amb la festa
major, tots els inscrits van entrar en el sorteig de material, i
un cop més l’I-bloc gràcies a
tots els patrocinadors, va poder repartir premis per a tots.
Des de Ingravita volem agrair
profundament a tots els participants per venir a competir

a aquesta festa, hi va haver
diversa gent d’arreu de Catalunya i fins i tot de fora, que
fa un esforç per venir a Igualada, per a tots ells el nostre
agraïment. També, a tots els
companys i companyes i família que ens han donat un cop
de mà a organitzar i muntar
aquest esdeveniment.
A la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya per
l’estructura d’escalada.
I per últim als patrocinadors
que són els que fan gran
aquesta competició, i que sense ells, no seria el mateix:
Ajuntament d’Igualada, Egan,
Patronat d’esports d’Igualada,
Gárgola, FiveTen, Boreal, Metolius, Paraboltheworld, BlackDiamond, Cosantex, Evolv,
ClimbSkin, Didak’s, Vaude,
Edelrid, PuntoBlanco, Floc,
Makaka, Sabates a Punt, Camins de vent, Horta Lliure, El
mon del Babas, Magatzems
Faro, Global salut, Jart Sonorització, SnowFun, Reposteria Sant Martí, Segarreta,
La noche del loro, nConcept,
Tudela, Optica Rodrigo, Elements, Marta Esteve estudi de
pilates, Distribucions Flaret,
Estrella Damm, Restaurant cal
Vicenç, SoLògic, Dj Froslee,
Fruites Mendez, Forn Jaume
i Vicenç, Pepsico, Dolce Vita.
El diumenge 23, després de
la ressaca del i-bloc, l’escalada i l’espectacle continuava
a la plaça cal Font: Ingravita

aquest any va proposar una
nova activitat a la tarda per
a tots els públics: Les proves
tontes.
El joc consistia en unes proves d’escalada en les quals
tothom hi podia participar.
Cada prova tenia una puntuació i l’equip amb més punts
s’enduia una llonganissa, algunes de les proves van ser:
escalar i disfressar-se sense
caure, carrera d’escalada i
bàsquet, escalada a cegues,
el rat-penat i la prova estrella;
escalar un bloc amb les preses fluixes amb una piscina a
sota (uns quants van acabar
ben molls).
El públic va poder gaudir de
l’espectacle, i com a colofó,
el “Lance” al Pernil. Una pro-

va en que es tracta de fer un
llançament i agafar-se a un
pernil que està suspès en l’aire d’una corda. Qui s’hi queda
agafat 3 segons se’l queda.
Al principi del joc hi havia certa vergonya entre el públic,
però no va tardar a formar-se
una sorprenent cua per provar
de caçar el pernil. L’afortunat
d’aquest aquest any va ser
en Josep Llansana, que es va
fer amb la peça amb d’un bon
salt.
L’equip de Ingravita desitja que tots els participants ja
fos al i-bloc, a les proves o al
pernil i el públic assistent s’ho
passessin bé una estona, ja
que aquest és l’objectiu principal.
Gràcies i fins l’any que ve!!

Bona jornada d’Agility de Luis Luque a la Selva
AGILITY / LA VEU

Aquest cap de setmana passat dins les competicions per
al campionat d’Espanya d’agility de la RSCE (Real Societat Canina Espanyola) es van
donar cita a Girona agilitistes
catalans al Club Associació
canina La Selva.
Luis Luque del Club montbuienc Agility Rivalcan va pujar
al pódium amb dos dels seus

gossos, quedant primer en la
categoria mini amb el seu canitx Melendi, i un tercer lloc
amb en la categoria estàndard
amb el seu border collie, Venus.
En aquesta competició també
van haver diversos agilististes
francesos, ja que el sistema de
puntuació de França permet
als seus esportistes competir
a casa nostre, puntuant així en

la selecció del seu país.
L’últim cap de setmana de
setembre, el Club Agility Rivalcan, situat a Montbui poble, celebrarà una competició
d’agility i una selectiva per el
mundial d’agility del Pastor
Belga. La competició estarà
ubicada a l’Escola canina Rivalcan seu del Club i l’entrada
és gratuïta per a tots els públics.
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Ariadna Ramos (CAI), becada per una
universitat d’Ohio (USA)
ATLETISME / LA VEU

ricana. Ariadna Ramos continuarà competint també com
atleta del C.A. Igualada.
Ariadna Ramos ha centrat
aquesta temporada la seva
activitat atlètica en les proves
del triple salt, el salt de llargada, i esporàdicament també en
els 100 m.ll. i els relleus de 4 x
100 m., assolint el Campionat
d’Espanya Promesa en triple
salt, el sotscampionat estatal
en llargada, diversos rècords
d’Igualada i també el rècord
dels Campionats de Catalunya Promesa en el triple salt,
com a fites mes destacades.

L’atleta
vilanovina
del
C.A.Igualada
Petromiralles
Ariadna Ramos, va viatjar la
setmana passada als Estats
Units d’Amèrica, on continuarà els seus estudis de Periodisme, becada per la Universitat d’Akron, a l’estat d’Ohio.
La saltadora anoienca, que
enguany ha participat en
grans competicions estatals i
internacionals com els Campionats d’Europa Sub-23 de
Tallinn (Estònia), compaginarà
els seus estudis amb la seva
activitat atlètica, becada per
aquella universitat nord-ame-

Primera cursa de Gran Turismo del Campionat
d’slot Tim Comarca
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Rècord d’Igualada en salt de
perxa de Paula Deiros (CAI) a
Amposta
ATLETISME / LA VEU

L’atleta Juvenil del C.A. Igualada Petromiralles Paula Deiros, va assolir un nou rècord
d’Igualada absolut en la prova
del salt de perxa, en el decurs
de les proves de Control disputades a les pistes d’Ampos-

ta, el passat 1 de Juliol.
Paula Deiros assolia un nou
rècord d’Igualada absolut en
el salt de perxa fem., amb un
millor intent de 2,90 m., superant els 2,85 m. de l’anterior de Sheila Avilés, assolits
a Igualada el 13 de juny del
2010.

Albert Moreno del CAI triatló
Petromiralles 10é absolut al
campionat del món de triatló
de mitja distància

SLOT / LA VEU

Després d’un reparador descans estiuenc el passat divendres es va reprendre l’activitat
al Tim Comarca amb la primera de quatre curses dedicades
als Gran Turismo.
Aquests cotxes tan espectaculars van aplegar a un total
de 21 pilots, la majoria d’ells
habituals de la passada temporada. A la sessió classificatòria es va viure una repetició
del duel de tota la temporada:
en Pítia Claret i el David Mira
van ser els únics a baixar el
cronòmetre per sota dels dotze segons, quedant en aquest
ordre separats tan sols per 5
mil·lèsimes. Aquí se’ls va sumar inesperadament el pilot
de Mollerussa Jordi Gaspà,
amb un cotxe molt ben posat
a punt, seguit d’un habitual
Ricard Claret i el jove Sergi Ortiz que va protagonitzar
l’altra sorpresa de la mànega
cronometrada. La competició
quedaria configurada en tres
curses de 7 pilots cadascuna.
La vetllada, però, va prendre
un altre caire i cap dels pilots
esmentats trauria tot el profit
d’haver classificat tan bé. A les
curses d’slot no hi ha res decidit fins al tall de corrent, i la
classificació final tenia un aspecte ben diferent. La victòria
final va anar insospitadament
a mans del Victor Garcia. El

TRIATLÓ / LA VEU

pilot de St. Sadurní d’Anoia,
malgrat ser dels grans animadors de la temporada, va mostrar unes prestacions discretes en entrenaments però va
plantejar una cursa molt intel·
ligent, i sense tenir cap sortida
de pista es va endur el primer
lloc al sarró. Segon va ser el
Pítia Claret, a una volta de distància. El jove manresà es va
concentrar en marcar d’a prop
al David Mira, que corria a la
mateixa cursa, sense adonarse que el seu principal rival ja
havia corregut abans deixant

la feina feta. El de Barcelona
va poder acabar en tercera
posició traient un avantatge
net de dues voltes als tres següents classificats, que van
acabar empatats a la mateixa
volta. El montbuienc Josep
Rosinés encapçalava el triplet,
seguit del poblatà Jordi Solé i
el local Daniel Bisbal, separats
per una minça distància al final de la cursa.
La propera cita serà el 18 de
setembre, amb la segona cursa dels Gran Turismo. Fins
aleshores!

Dra. Lídia Ramos
Otorinolaringòloga

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

Professor britànic, titulat.
Grups molt reduïts
A partir de 1r d’ESO endavant.
Adults & Empreses.
Igualada centre.
50€ / mes = 2 hores/setmana
www.advanceenglishigualada.com

Diumenge 30 d’agost es va
celebrar a la població de Kaprun (Àustria), el campionat
del mon de triatló 70.3 (mitja
distancia) prova que va comptar amb un altíssim nivell i on
no hi van faltar els millors triatletes del món professionals
d’aquesta distància.
La cursa formada per 1900m
de natació, 90 km de ciclisme
i 21 km de cursa a peu, va ser
molt exigent pel gran nivell
dels participants. El dia assolellat i amb temperatura de

26º va acompanyar als participants, a més de comptar amb
moltíssim públic animant en
tot el circuit.
La prova va ser guanyada pel
campió olímpic Jan Frodeno
(Alemanya), seguit de Sebastian Kienle (Alemanya) i en
tercera posició Javier Gomez
Noya (Espanya).
L’Albert
Moreno,
després
d’una gran cursa en progressió amb una brillant remuntada en el tram de ciclisme i cursa a peu, aconseguia entrar a
meta en una excel.lent 10a.
posició de la general.

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
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Un CF Igualada ambiciós i reforçat comença diumenge la Lliga
FUTBOL / LA VEU

Diumenge vinent el CF Igualada comença la nova temporada a Primera Catalana.
El primer partit es disputarà a les 5 de la tarda, a Les
Comes, contra el Reddis, un
equip que la temporada passada va acabar a la zona alta
de la classificació.
Els homes d’Edu Berrocal
inicien la lliga en un bon estat de forma física i amb una
mentalitat positiva i engrescadora, amb què buscaran
iniciar aquesta temporada
amb més seguretat i tranquil·
litat que la passada.
Les sensacions són bones,
ja que l’equip ha disputat una
pretemporada sense perdre
cap partit (2 empats i 3 victòries) i aquesta dinàmica ha
encoratjat tant a l’equip com
a l’afició. El tècnic, Edu Berrocal, destaca que la pretemporada ha servit per mostrar
les bases del joc que vol dur
a terme el nou Igualada: “un
equip amb iniciativa de joc,
que surt a dominar, a ser valent i a buscar la pilota”, assegura.
Malgrat que encara no s’ha
pogut comptar amb tota la
plantilla al complert en cap
dels partits disputats, Berrocal destaca que “els ànims
de l’equip són molt bons perquè veuen que treballen bé
i fem el que volem fer”. “Les
noves incorporacions s’han
cohesionat molt bé amb els
jugadors que ja hi havia i el
conjunt el valoro molt positi-

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

vament”, remarca l’entrenador blau, que afirma que “arribem amb confiança a l’inici
de temporada”.
Un dels objectius és trencar
la dinàmica que es va viure
la temporada passada, amb
una primera volta negativa
en quant a resultats, per això
Berrocal confia en fer “un bon
inici en la competició que ens
aporti tranquil·litat i confiança
per sumar punts”. “L’equip té
molt clar el que vol, els jugadors ho duen a terme i per
ara s’ha vist que els resultats
són bons”, conclou.
La plantilla de l’Igualada per
aquesta nova temporada estarà formada pels següents
jugadors:
- Porteria: Yannick Viles i Felipe Orozco
- Línia defensiva: David Pacheco; Bachana Lominazde;
Bernat Sansano; David Ba-

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.

raldés; Ton Casas; Iñaki Baz
i Marti Lliró
- Línia de mitjos: Jordi Castellano; Òscar Garcia; Jonny
Fernandez; Nuno Carvalho i
Pau Vidal

- Línia davantera: Eloy Giménez; Eric González; Fran
Arébalo; Frank Martínez;
Joan Redondo i Martí Just.
Diumenge l’equip tindrà la
primera prova oficial i el club

confia que, com l’any passat,
l’afició estarà al costat dels
jugadors per fer un bon inici
de lliga.

El Monbus Igualada guanya contra el Caldes
(6-2) en el primer partit de la Lliga Catalana
HOQUEI / DAVID VIA

El Monbus Igualada va superar al Caldes de Jassel Oller
per un contundent 6-2 a Les
Comes després d’un gran
partit del conjunt arlequinat.
Tot i que els visitants es varen
avançar en el marcador ràpidament, el partit dels locals va
anar de menys a més i al cap
de poc ja estaven per davant.
Pla, Dani López, Pol Galbas,
Joan Muntané i Ton Baliu per
partida doble varen ser els
encarregats de donar els tres
primers punts al IHC a la Lliga Catalana. Tot i que és un
torneig més aviat amistós, els
anoiencs intentaran defensar
el títol com a vigents campions, doncs van guanyar l’última edició, celebrada al 1998.
El partit disputat a Les Comes
no va començar de la millor
manera esperada. Els visitants es varen avançar en el
marcador després d’un gol de
Jacint Molera al minut sis. Fins
llavors els arlequinats semblaven nerviosos i espessos en el
seu joc, errant sobretot en la
defensa.
De mica en mica però els locals començaren a tenir bones
vibracions en el terreny de joc
i recuperaren el bon nivell
després del gol de Pol Galbas, nou fixatge del Igualada,
que marcava el seu primer gol
amb el Monbus a Les Comes,
davant de la seva afició.
Poc després, a falta de cinc
minuts perquè el col·legiat
senyalés el final del primer
temps, Daniel López posava

als locals per primer cop davant del marcador, després
d’un bon tir creuat.
La segona part tingué un
canvi important a les files del
Caldes, i és que el tècnic del
conjunt visitant decidí provar a
ambdós porters.
Tres minuts després del inici
del segon temps, Ton Baliu
aconseguí multiplicar per dos
la diferència en l’electrònic
respecte al Caldes i, el mateix Baliu, transformà un penal
pocs minuts després del 3-1
per posar el partit encarrilat
per els locals.
A partir del 4-1 el Igualada
augmentà el domini sobre la
pilota i tingué grans oportunitats, que malauradament no
acabaven entrant. Era qüestió de temps que la distància
augmentés favorablement per
el conjunt local.
A falta de 10 minuts per el final
del partit, Joan Muntané aconseguí agafar un rebuig del porter visitant i marcà el que era
el 5-1.
El moment més sentimental del partit arribaria instants
després quan, Jassel Oller,
des de darrere de la porteria
d’Elagi, aixecà la pilota i la
col·locà a dins per marcar l’últim gol del Caldes en el partit.
L’exjugador arlequinat decidí
no celebrar el gol per respecte
als qui varen ser la seva antiga afició.
A falta de nou minuts per el
final del partit el Caldes provocà la seva desena falta. Ton
Baliu va ser l’encarregat de ti-

rar la falta directa, però no va
saber batre al porter visitant.
El gol final tenia que esperar,
i va arribar en l’últim minut de
partit a mans de Sergi Pla.
El resultat final va ser de 6-2
favorable als locals. Sis dies
després, aquest dimarts 1 de
setembre, el Monbus s’enfrentà al Barcelona en el que
era el segon partit de la Lliga
Catalana per el Igualada i el
primer per els culers. Després
d’un partit molt intens al Palau,
els locals es varen fer amb la
victòria per 3-1. L’únic gol dels
de Ferran López el va marcar
el capità Baliu.
MONBUS IGUALADA 6: Equip
inicial: Elagi Deitg, Met Molas,
Sergi Pla (1), Ton Baliu (2),
Dani López (1) Equip suplent:
Vives, Pol Galbas (1) Joan
Muntané (1) i Nil Garreta.
CALDES 2: Equip inicial: Cesc
Campor, Xavi Rovira, Jacint
Molera (1), Jordi Urbano, Jassel Oller (1) Equip suplent:
Alexandre
Asensi,
Roger
Asensi, Ferran i Villena.
GOLS: PRIMERA PART: 0-1
Jacint Molera (Minut 6), 1-1
Pol Galbas (Minut 11:30), 2-1
Dani López (20:30) SEGONA
PART: 3-1 Ton Baliu (Minut 3),
4-1 Ton Baliu (De penal, minut
7:30), 5-1 Joan Muntané (Minut 14:30). 5-2 Jassel Oller
(Minut 15:30), 6-2 Sergi Pla
(Minut 24).
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Dissabte torna, per cinquè any a Igualada, el rrrrec Festival
El barri del Rec d'Igualada acollirà una nova edició del Recrea't, en horari matinal, i a partir de les 7 de la tarda
començaran a sonar la música
MÚSICA / LA VEU

La cinquena edició del rrrrec
festival ja és a punt. Se celebrarà el proper dissabte 5 de
setembre a l’espai que l’associació laBastida té al barri del
Rec, a Igualada.
Aquest festival, que en la seva
primera edició significà el punt
de partida de l’associació, s’ha
consolidat com a proposta
musical de qualitat i ha esdevingut per a molts l’última gran
cita musical de l’estiu. Albert
Pla, Adrià Puntí, Anímic, Mujeres i Me & the Bees, entre
molts d’altres, ja han tocat al
Rec igualadí, el barri històric
industrial que aquesta associació reivindica com a espai de
cultura i de futur a la capital de
l’Anoia.
Com és habitual, el festival

oferirà, a més dels concerts
de música en horari de tardanit, activitats en horari matinal.
Com en l’any anterior, s’hi inclourà una nova edició del Recrea’t, l’espai social, artístic i
d’intercanvi que l’associació
proposa mensualment. Al mateix temps, els més menuts podran participar dels tallers que
l’associació, en col·laboració
amb l’espai igualadí InQuiet,
han creat per a l’ocasió.
A partir de les set de la tarda
començarà a sonar la música
de RED PÈRILL, el projecte
de l’igualadí Marc Mateu, primer concert d’un total de sis
que s’allargaran fins la matinada. FERRAN PALAU, que
ja va participar del rrrrec l’any
anterior amb els Anímic, tocarà les cançons del seu segon

disc, Santa Ferida, en aquesta
ocasió acompanyat d’en Joan
Pons (El Petit de Cal Eril). MIQUEL SERRA vindrà des de
Mallorca per interpretar alguna de les seves joies musicals
i donarà pas als barcelonins
THE ZEPHYR BONES, que
amb la seva música ompliran
d’estiu laBastida. OCELLOT
tocaran passada la mitjanit,
una hora ideal per a la seva
proposta psicodèlica. DECO
PILOT estan convençuts de
ser la sorpresa del festival; seran els últims abans d’acabar
la festa amb la parella de dj’s
CHEMICAL COUSINS.
Una de les novetats d’aquesta
edició és l’espai on se celebrarà el festival. Enguany, l’escenari se situarà dins del pati de
laBastida. L’altra novetat és el

menjar, que se servirà al llarg
de tota la jornada de tardanit, mentre durin els concerts,
gràcies a la presència de dues
food trucks.
Activitats de matí, música en

directe, sopar... jornada complerta per celebrar la cinquena edició del rrrrec festival, a
Igualada, el proper dissabte 5
de setembre.

Arriba a Igualada l’exposició “Il·lusió. Convicció. Llibertat?”,
sobre les darreres mobilitzacions sobiranistes a Catalunya
EXPOSICIONS / LA VEU

A partir del dia 9 de setembre
es podrà veure a Igualada
l’exposició Il·lusió. Convicció.
Llibertat?. Crònica gràfica d’un
procés impulsat per la societat
civil catalana per decidir el
seu futur polític. La mostra és
el resultat d’un treball de tres
anys realitzat pel periodista
Nofre Pasqual i el realitzador
audiovisual Sergi Ferrés sobre
les mobilitzacions de les darreres tres diades. L’exposició
consta d’una trentena de fotografies, seleccionades pels
autors d’entre més de 2.500
instantànies, i pretén recollir
l’essència del que ha estat la
mobilització ciutadana més
gran mai viscuda a Catalunya.
Les fotografies recullen moments de la mobilització ciutadana de l’Onze de Setembre
de 2012 que sota el lema ‘Catalunya nou estat d’Europa’ va
treure prop de dos milions de
persones al carrer, convocades per l’Assembla Nacional
Catalana (ANC); també de la
Via Catalana cap a la Independència de l’Onze de Setembre de 2013, quan es va
fer una cadena humana des
del Pertús fins a Alcanar; i de
l’Onze de Setembre del 2014,
quan es va convocar una gran
V amb els colors de la senyera
resseguint el traçat de la Gran

sala d’exposicions del Col.legi
d’Arquitectes a Vic.
Textura, forma i color a la
39a mostra La Pintura com
a hobby
També el 9 de setembre s’inaugurarà a Igualada la 39a
edició de l’exposició La pintura com a hobby, una mostra
col·lectiva que recull peces de
diversos autors, tots ells persones aficionades a la pintura.
La mostra, organitzada per
l’Institut Municipal de Cultura
(IMC) de l’Ajuntament d’IguaVia i la Diagonal de Barcelona
i que va comptar amb la participació d’un milió vuit-centes
mil persones.
Produïda per la demarcació
de la Catalunya Central del
Col·legi de Periodistes de Catalunya, la mostra es podrà
veure a la Galeria del Passatge Vives d’Igualada (passatge
de l’Ateneu). La inauguració
es durà a terme dimecres, 9
de setembre a les 19h.
Fins al moment, la mostra
s’ha pogut veure a la seu de
la Demarcació de la Catalunya
Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya; a la seu
central del mateix col·legi, a
Barcelona; a Can Alcover –
Espai Cultural de l’Obra Cultural Balear a Palma–; i a la

lada, es podrà veure del 9
al 27 de setembre a la Sala
Municipal d’Exposicions. La
Inauguració es durà a terme
dimecres, 9 de setembre, a
les 19:30h.

La mostra recull una
trentena de fotografies de Nofre Pasqual
i Sergi Ferrés fetes
en les tres darreres
diades de l’Onze de
Setembre

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
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Antoni Dalmau i les llibreries Aqualata i
Llegim? seran premiats amb els XII Premis al
Compromís Cultural

Exposició dels alumnes de
l’Escola d’Art Gaspar Camps a
la Pobla de Claramunt

CULTURA / LA VEU

EXPOSICIONS / LA VEU

Un any més, els Premis al
Compromís Cultural reconeixeran la tasca de persones
i entitats que amb la seva
tasca promouen la llengua i
cultura catalanes. Enguany,
Òmnium Anoia ha decidit
premiar Antoni Dalmau en
l’apartat individual i les llibreries Aqualata i Llegim? en
l’apartat col·lectiu.

Els alumnes del taller de Dibuix i Pintura de Retrats de
l’Escola municipal d’Art Gaspar Camps exposaran a la
Sala d’exposicions de La Pobla una selecció dels seus treballs realitzats durant aquest
curs 2014-2015. Una mostra
que al llarg d’aquest estiu ha
esdevingut itinerant ja que el
juliol es va poder veure al Monestir de Gualter del municipi
noguerenc de la Baronia de
Rialp, i anteriorment a la botiga Abacus d’Igualada. L’exposició a La Pobla s’inaugura el
proper diumenge dia 6, a 2/4
d’1 del migdia, i s’emmarca
en el context de les Festes

Premi individual: Antoni
Dalmau
Nascut el 1951 a Igualada,
es va llicenciar en dret per
la Universitat de Barcelona
però ha dedicat bona part de
la seva vida a la política, la
història i la cultura. Òmnium
Anoia ha volgut reconèixer la
polifacètica tasca de Dalmau
tant en l’àmbit polític com per
la seva obra literària, pels
seus estudis de recerca històrica i per la seva vinculació
amb el teatre. Com a membre del PSC va ser regidor
de l’Ajuntament d’Igualada
(1979-1983 i 1987-1991),
regidor de l’Ajuntament de
Barcelona (1983-1987), president de la Diputació de
Barcelona (1982-1987) i vicepresident del Parlament de
Catalunya (1988-1995), fins
que el 2013 va abandonar la
militància. Autor de més de
vint llibres, entre els quals
set novel·les i vuit estudis

històrics, ha estat president
de la Fundació Teatre LliureTeatre Públic de Barcelona i
és professor de la facultat de
Ciències de la Comunicació
(Blanquerna) de la Universitat Ramon Llul. També ha
traduït diversos autors europeus, dirigeix la Revista
d’Igualada i col·labora amb
diversos mitjans de comunicació.
Premi col·lectiu: Les llibreries Aqualata i Llegim?
En una època en que llibreries de renom com la Robafaves de Mataró o la Catalònia
de Barcelona, Òmnium Anoia
ha volgut premiar la tasca de
les llibreries anoienques més
compromeses amb la cultura.

Les llibreries Aqualata i Llegim? han aconseguit resistir
la crisi i s’han consolidat com
un espai de promoció de la
lectura i la literatura. L’entitat ha premiat no només la
tasca d’aixecar diàriament la
persiana d’un espai com és
una llibreria sinó, sobretot, la
tasca pública d’actes de presentació de llibres i de suport
a iniciatives culturals.
L’acte de lliurament dels Premis al Compromís Cultural es
durà a terme el proper dimarts
8 de setembre a les 19.30h de
la tarda al Teatre Municipal de
l’Ateneu i comptarà amb un
parlament a càrrec de Miquel
Calçada MikiMoto i una breu
actuació musical de JoJet i
Maria Ribot.

culturals de setembre. Empar Aranda, Ramon Borràs,
M. Dolors Caelles, Fernando
Farrero, Montse Garcia, Neus
Masagué, Natàlia Pola i Juana
Romero exposaran retrats fets
en diferents tècniques del grafit, el pastel, la pintura a l’oli, el
carbonet o els llapis de colors.
El curs de Dibuix i Pintura de
Retrats, impartit per la professora Glòria Escala, forma
part de l’àmplia oferta educativa per a adults que l’Escola
ofereix en horari de tarda, a
càrrec de professors especialistes en diferents disciplines
artístiques. L’exposició es podrà veure fins el dia 20 de setembre.

Temporada 2015 - 2016
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.

Dia 26 de setembre del 2015

CAIGUTS DEL CEL
TEATRE CONDAL

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 18:45

Sortida amb el nostre autocar cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle musical. Entrades garantides a la Platea del
teatre
Caiguts del cel" és una comèdia que fa plorar de riure. És, al mateix temps, una metàfora punyent del sistema capitalista i un retrat àcid i divertidíssim d'un
dels vicis que mai sembla passar de moda: la cobdícia.
La vida tranquil•la i feliç d'una parella petit burgesa de mitjana edat es veu trastocada bruscament quan, un bon dia, sense motiu ni explicació aparents,
comencen a aparèixer diners dins el menjador de casa seva. La situació s'embolica quan s'hi veuen implicats la dona de fer feines estrangera de la parella i
un peculiar veí molt inquietant. I tot, per arribar a un final absolutament inesperat que cap espectador no hauria de revelar.
Amb Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Carles Martínez i Anna Barrachina

AMOR & SHAKESPEARE
Teatre POLIORAMA

Dia 17 d’octubre del 2015

Viatge - Espectacle

Hora Sortida: 18:45

Sortida amb el nostre autocar a primera hora de la tarda cap a Barcelona per veure aquest gran espectacle, al teatre
POLIORAMA Entrades garantides a la Platea del teatre

Un viatge per les diverses maneres de viure la passió amorosa, vistes a través dels personatges que habiten les comèdies del dramaturg anglès i
interpretades pel bo i millor de l’escena catalana actual.
Proteu i Júlia, Valentí i Sílvia, de Els dos cavallers de Verona, Benedicte i Beatriu, Claudi i Hero, de Molt soroll per no res, i el quartet de cavallers i el quartet de
dames de Treballs d’amor perduts... Parelles d’amants com aquestes omplen les obres teatrals de Shakespeare. Totes aquestes parelles representen algunes
de les moltes maneres en què esclata i es manifesta l’amor i que poden anar dels idil·lis encisadors als amors galants i superficials, de les astúcies gens netes
a les hostilitats aparents que amaguen les febleses. Aquestes històries, interpretades ara per un planter excel·lent d’actors i actrius, es van escriure fa
quatre-cents anys, però els sentiments amorosos i les seves manifestacions amb prou feines han canviat. Les mil cares de l’amor, segons el dramaturg més
gran de tots els temps: Un Shakespeare esencial:
Intérprets: Ariadna Gil, Laura Auert, Mercé Pons, Sílvia Bel, Rosa Renom, Aleix Albareda, Alex Casanovas, Joel Joan, Jordi Boixaderas.

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

Truca al:
93 803 75 56
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La coral Gatzara prepara un
nou musical: “El zoo d’en
Pitus”

Excel·lent concert de sardanes per la
Festa Major

MÚSICA / LA VEU

El concert, celebrat una vegada més al magnífic claustre
de l’Escola Pia el dijous 20
d’agost, començà amb tota
puntualitat, a les 22:30 h., amb
el claustre abarrotat de públic,
que una vegada més volia
fruir de la música de la nostra
dansa, i així va ser; la cobla
Sant Jordi Ciutat de Barcelona, sota la batuta de Marcel
Sabaté començà a desgranar
les peces programades de la
primera part.
La segona part començà amb
la sardana Sant Jordi de Jordi León, amb la sorpresa que
el mateix Jordi León dirigí la
seva sardana; per acabar,
com és ja costum, es regalaren varis rams de flors a diferents persones homenatjades
i com a propina, la cobla ens
obsequià amb la sardana La
puntaire i com a traca final, la
sardana La Santa Espina, la
qual fou ovacionada per tot el
públic posat dempeus.
També cal destacar la perfecta presentació del concert
que com cada any condueix
el nostre bon amic i company
Lluís Pont.

La coral Gatzara torna a muntar, aquest final d’estiu, un
musical en 10 dies, des del
“no-res” fins a les funcions,
i treballant en tots els àmbits
de l’espectacle. Durant els
10 dies d’assajos els 76 participants (d’entre 7 i 15 anys)
treballen en tallers de música,
coreografia, teatre, decorats i
vestuari. Ells són, a més dels
artistes de l’espectacle, els
responsables de tot el que
es veu dalt l’escenari. Les
dues primeres edicions, amb
Charlie i la fàbrica de xocolata i Peter Pan van tenir un
èxit espectacular, i per això
aquest any s’han animat a fer
un muntatge encara més gros.
Es tracta d’una obra d’estrena, amb música i guió escrits
per a l’ocasió. Aprofitant que
aquest any fa 50 anys que Sebastià Sorribas va escriure el
llibre, s’ha triat la història d’El
Zoo d’en Pitus.
El guió de l’obra l’han fet Joan
Mateu (traductor) i Pep Farrés
(Farrés Brothers & Cia), que
ja van treballar en les dues

primeres
produccions.
La
música va a càrrec de Jordi
Cornudella Heras. Els músics
d’enguany seran la Raquel
Díaz (flauta), Laia Santamaria
(clarinet), Joana Mateu (trompa), Quim Cornudella (piano)
i Alba Rodríguez (percussió).
Els monitors de la Coral Gatzara s’han encarregat de l’organització, la direcció musical
i les coreografies, la Bet Farrés i la Susana Enrich dels
decorats i la Sònia Mateu del
vestuari.
Les funcions seran els dies
12 (19:30h), 13 (12h), 18
(sessions escolars) i 19 (18h
i 20:30h) de setembre al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada. La venda d’entrades es
farà a les taquilles del Teatre
de 17.30h a 19h els dies 8, 9,
10, 17 i 18 i una hora i mitja
abans de cada funció. A més
es podrà fer reserva d’entrades per telèfon de 10h a 17h
els dies 9, 10 i 18 al telèfon
697147787. Les reserves es
guardaran fins una hora abans
de l’espectacle.
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Les ballades de la Festa Major
La primera fou el diumenge 23,
a les 6 de la tarda a la Rbla. de
St. Isidre, amb la cobla Maravella. La segona ballada tingué lloc el dilluns 24 a les 8 de
la tarda en un lloc nou per els
sardanistes, la nova travessia
entre la Pl. de Cal Font i el C.
del Clos. Cal dir que el programa de la Festa Major anunciava la cobla Ciutat de Tàrrega,

quan a la realitat era la cobla
Ciutat de Terrassa.

ografia d’entrades i sortides
rigorosament fixada i respectada, una il·luminació neta
i clarament al servei de la
història, un vestuari i atrezzo completíssim per recrear
els múltiples personatges
(els músics, els cantants, els
tècnics...), una escenografia
que no només dóna joc per la
seva distribució sinó que parla per si sola, especialment
al final del muntatge... Tot
s’entén
perfectíssimament
malgrat no hi hagi text i una
situació porta a l’altra amb la
dificultat que implica aquesta aparent senzillesa. I a tot
això, cal sumar-hi l’exactitud
de la pantomima i el do de
crear humor partint del propi
cos.

Empesos per les circumstàncies que viu actualment
la cultura, el passat mes
de març van prendre la
decisió que plegaven. Així
doncs, coses de la vida, el
‘Da Capo’ que van estrenar
a Saragossa l’octubre de
2013, ha esdevingut també
per a ells metàfora del “tornar a començar” que emprendran ara en solitari. Segons han manifestat, volen
acomiadar-se “dignament i
des del escenaris”. A Igualada ja ho han fet, ni més ni
menys que per Festa Major i
al Teatre Municipal l’Ateneu.
Si us els vau perdre, els podeu repescar en algun punt
de la gira que duen a terme
fins a finals d’any.

Propera ballada, el 19 de setembre
Per commemorar com cal la
diada del 11 de Setembre,
l’Agrupació Sardanista d’Igualada, prepara una ballada que
serà, per això, el 19 de setembre a les 19:30 h. a la Pl. de
Cal Font, amb l’actuació de la
cobla Lluïsos de Taradell.

NÚRIA CAÑAMARES
Notes teatrals

La qualitat del “tot”
Da Capo. Autor i direcció:
Vol-Ras. Amb: Joan Segalés i Joan Faneca. Producció: Vol-Ras. Teatre Municipal l’Ateneu. Diumenge, 23
d’agost de 2015.
Qualitat és el terme que,
potser, defineix millor la
proposta amb què la companyia barcelonina Vol-Ras
s’acomiada dels escenaris. Després de 35 anys de
trajectòria, 17 espectacles
i més de 3.400 funcions,
aquests pioners del teatre
gestual a Catalunya i l’Estat espanyol diuen adéu al
públic amb un muntatge que
posa en valor la tècnica i
passió cultivades durant tot
aquest temps.

Porta per títol Da Capo, un
“tornar a començar des del
principi” com a metàfora,
d’una banda, de la reinvenció
i emprenedoria amb què s’ha
d’enfrontar a dia d’avui bona
part de la societat i, d’una altra banda, símil de l’essència
del teatre, que recomença
espectacle rere espectacle,
funció rere funció, ja que cap
producció ni representació
són iguals. Les arts escèniques són creatives, úniques i
irrepetibles.
El treball permet veure què
hi ha darrere de l’escenari i,
amb dos tècnics com a protagonistes, ret un homenatge
a tots els professionals del
sector que –més o menys visibles– són imprescindibles

per tirar endavant els espectacles. L’aposta per aquests
personatges que operen silenciosament darrere els decorats els va de meravella per
mostrar tot el que passa durant el transcurs d’una obra.
En aquest cas, un concert de
música clàssica. Al mateix
temps, davant el requeriment
de garantir el silenci, piquen
l’ullet al seu teatre sense paraules, on la interpretació a
partir del gest i l’expressió és
el vehicle de comunicació.
La citada qualitat comprèn
el ‘tot’ del muntatge. És a
dir, uns gags que responen
a un definit i inventiu fil narratiu que es fonen amb les
darreres notes musicals que
els acompanyen, una core-

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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El Teatre Municipal l’Ateneu presenta una completa
programació de teatre, música i dansa fins a final d’any
TEATRE / LA VEU

El proper diumenge, 20 de setembre, arrenca la temporada
de tardor i hivern del Teatre
Municipal l’Ateneu d’Igualada.
Fins al mes de desembre passaran per l’escenari igualadí
una vintena d’espectacles de
teatre, música i dansa, si se
sumen els actes organitzats
pel departament municipal de
Promoció Cultural, els programats per La Xarxa Igualada
i també els inclosos dins del
cicle Músiques de Butxaca,
organitzat per l’Ateneu Igualadí. El programa complet es pot
consultar a www.igualada.cat i
es pot recollir als equipaments
municipals habituals.
La programació estable de
teatre, música i dansa comptarà amb nou espectacles especialment destacats durant
aquest darrer quadrimestre de
l’any. En aquesta nova temporada hi ha tres companyies
de teatre, una de dansa i una
d’òpera de fora de Catalunya.
Les quatre primeres compten
amb el suport del Ministeri de
Cultura, en el marc del programa Platea.
La companyia basca Kulunka
s’encarregarà d’encetar temporada amb André y Dorine
el proper 20 de setembre. Es
tracta d’un espectacle d’una
gran delicadesa per explicar el
drama de l’Alzheimer, que ha
triomfat en vint-i-cinc països
els últims cinc anys. Els espectadors podran gaudir d’un
treball de teatre gestual i amb

màscares, guardonat amb diversos premis internacionals.
La veterana companyia andalusa La Zaranda, Teatro Inestable de Andalucía la Baja
demostrarà que és capaç de
riure’s de tot amb l’espectacle
El grito en el cielo, que tracta amb una ironia punyent el
tema del pas del temps, la memòria o la mort. La companyia
actuarà a Igualada dissabte, 3
d’octubre.
Música i escena estan servides amb l’òpera Madama Butterfly, que es podrà veure diumenge, 11 d’octubre. L’òpera
de Puccini narra la tragèdia de
la jove Cio-Cio-San en la que
es considera l’obra mestra
del compositor, que comptarà
amb música en directe i el cor
Hirosaki del Japó.
Els amants de la intriga no
haurien de perdre’s dos espectacles: La ratonera, el clàs-

sic teatral més vist de tots els
temps de la reina del misteri,
Agatha Cristie, que es representarà el 18 d’octubre i que
comptarà amb un conjunt de
bons actors i actrius catalanes; i Idiota, una obra que suposa el retorn de Jordi Casanovas al thriller, interpretada
per Ramon Madaula i Anna
Sahun. Aquesta obra, que es
representarà l’1 de novembre,
és un joc per l’espectador, que
haurà de resoldre mentalment
cada un dels enigmes i dels
obstacles que es plantegen.
Música i teatre s’uneixen en
l’espectacle Somriures i llàgrimes de Richard Rogers, que
es podrà veure diumenge, 25
d’octubre. Es tracta d’un musical ple d’emoció, cançons i
melodies en directe cantades
en català per una vintena d’intèrprets.
El circ, i més concretament el

NÚRIA CAÑAMARES
Notes teatrals

món dels pallassos, arribarà
dissabte, 7 de novembre, de
la mà de Rhum i Cia. Que,
amb el seu espectacle Rhum,
vol dedicar un homenatge al
pallasso Joan Montanyès,
‘Monti’. L’espectacle va rebre
el premi de circ Zirkòlika al
millor espectacle de pallassos
l’any 2014.
Diumenge, 6 de desembre, arribarà un espectacle de dansa
per a tota la família: Constelaciones de Aracaladanza, basada en l’obra de Joan Miró.
La companyia ha estat guardonada amb diversos premis
Max, premiada a les fires de
Gijón i Osca, i també amb el
Premi Nacional de Teatre per
a la Infància i la Joventut del
Ministeri de Cultura (2010).
Finalment dissabte, 12 de desembre, tancarà la temporada
Neus Català, un cel de plom
basada en la vida de la supervivent dels camps d’extermini
nazis. Aquest és un èxit del
GREC 2015 interpretat per
Mercè Arànega i un espectacle amb una gran intensitat i
sensibilitat.
Venda d’entrades i abonaments
Els abonaments, que permeten veure cinc espectacles al
preu de 50 euros, es poden
adquirir al Punt de Difusió Cultural i Turística (c/ Garcia Fossas, 2) o per telèfon trucant al

93 801 91 16. L’horari és de
dimarts a divendres de 19 a
21h, dissabte i diumenge d’11
a 14h i de 18 a 21h, (11 de Setembre, tancat). Les entrades
es poden adquirir anticipadament al mateix punt i, el dia de
la funció, a la taquilla del teatre des de dues hores abans.
Els abonaments es podran
comprar a partir del 9 de setembre, i els primers trenta
abonats tindran un descompte per a l’òpera Madama Butterfly. La venda d’entrades
es durà a terme a partir de
diumenge, 13 de setembre, i
a partir de dilluns, 14 de setembre, estaran disponibles al
servei de venda de www.ticketea.com.
Programació de Músiques
de Butxaca, Xarxa Igualada
i Cineclub
D’altra banda, l’Ajuntament
d’Igualada també dona suport
al programa de Músiques de
Butxaca que organitza l’Ateneu Igualadí i que comptarà
amb un concert de Cèlia Pallí
i un de Ferran Savall, entre altres. La programació del grup
Xarxa Igualada, oferirà sis espectacles de teatre musical,
pallassos o dansa pensats per
al públic familiar, sense oblidar
la programació del Cineclub
Ateneu que canvia d’horari i
es durà a terme els divendres
a les 22h.

Lleonard del Rio primer premi
de poesia de Vimbodí-Poblet

Teatre sa
Hotot. Autor i direcció: Marcel
Tomàs i Susana Lloret. Amb:
Marcel Tomàs. Producció:
Cascai Teatre. Teatre de l’Aurora. Dilluns, 24 d’agost de
2015.
En un moment ja força avançat de l’espectacle, l’actor fa
broma dient als espectadors
que, quan arribin a casa, pensaran que no saben ben bé de
què anava la funció i es posa a
la seva disposició per respondre els dubtes que puguin tenir. Efectivament, Hotot és una
mica això. Un muntatge on
passen coses –moltes i surrealistes!–, prescindint d’una
trama amb una narració concreta. Més que explicar una
història, el que fa en Marcel
Tomàs és divertir el públic a
partir d’un personatge carica-

turitzat i amb un seguit d’escenes on el nexe comú no és altre
que l’humor. Fa riure, vaja, que
és ben sa!
Desvergonyit, espontani, expressiu i molt proper, el còmic
enllaça situacions hilarants que
poden anar des d’un conill enfadat amb un golfista fins a una
cita amb una tal Caterina que té
una enorme retirada amb una
coneguda model anglesa amb
ancestres africans i xinesos. A
Hotot tot és possible i Tomàs hi
aboca a raig la seva força interpretativa traient a la llum taules
de teatre gestual, clown, mestre
de cerimònies, cant... Omple
de tal manera l’espai i equilibra
tan rítmicament l’acció que un
arriba a oblidar que està sol a
escena. Hi contribueixen la mà
divina d’entre bambolines, els
efectes sonors, l’audiovisual

(una grata sorpresa!) i, també,
el públic.
L’actor convida a l’escenari alguns espectadors, la reacció
dels quals marcarà irremeiablement el desenvolupament
dels gags. Per tant, l’olfacte
en la tria d’aquestes persones
i l’atzar tindran un paper cabdal
en la representació. De nou, ja
sigui previst o improvisat, Tomàs sap sortir-se’n fent riure
no solament el pati de butaques, sinó també “el voluntari”
en qüestió. El “riure amb” és
sempre més agraït que el “riure de” i no és fàcil mantenir-se
en la línia.
Un muntatge ben dut a terme
sense més pretensions que
l’admirable capacitat d’atrapar
el públic perquè ho deixi tot de
banda durant una estona i s’ho
passi bé gaudint de bon teatre.

POESIA / LA VEU

El dissabte dia 29 d’agost
l’igualadí Lleonard del Rio
Campmajó rebé el primer premi del IIIr. Certamen de Poesia de Vimbodí-Poblet, en la
categoria d’adults. El treball
guardonat porta per títol «La
força de l’amor», del que n’és
protagonista un home afectat
pel càncer que agraeix el suport i acomboiament de l’esposa en la seva lluita contra

aquesta malaltia.
L’acte se celebrà en el Teatre Municipal de Cultura de la
localitat presidit per l’alcalde
Joan Güell, acompanyat pel
president del jurat, l’escriptor i
periodista Manel Cuyàs i altres
autoritats i representacions.
El guardonat va rebre a més
del diploma i la dotació econòmica, una peça d’artesania
elaborada pel Museu i Forn de
Vidre de Vimbodí-Poblet.

Cultura
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Agenda
ACTIVITATS CULTURALS
DIVENDRES 4
BALLET EN CINEMA
- Capellades
Projecció de l’enregistrament
del ballet “La llegenda de
l’amor” del Ballet Bolshoi, un
enregistrament del 1990.
Divendres, a les 8 del vespre a
la sala Paper de Música.

DISSABTE 5
RECREA’T. TALLERS
- Igualada
Nova edició del RECREA’T, espai social, artístic i d’intercanvi,
en el marc de la 5a. edició del
rrrrec festival..
Dissabte, d’11 a 2 del migdia a
LaBastida.
RRRREC FESTIVAL
- Igualada
Nit farcida de propostes actuals dins de l’escena musical alternativa catalana amb: Ferran
Palau, Miquel Serra, The Zephyr Bones, Ocellot, Deco Pilot i
Chemical Cousins..

Dissabte, a les 9 del vespre a
LaBastida.
CINEMA FAMILIAR
- Capellades
Projecció de la pel.lícula de cinema familiar “Lego, la película”.
Dissabte, a 2/4 de 10 del vespre a la terrassa de La Lliga.
XERRADA
- Capellades
“Via lliure a la república catalana! Abans i després del 27S”.
Amb Núria Vinyals Abadal,
membre del Secretariat Nacional per la regió 7, Antoni Olivé
Tomàs, professor universitari i
economista i Carles Castellanos Llorenç, membre de Poble Lliure i ex-vicepresident de
l’ANC
Dissabte, a les 7 de la tarda a la
plaça Catalunya.

DIUMENGE 6
VISITES GUIADES AL MUSEU
DE LA PELL

- Igualada
Cada primer diumenge de mes
el Museu ofereix una visita guiada gratuïta a tots els espais:
Univers de pell, L’ofici d’adober, L’Home i l’Aigua, i a l’antiga
adoberia de Cal Granotes..
Diumenge, a 2/4 de 12 del matí
al Museu de la Pell.

- Igualada
Espai de tertúlia, debat i reflexió. Totes les qüestions guardaran alguna relació amb Igualada.
Dimarts a les 8 del vespre a la
sala de socis de l’Ateneu.

BALLS POPULARS
- Masquefa
Ball amb el grup Choffers.
Dilluns a les 6 de la tarda a la
Rogelio Rojo.

TALLER
- Igualada
“Exploració creativa: pintura
marbel·lada”. Per a nens i nenes de 3 a 6 anys
Dimarts a 2/4 d’11 del matí a Inquiet (c. de la Torre, 36).

DIMARTS 8

DIMECRES 9

PREMIS AL COMPROMÍS CULTURAL
- Igualada
La seu territorial d’Òmnium
Cultural Anoia premiarà una
persona i una entitat que s’hagin significat en la defensa de
la llengua i la cultura catalana.
Dimarts a 2/4 de 8 del vespre al
Teatre Municipal l’Ateneu.

CONFERÈNCIA
- Igualada
Acte institucional de la Diada.
“El procés de la independència
des dels municipis”. A càrrec
de Il·lm. Sr. Carles Puigdemont,
alcalde de Girona i president
de l’Associació de Municipis
per la independència.
Dimecres a 2/4 de 8 del vespre
al Teatre Municipal l’Ateneu.

DIMARTS DE DIÀLEGS

ACTES DIADA

- Igualada
Desfilada dels Miquelets des
de l’Ateneu fins la plaça de
l’Ajuntament.
Dimecres a 2/4 de 9 del vespre
al Teatre Municipal l’Ateneu.
ACTES DIADA
- Igualada
Lectura del discurs institucional, a càrrec de l’Il·lm. Sr. Marc
Castells, alcalde d’Igualada,
hissada de la senyera i interpretació de l’Himne Nacional
de Catalunya.
Dimecres a 3/4 de 9 del vespre
a la plaça de l’Ajuntament.
TALLER
- Igualada
“Exploració creativa: mòbils de
calder””. Per a nens i nenes de
6 a 12 anys
Dimecres a 2/4 d’11 del matí a
Inquiet (c. de la Torre, 36).
TALLER
- Igualada
“Ioga per a nens””. Per a nens i
nenes de 5 a 11 anys
Dimecres a 2/4 de 6 de la tarda
a Inquiet (c. de la Torre, 36).

EXPOSICIONS
DIBUIXANT SOMRIU- CATIFES DE CIMENT
El món de la rajola hidràulica.
RES
Del 20 de juny al 13 de setemGemma 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

bre al Museu Molí Paperer de
Capellades.

ELS PETITS
D’IGUALADA

es consideren “vells”.
Del 18 d’agost al 26 de setembre a la sala d’exposicions de la
Biblioteca Central d’Igualada.

que es generen a partir de 7
plaques clixé.
Del 20 d’agost al 13 de setembre a l’Empremta.

PERSONAL
LES FOTOS DEL NOI DE IGUALADA
15 personatges igualadins exDIABLES LES FOTOS
pliquen el punt de vista que

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.

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.

tenen de la seva Igualada més
personal.
Del 21 d’agost al 20 de setembre al restaurant Somiatruites.

Marilú Martínez-Ruiz i Maria
Santfores Salla Solà.
Premi IgualArt 2014. 21 gravats

viure com a ciutat.
Del 21 d’agost al 27 de setembre a la sala d’exposicions del

Museu de la Pell.

UBI SUNT?

Marc Vila.
Col·lecció de fotografies de
l’artista igualadí, que pren
com a eix el paisatge industrial
De setembre a desembre al
Teatre de l’Aurora.

50è.
ANIVERSARI
ANTONIO ARTÉS I LA D’AMNISTIA INTERARQUEOLOGIA D’UN T R A N S F O R M A C I Ó NACIONAL
Una mostra de 50 cartells de
ELS GEGANTS DE L’ANY CLIXÉ. Memòria visual i D’IGUALADA
diferents Seccions InternaciRepàs per la Igualada del segle onals sobre campanyes que
DE LA PICOR
emocional d’Igualada
XIX i la transformació que va ha liderat Amnistia en aquest
L’exposició explica la historia
dels gegants de al ciutat i recorda les vuit parelles que avui

mig segle.
De l’1 al 25 de setembre al
vestíbul de l’Ateneu.

OFERTA
5.9 kg
ULTRALIGHT SRAM RED 7.000 €

+ Pack de 200€
amb accessoris
ARA 3.000€

BICICLETES

6.9 kg
ULTRALIGHT RC ULTEGRA 3.700 €

ARA 1.800€
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Cinema
Es projecta a Montbui • Cuatro fantásticos

Superherois Marvel

Es projecta a Montbui • El secreto de Adaline

Blake Lively, més jove que mai
RAMON ROBERT.-

Blake Lively és una actriu
americana, model i celebritat,
sobretot des que va casar-se
amb l’atractiu Ryan Reynolds.
Fa fer-se molt famosa interpretant Serena a la sèrie Gossip Girl i darrerament enllaça
una peŀlícula rere altra. Ara
la retrobem a El secreto de
Adaline. Amb paper protagonista, a Blake Lively li fan costat Michiel Huisman, Harrison
Ford, Ellen Burstyn i Kathy
Baker.
En clau de drama romàntic
i fantasiós, la peŀlícula concentra el seu argument en el
personatge de Adaline Bowman, una dona nascuda al
començament del segle XX.
Gairebé per art de màgia,
quan fa 29 anys i sofreix un
accident, Adaline és agraciada amb l’eterna joventut. Des-

prés d’anys de vida solitària i
romandre amb la mateixa edat
durant 8 dècades, Adaline coneix Ellis Jones, un home pel
qual podria valer la pena perdre la immortalitat. “Pot ser

que aquesta peŀlícula sigui
reiterativa en el seu romanticisme, per moments embafadora. No és un conte de Borges. Però té encant i capacitat
d’evocació.

Es projecta a Tous • Ciudades de papel
RAMON ROBERT.-

La Marvel, la llegendària editorial dels còmics d’aventures
fantàstiques, ha trobat una
mina d’or en la producció cinematogràfica. Un darrere l’altre,
els superherois de paper van
fent el salt a la pantalla gran.
La franquícia dels Quatre Fantàstics agafa nova empenta
amb un nou capítol (en deuen
de portar ja tres o quatre, si no
anem errats), que ha estat realitzat i dirigit per Josh Trank.
Com si no hagués passat
res anteriorment, en aquesta
nova adaptació contemporània de l’equip de superherois

de Marvel, retrobem els quatre
joves inadaptats, que es teletransporten a un perillós univers alternatiu, el que els confereix estranys poders. Quan
les seves vides canvien de
forma dràstica i irremeiable,
han d’aprendre a controlar les
seves noves habilitats i treballar en equip per salvar el món
d’un vell conegut que ara s’ha
convertit en un temible enemic. La crítica americana ha
destacat el bon humor dels diàlegs i els més aviat pedestres
efectes especials. Els fans de
la nissaga ben segur que gaudiran de la pel.lícula.

Peripècies juvenils
RAMON ROBERT.-

Quentin (Nat Wolff) és un
jove amb poca sort en l’amor
que, una nit, es topa amb la
seva llegendària, inabastable i enigmàtica veïna Margo Roth Spiegelman (Cara
Delevingne) a la finestra de
la seva cambra Ella apareix
disfressada de ninja! Per si
no fos suficient, la seva antiga amiga el convenç per a
una difícil missió: venjar-se
de tots aquells que li han fet
mal. L’endemà, amb Margo

desapareguda, Quentin es
veu obligat a pair el que ha
passat i comença a buscar
pistes sobre ella.
Basant-se en una novel.la
de John Green, el director
Jake Schreier desenvolupa
una singular història d’amor i
alhora peŀlícula de peripècies detectivesques i juvenils.
Potser no és una gran peŀlícula, però se segueix amb
simpatia i deixa un agradable
gust.
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CINEMA A L’ANOIA

CUATRO FANTASTICOS

Estats Units. Aventures i ciència-ficció. De Josh Trank. Amb Milers Teller,
Kate Mara, Michael B. Jordan i Jamie Bell. Quatre joves inadaptats es
teletransportan a un perillós univers alternatiu, el que els confereix estranys
poders. Quan les seves vides canvien de forma dràstica i irremeiable, han
d’aprendre a controlar les seves noves habilitats i treballar en equip per
salvar el món d’un vell conegut que ara s’ha convertit en un temible
enemic. Adaptació contemporània de l’equip de superherois de Marvel.

IGUALADA

SANT MARTÍ DE TOUS

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

CASAL
APRENDIENDO A CONDUCIR
(12 anys)
Diumenge: 18.00
CIUDADES DE PAPEL (7 anys)
Diumenge: 19.40

EL SECRETO DE ADALINES

Estats Units. Drama romàntic i fantàstic. De Toland Krieger. Amb Blake
Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford i Ellen Burstyn. Adaline Bowman,
nascuda al començament del segle XX, adquireix als 29 anys l’eterna
joventut després d’un accident. Després d’anys de vida solitària i
romandre amb la mateixa edat durant 8 dècades, coneix Ellis Jones, un
home pel qual podria valer la pena perdre la immortalitat.

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.

APRENDIENDO A CONDUCIR

Estats Units. Comèdia. D´Isabel Coixet. Amb Ben Kingsley, Patricia
Clarkson i Grace Gummer. Wendy és una escriptora de Manhattan que
decideix treure el carnet de conduir mentre el seu matrimoni es dissol. Per
a això pren classes amb Darwan, un refugiat polític hindú de la casta sikh
que es guanya la vida com a taxista i instructor en una autoescola

PIXELS

Estats Units. Comèdia. De Chris Colombus. Amb Adam Sandler i Kevin
James. Uns extraterrestres malinterpreten les imatges de les màquines
recreatives com una declaració de guerra i decideixen atacar la Terra,
emprant aquests jocs com a models per a l’assalt. El president dels EUA
recorre llavors al seu gran amic de la infància i campió de les maquinetes
dels anys 80, Sam Brenner, qui actualment treballa com a instal·lador de
sistemes de home cinema. Caldrà salvar el planeta

CIUDADES DE PAPEL

Estats Units. Comèdia romàntica. De Jake Schreier. Amb Nat Wolff, Cara
Delevingne, Halston Sage i Austin Abrams. Quentin és un jove amb mala
sort en l’amor que, una nit, es topa amb la seva llegendària, inabastable i
enigmàtica veïna Margo Roth Spiegelman a la finestra de la seva cambra
... Disfressada de ninja! A l´endemà, amb Margo desapareguda, Quentin
es veu obligat a pair el que ha passat i comença a buscar pistes sobre ella.
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SANTA MARGARIDA DE MONTBUI-MONTÀGORA CINEMES
SALA AUDITORI
4 FANTASTICOS
Divendres:
18:25 20:35 22:45
Dissabte:
16:15 18:25 20:35
Diumenge:
16:15 18:25 20:35

SALA PETITA

22:45

EL SECRETO DE ADALINE
Divendres:
18:10 20:20 22:30
Dissabte:
16:00 18:10 20:20 22:30
Diumenge:
16:00 18:10 20:20

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ ANACLETO AGENTE SECRETO (TP)
Dv. Ds: 16:00/18:10/20:20/22:30
Dg.: 11:45/16:00/18:10/20:20/22:30
Dll a Dj.: 15:45/18:00/20:15/22:30
2/ANT MAN (TP)
Dg.: 12:00
2/ ATRAPA LA BANDERA (TP) 3D
Dv. a Dj: 16:15
2/ LOS CUATRO FANTÀSTICOS (12A)
Dv a Dj: 18:30/20:40/22:50
3/PIXELS (TP)
Dv. a Dj 15:30
Dg.: 12:00/15:30
3/ UN DIA PERFECTO (TP)
Dv a Dj: 17:50/20:10/22:30
4/ TRANSPORTER LEGACY (16A)
Dv. Ds: 16:15/18:30/20:45/22:55
Dg.: 12:15/16:15/18:30/20:45/22:55
Dll a Dj.: 16:15/18:30/20:45/22:55
5/ ATRAPA LA BANDERA (TP)
Dv a Dj: 15:45/18:00/20:15
Dg.: 11:30/15:45/18:00/20:15
5/ Y DE REPENTE TU
Dv a Dj: 22:15
6/JURASSIK WORLD (7A)
Dg.: 11.45
6/ATRAPA LA BANDERA (TP)
Dv a Dj.: 17:00/19:15
6 OPERACION UNCLE (TP)
Dv a Dj.: 21:30

7/ LOS MINIONS (TP)
Dv a Dj.: 16:40
Dg.: 11:30/16:40
7/ VACACIONES
Dv a Dj: 17:55/20:00/22:10
8/ INSIDE OUT (TP)
Dv a Dj: 15:30/17:35
Dg: 12:15/15:30/17:35
Dll a Dj.: 16:15/18:20/20:30
8/ MISION IMPOSIBLE (16A)
Dv a Dj: 19:40
8/ EXTINCTION(16A)
Dv a Dj: 22:20
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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
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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...)

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

CLÍNICA DENTAL
ANOIA

. 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

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

Més info: 654 50 97 81

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

-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

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

La vida ens dóna bons i
mals moments. Els bons es
viuen amb alegria. Però la
desaparició d’un familiar,
el trencament d’una relació afectiva o de qualsevol
imprevist
d’importància,
ens deixa abatuts. A vegades només el fet de madurar, abandonar determinats
esquemes de pensaments i
desenvolupar-ne de nous,
pot portar-nos a pensar
que, potser, la vida se’ns
ha trencat. I per superar
aquesta tràngol s’ha de
passar un dol, que és el
temps i l’espai necessaris
per adaptar-se a la nova
situació.

AUDICIÓ

ORTOPÈDIA
ALMENAR

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

SABER DIR ADÉU

Núria Torres Riba

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

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

Màster en Psicologia Clinica
i en Psicopatologia Legal i Forense
pilarpratjorba@gmail.com

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

ORTOPÈDIA

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

Col. 18704
Psicòlolga

www.movimentomediterraneo.com

ESPECIALISTES:

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

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

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

de Pilar Prat Jorba

Nutricionista al teu servei

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria,
· Implantaments

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02
IGUALADA

Consells

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

ODONTOLOGIA

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
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Però ningú li agrada patir.
Malgrat costa gestionar
el sofriment, que ens desborda, s’ha d’afrontar. Es
un tema personal. Però del
que cal parlar, perquè és
un procés on la interacció
ajuda. Començar per reconèixer que ens sentim ferits.
Que sentim dolor. Que som
vulnerables. I això ens capacita a adaptar-nos. Al cap i
a la fi, el dol no es res més
que una resposta adaptativa, on s’hi arriba per catarsis del dolor i el patiment.
Poc a poc minven les emocions desagradables de tristesa, ràbia, angoixa, apatia,
solitud, enyorament, por i
culpa. I poc a poc les peces
tornen a encaixar per encarar un nou capítol. Superar
el dol ens farà més forts,
ajudant-nos a créixer i tirar
endavant.

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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Teresa Carcasona i Parcerisas, “L’Entrepà Solidari” arriba a l’establiment
ABACUS d´Igualada
tota bondat sense malícies
Estic parlant de seixanta
anys enrere quan el desplaçament en cotxe era bastant
escàs degut al seu preu, i en
general, pels pocs recursos
per comprar-lo. Aleshores el
carrilet era el rei del transport i en els pobles que tenien estació, els dies festius, la
gent, amb molta joia, anava a
veure’l per saludar si veien algun conegut. Els nois i noies
per contemplar, si s’esqueia,
una cara bonica per enviarli un somriure molt eloqüent
amb el desig de tornar-lo/la
a veure. Era una de les distraccions d’aquell temps, dit
carrilet era el causant que
alguns diumenges, els dels
Hostalets de Pierola poguéssim contemplar i parlar amb
dues noies de Masquefa, molt
semblants de bondat i simpatia, doncs venien a visitar els
oncles de la Teresa Carcasona, dita simpatia va entrar al
cor de l’Adrià Ortiz Costa que
es traslladà a Masquefa per
poder tenir el goig de guanyar
el seu amor i ho aconseguí.

Han viscut de casats a Mas
Marquet, una masia del terme
de Piera que amb els anys,
l’Adrià, gran lluitador i encoratjat amb l’ajuda de la Teresa
i com a regal a la seva esposa li va fer construir una gran
casa a gust d’ella. Tot aquest
sacrifici l’han pogut gaudir els
seus dos fills, l’Antoni i el Josep Maria, molt semblants al
pares i després de viure prop
de cinquanta-cinc anys de feliç matrimoni, la bondat de la
Teresa ha donat el seu fruit.
Amb un moment donat ella no
es troba bé, la visita el metge, li dóna una remei i li diu a
l’Adrià: “Ara ja em trobo més
bé però tinc molta son, vaig
ha descansar”. S’adormí molt
dolçament i ja no es despertà, la bondat de la Teresa li
ha donat una mort dolça, estalviant-li una mor llarga, de
patiment per a ella i la família
i es que, diguin el que diguin
la bondat ho pot tot. Gràcies
Teresa.
Joan Pujol i Bartrolí

MISSIÓ AL CARRER: DEL 12 AL 20 DE SETEMBRE
FRATERNITAT CAPUTXINA D’IGUALADA.
Caputxins 66- 93 803 21 12 -francesc@caputxins.cat
MATINS

DE DISSABTE 12 A DISSABTE 19: Missa a les 9:00h i sortida missionera
DE DILLUNS 14 A DIVENDRES 18: Escola de vida a les 11:30h
EL DIJOUS 17 I EL DIVENDRES 18: Visita al Carmel d’Igualada
DISSABTE 19: Benedicció dels carrers amb Jesús Eucaristia

TARDES

DISSABTE 12 DE SETEMBRE: 18:00 Missa d’inici i enviament missioner
Missió al carrer amb la Mare de Déu, rosari, cants i predicació
DIUMENGE 13 de SETEMBRE: 18:00 Missa. Missió al carrer i predicació
Vespres al Carmel d’Igualada. Indulgència- el perdó
DILLUNS 14 DE SETEMBRE
18:00. Missa i unció dels malalts. El camí de la creu al carrer
DIMARTS 15 SETEMBRE
18:00 H Missa i unció dels malalts
20:00h Cinefòrum a Sant Martí de Tous
DIMECRES 16 DE SETEMBRE
18:00h. Missa. Processó amb Sant Josep
Sortida a les perifèries existencials: Solidaritat
DIJOUS 17 SETEMBRE: 18:00 Guarniment de drogodependències per la
pregària. Comunidade Cenàcolo: Representació escènica i testimonis.
20:00h. Missa
DIVENDRES 18 DE SETEMBRE: 18:00h Cristians perseguits.
Ajuda a l’Esglèsia Necessitada: conferència i testimonis. 20:00h Missa
DISSABTE 19 SETEMBRE: 18:00h La pau del cor. Conferència Sor Emmanuel
Maillard. 20:00 missa.
DIUMENGE 20 SETEMBRE: Espiritualitat ecològica: Peregrinació al
Santuari de Sentfores. Missa, dinar.
Vespres al Carmel d’Igualada. Indulgència-perdó gratuït
Esglèsia oberta: des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre amb la
presència de Jesús Eucaristia i Sagrament de la Reconciliació.

SOLIDARITAT / LA VEU

La iniciativa “L’Entrepà Solidari”, impulsada per la Fundació Roure, amb la col·
laboració de la Fundació de
l’Esperança de l´Obra Social
“la Caixa” i Abacus cooperativa, ha fet arribar a l’establiment Abacus d´Igualada del
carrer Santa Caterina, 22 un
original objecte social i útil
amb el qual es pretén recollir fons per a les persones en
situació de vulnerabilitat. Es
tracta de tovallons de roba
reutilitzable per embolicar
entrepans, que es posen a la
venda coincidint amb la campanya de tornada a l’escola.
La Fundació Roure, que treballa des de fa més de 20
anys en els barris de Sant
Pere, Santa Caterina i La
Ribera (al districte de Ciutat
Vella) de Barcelona, ajuda
persones en situació de fragilitat a través de diferents
projectes com ara un menjador social, un centre de dia o
actuacions de suport en domicilis, dutxes socials, botiga
i bugaderia solidària.
La Fundació de l’Esperança
de l´Obra Social “la Caixa”
recolza el projecte solidari fent un donatiu per ajudar
en l’elaboració d’aquests tovallons, que es venen a la
xarxa d’establiments Abacus
de tot Catalunya amb el nom
“L’Entrepà Solidari” i al preu
de 6,95 euros. Tots els beneficis obtinguts de la venda

d’aquest producte es destinaran íntegrament a la Fundació Roure, que podrà incrementar l’ajut al menjador
social que atén a persones
vulnerables.
El projecte del menjador social va néixer l’any 1998 per
garantir un àpat diari en un
espai confortable a persones
en situació de vulnerabilitat.
És obert de dilluns a diumenge, a excepció dels dies festius. Mensualment s’ atenen
a 960 persones i es serveixen 1250 àpats. Els perfils
dels beneficiaris del menjador social són famílies amb
greus problemes econòmics
així com persones que viuen
soles i que tenen necessitats
dietètiques, mèdiques i relacionals. En algunes ocasions
són persones que han tingut
vides normalitzades però que
amb la crisi i/o degut a malalties han perdut la feina i els
estalvis.
La Fundació de l’Esperança
de l´Obra Social “la Caixa”

dóna resposta a demandes
de persones del territori i fa
intervencions encaminades a
què aquestes persones puguin sortir de l’exclusió social
i puguin portar una vida autònoma. Un dels eixos de l’acció social de la Fundació de
l’Esperança és el treball en
xarxa amb les entitats socials
del barri, i un clar exemple
d’aquesta és l’actuació amb
la Fundació Roure i l’Associació Estel Tàpia, que confecciona els tovallons de roba.
Aquesta iniciativa s’emmarca en el compromís social d’
Abacus amb les comunitats
locals i els territoris on està
implantada la cooperativa,
buscant col·laboracions amb
altres agents socials i entitats a través de diversos projectes amb finalitats socials.
Un exemple és la participació que cada any realitza la
cooperativa en accions com
el Tió Solidari de Catalunya
Ràdio o el calendari solidari
Bombers amb Causa.

NÚRIA CUATRECASAS CREUS
Morí cristianament el dia 30 d’agost a l’edat de 78 anys.

La teva germana M.Teresa, nebots Núria i Ramon, renebots : Marta; Maria;
Marc i Rosa; Martí; Jana, amics i coneguts et tindrem sempre present en el
nostre record i estima. L’acte de comiat tingué lloc el passat dilluns 31
d’agost a la Basílica de Santa Maria d’Igualada.

Igualada agost 2015.
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El gourmet
Rossinyols saltats amb favetes i alls tendres

Jordi Garcia Miguel

Preparació
Netegem els rossinyols amb el mínim d’aigua possible. Si n’hi ha de grans els partim en trossos. Els escorrem i reservem.

Ingredients (1 persona)
200 g de rossinyols de temporada (frescos)
1 Pot de favetes cuites
3 Alls tendres

Netegem els alls tendres i els tallem a trossos petits.
Els reservem.
Posem una mica d’oli d’oliva en una paella, salem els
rossinyols i els posem a coure amb la paella tapada
perquè treguin l’aigua. Uns 10 minuts.
Passats els 10 minuts, hi afegim els alls tendres i les
favetes. Deixem coure uns 10 minuts més, sense tapar
la paella. Quan quasi no hi ha líquid a la paella, és que
estan llestos.

Oli d’oliva
Sal
Temps de preparació 30 min.

Ja es poden servir.

· 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

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

Restaurant

· Menú diari i festius
· Servei de carta amb
secció de tapes
· 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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4 paraules amb...
Jaume Singla.En Toni Guix acaba de tancar
la paradeta. S’ha jubilat. Ho
dic en aquest to desenfadat
perquè aquest és l’estil d’en
Toni, que no perd el bon humor
encara que ploguin bufetades.
Des d’ara el carrer del Roser
d’Igualada estarà una mica
més buit, (particularment no
crec que a “les autoritats municipals” els faci ni fred ni calor) i
una mica més trist.
En Toni Guix, optimista de
mena, ja té a punt una llarga
llista de coses que vol fer aprofitant el temps lliure que ja té.
En el moment que fem l’entrevista, és el segon dia de la
seva jubilació. És avorrit ser
jubilat?
En aquest moment encara no
ho sé. Són tan complicats els
tràmits de donar-se de baixa
de tots els serveis, de tots els
organismes, que treballo més
que abans.
Quants anys fent de perruquer?
Quaranta-set i a la meva família, entre la mare, el pare i jo
hem tingut perruqueria des
d’en fa seixanta-sis.
Cap dels seus fills ha seguit
la professió?
No. El meu pare em va donar
la llibertat d’escollir professió.
Vaig estar un any i mig fent de

delineant, però no m’agradava
posar les ratlles allà on tocava.
Prefereixo posar-les on jo vull.
Vaig dir als pares que volia
provar de treballar amb ells i ho
varen acceptar.
Als meus fills els he donat
sempre la llibertat d’escollir la
seva professió.
Què faran ara els seus clients i clientes?
És el que més greu em sap.
Estic content de fer el que vull
però em sap greu pels clients.
Pensa que n’hi ha que ja ho
eren a l’època de la meva mare.
Es pot dir que em varen veure
néixer. La darrera setmana ells
i jo hem acabat molts dies amb
llàgrimes als ulls.
Seguirà pintant?
Sí. El mes d’octubre inauguraré
una nova exposició a la Sala
Municipal d’Igualada que la
podré muntar més tranquil.
La llista d’activitats “de jubilat” previstes és llarga?
Llarguíssima. A banda de
caminar, m’agraden totes les
activitats artístiques i tinc els
néts amb els que fem diorames. La petita ja m’ha demanat
que li faci un capgròs. No descarto aprendre a tocar l’acordió
perquè la vocació musical mai
l’he poguda desenvolupar. Tinc
una llista d’activitats per arribar
a una segona jubilació. Entre
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Toni Guix

els meus fills i la Maria Dolors,
la meva dona, s’han ocupat
d’anar-me apuntant activitats
i la meva dèria ha estat anar
dient-los que no.
El seguirem veient als mercats d’art i artesania?.
Al d’Igualada sí, però no crec
que vagi a mercats fora.
Ampliarà activitat amb els
Moixiganguers d’Igualada?
En vaig ser president però ara
sóc un membre de base. Vaig a
totes les actuacions però deixo
que portin l’entitat les persones
joves i capacitades que hi ha.
Quan són les vuit del matí
què pensa?
Fantàstic. Sento les furgonetes
que descarreguen a Cal Rabell
i faig la volta al llit. Els esmorzars també són més tranquils.

Quan va prendre la decisió
de jubilar-se?
Quan vaig veure que el nucli
antic de la ciutat s’està morint
i cada vegada hi passa menys
gent. És important saber
quan has de plegar. Vénen
noves eleccions a Espanya i
et pots trobar que t’allarguen
l’edat de jubilació i et retallen
la pensió. Es mor el nucli
antic?
Opino que es va començar
a morir quan varen treure el
mercat. I des d’aleshores no
ha deixat de perdre pes. L’estocada final ha estat tancar la
majoria de carrers i posar la
parada del bus de la plaça del
Rei al Passeig. Al carrer del
Roser gairebé no hi queda
res. L’Ajuntament ens va dir
que pel setembre farà un
estudi, però jo ja no hi arribo.
Si la gent no hi passa, ni que
sigui en cotxe, no es recorden
que existeixes. Em dol veure
com mor aquest barri.
No el veig pintant postals
del nucli antic.
En faré, però sense gent.
Què els diu als clients?
Ens alegrem d’haver format
part de la vostra vida i sense
vosaltres no hauria estat possible exercir la professió. Els
estic molt agraït a tots.
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Les JERC acusen de passivitat
de la Policia Local d’Igualada en
les tres nits de barraques de la
Festa Major. Diuen que no van
actuar davant els molts delictes
que es van cometre. Furts, robatoris amb amenaça i agressions, algunes de caràcter sexual.
Demanen explicacions de les
actuacions perquè els agents,
“lluny de patrullar, dissuadir o
intervenir, es van quedar darrere de l’escenari repenjats als
cotxes sense fer res davant de
les nombroses queixes i reclamacions d’assistents i responsables de barraques. Fins i tot els
membres de seguretat privada
de l’espai els van demanar que
fossin més actius i es situessin de
manera més efectiva, però no els
van fer cas”. Es queixen perquè
les barraques “s’estan convertint
en un espai d’inseguretat per a
tothom i d’absoluta impunitat
per aquells qui volen delinquir”.
Però la policia ja no sap què fer.
Fins ara les consignes sempre
havien estat no actuar, si no era
absolutament necessari i deixar
que el civisme ciutadà fes la
resta. Però pel que sembla, si no
hi ha bastó, o la por que n’hi hagi,
la gent tendeix a la disbauxa i a
l’excés. Lamentablement sempre
uns pocs acaben perjudicant a
molts.

