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Els Prats de Rei torna 
diumenge 300 anys enrere

Tot a punt per 
una nova edició 
del RumbaKP a 
Capellades P28

Forces austricistes davant la Torre de la Manresana, als Prats de Rei, un dels llocs més emblemàtics de la Ruta 1714, que serveixen per entendre què va succeir a la llarga Guerra de Successió fa 300 anys.

Detinguda una jove de l'Anoia per fingir un segrest al Carib
P15

Ball de bastons 
a CiU i ICV pel 
conflicte de 
"La Ginesta" P10

Els Trabucaires d'Igualada, coprotagonistes 
de la "polèmica" de Cardedeu P07

Tres dies de 
torneig de 
vòleisorra a 
Piera P23

Tallers, gastronomia, campament i recreacions per a recordar 
la dura batalla de la Guerra de Successió a l’Alta Anoia

P17
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“Si cal, anirè a la presó”. La frase l’hem 
sentida aquests dies d’un important alcal-
de de l’Anoia. Pot semblar, depén de com 
es miri, un pèl demagògica i irreverent, 
però la pronunciava amb tot el conven-
ciment possible. El motiu és clar: estem 
a les portes d’un mes de setembre que 
serà, sense cap mena de dubte, decisiu 
per al futur de Catalunya, sigui quina si-
gui la successió de fets. El país s’ha con-
duit a un camí que, a mida que avancen 
els dies, es va fent més estret, envoltat 
de precipicis, i pel que caldrà ara cami-
nar segurs, convençuts i ordenats. No és 
extrany que, des de l’ANC, s’estiguin fent 
crides -a diari- per a que la Diada Nacio-
nal sigui un èxit esclatant de participació. 
Ni tampoc és rar que, des de les opinions 
contràries al procés sobiranista, es gastin 

els últims cartutxos de pressió abans de 
la traca final. Que vindrà.
El poble català té, aquest mes de setem-
bre, una oportunitat d’or per a fer valer, 
davant els ulls de tot el món, que la via 
democràtica i pacífica és útil per a can-
viar models geopolítics, just el contrari 
del que aquests dies estem veient en els 
durs conflictes internacionals que es suc-
ceeixen en els límits d’Europa i a l’Orient 
Mitjà. 
Però és en el poder polític on no ha de 
mancar la valentia de posar damunt la 
taula els instruments necessaris per no 
decepcionar milers de catalans que, des 
de les consultes populars del 2010, de-
manen ordenadament poder votar un 
canvi contundent a Catalunya. La Llei de 
Consultes que aprovarà el Parlament de 
Catalunya ha d’esdevenir un instrument 
vàlid per a poder organitzar el 9-N amb 
garanties, i hauran de ser els represen-
tants públics els qui demostrin valentia i 
coratge per executar-la, siguin quines si-
guin les conseqüències que se’n derivin. 
A efectes administratius, tindrà més im-
portància el que passi aquest mes de 
setembre, que el que suceeixi més en-
llà, perque no hi haurà novembre sense 
setembre. El camí s’estreny i és hora de 
donar-nos les mans per no caure.

No hi haurà 
novembre sense 

setembre

Oriol Càlichs, Salero de la Festa Major 
El personatge, que seguint el protocol, viu tots els actes de la 
Festa Major d’Igualada és el Salero, i enguany, aquesta figura 
ha recaigut en l’igualadí Oriol Càlichs. Representant d’una gran 
part del teixit associatiu de la ciutat, aquest cop ha estat el repre-
sentant de tota la ciutat en els actes d’una reeixida Festa Major, 
que tan sols es va veure afectada, en alguns moments, per les 
condicions climatològiques, però que va ser tot un èxit.  

Carme Chacón, ex ministre de l’exèrcit i ex diputada 
al Congrés pel PSC, ha declarat que s’afegirà a la 
Diada de ‘Societat Civil’ a Tarragona. Aquesta mani-
festació pretén ser un contrapunt a la Via Catalana 
que se celebrarà a Barcelona.

‘Manos Límpias’, el sindicat ultradretà, ha anunciat 
que es querellarà contra Carme Forcadell, presi-
denta de l’Assemblea Nacional Catalana, ANC, per 
“provocació, proposició per la sedició i subversió de 
l’ordre constitucional”. Diuen que també actuaran 
contra Artur Mas i Oriol Junqueras, després del 
Decret de convocatòria del 9-N “per prevaricació i 
desobediència de resolucions judicials”.

Luz Elena Sanín, senadora del PP per Ceuta,  va 
acusar l’expresident Luís Rodríguez Zapatero, de 
la responsabilitat que el deute espanyol superés el 
bilió d’euros, dient que “s’ha generat per pagar els 
deutes que va deixar el govern del PSOE, que es va 
gastar el que es va gastar en donacions i subvenci-
ons a ONG molt afins, a associacions de lesbianes i 
homosexuals, a Zimbàbue i a Mèxic, perquè desen-
volupés un instrument raríssim, a condonar deutes 
a Evo Morales... Sense tot això no tindríem aquest 
forat econòmic”. Ja sabem que a la política hi pot 
anar qualsevol, però les bajanades haurien de tenir 
un preu... 

El nostre compatrici, Antoni Dalmau, expresident 
de la Diputació de Barcelona, exvicepresident del 
Parlament i exregidor dels ajuntaments d’Igualada i 
Barcelona i actualment membre del consell assessor 
d’ERC, va declarar “si no hi ha consulta, la solució és 
una llista unitària. I aquesta candidatura s’hauria de 
presentar amb un programa mínim que inclogués la 
declaració d’independència”.

Josep Maria Álvarez, secretari general d’UGT a Ca-
talaunya, creu que “d’ací 10 anys ens assemblarem 
més al Marroc que a Alemanya”. Alguns ja ho veuen 
més proper.

Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO a 
Catalunya diu que “tenim unes polítiques errades per 
tirar endavant”.

Però el problema no és sempre dels altres. El ma-
teix Josep Maria Àlvarez, afectat directe per l’ERO 
d’Alstom ha dit que “no estem contents del resultat. 

Si hi ha algun lloc en que la gestió sindical s’ha fet 
malament – de manual – és a Alstom”. La majoria 
sindical en aquesta empresa és de CCOO. Quan es 
viuen les situacions de manera personal les coses es 
solen veure una mica diferents.

Ha mort Jaume Vallcorba, editor de ‘Quaderns Cre-
ma’ – en català – i de ‘Acantilado’ – en castellà – dei-
xant petja d’una feina ben feta i d’haver descobert 
escriptors com Moix, Pàmies, Serés, Solsona, Jòdar, 
Ibarz, Marquez, Maurici Pla i Moliné,  entre d’altres, 
havent fet reedicions de clàssics i de grans figures 
del pensament actual com Stefan Zweig, Kafka, Mro-
zek o novel·les de Pessoa, Simenon o Chateaubri-
and. Però especialment tornant a l’actualitat a autors 
com Ausiàs March, Josep Carner o JV Foix.

Jordi Pujol, ex president de la Generalitat, ara a l’ull 
de l’huracà per les seves declaracions del seu frau 
fiscal, ha tornat la medalla d’or que li havia atorgat 
l’Ajuntament de Barcelona. Molts també li critiquen 
això, però n’hi ha d’altres a qui s’ha demanat que la 
tornés i fan l’orni. Fins i tot en els panells lluminosos 
de l’A-2 a la sortida de Barcelona uns hackers van 
modificar els texts dels panells de tràfic posant-hi 
“que pagui Pujol!!!” 

José Maria Ansón, periodista del ‘Mundo’ ha decla-
rat que “alguns dels més sagaços agents espanyols 
investiguen a Artur Mas, sobretot entre 1995 i 1997”. 
I per acabar-ho de deixar clar diu que el president Ar-
tur Mas sap que Mariano Rajoy va a per ell, perquè 
no es pot desencadenar una operació de la mesura 
de la secessió sense comptar amb la reacció del go-
vern i dels seus serveis d’inteŀligència. Per això no 
cal ser periodista. A Espanya hi ha una llarga història 
dels serveis secrets, començant pel comisari Amedo. 
Però n’hi ha que són bons de veritat.

Per això Oriol Junqueras, president d’ERC, ha fet 
una crida “per preservar la unitat i l’objectiu del 9-N. 
Mentre les dues coses siguin compatibles, ens en 
sortirem segur”. És conscient que s’acosten mo-
ments complicats però recorda “que no s’havia arri-
bat mai tan lluny, ni tant junts”.

Miquel Iceta, primer secretari del PSC, diu que es-
pera el desencís del 9N per proposar una oferta de 
coŀlaboració al govern català “per reconduir la situ-
ació”.

El país s’ha conduit a un camí que, 
a mida que avancen els dies, 

es va fent més estret, envoltat de 
precipicis, i pel que caldrà ara 

caminar 
segurs, convençuts i ordenats
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Editorial

El personatge de la setmana

Es diu, es comenta...
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Europa té molts problemes, polítics, socials i econò-
mics. Cadascun dels estats europeus té les seves 
pròpies dificultats que venen a sumar-se al conjunt. 
Espanya és l’estat que més tensions aporta a Euro-
pa: atur, deute públic, crisi institucional, retallades, 
foses comuns, dèficits democràtics, fons de pensi-
ons en risc de fallida, tensions territorials i, sobretot 
corrupció. Molta corrupció.
Catalunya, en tant que part d’Espanya, pateix els 
mateixos mals. Tot i que els ciutadans de a peu 
-igual que els ciutadans espanyols- intentem que 
les coses millorin, no ho aconseguim per més que 
ho intentem. Els partits, els nostres partits, semblen 
treballar en determinades direccions segons el seu 
ideari, però al capdavall la lògica majoritària de l’Es-
tat, acaba per a imposar-se també a Catalunya. 
Els dos propers mesos, tots plegats hauríem 
d’aparcar totes les reivindicacions sobre les coses 
que, de moment, ens és impossible d’incidir, per a 
concentrar-nos en allò que és possible: La indepen-
dència. No es fàcil però si ho mirem és gairebé la 
única cosa que podem fer els ciutadans perquè es 
l’únic procés que no porten els partits.
Nosaltres, els catalans, que patim la corrupció i les 
retallades com tothom, poc podem fer per a modi-
ficar la situació, no ja d’Espanya, sinò tampoc de 
Catalunya. El marc institucional fa molt difícil que 
els ciutadans poguem tirar endavant cap mena 
d’iniciativa legislativa popular. En canvi el procés 
sobiranista -que es fa al marge de les institucions- 
sí que pot fer modificar l’statu quo de les relacions 
entre Catalunya i Espanya.
L’Onze de Setembre tenim una primera cita a la 
gran V baixa de Barcelona, l’èxit de la qual ens 
obrirà les portes de la consulta del 9 de novembre, 
però si la consulta finalment no és possible de fer-la 
per imposició judicial de l’Estat, caldrà recordar que 
amb 70 diputats al Parlament de Catalunya es pos-
sible fer una Declaració Unilateral d’Independència. 
Avui per avui és més fàcil declarar la Independèn-
cia, que reunir els 220 diputats a Las Cortes per a 
modificar la Constitució per a fer-hi cabre un Estatut 
d’Autonomia més ampli.
Repassant hemeroteca -el paper no menteix- he 
trobat una proposta de Don Mariano Rajoy Brey 
quan feia oposició: “Propondremos un Referèndum 
en toda España, contra el Estatuto de Cataluña”. 
És xocant veure com el mateix que avui es nega 
en rodó a una consulta a Catalunya, defensava un 
referèndum en contra.
L’endemà de la consulta del 9-N, sigui quin sigui 
el resultat, els problemes de l’atur, la corrupció, les 
retallades... hi continuaran essent. Per tant concen-
trem-nos ara -els propers 73 dies- a lluitar per la 
llibertat que ens doni les eines per acabar amb la 
corrupció, reduir l’atur i fer impossibles més retalla-
des. Ara és l’hora de fer el pas endavant. 

Ara és l’hora

JAUME SINGLA 

A peu pla.

EL CONTE
Chaucer. Geoffrey Chaucer va escriure els 
Contes de Canterbury durant el segle XIV. Avui es 
considera la millor obra de la literatura anglesa de 
l’edat mitjana. Expliquen relats de pelegrins que ana-
ven de Southwark a Canterbury, per visitar la tomba 
de Thomas Becket que havia estat assassinat pel 
seu amic el rei Enric II al no plegar-se als dictats del 
poder reial. Cada nit, en fer-se fosc, cada un dels pe-
legrins de la comitiva  – eren set dones i tres homes 
– havia d’explicar-ne un. I m’agradaria extreure’n un 
que està en línia amb els darrers publicats.

Enric havia estat condemnat a mort pel rei. Només 
se salvaria si era capaç de descobrir quin era el de-
sig més gran de les dones. Però per molt que pre-
guntava era incapaç de trobar la resposta. Cada una 
a qui li posava la qüestió li deia una cosa diferent. 
Desesperat va anar a veure a una bruixa revellida i 
lletja, però amb fama de sàvia. Aquesta li va dir que li 
donaria la solució si li prometia que li pagués amb el 
que ella li demanés. L’Enric va pensar que era millor 
acceptar aquest preu que perdre la vida. I la bruixa 
li va explicar que manar era el que les dones més 
volien. I el noi així ho va transmetre al rei. Aquest va 
quedar pensatiu i va validar-ho amb totes les dones 
de la cort i del poble. I totes hi van venir d’acord. El 
que més volien és manar. Per això li va perdonar la 
vida.

Content per haver-se lliurat de que li tallessin el cap 
va anar a veure la bruixa per complir la seva pro-
mesa. “El que vull és que et casis amb mi” li va dir 
aquesta. Però ell no va fer cap mal gest i li respongué 
“El que tu vulguis”. Després de la boda ella li digué: 
“Prefereixes una vella com jo, que et sigui sempre 
fidel només a tu, o preferiries que em convertís en 
una jove i formosa, simpàtica i atractiva, però que 
compartís la seva vida amb altres?”. I ell mirant-la 
amb tendresa li va respondre “El que tu vulguis”. I 
aleshores la bruixa es convertí en una dona merave-
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llosa que li va dir “la teva resposta mereix un premi, 
em tindràs per sempre”. I ambdós van viure en un 
món de felicitat i harmonia. Ella tenia el poder i l’exer-
cia amb naturalitat. Es desfeia per satisfer-lo perquè 
l’havia entès com mai abans ningú ho havia fet. I ell 
era feliç amb les seves atencions. Mai les coses són 
del tot blanques o negres. La convivència no significa 
l’acceptació dels capricis de l’altre, sinó de les capa-
citats que cadascú té. 

Afortunadament avui ja no es planteja qui guanya 
més diners, ni qui ha de fer les feines de la casa. Són 
quefers que es distribueixen de la millor manera pos-
sible, A vegades les fan uns i a vegades els altres. O 
es cerquen ajuts fora del cercle familiar. L’ambient de 
treball, de les amistats obren molts espais de con-
vivència on la gent s’ha d’encaixar sense perdre la 
seva pròpia personalitat. I en aquests cercles hi ha 
molts punts de contacte. A vegades comporten gelo-
sies en altres, perquè envaeixen territoris que es cre-
ien particulars. I quan es parla de fidelitats, sovint no 
es tenen en compte les llibertats individuals. Aquelles 
zones que a vegades es comparteixen amb alguns i 
no amb altres. Coses que es comparteixen amb unes 
persones i que no es confiarien a d’altres. Preguntes, 
converses, pensaments, projectes, pors... Multitud 
de facetes que la vida ens va incorporant. I no cal 
que s’hagin d’aportar a totes les relacions. Un proble-
ma de feina potser requereix un tractament diferent 
que un dubte en l’educació dels fills o com tractar una 
relació de parella. Els cercles en els que ens movem 
estan en continu moviment. Moltes interseccions que 
s’obren i tanquen a diverses opcions al llarg de la 
vida. Emocions que es converteixen en concrecions 
meravelloses o en malsons contra dels que s’ha de 
lluitar. Però com sempre la resposta a tot està a l’in-
terior d’un mateix.  

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

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

ET REFORMEM 
EL BANY COMPLET

CANVIA LA BANYERA PER UN 
PRÀCTIC PLATDE DUTXA!!!

AIGUA-GAS - ELECTRICITAT-
CALEFACCIÓ - A.CONDICIONAT
MANT. INDUSTRIAL - E.SOLAR

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

Tel. 93 809 61 30 
www.senagua.cat

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

Brian i Carme Stack

Tel. 93 804 00 21
93 807 80 48

www.nonameschool.com
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LOTTO 6/49
· Dissabte 23/08/2014

2-14-29-38-45-48
Complementari: 44
Reintegrament: 9

· Dimecres 27/08/2014
9-13-15-25-29-34

Complementari: 37
Reintegrament: 7

TRIO
· Dijous 21                 523  
· Divendres 22          907
· Dissabte 23       734
· Diumenge 24          031
· Dilluns 25               598
· Dimarts 26       449
· Dimecres 27      188

ONCE
· Dijous 21              17684
· Divendres 22       76827
· Dissabte 23    17577
· Diumenge 24       06611
· Dilluns 25            65866
· Dimarts 26    33417 
· Dimecres 27    97788

· Dijous 21   2-6-8-21-26-43  C: 18  R: 5
· Dissabte 23  3-18-27-28-32-45 C: 23  R: 0

· Diumenge 24   2-6-7-24-27  Núm. clau: 7 

· Dimarts 26  10-22-36-45-48  Estrellas: 4/11

AGOST
29: Sabina. Verònica
30: Fèlix. Gaudència. Beata Joana Jugan
31: Ramon. Arístides. Vicenç. Rufina
1: Lleïr. Gil. Llop
2: Antoní. Raquel. Íngrid
3: Cinta. Gregori. Sàndal. Basilissa
4: Moisès. Bonifaci. Rosalia

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

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

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

Al nostre company, Lluís
•• COMPANYS DE L`AJUNTAMENT 

DELS HOSTALETS DE PIEROLA

Estimat Lluís, a l`Ajuntament encara no 
ens fem a la idea que ja no tornarem a 
sentir el motor de la teva cadira corrent 
pels passadissos, que ja no sentirem 
aquella veu tan especial que tenies, que 
ja no ens faràs somriure de bon matí quan 
ens explicaves una anècdota de les teves 
o un acudit una mica pujat de to. Encara 
tenim l`esperança que et veurem arribant 
amb els diaris a sota el braç, o tapat fins 
les orelles amb aquelles gorres de llana 
que portaves a l`hivern i que amb prou fei-
nes et veiem els ulls.
Has marxat sense poder-nos acomiadar, 
els dies van passant lentament, i en silenci 
tots pensem que d`un moment a un altre 
et sentirem parlar, riure o rebrem una tru-
cada teva donant-nos algun encàrrec.  
El teu lloc segueix buit, tots el mirem i et 
recordem i ningú s`atreveix a tocar les co-
ses que vas deixar dies abans.
Però tot i la tristesa que sentim, quan par-
lem de tu no podem deixar de somriure 
recordant que sempre estaves content, el 
teu optimisme i les teves ganes de viure 
ens fa pensar que viure és un regal i que 
cal valorar en cada moment aquest regal, 
i que tu ho vas fer i vas aprofitar cada mo-
ment per ser feliç i fer feliç a tots els qui 
vam tenir la sort de compartir amb tu uns 
anys de la teva vida. 
Allà on siguis segueix fruint del moment, 
com ho vas saber fer aquí. 
Petons.  

Igualada al Món
•• JOSEP MARÍ i LLACUNA

Acostuma a ser una tradició que els igua-
ladins venen en massa a escoltar el pregó 
que és un dels actes principals de la Festa 
Major. 
Enguany, si bé el títol ens donava una 
vaga idea del contingut de l’argument 
aquest, era pràcticament desconegut. 
De la mà del fictici periodista Bertomeu 
ITV varem gaudir d´un pregó original, 
innovador i sobretot amb una exceŀlent 
coordinació relacionant el directe i les en-

trevistes gravades prèviament, tot i que 
simulaven que eren en directe.
A les acaballes, l’artífex principal l´home 
visible  -Pep Farrés- va llençar-nos un 
missatge optimista -referent a Igualada- 
d´aquells que deixen petjada;  NOMÉS 
ENS L´HEM DE CREURE.
I aquí podríem posar la cirereta final al 
pastís. Una vegada més  va quedar palès 
que tenim gent molt bona a Igualada i –en 
el futur- no hi ha cap necessitat de buscar 
pregoners forans.
Un afegit, suggeriment i proposta pel 
proper any al regidor de cultura i festes. 
Dintre dels més de 125 actes que tenen 
lloc, seria bo donar un reconeixement 
al regidor que va impulsar –fa un grapat 
d´anys- aquesta renovada i participativa 
Festa Major i especialment la idea de les 
cinc places: Josep Ramon Gumà.
Felicitats al consistori igualadí i molt con-
cretament a tots els que van participar en 
aquest pregó; IGUALADA AL MÓN. 

Més abusos a Ryanair
•• MARTA MERCADÉ i ISANT

El passat dijous 14 d´agost en Clément, 
un jove francès de 16 anys que viatjava 
sol,  havia de volar cap a París (Beauvais) 
amb el vol de Ryanair FR6355. Al moment 
de facturar, ens van dir que hi havia una 
incidència i que havíem de passar per la 
seva oficina. Allà ens van dir que el nom 
del passatger que constava al bitllet no 
estava correcte, que hi faltava una lletra 
al nom i que, per tant, no coincidia amb 
el DNI .Ens ho van arreglar, ens van se-
gellar el bitllet i ens van dir que ja podíem 
tornar al taulell de facturació, que ja esta-
va arreglat. Va facturar amb normalitat,li 
van donar la targeta d´embarcament, (on 
constava el seu nom correcte, igual que el 
del DNI) i va marxar.
En Clément va passar tots els controls de 
seguretat. La sorpresa va arribar  mentre 
esperava ja a la porta, a punt d´embarcar. 
Una treballadora de Ryanair li va dir que 
com que hi havia hagut un canvi de nom, 
si no pagava 70 euros, no podia agafar el 
vol. Ell li va mirar d´explicar, amb la difi-
cultat afegida de fer-ho en una llengua es-
trangera, que no era un canvi de nom, sinó 
que faltava una lletra i els seus companys 

de la oficina ja ho havien arreglat. La tre-
balladora de Ryanair anava insistint que a 
l´ordinador li constava un canvi de nom i 
que havia de pagar o no volava.
En Clément, un menor d´edat ,no portava 
prou diners. Tampoc no disposava de mò-
bil. Va suplicar que li permetessin fer una 
trucada. No el van deixar. El més greu, és 
que la treballadora de Ryanair li va agafar 
la seva targeta d´embarcament i li va estri-
par. Sí, la va estripar i llençar a la paperera 
davant els ulls incrèduls d´un jove que no 
entenia res de res. El van deixar a la sala 
d´embarcament i ni tan sols li van dir què 
podia fer o on havia d´anar.
Ell no entenia res i jo tampoc. Em va trucar 
una noia molt amable d´AENA per expli-
car-me que en Clément estava sol i molt  
preocupat a l´aeroport i que li havia dema-
nat ajuda.
La resta és fàcil d´imaginar. Vam tornar 
a l´aeroport i vam comprar un bitllet per 
l´endemà (per cert, ell havia pagat 170 
€ per un bitllet d´anada i tornada. El del 
dia següent, només de tornada va costar 
265,99 €)
Evidentment hem posat una denúncia a 
Ryanair i també hem emplenat el full oficial 
de queixa de la Generalitat de Catalunya.
Sens dubte, en Clément recordarà de per 
vida  aquest lamentable tracte rebut.  No 
sé si li abonaran l´import del nou bitllet i 
li donaran cap mena de compensació (un 
dia més d´allotjament, peatges autopista, 
gasolina…), però el que està clar és que 
no podran de cap manera reparar el mal 
tràngol que en Clément,  els seus amics i 
familiars vam  passar.
Jo ho tinc clar : no volaré mai més amb 
Ryanair. I desitjo que les autoritats perti-
nents actuïn amb contundència davant 
fets com aquest. 

Festa Major, amb nostàlgia
•• JOSEP ELIAS i FARRÉ

Enguany, els organitzadors de la Festa 
Major, s’han decantat per a fer reviure 
l’ambient  ciutadà del segle XX. Ha estat 
com obrir un bagul dels records, o com 
mirar un àlbum de retrats de l’època. Això 
és bo. Recórrer les pàgines dels orígens 
és elemental per a no perdre les identitats.
Per aquest motiu, hom ha pogut donar una 

ullada a la nostra història recent, mitjançà 
un conjunt d’elements que han proporcio-
nat una perspectiva sobre la Igualada del 
segle passat, amb un caire nostàlgic dels 
reculats temps, amb un fons de càrrega 
sentimental per aquella gent que encara 
va viure aquelles anyades i obrint els ulls 
a les joves generacions per tal de que sà-
piguen quelcom d’aquella vida igualadina.
Des de l’auca del 1952, passant per les 
visites guiades a la Cotonera Igualadina,  
fins a les  exposicions dels 120 anys de 
Cal Font, les d’anuncis i cartells festama-
joners, i la recuperació de la maquina de 
tren a vapor, s’ha tingut ocasió de reviure 
el pretèrit local, des d’una manera activa 
i fins i tot, pedagògica, que ha estat molt 
ben acollida pel públic que ha agraït, amb 
la seva presència, tota aquesta evocadora 
moguda cultural i social.
Potser, però, no es valora encara prou tota 
la tasca que suposa tot aquest muntatge. 
Cal pensar en les hores i hores esmerça-
des en el projecte, fins a convertir-lo en 
realitat. Tot un enrenou i un esforç que cal 
aplaudir. Un cop més s’ha evidenciat que, 
a Igualada, tenim funcionaris que funcio-
nen i que trenquen l’estereotip que es té 
de la gent que treballa per les adminis-
tracions públiques. Des de la Biblioteca a 
l’Arxiu Comarcal, passant pel departament 
municipal de cultura (IMC), hom pot com-
provar amb quina iŀlusió i zel s’han ende-
gat aquestes mostres que serveixen per a 
donar-nos compte de les transformacions 
que s’han produït a casa nostra. Hem vist 
- molta gent encara les recorda - fabriques 
que ja no existeixen, indústries que han 
desaparegut, comerços que ja no tenen 
portes obertes. Sense oblidar el passat, 
cal, però, sentar unes bases per a poder 
consolidar l’esdevenidor per a la gent que 
viu i treballa a Igualada.
Felicitem a Josep Miserachs, regidor 
de Cultura, per haver-nos proporcionat 
aquestes mostres d’unes vivències ciu-
tadanes testimonials, no molt llunyanes. 
L’encoratgem, però,  a que hom pugui al-
birar un pervindre engrescador de cara a 
anys venidors.
Esperem que la nostàlgia d’aquest any, es 
converteixi en iŀlusió i esperança consoli-
dada.

Dia 29: FÀTIMA. Av. Pietat, 25
Dia 30: PAGÈS. Pau Muntades, 58
Dia 31: BAUSILI. Born, 23/ CREU. Pl. Creu, 7
Dia 1: SINGLA. Pujades, 47 
Dia 2: JUVÉ. Av. Montserrat, 27
Dia 3:  TORELLÓ. Pg. Verdaguer, 82
Dia 4: ADZET. Av. Barcelona, 9

cartes al director
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LA INSUFICIÈNCIA VENOSA 
GONADAL FEMENINA O VA-
RIUS UTERINES

Les varius uterines o síndro-
me de congestió pelviana, 
conegut popularment com 
“varius a la matriu”, és un con-
junt de símptomes en forma 
de dolor crònic a la zona ab-
dominal baixa, que empitjora 
amb l’ovulació i durant el pe-
ríode premenstrual en dones 
en època fèrtil, amb un o més 
embarassos.
La síndrome de congestió pel-
viana és deguda a l’aparició 
de varius als òrgans genitals 
interns femenins com els ova-
ris o l’úter, degut a la incapa-
citat de les venes ovàriques i 
uterines de recuperar el seu 
calibre i longitud normals des-
prés d’un embaràs, quedant 
una insuficiència venosa en 
tot el conjunt de venes gona-
dals i comportant-se com au-
tèntiques varius.

Quins signes i símpto-
mes s’observen?
En un inici són les molèsties 
que obliguen a consultar fre-
qüentment amb un ginecòleg, 
per menstruacions doloroses 
i abundants, amb alteracions 
de la periodicitat d’aquestes 
i progressant a continuació 
amb hemorroides, varius vul-
vars, varius de desenvolupa-
ment atípic  a les cames, dolor 
lumbar no relacionat amb pro-
blemes osteoarticulars de co-
lumna, pesadesa crònica peri-
neal i fins i tot dolor postcoital.

Quines complicacions 
pot donar la Síndrome de 
Congestió Pelviana?

Problemes de fertilitat amb la 
conseqüent dificultat de nous 
embarassos i el desenvolupa-
ment d’insuficiència venosa 
als membres inferiors amb 
varius d’origen perineal i de-
senvolupament de dolor, in-
flor, pesadesa i tota la resta de 
trastorns derivats de la insufi-

ciència venosa superficial.

Com es diagnostiquen 
les varius uterines?
Inicialment es poden fer una 
ecografia abdominal cercant 
en aquesta zona les dilataci-
ons varicoses i, unit als símp-
tomes, sospitar el problema 
però per tal de poder fer un 
diagnòstic de certesa s’ha 
de realitzar una Angio Res-
sonància Magnètica Nuclear 
en la qual apreciarem en tota 
la seva exactitud el nombre, 
mida i distribució de les varius 
uterines i ovàriques.

Què es feia antigament 
per tractar aquest proble-
ma circulatori?
En el seu inici, i inclús avui en 
dia, encara hi ha un percen-
tatge molt elevat que no es 
diagnostica ni es tracta, con-
demnant a la dona a patir un 
problema totalment curable.
Clàssicament s’han tractat 
amb antiinflamatoris i veno-
tònics que únicament alleu-
gen les molèsties mentre es 
prenen, però no resolen res. 
El tractament que s’utilitza-
va als casos més greus era 
una resecció total de l’uter i/o 
ovaris per cirurgia abdominal 
clàssica, introduint-se posteri-
orment per via laparoscòpica, 
que permetia lligar el naixe-
ment de la insuficiència al ni-
vell de la vena ovàrica esquer-
ra, aconseguint així només 
millores parcials.

Cóm es tracten avui en 
dia les varius uterines?
Fa  ja més de dotze anys que 
es va introduir per al tracta-
ment definitiu i resolutiu de 

les varius que causaven tots 
els símptomes de la congestió 
pelviana la tècnica del catete-
risme per via venosa, en una 
sala de radiologia (no a la sala 
d’operacions), amb una peti-
ta infiltració d’anestèsia local 
a la pell a nivell de l’engonal, 
bloquejant i tancant des de 
dins totes les venes i varius 
de matriu i ovaris, a ambdós 
costats, eliminant el flux que 
suporten i cessant totalment la 
gran pressió a la qual estaven 
sotmeses, desapareixent per 
tant els símptomes de dolor i 
el desenvolupament de noves 
varius.

Quins resultats s’obte-
nen?
La nostra experiència i l’expe-
riència a nivell mundial des de 
fa més de deu anys constata 
que el tractament per obli-
teració varicosa uterina per 
cateterisme venós ambulato-
ri corrobora que la millora o 
desaparició dels símptomes i 
signes de la clínica del Síndro-
mes de Congestió Pelviana és 
superior al 92% i de forma re-
solutiva, presentant d’aquesta 
manera doncs, un gran avanç  
no només en el resultat sinó 
en la gran comoditat i falta 
d’agressivitat mèdica i quirúr-
gica del tractament.

Per què les varius uteri-
nes acostumen a desen-
volupar varius a les ca-
mes?
Perquè existeix una conne-
xió directa entre els plexes 
venosos uterins i la xarxa 
venosa superficial de les ca-
mes. S’aprecien varius que 
freqüentment no provoquen 

UNITAT DE CIRURGIA LÀSER DE VARIUS
POLICLÍNICA IGUALADA

Carrer de Carretera de Manresa, 57 - Tel. 93 804 37 48 - Igualada
www.laservarices.com

www.angiovascular.com

Dr. Xavier Puncernau Folch
ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR DEL 

CENTRE MÈDIC TEKNON (Barcelona)

insuficiència venosa, però es 
desenvolupen sobretot en 
cares internes i posteriors de 
les cuixes i inclús fins als pan-
xells, arribant fins i tot a tenir 
gruixos importants i podent 
existir dolor i molèsties com si 
es tractés d’una síndrome va-

Preguntes i respostes més freqüents en les malalties 
circulatòries arterials, venoses i limfàtiques

ricosa habitual. El tractament 
de les varius perineals sense 
insuficiència de safenes és 
el mateix que les varius anti-
estètiques: làser transdèrmic 
per a les més petites i escle-
rosi amb o sense escuma a 
les de major grandària.
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Sí volem un futur millor per al nostre país i per a tota 
la nostra gent, pocs dies abans de l’11 de setembre 
del 2014 tenim davant nostre una nova oportunitat 
per a demostrar-ho.
Amb el missatge “Units per un país nou”, l’Assem-
blea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han tor-
nat a convocar al país per tal que fem un gran 11 
de Setembre, una diada que torni a fer emmudir els 
qui voldrien que res no canviï, que enviï un missatge 
nítid a Europa i al Govern espanyol, recordant-los 
que tenim una data innegociable a l’horitzó: el 9 de 
novembre.
Cada persona que es queda a casa és una victò-
ria de l’estatus quo, dels poders dominants actuals. 
Cada persona que decideix anar a aquesta nova 
gran mobilització és un gra de sorra més, un pas 
més, cap a poder iniciar ben aviat el procés constitu-
ent d’un nou Estat, d’un nou país, més just, amb més 
igualtat, i on la gran majoria de persones hi puguin 
viure millor.
Tal com ha dit fa uns dies l’Oriol Junqueras, “la ciu-
tadania ha de deixar clar que no està per orgues ni 
romanços, que s’ha de complir la voluntat democrà-
tica i que els partits som aquí per això, per respondre 
i respectar la voluntat de la ciutadania. “Pacta sunt 

Un 11-S per a reforçar el 9-N: 
les urnes als col.legis electorals

JOSEP MARIA PALAU i ARNAU ·    @josepmariapalau

servanda”, és  a dir que els acords hi són per com-
plir-los, no per especular-hi frívolament. A aquells 
que no estiguin a l’altura del moment, la història 
els jutjarà; no és el moment de dubtes ni de vacil·
lacions. En cap cas acceptarem sotmetre la nostra 
voluntat de votar, la nostra set de justícia i fam de 
llibertat, a l’arbitri d’un grup de magistrats designats 
a dit pel PSOE i el PP, mai. Perquè si fos així ja no 
caldria haver començar aquest camí, ja sabem com 
les gasten; respectuosament, el Tribunal Constituci-
onal que digui el que vulgui.”
Penso que és ben bé així. Els governants de Catalu-
nya no haurien dubtar quan els poders de l’Estat es-
panyol ens prohibeixen aquest exercici democràtic. 
Sortosament, ara conflueixen en un mateix objectiu, 
la voluntat de la majoria dels seus representants le-
gítims al Parlament i la voluntat de la majoria dels 
ciutadans que s’expressa amb mobilitzacions al car-
rer. Som a punt de convocar una consulta legal se-
gons la llei de consultes catalana i és una consulta 
acordada perquè és el fruit d’un amplíssim consens 
social i polític. El 9 de novembre a les 8 del matí hi 
ha d’haver les urnes posades als col.legis electorals.

Som a punt de convocar una consulta legal 
segons la llei de consultes catalana i és una 

consulta acordada perquè és el fruit d’un 
amplíssim consens social i polític a Cata-
lunya. El 9 de novembre a les 8 del matí hi 
ha d’haver les urnes posades als col.legis 

electorals.

Ànim, segons el DIEC, és volença, intenció, coratge, 
esperit, de fer una cosa; desànim és la seva man-
cança. Fatiga, segons el mateix glossari, és l’estat 
d’exhauriment o grossa disminució de forces, de 
pèrdua de potència, produïts per un treball excessiu. 
Fi de les cites.
Estem desanimats o fatigats els sobiranistes? Això 
diuen els que no ens estimen, els ajuntalletres de la 
premsa mesetaria com l’ABC, El Mundo o La Razón; 
els cridaires dels mitjans més carques, com els de la 
Conferencia Episcopal Española, i fins i tot gent de 
casa que havien sigut catalanistes com els del PSC, 
però que ara... ja no saben ni ells què són. Diuen 
que el desànim s’ha apoderat de nosaltres i la fatiga 
se’ns nota perquè ja no tenim empenta. I una merda! 
Tot i que els meus pares em renyaven quan de cria-
tura utilitzava aquesta expressió tan contundent, no 
m’he pogut estar d’usar·la.
Anem a pams. De fatiga n’hi ha, no ens enganyem; 
hi ha fatiga, en la accepció de cansament, perquè 
treballar cada dia picant pedra, anant a buscar sig-
natures plantant taules per tots els recons, explicar 
el procés sense deixar porta per trucar pesa, però 
no en el sentit d’avorriment, d’esgotament moral sinó 
físic. Dedicar hores, la majoria robades a la família, 
el lleure i la son desgasta, però hi ha una cosa que 
és reparadora: dormir, ni que siguin menys hores de 
les habituals.

Jo feia temps que no dormia tan bé. És allò que di-
uen del descans reparador després d’haver defensat 
una bona causa. No diré que dormi com un nadó, 
entre altres coses perquè els nadons es desperten 
cada quatre hores plorant. No, dormo bé com una 
persona satisfeta d’haver fet una feina en la que crec 
i em desperto content i amb ganes de tornar a la 
feina, i sé que a la majoria de companys de la ANC, 
d’OMNIUM i totes les organitzacions que treballen 
per la causa tenen les mateixes sensacions.
Treballar en positiu proporciona aquesta mena d’en-
dorfines, en canvi els que ho fan en negatiu —no 
es pot votar, això és il·legal, prohibirem...— se’ls va 
quedant una ganyota lletja que fa que acabin tots 
amb cara de Rouco Varela, i m’excuso per l’insult.
Conclusió: als nacionalistes espanyols ja els agra-
daria que els que creiem en la democràcia i pensem 
que la veu del poble s’ha d’escoltar, estiguéssim 
desanimats i fatigats. Estan de pega i ensopegaran 
amb allò que diu la dita catalana. Cansats sí, cada 
vespre pel que hem treballat, però l’endemà al matí 
animats per tornar-hi, frescos com una rosa. I ho 
demostrarem anant amb cara de satisfacció a la v 
baixa del dia 11, vestint les samarretes vermelles o 
grogues en funció de la fila en que ens haguem ins-
crit perquè, ja us heu inscrit, oi?

Ànim !
JOSEP MARIA RIBAUDÍ 
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Com no podia ser d’una altra 
manera, l’Anoia s’ha mobilit-
zat a través de l’Assemblea 
Nacional Catalana i entitats 
compromeses amb el país per 
tenir un paper decisiu a la V de 
l’11 de setembre a Barcelona.
43 busos plens, que surten de 
21 pobles, a més del servei 
de tren, que conduiran (en xi-
fres de dimecres 27) almenys 
3.600 persones a Barcelona, 
al tram 49, entre Viladomat i 
Calàbria, molt aprop de la pla-
ça Espanya. L’ANC té cons-
tància de més gent que s’ha 
apuntat per lliure a araeslho-
ra.cat i anirà a aquest mateix 
tram o altres. Les inscripcions 
són obertes fins el mateix dia 
11 de setembre.

Actuacions al tram 
de l’Anoia, el 49
A la cruïlla del tram de l’Ano-
ia actuaran els Moixiganguers 
d’Igualada alçant pilars simul-
tàniament amb la resta de co-
lles participants, una setante-
na de tot Catalunya.
De l’Anoia hi ha entitats molt 
diverses que també portaran 
els seus membres i imatgeria 
per animar la festa: gegants, 
capgrossos, bastoners... tot-
hom hi és benvingut. Mem-
bres de corals anoienques for-
maran part del gran cor situat 
al vèrtex de la V, a la plaça de 
les Glòries. Des de l’organitza-
ció es demana que tothom qui 
vagi a la V s’inscrigui.
La V de Barcelona és la terce-
ra convocatòria que fa l’ANC 
consecutiva i malgrat pugui no 
semblar així a molta gent, és 
un projecte més ambiciós que 
els dos darrers anys. “Hem 
d’aconseguir que 75 trams 
dels dos carrers més amples 
de Barcelona estiguin el mà-
xim de plens, no ens en quedi 
cap a mitges i puguem fer el 
mosaic de la senyera”, expli-
quen des de l’Assemblea.
Les inscripcions es poden fer 
a través de les assemblees 
territorials de l’ANC, omplint 
el formulari al web araeslhora.
cat o al telèfon 902891114. El 
formulari s’ha anat simplificant 
i facilitant i contràriament al 
principi ara és senzill inscriu-
re’s fins i tot des del mòbil. 
Tothom anirà a la V amb una 
franja preassignada al seu 
tram, això vol dir que ocupa un 
espai en una de les nou barres 
de la senyera. Qui no sàpiga 
la seva franja pot esbrinar-la 
a araeslhora.cat, consultar 
la inscripció. Es demana que 

Mobilització general per a la Diada

Els trabucaires de Cardedeu, disparant davant la casa del polèmic regidor del PP. Al costat, els Trabucaires d’Igualada.

anem amb samarreta groga o 
vermella per poder formar el 
mosaic.
Tots els dubtes que tingueu els 
resoldreu a la pàgina araesl-
hora.cat o adreceu un correu 
a nuriava@assemblea.cat, de 
Núria Vinyals, la representant 
de l’Anoia al secretariat naci-
onal de l’ANC i que forma part 
de la comissió organitzativa 
de la V.

La “V”, a partir de les 4
La convocatòria és a les 4 
de la tarda per començar a 
organitzar la senyera i col·-
locar-nos a lloc. A les 17.14 hi 
haurà els parlaments i actua-
cions des dels tres escenaris 
col·locats al vèrtex de la V i 
els extrems. Es calcula que 
als volts de les 6 de la tarda 
finalitzi la concentració. A les 
7 de la tarda, al passeig Lluís 
Companys es clou la convoca-
tòria amb el concert organitzat 
anualment per Òmnium Cul-
tural i que enguany, coincidint 
amb la quinzena convocatòria 
compta amb Pets, la Gossa 
Sorda i Sanjosex.
En la V també es reuniran els 
10 murals que previ a la Dia-
da i setmanalment s’han anat 
estenent a totes les regions de 
Catalunya i que interpel·len lí-
ders internacionals per fer-los 
coneixedors del procés que 
està vivint Catalunya.
Sota l’eslògan, “Sr. President, 
Catalunya votarà llibertat el 9 
de novembre” es demana su-
port a la lluita pacífica i reco-
neguda pel dret internacional 
a l’autodeterminació. Barak 
Obama, Angela Merkel, el 
Papa Francesc, entre d’altres 
han estat protagonistes a pla-
ces i indrets variats.

1.800 autobusos 
de tot el país
A l’ANC  hi ha inscripció d’uns 
1500 autobusos de tot el país, 
tot i que es calcula que la xi-

fra arribarà als 1800. S’estan 
habilitant zones d’aparcament 
properes als trams assignats, 
però la dificultat és gran.
Es recomana a tothom que 
no hagi reservat plaça de bus 
que hi vagi amb els Ferrocar-
rils de la Generalitat.
Encara queden tiquets habili-
tats especialment per aquest 
dia. Hi haurà freqüència de 
pas com un dia laborable i 
combois especials en hores 
puntes d’anada i tornada. Val 
8 € anar i tornar. Es poden 
encarregar a través de l’adreç 
ffcc11sanoia@gmail.com o a 
través de les assemblees ter-
ritorials de l’Anoia.

Comboi de ciclistes 
des de l’Anoia
Ha sorgit la iniciativa Pedalem 
per la independència. Es trac-
ta d’un grup de ciclistes que 
han fet Via des de Catalunya 
cap a Brusel·les en bicicleta i 
tenen previst arribar l’11 a Bar-
celona. Per la diada, des de 6 
punts del país sortiran colles 

ciclistes per arribar a la V. Tota 
la informació és a http://peda-
lemperlaindependencia.cat.
Passaran per l’Anoia i es cal-
cula que seran a Igualada a 
les 10 del matí, a la plaça de 
l’Ajuntament. Tothom qui vul-
gui s’hi pot apuntar i donar 
representació a l’Anoia. Per 
inscripcions, aneu a la pàgina 
de referència.
Les persones que vulguin anar 
amb cotxe particular tindran 
moltes dificultats per aparcar 
perquè hi haurà moltes zones 
reservades pels autobusos. 
Es recomana no entrar a Bar-
celona o intentar aparcar lluny 
de la V.

Actes previs
La celebració de la Diada a 
l’Anoia es porta a terme a 
molts municipis i per això els 
actes institucionals propis de 
cada poble es combinen no-
vament amb la sortida dels 
busos.
El dia abans hi haurà marxa 
de torxes a molts pobles de 

l’Anoia, en ocasions combinat 
amb algun concert o altres ac-
tivitats. 
El dia 10 a la tarda o el dia 11 
al matí a gairebé tots els ajun-
taments de la comarca es fa-
ran concentracions descentra-
litzades que consistiran en el 
lliurament dels compromisos 
pel dret a decidir de les enti-
tats locals als seus represen-
tants a l’Ajuntament. Aquests, 
els recullen i es comprometen 
a fer-los arribar al Parlament 
de Catalunya en un acte so-
lemne que se celebrarà prope-
rament. Vol significar el suport 
de la societat organitzada al 
president de Catalunya per-
què convoqui la consulta.
Es convoca tot el poble a la 
plaça dels Ajuntaments, els 
representants electes i les 
entitats signants del pacte a 
més de tota la gent que a tí-
tol individual vulgui ser-hi. Des 
d’aquest punt surten els auto-
cars organitzats cap a Barce-
lona.  

Igualada

L’Anoia participarà a 
la “V” amb almenys 
43 autobusos plens, 
procedents 
de 21 municipis, més 
els que hi vagin en 
tren i vehicles 
particulars
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Els Trabucaires d’Igualada, coprotagonistes 
de la “polèmica” de Cardedeu
L’absurda polèmica desen-
cadenada pel diari “la Ra-
zón”, que el passat cap de 
setmana va publicar a la 
seva portada una foto dels 
Trabucaires de Cardedeu 
disparant salves pel carrer, 
just al davant de la casa d’un 
regidor del PP, i titulant a la 
portada que l’acció era la si-
mulació d’un “afusellament 
del PP”, tenia com a copro-
tagonistes als Trabucaires 
d’Igualada.
El regidor afectat, Jaume 
Gelada, acompanyat del 

president provincial del PP de 
Barcelona, Alberto Villagrasa, 
i del líder del grup municipal 
a la capital catalana, Alberto 
Fernández, han denunciat a la 
Fiscalia aquest “incident”. Se-
gons el PP, els fets van passar 
el matí del 17 d’agost davant 
del domicili particular de Jau-
me Gelada durant les tradici-
onals ‘despertades’ en què els 
trabucaires es passegen per 
tot el poble i desperten els ve-
ïns a cop de pólvora. Tal i com 
ja figura al programa oficial de 
la Festa Major, els trabuicaires 

locals anaven acompanyats 
dels d’Igualada. En un comu-
nicat, la colla local ha expli-
cat que “el tro de les nostres 
armes espantant al personal, 
no és mai ressonància de 
guerra, sinó esclat de festa 
i pau”. 
Arran de la repercussió me-
diàtica de l’incident, els més 
espavilats de twitter van llan-
çar l’etiqueta #miliciafolklo-
rica amb la que equiparen, 
de manera irònica, tradicions 
catalanes amb el terrorisme.
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REDACCIÓ / LA VEU

Les obres de construcció d’un 
nou vial per a vianants a la 
carretera de les Maioles, que 
aquest estiu està executant 
la Diputació de Barcelona a 
Igualada, avancen segons els 
terminis previstos. Van arren-
car el passat mes de juliol i 
tenen prevista la finalització el 
proper mes d’octubre. 
L’actuació, que té un pressu-
post aproximat de 242.000 
euros contempla la implanta-
ció d’un espai per al trànsit de 
persones al lateral de la carre-
tera BV-1031, entre la zona re-
sidencial del carrer del Doctor 
Botet Pallarès i el camí de les 
Guixeres. Al llarg de 400 me-
tres aquest nou vial, de dos 
metres d’amplada, comptarà 
amb una barana protectora 
de fusta i acer a la part interior 
per separar persones i vehi-
cles, i una barana metàl·lica a 
la seva part exterior. A sota del 
nou pas, per a consolidar-lo, 
ha calgut construir nous murs 
de contenció. 
L’obra contempla en tot mo-
ment una cuidada integració 
en el paisatge amb, entre al-
tres, l’hidrosembra de nova 
vegetació als talussos. L’ac-
ció augmentarà notablement 
la seguretat dels vianants en 
un tram que habitualment les 
persones ja recorren a peu en 
l’actualitat. Com explica el ti-
nent d’alcalde d’Entorn, Josep 
Miserachs, suposarà “un nou 
espai per als ciutadans, un 
mirador privilegiat de la ciutat 
i un lloc atractiu on practicar 
activitat física a l’aire lliure”. 
També s’aprofita, en el marc 
d’aquesta acció, per adequar 
la canalització d’aigües a l’al-
tra banda de la calçada. 
 
Part important de la futura 
Anella Verda 
Aquesta obra s’emmarca en 
el projecte d’Anella Verda 
d’Igualada, un conjunt de tres 

Imatge de les obres actuals, i de com quedarà en una vista virtual.

Obres a la carretera de les Maioles per 
construir un nou vial per a peatons

subanelles de diferents distàn-
cies i dificultats que el govern 
municipal té previst enllestir 
l’any 2016 i que permetran 
recórrer de manera segura la 
ciutat a peu o amb bicicleta. 
Els traçats estaran senyalit-
zats, assegurats i adaptats per 
al lleure i la pràctica de l’activi-
tat física. 
L’Anella Fluvial tindrà un re-
corregut de 6,3 quilòmetres i 
un traçat circular passant pel 
Parc Fluvial del riu Anoia, el 
Rec i el Passeig Verdaguer. 
Serà de dificultat baixa i es 
podrà recórrer a peu en una 
hora i mitja i amb bicicleta en 
uns 35 minuts, aproximada-
ment. L’Anella Central tindrà 
8,8 quilòmetres i proposarà un 
recorregut que unirà el pas-
seig Verdaguer i l’Avinguda de 
Catalunya. Aquest nou vial de 
les Maioles formarà part de la 
tercera anella, la superior, la 

més llarga i la que presentarà 
una major dificultat: 13,1 quilò-
metres, passant per l’Avingu-
da de Catalunya i pujant fins 
la zona de Les Comes i les 
Guixeres. 
Aquest 2014 l’Ajuntament pre-
veu adequar l’anella inferior, la 
Fluvial, que és la que ja té més 
trams existents i que requerirà 
una intervenció menor. Amb 
un pressupost de 100.000 
euros, s’hi posaran elements 
de seguretat i senyalització, 
s’hi afegiran tres zones de 
descans al Rec, a l’Avinguda 
Gaudí i a la piscina del Reca-
sens, i es tancarà l’anella al 
seu vessant Est, arranjant un 
nou camí que enllaci des del 
Tanatori al Passeig Verdaguer, 
seguint el torrent d’Òdena en 
sentit ascendent. Les altres 
dues subanelles es preveuen 
per als anys 2015 i 2016. 

Treballs a les Comes abans de 
la temporada esportiva
REDACCIÓ / LA VEU

L’Ajuntament està executant 
aquestes setmanes diferents 
accions de manteniment i mi-
llora a les instal·lacions espor-
tives municipals de Les Co-
mes, aprofitant les vacances 
d’estiu i la pausa de les com-
peticions esportives. 
D’una banda s’ha dut a ter-
me la substitució de les dues 
canals centrals d’evacuació 
d’aigua al sostre del pavelló 
d’hoquei. Aquesta estructura, 
construïda l’any 1987, havia 
presentat darrerament proble-
mes importants de goteres, 
que en ocasions havien per-
judicat greument la pràctica 
esportiva habitual en la instal-
lació. Amb un cost de 40.000 
euros, s’han substituït canals i 
claraboies, eliminant les filtra-
cions d’aigüa i dotant el pave-
lló de molta més llum natural, 
un fet que alhora facilita l’es-
talvi en el consum d’energia 
durant les hores de dia. 
L’any 2013 ja es va substitu-
ir una primera canal, amb un 
cost de 12.000 euros. Encara 
restarà canviar una quarta i úl-
tima que, en aquest cas, que-
da fora de la pista i, per tant, 
s’ha considerat menys urgent. 
La previsió, però, és substituir-
la en properes actuacions que 
també contemplen accions 
similars al sostre del pavelló 
contigu de bàsquet. 
 
Noves millores a la piscina i 
la instal·lació d’aigua 
Les bombes de la piscina co-
berta dataven també de l’any 
1987. Aquest mes d’agost 
s’ha procedit a la seva subs-
titució per unes de noves. Es 
tracta de dues bombes auto-

aspirants per a la filtració de 
la piscina que, amb un cost de 
7.500 euros, fan més eficient 
el subministrament d’aigua i, 
per tant, contribueixen també 
a l’estalvi energètic. 
A banda, des d’aquest mes 
d’agost es duen a terme els 
primers treballs de substitució 
de la fontaneria original de tot 
el complex. Amb un cost total 
de 230.000 euros l’Ajunta-
ment canviarà en quatre anys 
tota la instal·lació d’aigua, 
incloent lavabos, vestidors i 
dutxes. Aquest any, en la pri-
mera fase, es destinen 84.000 
euros a la millora del dipòsit 
d’origen, el canvi de totes les 
canonades de l’edifici principal 
i la substitució de tota la instal-
lació fins a cada punt de con-
sum de l’edifici de les pistes 
polivalents cobertes de la part 
superior del complex. 
Durant els darrers tres anys, el 
govern municipal ha executat 
importants accions de man-
teniment a les instal·lacions 
esportives municipals. S’ha 
substituït íntegrament la co-
berta de la piscina, eliminant 
la filtració d’aigua des del sos-
tre; se n’ha millorat el sistema 
de depuració amb una màqui-
na d’ultraviolats que redueix 
la quantitat de clor; s’està ac-
tuant també gradualment per 
eliminar les goteres als pave-
llons i s’ha completat la millora 
dels vestidors dels camps de 
futbol secundaris. Aquestes 
accions s’estan duent a terme 
amb fons del propi Ajuntament 
i amb el suport d’Administraci-
ons com la Generalitat de Ca-
talunya i la Diputació de Bar-
celona, i d’altres entitats, com 
l’Obra Social “la Caixa”. 
 

Pista d’hoquei del poliesportiu de les Comes.

La igualadina Laia Singla edita una revista al Pallars
REDACCIÓ / LA VEU

La igualadina Laia Singla Bel-
tran, va presentar el passat 14 
d’agost la nova revista Més 
Pallars que es distribueix a les 
dues comarques pirinenques. 
La revista de caracter mensu-
al, està editada per l’empresa 
Badana Comunicació -creada 
per Laia Singla- amb l’objectiu 
de donar a conèixer i poten-
ciar les activitats turístiques i 
culturals dels dos Pallars. 
El primer número inclou, entre 
d’altres coses, un ampli repor-
tatge de la Vall de Gerber, del 
Museu de les Botigues de Sa-

lars, de la renovada imatge de 
la Verge de l’Assumpció d’Iso-
na o del sender del Pont del 
Diable, entre altres notícies i 
reportatges. També inclou una 
agenda d’activitats entre el 15 
d’agost i el 15 de setembre, 
amb més de 700 actes. 
Mes Pallars vol ser una eina 
per a donar a conèixer els di-
ferents atractius i serveis del 
Pallars i a la vegada servir de 
guia d’activitats per als que el 
visiten per turisme o lleure. La 
revista es de distribució gratu-
ïta i es pot trobar als comerços 
i els ajuntaments del Pallars.
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CULTURA EN FAMÍLIA
Diumenge 7 de setembre

JOCS DEL 1714. LA MEMÒRIA LÚDICA 
DEL TRICENTENARI
A les 12 h del migdia
Lloc: Museu de la Pell d’Igualada

CONCERT
Dimecres 10 de setembre

CATALUNYA, EUROPA 1714
CORAL CÀRMINA I ORQUESTRA 
BARROCA CATALANA
Daniel Mestre, direcció
A les 9 del vespre
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu

BALLADA DE SARDANES
Dijous 11 de setembre

COBLA MARINADA
A les 12 h del migdia
Lloc: Rambla de Sant Isidre

RECREACIÓ HISTÒRICA
Dissabte 13 de setembre

PEDRENYAL
De les 11 del matí fins les 8 del vespre
Lloc: campament a la plaça del Pilar i 
carrers del nucli històric

MATÍ DE DESCOBERTA
Diumenge 21 de setembre

RUTA VENDÔME-STARHEMBERG. Torre 
de la Manresana, els Prats de Rei i Calaf
A les 10 del matí
Punt de trobada: Torre de la Manresana 
amb vehicles particulars

CONTES
Dimarts 23 de setembre

AVI, QUÈ VA PASSAR EL 1714?
A 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada

ACTE INSTITUCIONAL 
DEL TRICENTENARI DE  
L’ONZE DE SETEMBRE 
Dissabte 6 de setembre 

A 2/4 de 8 del vespre
Conferència Institucional de l’Onze
de Setembre
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu
Conferència “300 ONZES DE SETEMBRE” 
a càrrec de l’Hble. Sr. Francesc Homs,  
conseller de la Presidència, i portaveu del 
Govern de la Generalitat.

A 3/4 de 9 del vespre 
DESFILADA DELS VOLADORS, 
TRABUCAIRES D’IGUALADA amb el 
penó de la Ciutat. Sortida: Davant del 
Teatre Municipal l’Ateneu, corraló del 
General Vives, Rambla General Vives,
c. Custiol, Pl. Pius XII, c. Sta. Maria
 i Pl. de l’Ajuntament. 
 
A les 9 del vespre a la plaça de 
l’Ajuntament, HISSADA DE LA SENYERA
Lectura del discurs institucional, a càrrec de 
l'Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, alcalde 
d'Igualada. Seguidament, hissada de la 
senyera i interpretació de l’Himne Nacional 
de Catalunya i del Cant de la Senyera a 
càrrec dels cors i corals de la ciutat.  

CICLE DE CONFERÈNCIES
De la desfeta de 1714 als orígens del 
catalanisme polític

Dimarts 23 de setembre
Lloc: Auditori del Museu de la Pell d’Igualada
Hora: 8 del vespre
ELS ORÍGENS DEL CATALANISME POLÍTIC 
AL DARRER QUART DEL SEGLE XIX
Pere Pascual, catedràtic de la Universitat de 
Barcelona. 

Dimecres 24 de setembre
Lloc: Auditori del Museu de la Pell d’Igualada
Hora: 8 del vespre
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ I ELS 
DALMASES, PARAIRES DE ST. MARTÍ DE 
SESGUEIOLES I BARONS DE PIEROLA
Francesc Valls-Junyent, membre del
Centre d’Estudis Antoni de Capmany - 
Universitat de Barcelona

Dijous 25 de setembre
Lloc: Auditori del Museu de la Pell d’Igualada
Hora: 8 del vespre
Els nostres uniformistes falten a les lleis 
del respecte mutu i la justícia'. UN 
CATALANISTA OBLIDAT: FRANCESC 
ROMANÍ I PUIGDENGOLES (1831-1912)
Miquel Gutiérrez-Poch, professor titular 
d'Història Econòmica Universitat de 
Barcelona

LECTURA IL·LUSTRADA 
Dissabte 27 de setembre

1714. ÀLBUM IL·LUSTRAT
A les 12 del migdia 
Elisenda Roca, veu i Ignasi Blanch, 
il.lustrador

MATÍ DE DESCOBERTA
Diumenge 28 de setembre

RUTA VENDÔME-STARHEMBERG 
Cardona
A les 10 del matí
Punt de trobada: Castell de Cardona

ALTRES
Mes de setembre

1714 A LA BIBLIOTECA
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada
Horari d’obertura habitual
Durant el mes de setembre

CONFERÈNCIA
Dilluns 27 d’octubre

LA BATALLA DELS PRATS DE REI
Jordi Segura
A les 18 h
Lloc: Teatre Municipal l’Ateneu
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El conflicte laboral generat 
arran de la finalització del 
contracte amb el grup de de 
mestres que gestionaven la 
llar d’infants “La Ginesta” i la 
no renovació del mateix per a 
fer-se càrrec de l’escola bres-
sol “L’Espígol”, ha aixecat una 
agre polèmica entre algunes 
forces d’esquerra i CiU.
Recordem que el passat mes 
de gener, el govern municipal 
va anunciar que “la Ginesta” 
es convertiria en un Centre de 
Dia per a la gent gran, i que 
l’activitat d’educació passava 
a la llar “L’Espígol”, al Molí 
Nou, tancada en el seu dia per 
manca de demanda. Aquest 
final de curs coincidia també 
amb el final de contracte amb 
les empreses educadores que 
gestionen les llar d’infants mu-
nicipals. Es va fer el pertinent 
concurs públic de concessió, 
però ha estat una altra empre-
sa -la mateixa que gestiona 
llars a Òdena i Vilanova del 
Camí- la que ha aconseguit 
el contracte. I això ha encés 
els ànims, amb diverses jus-

Llar d’infants “la Ginesta”.

El conflicte laboral de “la Ginesta” provoca 
polèmica entre CiU i Iniciativa

tificacions per part de l’equip 
d’educadores, que acusen 
Marc Castels d’haver “enga-
nyat” mestres i pares. 
En una llarga carta, l’exregido-
ra d’Educació de l’Ajuntament, 
Montserrat Mateu (ICV), sota 
el títol Voluntat política o sim-
plement desídia. Crònica de 
com es desmunten les esco-
les bressol municipals a Igua-
lada, afirma que les decisions 

de l’actual govern en educació 
li generen “preocupació i tris-
tesa”. La regidora actualment 
a l’oposició explica que el pro-
cés per fer el concurs d’adju-
dicació no es va iniciar fins al 
juny, sense que pares ni mes-
tres sabessin, en ple període 
de matriculació, qui s’ocuparia 
de les llars d’infants. Això, se-
gons Mateu, va provocar una 
davallada en les preinscripci-

ons, passant de 104 el curs 
passat, a 78. El mes de juliol, 
sense noves notícies, la regi-
dora va demanar que constés 
en acta de la darrera Comis-
sió Informativa de Serveis a 
les Persones i Salut abans 
de les vacances que “s’estan 
desmuntant les escoles per 
voluntat política i/o desídia”.
Per a Mateu és “sorprenent” 
que en els darrers dies de ju-
liol no se sabessin els nous 
contractes d’un servei que 
s’ha de posar en marxa l’1 de 
setembre, però “el que resulta 
incomprensible i lamentable 
és el resultat final de les adju-
dicacions”. Així, “La Lluna” tor-
na a estar sota la responsabi-
litat del mateix equip educatiu, 
però en canvi les empreses 
que han estat contractades 
per gestionar “La Rosella” i 
“L’Espígol” han canviat. “La 
nova empresa de La Rosella 
ha de subrogar el personal 
i pot ser més fàcil una certa 
continuïtat pedagògica. En el 
cas de L’Espígol, el resultat 
del concurs ha determinat ex-
cloure l’equip pedagògic de La 
Ginesta”, explica Mateu. 
Fent un símil amb els deures 
que els infants han de fer du-
rant l’estiu, “el govern no va 
treballar quan tocava i tampoc 
ho ha fet a l’estiu. Quan arri-
bi setembre, haurien de tenir 
poques possibilitats d’aprovar. 
Però a Igualada la lògica polí-
tica és una altra.  I potser CDC 
no ha estat aquí un instrument 

per l’enriquiment dels seus 
dirigents, com hem descobert 
que ha passat a la cúpula del 
partit, però tampoc es pot afir-
mar que treballi al servei de la 
majoria dels ciutadans i ciuta-
danes. N’hi ha prou de treba-
llar pels més influents. Quin 
trist paper li toca fer a ERC”.

CiU acusa Mateu de “dema-
goga i mala gestora”
Com era d’esperar, l’escrit de 
Mateu va molestar CiU, qui 
recorda que la  seva “mala 
gestió ha costat molts diners 
als ciutadans”. Tot i existir 
una clara disminució de la 
natalitat, CiU explica que la 
regidora d’Ensenyament en 
el govern de l’Entesa “va fer 
construir L’Espígol, una escola 
bressol que va costar més de 
700.000€ als ciutadans.  CiU 
creu que aquells diners es po-
dien haver invertit en millorar 
les instal·lacions existents de 
La Ginesta, per exemple, en-
lloc de fer un nou centre esco-
lar quan el nombre d’alumnes 
no el feia necessari”. Per a 
CiU no s’hauria d’haver estirat 
“més el braç que la màniga i 
actuar amb sentit comú per 
garantir-ne la sostenibilitat”. 
CiU li ha demanat a Mateu 
que faci “propostes en posi-
tiu” i prengui consciència “de 
la precària situació econòmica 
en què va deixar l’ajuntament 
el govern del qual ella formava 
part”. 

i

ÉS:
MIREIA

VILANOVA
D’IGUALADA

LA GUANYADORA D’UN TASTEIG  D’ESCALADA

D’AGOST
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“Han estat deu anys de treball 
i de mobilització de la socie-
tat penedesenca, els que han 
permès obtenir com a fita més 
destacada, la creació de l’Àm-
bit de Planificació del Pene-
dès”. Així s’expressava el pas-
sat dilluns en roda de premsa, 
el President de la Plataforma 
per una Vegueria Pròpia, Fèlix 
Simón. Atès que actualment 
no està en vigor la llei de ve-
gueries, aquest és el màxim 
reconeixement institucional de 
que pot gaudir un territori dins 
de l’ordenament jurídic vigent.
Cal en aquest moment cons-
cienciar a tots els ciutadans 
de les quatre comarques, de 
que el Penedès és un fet, i per 
això des de la Plataforma vo-
lem commemorar aquest ani-
versari fent una doble edició. 

El PP s’enfada pel 
fet que la Senyera 
onegés en solitari a 
l’Ajuntament per la 
Festa Major

El llibre i el mapa del Penedès
D’una banda, la d’un mapa 
descriptiu de l’Àmbit a una es-
cala prou clara que ajudi a co-
nèixer millor el territori i a visu-
alitzar-ne la imatge. Es vol fer 
una extensa tirada del mapa 
perquè pugui escampar-se 
per biblioteques, escoles, de-
pendències oficials i també 
per botigues i per les cases 
particulars, a fi  que es tingui 
una visió concreta de que és  
l’Àmbit Penedès.
L’altre producte a editar és un  
llibre de qualitat, il·lustrat amb 
fotografies i elements gràfics i 
que constarà de dues parts:
Una primera on després de 
recollir breument els antece-
dents històrics de la vegueria, 
explicaria amb detall la feina 
i la mobilització del Penedès 
durant aquests deu anys, que 

és el fonament que ha permès 
arribar al seu reconeixement 
com a àmbit.
Una segona part que projecta-
ria la mirada al futur, amb les 

possibilitats i expectatives que 
la nova situació pot generar. A 
tal fi es recollirà l’opinió d’una 
quarantena de persones vin-
culades al Penedès, que dins 
del seu camp de coneixement 
poden fer una aportació sig-
nificativa a l’hora de projectar 
aquest futur. I inclourà també 
l’opinió, en la mateixa línia, 
dels presidents dels Consells 
comarcals i dels 72 alcaldes 
de l’Àmbit Penedès.
L’edició d’una obra d’aques-
tes característiques té un cost 
considerable, i des de la PVP 
es proposa garantir-lo amb mi-
cra mecenatge, amb aportaci-
ons  de les institucions, de les 
empreses, o de les entitats, i 
també de persones individu-
als. La quantitat a aportar són 
25 euros, que és el preu  espe-

cial del mapa i el llibre durant 
la campanya de l’any 2014. El 
preu de venda, a partir de la 
seva publicació a l’abril 2015, 
serà de 35 euros. Cal adre-
çar un correu, amb les dades 
personals per a l’enviament, 
a  info@vegueriapropia.org , 
i fer l’ingrés al compte corrent 
0081 0072 51 0001144623 de 
la Plataforma per una Vegue-
ria Pròpia.
Per acabar, en Fèlix Simón va 
remarcar que aquest projec-
te, la consecució de l’Àmbit 
Penedès, no era hauria estat 
possible sense la voluntat de 
la gent del Penedès , que amb 
la seva tossuderia, constància 
i esforç han empès els polítics 
a fer-ho possible. I s’ha fet re-
alitat que la SOBIRANIA ÉS 
DEL POBLE.

REDACCIÓ / LA VEU

El Partit Popular d´Igualada 
ha demanat de nou al Govern 
Municipal a ser  “un govern 
responsable, seriós i amb 
credibilitat, ja que desde que 
governen la ciutat ni ho han 
practicat mai, ni ho han de-
mostrat”. 
Aquests dies de Festa Ma-
jor, a la façana exterior de 
l´Ajuntament només onejava 
la Senyera, raó per la qual 
és porta a terme una vegada 
més,  segons el regidor Joan 
Agramunt “un clar i evident in-
compliment de la Llei, ja que 
ens trobem davant un govern 
municipal amb l´alcalde al 
capdavant que és feliç amb 
politiques d´aparador, implan-
tant a la via pública banderes 
no oficials, ni reconegudes 
amb l´actual Estat de Dret (es-
telades), i no possant les ofi-
cials (Europea, Espanyola i la 
d´Igualada), i possant només 
la Senyera. Tot plegat és força 
lamentable”, afirma Agramunt, 
per qui l´alcalde Castells, 
“s´hauria de preocupar de 
portar a terme polítiques reals 
d´ocupació i d´industrialització 
al nostre deprimit territori, de 
rebaixar la pressió fiscal, de 
millorar serveis… ja que per 
sort si l´atur a Igualada, ha 
baixat, és gràcies a les mes-
sures del govern del Partit 
Popular, i no pas per la tasca 
d´implantació d´empreses que 
hagi practicat el govern muni-
cipal, tot i els seus “secrets” 
contactes, que de moment i 
ja fa més de tres anys, no han 
fructiferat”.

A les 9 del vespre
MISSA
O�ciada pel Mossèn Eduard Flores, Rector de Castellolí.
Cantada per la CORAL D’ALUÍ

A les 10 del vespre
TRADICIONAL SARDINADA
Sardines amb pa amb tomàquet
Sant Feliuets (gelats menú infantil)
Aigua i vi

A les 11 de la nit 
CANTADA D’HAVANERES amb el grup BERGANTÍ

A la mitja part 
ROM CREMAT, preparat pel  Jaume  Brugués
PARLAMENTS I SORTEIG DE LA GRAN PANERA DE SANT FELIU

DISSABTE
 30 d’AGOST
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La Festa Major d’Igualada 
es va tancar dilluns amb una 
bona participació de públic. 
Malgrat que, en general, el 
programa no oferia actes de 
gran cartell, el cert és que du-
rant tots els dies es va veure 
moltíssima gent als carrers, 
amb ganes de passar-s’ho 
bé, i amb oferta per a totes les 
edats. De nou, el gruix d’activi-
tats organitzades per la Coll@
nada va ser un èxit total, mobi-
litzant a tots els públics, i pro-
vocant que la joventut iguala-
dina es quedés a la ciutat. 
No hi falten, però, certes veus 
crítiques amb alguns aspec-
tes, des de la partició de les 
cercaviles tradicionals sota 
pretextes puristes que només 
entén el que els proclama, fins 
a l’excessiva presència d’alco-
hol i “botellón” a la zona de les 
Barraques entre adolescents,  
passant per un “Ball de les 
cinc places” que, en alguns 
llocs, va ser molt més curt 
que anys anteriors... També hi 
ha activitats que han generat 
molt bones sensacions, com 
l’obra “la Butaca” al Teatre de 
l’Aurora, la primera baixada 
d’Andròmines, o l’original pre-
gó “Igualada al Món”. També 
va estar molt ben acollida la 
renovada imatge festiva de la 
Rambla St. Isidre.
Aquest any, el Penó de la 
Ciutat era lluït per la Coral de 
Santa Maria, que enguany ce-
lebra els seus 75 anys. Una 
novetat era també el nou Sa-

Oriol Càlichs, el nou Salero, amb Narcís Selva, que ha ocupat el “càrrec” en els darrers 3 anys.

Malgrat no comptar 
amb un programa 
amb actes de gran 
renom i atractiu, el 
cert és que la Festa 
Major va ser molt 
participada durant 
tots els dies, i, en 
general, les 
previsions de pluja 
continuada
no es van complir

Participada Festa Major 

lero, Oriol Càlichs, agafant el 
relleu de Narcís Selva després 
de tres anys. 
Mossèn Valentí Miserachs, 
mestre titular de la basílica 
de Santa Maria la Major del 
Vaticà, va pronunciar la con-
ferència institucional, sota el 
títol Variacions romanoano-
ienques.  

Sensacional jornada 
castellera
Diumenge es va viure una 
sensacional jornada castelle-
ra. L’actuació de Festa Major 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da va començar amb un re-
cord, el del primer castell de 
vuit que conqueria la colla a 
la Festa Major d’ara fa qua-
tre anys. Abans d’arrencar la 
diada castellera, es va desco-
brir una placa que rememora 
aquella construcció. 
En una plaça de l’Ajuntament 
plena de gom a gom, els Moi-
xiganguers obrien la Diada 
tot descarregant el 4 de 8, 
un castell ja consolidat però 
en què s’estrenava canalla. 
En segona ronda arribava el 

moment esperat. Els Moixi-
ganguers van descarregar la 
seva primera torre de 8 amb 
folre, el primer castell folrat 
de la seva història en la Dia-
da de Sant Bartomeu, de Fes-
ta Major d’Igualada. Després 
de carregar-la en la diada del 
seu local el 29 de juny, aquest 
diumenge van aconseguir 
descarregar-la. El castell, tot 
i necessitar un bon treball a 
tots nivells, es descarregava 
de forma solvent omplint d’ale-
gria i emoció tota la plaça. Per 

tancar la diada, els Moixigan-
guers descarregaven el 9 de 7 
amb una sola enxaneta.
Dues colles de gran nivell van 
acompanyar la colla igualadi-
na en el seu gran dia. Els Mi-
nyons de Terrassa, que des-
prés de força temps dissabte 
vinent no seran a la diada de 
Sant Fèlix de Vilafranca, van 
deixar un altre moment per al 
record, el castell de màxima 
dificultat descarregat mai a 
Igualada, el 9 de 8; ho van fer 
amb tres enxanetes. El 5 de 8 
i el 3 de 9 amb folre van ser els 
seus altres castells.
Pel que fa a la Colles Joves 
dels Xiquets de Valls, que re-
petien a Igualada, van des-
carregar el 5 de 8, el 4 de 9 
amb folre, després d’un intent 
desmuntat, i la torre de 8 amb 
folre després d’un intent des-
muntat de 3 de 9 amb folre. 
Van tancar actuació amb un 
segur pilar de set amb folre.
Les properes actuacions dels 
Moixiganguers d’Igualada se-
ran els 6 i 7 de Setembre a 
Agramunt i Vilanova del Camí.

La Coral de Sta. Maria era la portadora del Penó de la Ciutat.

Concert de la Cobla St. Jordi a la Igualadina Cotonera.

Espectacle del Pregó a la plaça de l’Ajuntament.

Baixada d’Andròmines.

Tronada a l’engalanada Rambla St. Isidre.

FOTOS DE JOAN GUASCH i JOAN SOLÉ

La guanyadora d’UN VOL EN GLOBUS és:

ANNA 
BUSQUÉ

d’Igualada

www.caminsdevent.com

Felicitats!!!Felicitats!!!
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Concert dels Deudeveu a la plaça de Cal Font.

La Pubilla i l’Hereu de la FM 2014, de la Coll@nada.

Cercanit.

Concert de l’Orquestra Metropol.

Torre de 8 amb folre dels Moixiganguers, descarregada per primera vegada. 

Trasllat de Sant Bartomeu des de l’esglèsia del Roser a la basílica de Sta. Maria

La imatgeria popular de la ciutat, ballant a la plaça de l’Ajuntament.Les colles de foc de la ciutat van animar molt les cercaviles.
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El Consell Comarcal inicia de 
nou el servei de la Laborateca, 
un dispositiu itinerant d’orien-
tació laboral que s’ofereix als 
municipis des del 2009.
El servei de la Laborateca es 

Voler parlar de la trajectòria 
professional d’una persona 
que acaba de morir té el risc 
de convertir-se en un obituari 
i un record de vivències com-
partides, més que no pas fer un 
glossari d’un quefer professio-
nal. En aquest cas d’un editor 
segurament desconegut pel 
gran públic. Però com que es 
tracta d’un personatge modè-
lic, de perfil polièdric, crec que 
és important córrer el risc. Va-
llcorba era d’aquelles persones 
que no deixen indiferent.  Que 
mereixen el qualificatiu d’intel·-
lectual en un món que ha bana-
litzat el concepte, per l’expres-
sió grollera de la ignorància 
convertida en esnobisme.
Parlem d’una personalitat que 
es sortia del corrent. Amb un 
sentit de l’humor agut i origi-
nal. De coneixements enciclo-
pèdics. Capaç de parlar de tot 
amb propietat. Sovint aportant 
algun detall que la majoria 
desconeix. En la seva feina 
era exigent. Molt exigent. Però 
també seriós, primmirat, per-
feccionista, culte, excèntric i 
amb un toc aristocràtic que el 
feia un xic distant. Quan co-
mençava un projecte estava al 
corrent de tot. Des l’escriptor a 
l’impressor. En tot volia el se-
gell de La perfecció. Volia que 
els llibres fossin per durar. Les 
pàgines de color crema, per 
fer més agradable la lectura. 
L’acidesa neutre del paper per 
assegurar-ne una llarga vida. 
El cosit de fil de cotó i les coles 
per enganxar la coberta havien 
de resistir el pas dels temps. 
Per això preguntava,  critica-
va, corregia, retallava, sugge-
ria i aconsellava. Eliminava tot 
allò que no aportava. I s’anava 
fent d’aquella forma civilitzada 
en que tot s’acaba com cal. I 
no per una direcció autoritària, 
sinó per venir de qui en sap 
més i a qui tothom reconeix 
una autoritat moral que fa inne-
cessària la jerarquia.
Mai va encasellar-se en ten-
dències, partits o ideologies 
tancades. La seva tafaneria 
intel·lectual el feia interessar-
se per qualsevol tema. Ja fos 
ballar el rock o dissenyar unes 
cobertes. Sabia de l’offset com 
un impressor. Era polifacètic 
perquè s’havia d’explorar tot i 
provar-ho tot. Cercava la gent 
culta, per donar-li, no el que 
esperava, sinó allò que enca-
ra no sabia que volia. La seva 
forma de veure els llibres – en 
llegia molts i de tota mena – era 
l’expressió del coneixement 
enciclopèdic. I un políglota que 
podria haver estat del Renai-
xement. De fet ha estat l’editor 
capaç de convertir els seus 
gustos, en els gustos de les mi-
nories creatives. Mai ha deixat 

PERE PRAT

de publicar llibres que s’oposa-
ven a les modes del moment. 
En l’època del populisme bar-
roer, mal educat, ple d’insults i 
grolleries, ell sempre va saber 
estar en el seu lloc. Amb aquell 
equilibri del que sap de la im-
portància de les formes i de la 
litúrgia de qualsevol circums-
tància. Antic i modern alhora. 
Refinat. Amant del risc. Capaç 
de relligar classicisme i avan-
guardisme. Capaç de compa-
ginar una fèrtil riquesa intel-
lectual amb els plaers materials 
i la cerca de la llibertat perso-
nal. Sandra Ollo va saber veure 
que, aquell home d’aparença 
distant, sovint anava amb una 
cuirassa protectora. I va saber 
trobar l’home. Va començar 
sent la seva secretària per con-
vertir-se en la seva més estreta 
col·laboradora i esposa. I junts 
han viscut experiències huma-
nes de llarg recorregut, que han 
accentuat el seu perfil humanis-
ta i hedonista. La seva conver-
sa es va fer més espurnejant i 
el seu somriure es va convertir 
en riure franc i encomanadís. 
Avui, passen per moderns i pro-
vocadors aquells mal parlats 
que utilitzen paraules gruixu-
des. Vivim en un entorn on ge-
neralment triomfen el desgavell, 
l’exabrupte, l’avarícia pel diner 
fàcil, la flamarada comercial i la 
immediatesa digital. Ell, en can-
vi, va saber fer un catàleg, que 
era una veritable provocació. 
Va atrevir-se a intentar el que 
ningú feia. Va saber guanyar 
diners amb el que creia que era 
el que calia fer. Va saber trobar 
lligams trencant motllos. Fent 
llibres amb un toc personal. 
Amb qualitat. I va donar al seus 
lectors  una orientació per no 
caure en la servitud de l’època 
que vivim. I va construir  unes 
editorials on la bellesa, la intel-
ligència i claredat han estat els 
elements determinants. 
I  va ser a la nostra comarca on 
va trobar l’impressor adequat. 
Romanyà Valls - de Capellades 
i planta productora a la Torra 
de Claramunt - va congeniar 
de seguida amb ell. Van inves-
tigar conjuntament com fer del 
llibre una joia. Com saber com-
paginar qualitat amb els preus 
de mercat. Com fer del servei 
una divisa, de manera que 
els llibres arribessin al mercat 
amb aquell segell editorial que 
Vallcorba volia. Per això van 
cercar l’excel·lència en tots els 
mallons de la cadena de valor. 
Mai no és suficient ser el mi-
llor en una parcel·la. Si es vol 
triomfar s’han de lluitar de ma-
nera constant per cada repte, 
per cada detall. I això és el que 
continuarà fent la seva esposa 
que vol seguir el mateix camí. 

Jaume Vallcorba

posarà en marxa la primera 
setmana de setembre. El pro-
jecte ofereix mesures per faci-
litar l’entrada al mercat laboral 
de les persones en situació 
d’atur de la comarca de l’Ano-
ia

El Consell Comarcal de l’Anoia 
torna a posar en funcionament 
la Laborateca, el projecte, 
subvencionat per la Diputació 
de Barcelona, és un dispositiu 
itinerant d’orientació i inserció 
laboral adreçat a persones en 
situació d’atur dels municipis 
en conveni: El Bruc, Caste-
llolí, Carme, Els Hostalets de 
Pierola, La Llacuna, La Torre 
de Claramunt,  Sant Martí de 
Tous i Vallbona d’Anoia. 
Una tècnica, especialista en 
assumptes d’orientació i inser-
ció laboral, es desplaçarà als 
municipis on s’oferiran sessi-
ons individualitzades d’infor-
mació, orientació i assesso-
rament laboral que permetran 
donar suport i millorar el pro-
cés de recerca de feina de 
les persones participants. Per 
altra banda, també es desen-
voluparen accions grupals de 
tècniques de recerca de feina 
(elaboració de currículum, car-
tes de presentació, recerca de 
feina per Internet, entrevista 
de treball, etc.). 
Amb aquest projecte es pretén 
facilitar la inserció de les per-
sones beneficiàries, fomentar 
la seva autonomia en la recer-
ca activa de feina, juntament 
amb la millora de les seves 
habilitats personals, el seu 
bon aprenentatge dels recur-
sos que tenen al seu abast, 
donant resposta a les seves 
expectatives. 

Torna el servei d’orientació laboral del 
Consell Comarcal, la Laborateca

Dissabte vinent, els comerços acaben 
les rebaixes amb la Botiga al Carrer
REDACCIÓ / LA VEU

Igualada Comerç ultima els 
preparatius de la nova edi-
ció de la Botiga al Carrer, en 
aquesta ocasió, edició d’estiu. 
Amb ganes renovades, des 
de l’entitat es treballa de dotar 
aquest esdeveniment popular 
amb una nova imatge, i per 
això es volen introduir nous 
continguts amb un objectiu 
molt clar: millorar en imatge i 
iniciatives encara més aques-
ta activitat tant popular entre 
els igualadins i el públic d’ar-
reu de Catalunya.

Més de cent comerços
Per tant, els igualadins i visi-
tants de la nostra ciutat tenen 
cita el dissabte 6 de setembre 
amb les noves idees de la Bo-
tiga al Carrer. El que sí que no 
es canviarà, és la participació 
dels comerços d’Igualada, 
amb productes de temporada 
i de primer nivell, però amb els 
preus competitius de sempre. 
S’espera que en les Rambles, 

des del c/Òdena i fins el c/
Sta. Caterina, en una zona 
comercial plena d’activitats i 
animacions, com també en 
altres indrets peatonals de la 
ciutat, s’instal·lin més de 100 
comerços, facilitant d’aquesta 
manera a milers de visitants 
d’arreu una agradable visita i 
compres tranquilles. La Botiga 
al Carrer és una de les campa-
nyes històriques que organitza 

l’entitat comercial igualadina i 
és l’oportunitat única per com-
prar els productes de la tem-
porada vigent amb uns preus 
realment atractius.
Igualada Comerç està ultimant 
un nodrit programa d’activitats 
i animacions dels que informa-
rà en les properes setmanes i 
que tenen com l’objectiu de fer 
una jornada entretinguda per 
tot el públic.
Aquesta 36à edició de La Boti-
ga al Carrer, és l’activitat amb 
la que es marca el tancament 
de les rebaixes de la tempora-
da d’estiu. Encara que l’entitat 
farà el balanç definitiu desprès 
de 31 d’agost, es pot avançar 
que la tònica d’estancament 
de consum dels últims anys ha 
continuat, malgrat les previsi-
ons optimistes que arribaven 
des dels mitjans de comuni-
cació. Bona part de culpa ha 
tingut la climatologia amb un 
estiu molt inestable, canviant i 
més fred de normal. 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

El guanyador de 100€ per la reparació 
DE XAPA i PINTURA ÉS:

Gemma Domenech
d’Igualada

Felicitats!
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La Unitat Central de Segres-
tos i Extorsions (UCSE) dels 
Mossos d’Esquadra es va fer 
càrrec el passat 15 d’agost 
del que inicialment va ser de-
nunciat com el segrest d’una 
jove de 22 anys, de naciona-
litat espanyola, a la República 
Dominicana. La investigació 
es va iniciar arran de la de-
núncia presentada pel pare de 
la noia, un veí de l’Anoia, que 
acabava de rebre una trucada 
telefònica, des de la República 
Dominicana. L’home va poder 
escoltar la seva filla plorant i 
una veu d’home amb accent 
sud-americà, que l’advertia 
que la vida de la noia corria 
perill.
Els investigadors van poder 
determinar que efectivament 
la noia havia viatjat a Santo 
Domingo el dia 14 d’agost, per 
reunir-se amb un noi que ha-
via conegut mesos abans per 
Internet i amb qui havia esta-
blert una relació sentimental. 
La jove havia viatjat sense co-
municar-ho a la família i sense 
bitllet de tornada.

Col.laboració de la policia 
de la República Dominicana
Els agents de la UCSE, in-
vestigant les xarxes socials i 
l’entorn de la noia, van poder 
establir la identitat del seu 
company sentimental (pre-
sumpte segrestador), i la van 
comunicar de forma urgent a 
la Policia Nacional de la Repú-
blica Dominicana, via Interpol. 
Aquesta dada ha estat fona-
mental per a la ràpida resolu-
ció del cas.
El pare va estar tres dies sen-
se cap noticia de la filla ni dels 
segrestadors, fins que el di-
lluns 18 d’agost va rebre una 
nova trucada on va tornar a 
escoltar a la filla plorant i un 
home que en aquesta ocasió 
li exigia un rescat de 6.000 

Nou Casal Cívic del Passeig Verdaguer.

Bona valoració de l’Associació de la Gent Gran 
dels primers mesos en el nou Casal

euros, per no matar a la noia. 
L’endemà les trucades dels 
presumptes segrestadors es 
van repetir diverses vegades, 
sempre exigint el pagament 
del rescat.
Hores després d’aquestes 
trucades, el Departamento 
de Investigaciones de Secu-
estros de la Policia Nacional 
de la República Dominicana 
va localitzar la noia i va poder 
corroborar que aquesta esta-
va voluntàriament al domicili 
de la seva parella. La noia va 
reconèixer que tot era un mun-
tatge per obtenir diners del 
pare per a una producció mu-
sical ja que volia ser cantant.
La policia dominicana va pro-
cedir a la detenció de la pare-
lla. El noi, de 23 anys i nacio-
nalitat dominicana resta pres a 
Santo Domingo mentre que la 
jove ha estat retornada a l’Es-
tat Espanyol.
A l’arribada del vol a l’Aeroport 
Adolfo Suárez de Madrid, es 
va procedir a la detenció de la 
noia i se l’acusa d’un delicte 
d’amenaces condicionals i de 
simulació de delicte.
En la resolució del cas han 
col·laborat amb la Unitat cen-
tral de Segrestos i Extorsions 
de Mossos d’Esquadra: la 
Sección de Secuestros y Ex-
torsiones (UCDEF-CNP), la 
INTERPOL, la Policia Nacio-
nal de República Dominicana 
i la Agregaduría del Consolat 
Espanyol a Santo Domingo.   

Detinguda una jove de l’Anoia 
per fingir un segrest al Carib

REDACCIÓ / LA VEU

L’Associació de gent gran 
d’Igualada, ha fet una valora-
ció “positiva” dels primers sis 
mesos del nou edifici i les se-
ves activitats en aquest equi-
pament. “Tot plegat en base 
a nous models de participació 
social de les persones grans”, 
expliquen en un comunicat, 
que reproduïm tot seguit.
“A poc més de sis mesos de la 
seva obertura, podem afirmar 
que s’han complert les nostres 
expectatives i que després 
d’un temps de adaptació, ve-
iem amb bons ulls el seu funci-
onament i les possibilitats que 
ens ofereix.
Creiem que amb la bona vo-
luntat de totes les persones 
implicades, amb respecte i 
diàleg, ens estem organitzant 
correctament, per tal d’anar 
afegint activitats a les ja cre-
ades, que cada cop són més.
Sempre ens han fet por els 
canvis, però és bo renovar-
nos, i en aquest cas el nou 
equipament ens dona la pos-
sibilitat de crear un entorn més 
ampli i sobretot a nivell inter-
generacional, ja que en una 
societat com l’actual, hem de 
potenciar la relació entre to-
tes les edats, i esdevenir un 
centre familiar i no tancat en si 
mateix. 
Moltes vegades ens queixem 
que les persones grans som 
descriminades en molts as-
pectes, doncs no, ara es tracta 
d’estar plenament integrades 
en una societat oberta, en que 
les persones grans aportem 
la nostra experiència, que pu-
guem mantenir-nos actius i 
participatius, menys egoistes, 
més solidaris, obrin la mirada 
cap els altres, adquirint nous 
coneixements i entre tots sa-
piguem recuperar els valors, 
que han de fer que es trenquin 
els prejudicis entre generaci-
ons i també evitar l’aïllament, 

fomentant els valors democrà-
tics que són la base de convi-
vència en la comunitat.  
Per això volem fer un esment 
a les diverses activitats que 
hem dut a  terme des de l’As-
sociació de Gent Gran d’Igua-
lada en el nou Equipament Cí-
vic - Casal de Passeig, doncs 
creiem que molts ciutadans 
desconeixen. 
Des del inici del 2014 ens han 
donat el seu suport 306 perso-
nes, fent-se socis de la nostra 
entitat, i dia a dia els anem in-
crementant. 
En aquests sis mesos hem 
fet moltes activitats  obertes 
a tothom, a socis i a no socis, 
a gent gran i a adults:  coral, 
playback, tai-txi, gimnàstica, 
cuina, solfeig, francès, angles, 
informàtica, Aquagim, manu-
alitats, pintura, etc. amb una 
participació regular de 350 
persones.

També hem fet, sis tertúlies 
amb un total de 350 assistèn-
cies, Ball cada diumenge  amb 
un total de 3.200 assistències, 
Inauguració, dinar i ball Festes 
Primavera Gran 325 assistèn-
cies, Festa de Carnestoltes 
170 persones,  Visites d’altres 
Casals de Catalunya 465 per-
sones.
Us convidem a venir a recollir 
la nova programació  de se-
tembre a desembre de 2014, 
a partir del dia 1 de setembre 
a la consergeria de l’equipa-
ment. Segur que entre les 
activitats de l’Associació i les 
que programa el propi equipa-
ment hi trobareu quelcom que 
us agradi.
Us esperem a tots a venir i a 
gaudir d’aquest Equipament 
adreçat a les persones grans 
i no tant grans, i segur que 
tothom hi pot trobar el seu es-
pai”.
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Enguany l’Schola Cantorum 
arriba als 75 anys d’existèn-
cia. Ens ho recorda l’expo-
sici9ó que pot visitar-se a la 
Biblioteca. Aquesta coral fou 
fundada pel mestre Joan Just 
Bertran, que tot i no ser iguala-
dí l’Ajuntament, el 25 de febrer 
de 1960, li atorgà el títol de Fill 
Adoptiu d’Igualada per la seva 
vinculació a la nostra ciutat.

Pinzellada biogràfica
Nasqué el 5 d’octubre de 
1897, a Sant Cugat Sesguer-
rigues (Penedès). Els seus 
pares, Joan i Antònia, eren un 
violinista i una llevadora. Als 
dinou anys entrà a l’Escolania 
de Montserrat, on començà a 
forjar la seva carrera musical. 
El 1925 va contraure matri-
moni, a Barcelona amb Maria 
Riba.

Activitat a Igualada
Al 1931, Emili Sabaté, presi-
dent de l’Ateneu, gestionà la 
seva vinguda a Igualada, on 
fou nomenat director del Con-
servatori. Dirigí l’Orfeó Iguala-
dí i Harmonitzà cançons tradi-
cionals i exerceix de pedagog.
Passada la guerra i prèvia de-
puració política, fundà l’Schola 
Cantorum. Per completarl’es-
caducera aportació econò-
mica que li podia fer el Cen-
tro Nacional (antic Ateneu), 
en aquells difícils anys, fa de 
mestre de música a l’Escola 
Pia, on funda una escolania 
i dirigeix la Banda Municipal 
de Música, que ell també va 
crear. Al 1950 publica cinc 
quaderns de cançons popu-
lars, comenta obres musicals 
a ràdio Barcelona, on dirigeix 
la seva coral. En el seu dia, 
també funda la Coral mixta de 
la pròpia Schola Cantorum.
Un infart acabà amb la seva 
vida el 25 d’abril de 1960, 
mentes donava la seva prime-

El mestre Joan Just Bertran.

Agressió amb arma 
blanca a la plaça 
de l’Ajuntament, el 
dilluns de Festa Major

Igualada i el Mestre Joan Just

ra lliçó del dia en el Conser-
vatori. El seu traspàs fou molt 
comentat i sentit.
Entre la seva intensa apor-
tació a la vida ciutadana, cal 
destacar el conegut episodi 
del salvament de l’orgue de 
Santa Maria, quan el comitè 
antifeixista la volia destruir. La 
seva composició més popular 
a la nostra ciutat és l’Himne 
al Patge Faruk, que és cantat 
per les successives generaci-
ons infantils de casa nostra. 
Recordem que era home sen-
zill i entregat plenament a la 
seva professió.

Reconeixements
Ben aviat Igualada reconegué 
la seva vàlua, amb un concert-
homenatge, al Centro Nacio-
nal, el 15 de juny d’aquell  ma-
teix any. Fou un esdeveniment 
de primer ordre, no endeba-
des el donà l’Orquestra Muni-
cipal de Barcelona, sota la ba-
tuta del mestre Eduard Toldrà. 

En la tercera part s’estrenaren 
“Tres quadres simfònics”, del 
propi mestre Just. En la se-
gonas’interpretà una obra de 
Mendelsshon, actuant de so-
lista, al piano, la llavors jove, 
i ara, recordada Josefina Ri-
golfas.
L’any 1970, amb motiu del 
Xè aniversari de la seva 
mort,  s’endegà tot un any 
d’Homenatge a la figura del 
fundador de l’Schola Canto-
rum. Entre els actes progra-
mats hi figuren:  Concert de 
Sant Jordi 1971, al Mercantil 
,amb la Coral Mixta i la coral 
tirolesa de Tuenno; dos con-
certs d’orgue, a Santa Maria, 
a cura del caputxí P. Robert 
de la Riba,  els dies 15 i 22 de 
maig; ell 28 d’agost, al Mer-
cantil, concert de cant, a cura 
del Coro Polifònico Prenestino 
“Giovanni Perluigi” Però la di-
ada culminat d’aquell any va 
tenir lloc el  6 de juny, amb la 
Primera trobada d’entitats co-

rals,  de  Catalunya. Al matí 
s’inaugurà a la Tossa de Mont-
bui elmonòlit, que que recorda 
a Joan Just; fou beneit pel P. 
Abat de Montserrat, Cassià 
Just, fill del mestre. A la tar-
da, a la plaça de l’Ajuntament 
cantada de l’Schola i tots els 
orfeons (de conjunt) interpre-
tant , composicions seves. 
En acabar, inauguració de la 
plaça del Mestre Just, que li 
dedica l’Ajuntament  Amics 
dels Goig, publicà una carpe-
ta  amb 10 goigs musicats pel 
mestre Just.
En 1997, en ocasió del Cen-
tenari del seu neixament, 
es programaren nous actes 
d’homenatge i de record. Així 
el 3 d’octubre, a l’Ajuntament 
s’inicià aquella commemora-
cióamb parlaments d’Antònia 
Enrich, regidora de cultura; 
Pepita Jorba, directora de 
l’Escola de Música, del P. Cas-
sià Just i de l’alcalde Josep 
M. Susanna, amb intervenció 
de  l’ScholaCantorum.
El diumenge, dia 5 d’octu-
bre, a l’Escola de Música, 
va descobrir-se la placa que 
li  dona el nom de Joan Just. 
Seguidament va inaugurar-se 
la reforma de la plaça Mestre 
Just. A la tarda, a la Tossa, va 
celebrar-se una Missa que ce-
lebrà el propi Abat montserratí 
i una  cantada. Finalment, al 
Canaletas va fer-se un sopar 
amb cantors, familiars, direc-
tors i simpatitzants del cor.. El 
novembre es publicà “Petita 
història del Mestre Just”, amb 
text de Jordi Dalmau Ribalta.
Igualada, doncs, no ha oblidat 
a Joan Just Bertran (1897-
1960) que, en paraules de la 
seva filla Teresa: “ Començà 
molt jove a   exercir el seu 
mestratge. És a Igualada on 
deixà l’empremta més pro-
funda, ben viva encara en els 
seus deixebles”.

REDACCIÓ / LA VEU

Dilluns al matí, en plena Festa 
Major d’Igualada, es va pro-
duir una baralla a la plaça de 
l’Ajuntament que va acabar 
amb un detingut per temptati-
va d’homicidi i un imputat per 
un delicte de lesions. Al voltant 
de quarts d’onze, un individu 
s’hauria acostat a un grup de 
persones i hauria agredit una 
d’elles amb arma blanca. Els 
acompanyats de l’agredit van 
reduïr l’agressor fins a l’arriba-
da de la Policia Local, que el 
va detenir. Abans però, l’agre-
dit hauria propinat un cop de 
peu al cap de l’agressor quan 
aquest es trobava immobilitzat 
al terra.
Ambdos protagonistes de la 
baralla van se atesos al lloc 
dels fets per efectius del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
i posteriorment traslladats a 
l’Hospital d’Igualada. L’agredit 
amb arma blanca va ser donat 
d’alta de l’Hospital el mateix 
dia i se l’imnputa un presump-
te delicte de lesions. Pel que 
fa a l’agressor, va ser detingut 
acusat de temptativa d’homi-
cidi, i va patir lesions impor-
tants al cap essent traslladat 
a l’Hospital de Bellvitge. En 
una nota, l’Ajuntament d’Igua-
lada va “lamentar i rebutjar 
rotundament els fets, agraint 
la resposta de la Policia Local 
d’Igualada i el SEM i va fer 
una crida al civisme, la convi-
vència i el respecte”.

S’ha d’enviar la butlleta a                                    al carrer del Retir, núm. 40 - 08700 Igualada
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Els Prats de Rei reviurà diumenge la batalla més 
important a l’Anoia de la Guerra de Successió
REDACCIÓ / LA VEU

Fa 303 anys, els Prats de Rei 
estaven a punt de viure una de 
les batalles més importants de 
la Guerra de Successió.
A partir de mitjans de setem-
bre 1711 i durant tres mesos, 
fins al Nadal d’aquell mateix 
any, els exèrcits austriacistes 
del Rei Carles III amb 25.000 
soldats es van enfrontar a 
l’exèrcit de les Dues Corones, 
espanyols i francesos, amb 
uns 35.000 efectius.
Els Prats de Rei es va conver-
tir en el centre de la batalla. 
La infanteria, la cavalleria, la 
infanteria i altres unitats auxi-
liars dels dos exèrcits es van 
posicionar en la plana que en-
volta la vila dels Prats.
Ara, 303 anys després, en el 
marc de la commemoració 
del Tricentenari  1714-2014, 
es recorda aquesta batalla 
guanyada per les forces aus-
triacistes i que va definir l’es-
tratègia dels dos exèrcits du-
rant els anys següents fins a 
arribar a l’11 de setembre de 
1714.

La recreació serà 
diumenge al migdia
La commemoració tindrà lloc 
el proper diumenge dia 31 
d’agost, durant el matí, en la 
Torre de la Manresana, lloc 
on el mariscal austricista Star-
hemberg va instal·lar el seu 
quarter general durant la ba-
talla.
L’acte principal de la comme-
moració serà la recreació de la 
Batalla dels Prats de Rei a 2/4 
de 2 del migdia amb tot luxe 
de detalls. Es reproduiran les 

Podrem assistir a una gran recreació d’una de les batalles més importants del país.

trinxeres borbòniques excava-
des a tocar de les muralles de 
la vila, es construiran les mu-
ralles amb la bretxa que van 
obrir les forces de Felip V, es 
posicionarà l’artilleria borbòni-
ca i hi participaran més de 100 
soldats amb els seus unifor-
mes, equipament i les seves 
armes de foc.
Aquests soldats arribats d’ar-
reu de Catalunya i fins hi tot 
d’Almansa, a la província d’Al-
bacete, recreen diferents uni-
tats militars, tant austriacistes 
com borbòniques, que van 
participar a la Guerra de Suc-
cessió. Hi participaran:
Els Miquelets de Catalunya, 
El Regiment de Sant Narcís 
de Girona, El Regiment de la 
Ciutat de Barcelona, L’artilleria 
dels Hússars  Hungaresos de 
Moià, El Rêgiment de la Cou-
ronne d’Almansa i El Regimi-
ento de los Morados Viejos 
d’Almansa.
Durant tot el matí, a partir de 
les 10h., els visitants podran 
gaudir dels campaments mili-
tars del s. XVIII amb una quin-
zena de tendes de campanya, 
els focs, el mobiliari, les ar-
mes,... on els soldats vivien, 
menjaven i dormien abans 
d’entrar en combat.

A les 11h. us proposen un Ta-
ller de Danses gratuït i obert 
a tothom, amb danses cor-
tesanes i populars, minuets 
i sardanes antigues. Serà 
una aproximació a la societat 
d’aquell moment i a la seva 
manera de viure la música i 
l’esbarjo.

També a partir de les 11h. del 
matí, per conèixer els gustos 
gastronòmics de la gent del 
barroc, us proposem que par-
ticipeu de les degustacions de 
la Cuina del 1714, a càrrec del 
Restaurant la Cuina del Mer-
cat de Calaf. Podreu tastar un 
seguit de plats que us faran 

viure i descobrir els sabors i 
les aromes de les taules del 
1714.
A les 12h. del  migdia es fara 
l’inauguració de l’adequació 
de la Torre de la Manresana 
i Acte de Commemoració del 
Tricentenari de la Batalla dels 
Prats de Rei, amb poesia, mú-
sica i salves d’honor pels qui 
van lluitar en aquesta batalla. 
L’acte comptarà amb la pre-
sència de Ferran Mascarell, 
conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, de 
Miquel Calçada, Comissari del 
Tricentenari 1714-2014 i de 
Francesc Duocastella, Alcalde 
dels Prats de Rei.
Durant tot el matí també po-
dreu participar i gaudir, lliure i 
gratuïtament,  de l’audiovisu-
al sobre la Batalla dels Prats 
de Rei que es projecta en la 
sala dels Castell de la Manre-
sana, les visites comentades 
des dalt de la Torre medieval 
de la Manresana  i visitar una 
exposició sobre la Guerra de 
Successió, entre les alzines, 
produïda pel Memorial 1714. 
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Durant tot el matí els 
visitants podran veure 
els campaments mili-
tars i assistir a tallers 
de dansa, gastrono-
mia, visites comenta-
des i veure un excel.
lent àudiovisual
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Demà, Festa Major de 
Sant Feliu a Castellolí

ÒDENA / LA VEU 

L’Ajuntament d’Òdena ha inici-
at els tràmits per una proposta 
de nomenament i elecció  del 
Jutge de Pau titular i del subs-
titut.
El jutge o jutgessa de pau és 
la persona que exerceix les 
funcions jurisdiccionals cor-
responents als jutjats de pau, 
és elegit per l’ajuntament del 
municipi i nomenat pel Tribunal 
Superior de Justícia de Catalu-
nya per un període 4 anys. Hi 
ha jutjat de pau a tots els mu-
nicipis on no hi ha jutjat de pri-
mera instància i instrucció. 
Per ser jutge de Pau només 
cal ser major d’edat, tenir la 
nacionalitat espanyola i no es-
tar immers en cap causa d’in-
capacitat, ni d’incompatibilitat 
per a l’exercici de les funcions 
jurisdiccionals. Pot continuar 
exercint les seves activitats 
professionals o mercantils. No 
cal que sigui llicenciat en dret.
Tothom que estigui interessat 
en ocupar el lloc, pot presentar 
la sol·licitud per escrit, adreça-
da a l’alcalde, abans del 18 de 
setembre.
La sol·licitud, en la que s’hau-
ran d’expressar les circumstàn-
cies personals: nom, DNI, do-
micili, etc. anirà acompanyada 
del currículum personal i una 
declaració responsable fent 
constar que no s’està incurs en 
cap de les causes d’incompati-
bilitat que assenyala l’art. 303 
de la Llei Orgànica del poder 
judicial. Qualsevol dubte o al-
tra informació es pot consultar 
a la Secretaria de l’Ajuntament.
També es pot trobar més infor-
mació i dades de la justícia de 
pau a Catalunya al web del De-
partament de Justícia http://ad-
ministraciojusticia.gencat.cat/
ca/serveis_als_professionals/
jutjats_de_pau

Festa Major de Sant Feliu, l’any passat.

Oberta la 
convocatòria per a 
escollir el jutge de 
pau a Òdena
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CASTELLOLÍ / LA VEU 

Demà dissabte es farà la 
Festa Major de Sant Feliu, a 
Castellolí. Els actes són els 
següents: 
- A les 9 del vespre, missa 
oficiada pel Mossèn Eduard 
Flores, Rector de Castellolí, 
i cantada  per la Coral d’Aulí. 
- A les 10 del vespre, tradici-

Bon balanç de la campanya d’aquest any 
d’excavació a l’Abric Romaní de Capellades
CAPELLADES / LA VEU 

Fa uns 58.000 anys les po-
blacions neandertals que van 
viure a l’Abric Romaní, a Ca-
pellades, un jaciment clau per 
a l’estudi d’aquesta espècie, 
van deixar milers de vestigis 
arqueològics durant les seves 
estades. Així s’ha constatat du-
rant la campanya d’excavació 
que s’ha efectuat aquest mes 
i que finalitza el dia 24, sota la 
direcció de l’arqueòleg Eudald 
Carbonell, director de l’IPHES 
(Institut Català de Paleoecolo-
gia Humana i Evolució Social). 
Els resultats obtinguts avalen 
la capacitat d’organització que 
tenien aquelles comunitats 
prehistòriques.

Milers de noves peces
Les noves troballes, localitza-
des, però que encara no han 
pogut ser extretes ni comple-
tament documentades, han es-
tat possibles gràcies al treball 
d’un equip format per unes 50 
persones, entre elles perso-
nal investigador de l’IPHES, 
altres d’internacionals i estu-
diants també d’arreu del món, 
que s’han dedicat a descobrir 
el nivell Q de l’Abric Romaní, 
destinant tots els esforços per 
arribar a la seva superfície en 
una extensió d’uns 140m2 .
“Cal destacar que tan sols 
en el sostre del nivell, tot just 
descobert, però encara sense 
excavar a fons, s’han recupe-
rat milers de peces d’indústria 
lítica i de fauna. A més s’han 
detectat abundants fogars 
d’habitació vora la paret, així 
com altres tipus de llars, més 
grans i relacionats amb la pre-

sencia d’abundants ossos cre-
mats, amb la qual cosa sembla 
que comencen a moure’s per 
la part central del jaciment”, in-
dica Eudald Carbonell. “Aques-
ta distribució o especialització 
de l’espai és una prova clara 
de la capacitat d’organització 
de les poblacions neandertals, 
en el marc del comportament 
complex que nosaltres sempre 
hem defensat”, ha afegit.
Una possible habitació
Eudald Carbonell ha avançat: 
“Les evidències de les que dis-
posem a hores d’ara semblen 
indicar que ens trobem davant 
les restes del que va ser una 
habitació neandertal, en la qual 
es van desenvolupar de forma 
reiterativa les diferents activi-
tats de la seva vida quotidiana, 
com pot ser l’elaboració eines”.
També es tracta d’un lloc re-

ferencial o campament cen-
tral on transportaren les res-
tes dels animals caçats per 
al consum de tot el grup. Tant 
la quantitat de fauna trobada 

L’equip arqueològic de l’Abric Romaní.

com la diversitat de matèries 
primeres indiquen que l’Abric 
s’ocupà durant períodes més 
o menys llargs de temps i de 
forma repetida.

onal sardinada. Sardines amb 
pa amb tomàquet, i Sant Fe-
liuets (gelats menú infantil), 
aigua i vi.
- A les 11 de la nit, cantada 
d’havaneres amb el grup Ber-
gantí.  A la mitja part,  rom cre-
mat a càrrec de Jaume Brugu-
és, Parlaments i sorteig de la 
gran panera de St. Feliu. Fogars vora la paret de l’Abric Romaní.

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella
Alícia Navarrete Garcia

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada 
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GUANYADORA DE LA PORTADA:
Lena Riol Fernández,  9 anys, 
d’EXPLORA, curs monogràfic 
infantil de l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps. Subscripció gra-
tuïta un mes! Moooltes Felicitats!
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Degeneració
lumbo-sacre
La degeneració lumbo-sacre, 
també coneguda com a Este-
nosi degenerativa lumbo-
sacre, Malaltia lumbo-sacre, 
o Síndrome de cauda equina, 
és caracteritza per 1 com-
pressió de la cauda equina, 
provocada per estenosi (con-
junt de nervis que passen pel 
canal vetebral a nivell de les 
Últimes vèrtebres lumbars 
i sacres) o estrenyiment del 
canal vertebral, foràmens 
intervertebrals, o ambdues, a 
nivell de l’àrea lumbo-sacre. 
En el gos pot ser adquirida / 
degenerativa o congènita / 
idiopàtica. 
Ens centrarem en la forma 
adquirida / degenerativa, 
la qual afecta gossos d’ 
arrels grans, entre 2 i 13 
anys d’edat, amb un promig 
d’edat a partir de 6-7 anys, i 
sent més frequent a mascles. 
L’estrenyiment lumbo-sacre 
s’atribueix a Canvis dege-
neratius, crònics, associats a 
Hèrnia discal i luxacions ver-
tebrals entre d’altres. 
La troballa clínic més con-
sistent en aquests casos 
és una resposta dolorosa 
(girar-se, mossegar, bordar) 
en exercir pressió en l’arti-
culació lumbosacra. El dolor 
es manifesta mitjançant una 
disposició baixa de la cua i 
reticència a moure, dificultat 
en pujar rampes o escales o 
en saltar al sofà o al cotxe. 
Aquests símptomes poden 
incrementar després de 
l’exercici. La cua flàcida i la 
incontinència urinària i fecal 
poden aparèixer a mesura 
que empitjora l’estenosi, per 
la interferència funcional 
dels nervis pèlvics, que pro-
voquen un degoteig d’orina i 
una bufeta distesa però flàc-
cida que s’esprimeix sense 
dificultat. Rarament aparei-
xen dèficit propioceptius i 
debilitat d’una o ambdues 
extremitats pèlviques

L’Abissini és una raça popular 
degut, no només la seva aparença 
física, sinó també a la seva per-
sonalitat. Tant en repòs com en 
moviment, aquest animal mostra 
una gran elegància i armonia en 
els seus moviments. 
El seu aspecte físic s’assembla a 
un puma, però en miniatura. Es 
tracta d’un gat bastant casolà, 
encara que necessita el seu espai 
per estirar les potes. És un gat àgil 
i  elegant, molt actiu (sobretot les 
femelles) de pelatge curt, amb una 
tonalitat més fosca a la punta que 
en l ’arrel, semblant a la del conill 
salvatge. 
No li agrada estar sol i  encara que 
necessita temps per descansar i 
fer les seves activitats sempre pro-
cura estar a la mateixa habitació 
que els seus amos, que si no li  fan 
cas, en qualsevol activitat, el gat 
anirà a empènyer amb el seu cap 
el braç, demanant que el mimin. 
Es tracta d’un felí tendre i curiós 
que requereix constants mostres 
d’afecte .  Viurà molt a gust en un 
apartament, però sempre i quan 
tingui espai suficient per moure’s 
en completa llibertat. Malgrat ser 
molt actiu, és bastant espantadís, 
pel que no és recomanable que 

EL GAT ABISSINI Consells del 
Veterinari...

Joan Rubiralta
Col. B2629

surti al carrer sol ja que qualsevol 
soroll fort o estrany el faria espan-
tar i podria perdre’s. 
Té un cos proporcionat i es tracta 
d’un gat de mida mitjana. El seu 
cap presenta una forma gairebé 
triangular, amb un mentó ferm 
i contorns arrodonits. Les seves 
orelles són de base ampla, amb 
extrems també arrodonits. Els seus 
ulls són de forma ametllada, bri-
llants i grans,ben separats entre si; 
de colors lluminosos: ambar, verd 
o groc, pur, clar i  intens, envoltat 
amb el color del ticking caracterís-
tic: dos o tres franges alternades de 
color fosc i clar sobre cada pèl, amb 
la punta fosca. Colors: salvatge o 
Ruddy, Sorrel, blau, Fawn i silver.
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El subscriptor/lector de “Pa amb oli i xocolata” (LA VEU) amb l’entrega d’aquesta  butlleta dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza a LA VEU i 

les activitats i serveis propis de “Les deus aventura”, així com de les activitats publicitàries i campanyes promocionals que “Les deus aventura” 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). 

UN FORFAIT CIRCUIT 
PER A TOTHOM PER 

A 2 PERSONES

Pèlag de Fregaire + Plataners + Puenting

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

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

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

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

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

Valorat
 amb 60€

EL GUANYADOR
D’AQUEST MES és:

JOAN
ROIG

EL GUANYADOR D’AQUEST MES ÉS : 
DENIS RABELL  - D’Igualada
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Carmel·la Planell
Historiadora
i fotògrafa

La Basílica de Santa Maria 
d’Igualada és l’edifici religiós més 
rellevant de la ciutat, a més de cons-
tituir una preuada obra arquitectò-
nica a propòsit de les successives 
transformacions d’ençà els seus mil 
anys d’existència. La seva presència 
al bell mig de la ciutat troba els seus 
orígens en el culte cristià dels vila-
tans igualadins de per allà comença-
ments del segle XI, quan a l’entorn 
d’una cruïlla de camins Igualada va 
veure consolidat un primer assenta-
ment humà. 
Cap a l’any 1059, el primer temple 
consagrat a la veneració de Santa 
Maria va passar a ser erigit com a 
una Parròquia, amb les seves co-
rresponents adscripcions, depenent 
del bisbat de Vic, i amb l’assignació 
d’un cementiri propi. D’antuvi, la 
planta arquitectònica era d’estètica 
romànica, i no va ser fins tres cen-
túries més tard, en època del gòtic, 
que no hi van ser incorporades una 
sèrie de capelles laterals arran d’una 
considerable transformació i amplia-
ció de l’espai. Més endavant, durant 
el segle XVI, va ser construït el ma-
jestuós campanar cobert i de forma 
quadrada que la presideix: de primer 
amb petites finestres, i amb finestrals 
a la part superior on s’hi albergaven 
les campanes. I, al llarg del segle 
següent, atès l’important creixe-
ment de la població, va redefinir-se 

La Basílica de Santa Maria 1a part

l’edifici actual segons els plànols d’en Pere Blai i 
d’acord amb el model de senzillesa constructiva de 
l’arquitectura catalana. 
D’ençà aquesta remodelació, amb una façana força 
austera tan sols decorada amb una rosassa de do-
tze pètals, l’església està formada per una sola nau 
d’estil renaixentista, amb arcs de mig punt i colum-
nes clàssiques, i una coberta de volta de creuer. Sis 
capelles laterals, a banda i banda, s’orienten envers 
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 Prepar
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una capçalera tancada on hi ha l’altar, restant desvinculades una de 
l’altra mitjançant aquelles pilastres clàssiques acabades al capdamunt 
en massissos contraforts típics del gòtic. Aquests contraforts, a més de 
ser un element de força serveixen també per a sustentar les canona-
des de desguàs i acaben, per l’exterior, en unes gàrgoles de temàtica 
animalística i humana. 
A principis del segle XVIII, amb motiu de la tercera reconstrucció del 
temple, tot trencant el ritme monòton de l’interior, va ser construïda en 
una de les capelles una projecció lateral -propera al campanar- que 
havia de donar pas a la Capella del Sant Crist. Aquesta va ser dimen-
sionada amb un cos de planta poligonal, típica del barroc, rematada 
amb una discreta cúpula que, per fora, està decorada amb pintures de 
l’artista Francesc Tremulles. 
Si bé el cos de l’edifici per ell mateix ha contribuït a escriure la llarga 
història d’aquest referent religiós de la ciutat, tal vegada és tot l’espai 
interior aquell que ens dóna més claus del seu ponderable testimoni 
religiós, així com de les voluntats de molts vilatans fidels a la seva fe. 

La Basílica de Santa Maria La rosassa

La Basílica de Santa Maria Perspectiva

© Carmel·la Planell



Demà dissabte, al pavelló municipal, 
Festa de l’Esport a Piera
PIERA / LA VEU 

La regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament de Piera celebra 
la 4a Festa de l’Esport, on es 
lliuraran premis als esportistes 
locals més destacats i a esde-
veniments esportius puntuals 
de les temporades 2012-13 i 
2013-14. La festa tindrà lloc 
el proper dissabte 30 d’agost, 
a les 19 hores,  al Pavelló Mu-
nicipal, un equipament que ha 
estat recentment arranjat i que 
ja compta amb la coberta de la 
pista esportiva exterior. 
L’objectiu d’aquesta nova edi-
ció de la Festa de l’Esport, és 
donar a conèixer la tasca dels 
esportistes pierencs realitzada 
en les últimes temporades. Des 
de la regidoria d’Esports es vol 
destacar l’augment del nombre 
d’esportistes i de categories en 
la majoria dels esports.
D’altra banda, amb la Festa de 

El torneig és sempre molt participat.

Capellades 
commemora avui el 
Tricentenari
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Anoia Sud  

CAPELLADES / LA VEU 

Capellades commemorarà 
avui el Tricentenari, i ho farà a 
partir de les 7 de la tarda als 
jardins del Capelló. Es pretén 
recordar el consell de guerra 
celebrat a Capellades el 29 
d’agost de 1714. Hi haurà una 
hissada de la Senyera, recrea-
ció d’un campament austricis-
ta, i la presència dels Miquelets 
de Catalunya.

Bany nocturn a la 
Piscina Blava de 
Capellades

CAPELLADES / LA VEU 

Avui divendres, l’Ajuntament 
de Capellades obrirà la Piscina 
Blava de 7 a 12 de la nit, en 
una sessió de portes obertes. 
D’altra banda, ja s’està prepa-
rant la celebració del 80è ani-
versari de la piscina, el proper 
diumenge 7 de setembre. Serà 
a les 12 del migdia, amb la 
presentació d’una placa com-
memorativa, un refrigeri i un 
concert de la Cobla Ciutat de 
Manresa.

l’Esport es pretén aconseguir 
el reconeixement social, en-
tenent l’esport com una eina 
educativa, que també ajuda 
a combatre les desigualtats i 
avala uns valors positius per 
als nostres joves.
En aquesta festa es premiaran 
els esportistes promesa amb 
més projecció, els esportistes i 
equips més destacats de cada 
entitat, el club de veterans fe-
derat més destacat, la millor 
organització d’una activitat es-

portiva de lleure, entrenadors, 
empreses col·laboradores i 
mencions especials.  
Els nominats seran avaluats 
per un jurat que, avalat per la 
seva experiència, determinarà 
quins seran els guanyadors 
d’aquesta quarta edició dels 
premis. Aquest acte finalitzarà 
amb un refrigeri en el qual tots 
els assistents podran intercan-
viar impressions i compartir 
l’èxit i el reconeixement atorgat 
als esportistes pierencs.

Tres dies de torneig de vòlei sorra
PIERA / LA VEU 

L’Associació 83 i mig ha orga-
nitzat, per 8è any consecutiu, 
el torneig de vòlei sorra, l’es-
deveniment esportiu més mul-
titudinari i destacat de l’estiu a 
Piera. 
Des d’avui i fins diumenge, 
les instal·lacions esportives de 
Can Mas acullen el 8è torneig 
de vòlei sorra. Les categories 
participants són 2x2 i 4x4 mas-
culí, femení i mixt (obert i elit).
Un any més, l’organització 
tornarà a premiar el nom més 
original de l’equip, per això és 
important pensar un bon nom 
abans de formalitzar la inscrip-
ció.
A banda de la pràctica del vò-
lei sorra, aquest esdeveniment 

ofereix altres activitats i ser-
veis per als jugadors, acompa-
nyants i visitants, com la zona 
d’acampada, el servei de bar 
(enguany, amb mojitos) o els 
sortejos durant les jornades de 

competició.
Podeu consultar tota la infor-
mació referent al torneig de 
vòlei sorra al web www.83imig.
com.

El proper trimestre, 
ple de noves activitats 
a la Biblioteca

PIERA / LA VEU 

Tot a punt per començar la 
nova temporada d’activitats 
culturals a la Biblioteca de Pi-
era, amb un trimestre que es 
presenta carregat de propos-
tes per a petits i grans 
Aquest darrer trimestre de 
l’any es presenta carregat de 
propostes per a petits i grans 
amb una variada i nova oferta 
cultural i lúdica amb l’objectiu 
de fomentar la participació dels 
vilatans i dinamitzar aquest 
centre cultural per on diària-
ment s’hi apropen més de 250 
persones.
Enceten els actes dues pro-
postes ja consolidades: els ta-
llers de formació per adults i els 
clubs de lectura. El pròxim 1 de 
setembre és previst comencin 
les inscripcions als tallers de 
manualitats i restauració de 
mobles que s’han programat i 
que es desenvoluparan al llarg 
de tot el trimestre. En ambdós 
casos les places són limitades 
i cal informar-se a la biblioteca 
sobre el preu i els requeriments 
necessaris per participar-hi.
La següent proposta la prota-
gonitzen els clubs de lectura 
que funcionen a ple rendiment 
des de fa ja 8 anys. En l’actua-
litat des de la Biblioteca de Pi-
era es gestionen i s’organitzen 
un total de 4 clubs de lectura: 
novel·la, literatura i cinema, 
anglès i un adreçat al públic 
juvenil amb l’objectiu de fo-
mentar la lectura i l’intercanvi 
d’experiències i opinions. Tots 
ells són moderats per professi-
onals que acompanyen i guien 
les aportacions de tots els as-
sistents motivant i convidant a 
la participació i descobrint no-
ves maneres d’interpretar les 
lectures. L’activitat és gratuïta i 
qui ho desitgi pot inscriure’s a 
la Biblioteca.
Per a més informació podeu 
consultar la pàgina web http://
www.viladepiera.cat/la-vila/bi-
blioteca i/o facebook de la Bi-
blioteca https://www.facebook.
com/bibliotecapiera

Bitllet de tren 
combinat per visitar el 
CRARC de Masquefa

MASQUEFA / LA VEU 

El president de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya 
(FGC), Enric Ticó, l’alcalde de 
Masquefa, Xavier Boquete, i 
el representant del Centre de 
Recuperació d’Amfibis i Rèptils 
de Catalunya Joaquim Soler 
han signat un conveni de col-
laboració amb l’objectiu de tre-
ballar conjuntament en la pro-
moció de les activitats i espais 
del CRARC, l’únic centre de 
recuperació de fauna salvatge 
especialitzat en amfibis i rèptils 
de l’Estat.
En aquest sentit, ja es comer-
cialitza un nou bitllet combi-
nat -amb el nom ‘Combinat 
CRARC Rèptils Masquefa’- 
que inclou un bitllet d’anada i 
tornada a l’estació de Masque-
fa des de qualsevol punt de la 
línia Llobregat-Anoia d’FGC i 
un tiquet d’accés al CRARC. 
Les tarifes dels bitllets combi-
nats són vàlides per a qualse-
vol dia de l’any, ja sigui feiner 
o festiu. 
Creat l’any 1992, el CRARC 
és una institució dedicada a la 
rehabilitació de fauna silvestre 
amb la finalitat de retornar-la al 
seu hàbitat natural, promoure 
la recerca científica i l’educació 
ambiental.  

50.000€ d’inversió a Masquefa en 
obres de millora a les escoles
MASQUEFA / LA VEU 

Com ha estat habitual els dar-
rers anys, l’Ajuntament de 
Masquefa està aprofitant el 
període de vacances escolars 
per executar diverses obres de 
manteniment i millora als cen-
tres educatius. Aquest estiu 
el Consistori invertirà més de 
50.000 euros en actuacions a 
les escoles. 
El gruix dels treballs s’està fent 
a l’escola El Turó, la més an-
tiga del municipi, on s’estan 
reformant íntegrament quatre 
serveis, dos situats a la planta 
baixa i dos a la planta primera. 

A més, a l’edifici antic de l’es-
cola també es col·locaran no-
ves finestres de doble vidre per 
garantir un millor aïllament tèr-
mic i acústic. A més, la Genera-

litat, per la seva banda, instal-
larà una nova porta d’entrada.
Una altra actuació destacada 
en aquest pla de millores als 
centres educatius serà l’arran-
jament del terra d’un dels mò-
duls de l’escola Masquefa II. A 
més, a l’escola Font del Roure 
es posaran cortines a les aules 
que no en disposaven.
Amb aquests treballs, l’Ajun-
tament vol contribuir a millorar 
els equipaments educatius del 
municipi i les condicions de tre-
ball i estudi del professorat i els 
alumnes.  



CALAF / LA VEU 

“El Priorat de Sant Jaume de 
Calaf” és el títol de la nova xer-
rada que es durà a terme avui 
divendres, 29 d’agost, dins del 
cicle del Mil·lenari “Calaf, mil 
anys d’història”. La xerrada 
anirà a càrrec de l’historiador 
Josep Maria Masnou.
L’acte tindrà lloc a la Sala d’Ac-
tes Municipal, al carrer Mestre 
Manel Giralt, a les 8 del ves-
pre, i en acabar hi haurà una 
degustació de productes arte-
sans per a tots els assistents. Esglèsia de St. Jaume de Calaf.

Dilluns arriba a 
Calaf l’Oficina 
Mòbil d’Atenció al 
Consumidor
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Avui, xerrada a Calaf sobre 
el Priorat de St. Jaume

CALAF / LA VEU 

Des d’aquest dimarts, 26 
d’agost, ja està operatiu el nou 
vehicle pick-up que l’Ajunta-
ment de Calaf ha adquirit per 
a les tasques de l’àrea de Ser-
veis, després que un incident 
malmetés l’antic vehicle. El 
consistori ha aconseguit una 
subvenció de la Diputació de 
Barcelona per a l’adquisició 

Nou vehicle municipal per 
a les tasques de serveis

d’aquest vehicle, que està 
degudament condicionat per 
portar a terme variades tas-
ques de l’àrea de serveis. Així 
per exemple s’ha incorporat 
un dispositiu per fer l’este-
sa de sal als carrers de difícil 
accés en cas de nevades. El 
cost d’aquesta inversió és de 
22.678 euros, IVA inclòs.

CALAF / LA VEU 

La Diputació de Barcelona or-
ganitza visites periòdiques de 
les seves Oficines Mòbils als 
municipis, per tal d’acostar als 
ciutadans tota la informació re-
lacionada amb els drets dels 
consumidors. El proper dilluns, 
1 de setembre, l’Oficina arriba-
rà a Calaf, i atendrà tots els ve-
ïns que ho desitgin al Raval de 
Sant Jaume, des de les 10.30 
h i fins les 13.00 h .
El servei de l’Oficina Provinci-
al d’Informació al Consumidor 
(OPIC) està destinat als ajun-
taments que no disposen de 
serveis municipals de consum 
i té com a finalitat bàsica de-
fensar els consumidors i els 
seus drets. Formen el servei 
de l’OPIC: la Bústia del Consu-
midor, amb seu a l’ajuntament 
que recull diàriament les con-
sultes dels ciutadans; l’Oficina 
Mòbil, formada per set unitats 
mòbils que regularment es 
desplacen per atendre consul-
tes directament; i un extens ca-
tàleg d’activitats, educatives i 
formatives que els ajuntaments 
poden desenvolupar en el seu 
territori.

CALAF / LA VEU 

Diversos establiments de Ca-
laf han sumat esforços per tal 
d’impulsar el primer Fora Es-
tocs de la vila. Coincidint amb 
la celebració de la Festa Major 
i de la Fira del Mil·lenari, que 
portarà públic d’altres contra-
des al municipi, els comerços 
volen  aprofitar per sortir al car-
rer i oferir el producte que no 
han aconseguit vendre aquest 
estiu, després d’unes rebaixes 
que, a primer cop d’ull, han 
anat pitjor que les d’anys an-
teriors a causa del mal temps.
El Fora Estocs s’instal·larà a la 
plaça dels Arbres dissabte al 
llarg de tot el dia, i segons han 
explicat els mateixos comerci-

Fora Estocs dels comerços de 
Calaf a la Fira del Mil.lenari

ants, els visitants hi podran tro-
bar roba d’aquesta temporada 
d’estiu i d’altres temporades ‘’a 
preus escandalosos’’.
Aquesta és la primera vega-
da que els comerços de Calaf 
impulsen una iniciativa com 
aquesta, però ja han anunciat 
que estan molt animats, i que 
després de la cita del proper 
dissabte, pensen dur a ter-
me altres iniciatives com per 
exemple per la Fira de Tots 
Sants.
El Fora Estocs és una iniciati-
va dels establiments Tot Punt, 
Brodats Nuri, Marrec i l’Home, 
amb el suport de l’àrea de Co-
merç de l’Ajuntament de Calaf.

MONTSERRAT / LA VEU 

La muntanya de Montserrat 
disposarà durant els propers 
4 anys (juliol 2014-juny 2018) 
d’un pressupost de 3,5 milions 
d’euros per a actuacions de 
prevenció d’incendis forestals 
i conservació i millora de la 
biodiversitat, segons estableix 
el projecte Life Montserrat, 
aprovat recentment per la Unió 
Europea en el marc de les ac-
tuacions Life +. 
El projecte Life Montserrat 
compta amb una aportació de 
1,7 milions d’euros de fons eu-
ropeus mentre que la Diputació 
de Barcelona-com coordinado-
ra del projecte-té previst desti-
nar un total de 512.000 euros. 
La resta de socis d’aquesta 
iniciativa-Associació Propieta-
ris Forestals Entorns de Mont-
serrat, Fundació Catalunya-La 
Pedrera, Generalitat de Cata-
lunya i Patronat de la Munta-
nya de Montserrat- aportaran 
per la seva part un total de 1,2 
milions d’euros. 
Life Montserrat afecta una su-
perfície de 42.487 hectàrees 
de la muntanya de Montserrat-
el 64% és superfície forestal-, 
una superfície de gran riquesa 
natural de la muntanya inclosa 
en bona part a la Xarxa Natura 
2000 Aquest territori inclou els 
municipis del Bruc , Castellbell 
i el Vilar, Castellgalí, Collbató, 
Esparreguera, Marganell, Mo-
nistrol de Montserrat, Olesa 
de Montserrat, Rellinars, Sant 
Salvador de Guardiola, Sant 
Vicenç de Castellet, Ullastrell, 
Vacarisses, Viladecavalls, 
Castellfollit del Boix i Rajadell. 
El programa Life Montser-
rat serà liderat i coordinat per 
la Diputació de Barcelona a 

Europa ajudarà a la prevenció 
d’incendis a Montserrat

través de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat-que gestiona la 
Xarxa de Parcs Naturals-. 
“L’aplicació del programa Life 
Montserrat es justifica per l’ele-
vat risc d’incendi que té aquest 
espai a causa d’una alta càrre-
ga de combustible vegetal, del 
canvi climàtic i la desaparició 
de terrenys de cultius i altres 
usos forestals tradicionals, així 
com pel fet que la muntanya ha 
patit importants incendis fores-
tals en el passat”, segons des-
taquen fonts de la Diputació de 
Barcelona. 
El programa Life Montserrat es 
basa en el desenvolupament 
de mesures en els diferents 
ecosistemes de la muntanya 
per augmentar la capacitat de 
recuperació i l’estabilitat dels 
boscos contra els incendis, 
millorar la seva prevenció a 
partir de la creació d’àrees es-
tratègiques que disminueixin la 
propagació i facilitin l’extinció, 
a més de poder reduir la inten-
sitat i extensió dels incendis. 
El projecte també vol incidir 
en la conservació i la millora 
de la biodiversitat a l’àrea de 
Montserrat, amb hàbitats i es-
pècies d’elevat valor de pro-
tecció inclosos en la Directiva 
d’Aus i Hàbitats. En particular, 
el projecte busca contribuir a 
la conservació de 16 espècies 
amenaçades i la millora dels 
hàbitats de 211 espècies pro-
tegides. 
El programa vol contribuir 
també a la conservació de la 
biodiversitat incrementant la 
connectivitat de dos espais de 
la Xarxa Natura 2000, Mont-
serrat-Roques Blanques-Riu 
Llobregat i el Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Comença la verema 
pels vins de 
la DO Penedès

ANOIA SUD/ LA VEU 

Ha començat la verema pels 
vins de la DO Penedès i ho fa 
amb la varietat Chardonnay. 
La moderada climatologia i  la 
poca pluviometria entre prima-
vera i estiu han accelerat la 
maduració d’aquesta varietat 
de raïm i és per això que s’ha 
avançat respecte l’any passat.
Cal destacar a més, que gràci-
es a les condicions climatològi-
ques, moderades pel que fa a 
temperatures i pluviometria,  i 
el bon control que hi ha hagut 
de les malalties, es preveu que 
la collita serà de menys quan-
titat que l’any anterior, però de 
molt bona qualitat. 
La resta de varietats com pinot 
noir, macabeu, xarel·lo, ull de 
llebre, merlot, cabernet sau-
vignon, parellada, etc… ja es 
veremen des del 14 d’agost 
començant pel Pinot noir i con-
tinuant amb la resta, tal i com 
és usual començar.



D E  L ’ A N O I A

Esports
D E  L ’ A N O I A

2514 DIVENDRES
29 d’agost de 2014

El copilot odenenc Àlex Haro acaba tercer del 
WRC2 al ral·li Alemanya, acompanyant a Pons

Els pilots catalans amb el Ford Fiesta R5 durant el Ral·li Alemanya. 

MOTOR / JOSEP MARIA VIDAL

La ciutat de Trier, a Alemanya, 
va ser la base de la novena 
prova puntuable pel Campio-
nat del Món de Ral·lis (WRC) 
en la que hi participaren el pi-
lot osonenc Xevi Pons, copilo-
tat per l’odenenc Àlex Haro de 
Moto Club Igualada, amb un 
Ford Fiesta R5, cotxe amb el 
que participaven  per primera 
vegada en un ral·li del cam-
pionat mundial. D’altra ban-
da, també hi era present a la 
prova de motor l’igualadí Pep 
Requena, també membre del 
MCI, com a responsable de 
classificacions del mundial en-
quadrat dins l’empresa SIT.
L’objectiu de Pons i Haro 
d’aquesta temporada es adap-
tar-se amb el cotxe per tal de, 
la temporada vinent, optar al 
campionat del WRC2. Amb 

uns bons registres als trams 
de les tres etapes de les quals 
constava el ral·li, Xevi i Àlex 
es van classificar tercers entre 
els WRC2 i tretzens a la gene-
ral absoluta.
Al finalitzar el ral·li, Pons i 
Haro van afirmar que “es-
tem molt contents. Ha sigut 
un ral·li sense errades, amb 
l’equip funcionant al cent per 
cent i utilitzant uns pneumà-
tics Hankook que han anat a 
la perfecció. L’idea inicial era 
rodar amb el cotxe i fer quilò-
metres per tenir informació de 
cara a la propera temporada, i 
al final ens hem trobat amb un 
podi i una excel·lent classifica-
ció a la general”. El primer cap 
de setmana d’octubre, Pons i 
Haro participaran en el de Ral-
li de França amb epicentre a la 
ciutat d’Estrasburg.

Jordi Viladoms, del Moto Club Igualada, participa a la cinquena 
prova del mundial de ral·lis Cross Country celebrada a Brasil 
MOTOR / JM VIDAL

Des d’aquest passat dissab-
te, amb l’etapa pròleg, s’està 
disputant al Brasil el Ral·li dos 
Sertöes, cinquena prova del 
mundial de ral·lis Cross Co-
untry motociclista en el que hi 
participa el pilot igualadí Jordi 
Viladoms, de Moto Club Igua-
lada, amb una KTM 450 Rally.
Aquest ral·li brasiler acaba 
demà dissabte i els pilots hau-
ran recorregut 2.608 quilòme-
tres, dels quals 1.545 seran 
cronometrats, amb una etapa 
marató, la cinquena, que farà 
que els pilots hagin d’anar 

molt en compte amb la mecà-
nica de les motos.

Cinquena posició
A l’hora d’escriure aquestes lí-
nies, el dilluns al final de la se-
gona etapa, Jordi estava situat 
en una bona cinquena posició 
per darrera de Coma, Gonçal-
ves, Azevedoi Rodrigues. 
Al final d’aquesta segona eta-
pa, Viladoms comentava que 
“només hem recorregut els 
últims 70 quilòmetres de l’es-
pecial. Per problemes de pas 
en alguns trams, l’organitza-
ció ha anul·lat els primers 132 

quilòmetres. A més, el tram ha 
sigut més lent en general que 
ahir i més tècnic. La navega-
ció era una mica més com-
plicada, però amb un terreny 
semblant al que ens havíem 
trobat fins ara. Encara que se 
m’ha fet molt curta, em sen-
to bé i valoro positivament 
aquest inici del ral·li, el ritme 
és bo. Les sensacions tam-
bé i aniré lluitant per estar al 
capdavant de la classificació. 
Les etapes llargues són les 
que més em poden beneficiar 
i crec que són també les que 
acabaran marcant el resultat 
final, perquè els temps entre 
nosaltres estan molt ajustats”, 
comentava el pilot igualadí en 
finalitzar l’etapa.
A la propera edició de diven-
dres 5 de setembre, La Veu in-
formarà àmpliament d’aquest 
ral·li brasiler en el que el pilot 
igualadí Jordi Viladoms és una 
dels seus màxims protagonis-
tes.

El pilot igualadí en una de les especials del ral·li brasiler. 

Important empresa 
de comunicació 

de l’Anoia
 

Necessita incorporar immediatament 
 COMERCIAL

Interessats enviar el CV a :
comercial628@gmail.com 

Ref. Comercial

Requisits:
·Autònom
·Cotxe propi

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

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

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

Av. Països Catalans, 28
Igualada · Bcna

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

www.marcelclaramunt.com

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

Interessats trucar al
 93 803 01 69
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El CF Igualada presenta els primers 
equips a la ciutat per la Festa Major
FUTBOL / LA VEU

Cap de setmana de futbol 
a Igualada pels dos primers 
equips del club de la ciutat, 
coincidint amb la Festa Major.
El primer equip masculí va 
jugar, el passat diumenge a 
Les Comes contra el Vic, en 
un partit ajustat que van dis-
putar davant d’un bon nombre 
d’afeccionats. El matx va ser-
vir per estrenar les samarretes 
que commemoren el 75è ani-
versari del club que se celebra 
enguany, fabricades per l’em-
presa igualadina Elements 
després de signar un acord 
amb l’Igualada, i que recupe-
ren les tres franges blanques 
horitzontals.
El partit va començar amb do-
mini dels igualadins i, passa-
da la mitja hora de joc, Palet 
va aconseguir el primer gol 
pels de casa. La segona part 
va començar amb un domini 
altern i, quan només havien 
passat 4’ de l’inici de la se-
gona part, Roca va batre la 
porteria de Felipe amb un xut 
ras creuat des de la frontal de 
l’àrea. A partir d’aquí l’Iguala-
da va tornar a agafar el domi-
ni del partit i va tenir un parell 
d’ocasions clares de gol, però 
va ser el Vic qui, al minut 87, 
va marcar el gol que els va do-
nar el Trofeu de Festa Major  
d’Igualada.
CF Igualada: Felipe, Bernat, 
Peña, Palau, Fran, Martí, Pa-
let, Caste, Jony, Güell, Bacha.
També han jugat: Baraldés, 
Ton, Eloi, Zamora, Vidal, Pau, 
Dalmau, Yerai.
Gols: 1-0(Palet 36’), 1‐1 (Roca 
49’) i 1‐2 (Pep 87’). 

El femení davant el FCB
Amb les grades molt plenes de 
públic, es va disputar el partit 
de quarts de final de la Copa 
Catalunya entre les noies de 
l’Igualada i les del Barça, el 

passat dissabte.
Si algú s’esperava que el 
Barça vingués amb un equip 
de circumstàncies, va errar, 
perquè les Campiones de Lli-
ga de Primera Divisió, es van 
presentar amb tots els efectius 
de que disposaven, sense fer 
cap concessió.
El resultat, és clar, va afavorir 
molt un equip que enguany ha 
arribat fins als quarts de final 
de la Campions League.
Tot i així, a la primera part 
l’Igualada va aguantar, i molt 
bé, l’envestida de les blaugra-
nes que, vestides de taronja, 
només van cedir una ocasió a 
les igualadines, però només 
van poder marcar un gol a les 
acaballes de la primera part.
A la segona part, la decoració 
va canvia i la superioritat de 
les visitants es va imposar a 
un equip que, lògicament, es 

va anar veient impotent.
A les igualadines el partit els 
va servir per aprendre força, 
enfrontant-se a un rival tant 
ben organitzat i que desplega 
un joc tant bonic.
En el partit es van presentar, 
ja de manera oficial, les incor-
poracions d’aquesta tempora-
da, Marta Cuà, provinent del 
Pardinyes, Marta Sáez, del Vi-
lafranca, i la jove Esther Soler, 
incorporant-se des de l’equip 
juvenil de l’Igualada.
CF Igualada: Noèlia García; 
Elena Alert, Sara Bergadà, Ja-
net Mendoza, Ari Rius; Araceli 
Barroso, Marta Sáez, Míriam 
Solies; Jèssica Pablos, Ju-
dit Pablos i Marina Salanava 
(davanteres). Suplents: Marta 
Cuadras (Cuà), Mariona Mar-
sal, Núria Miquel, Esther So-
ler. Entrenadors Santi Ramos 
i Paco Pablos.

L’onze inicial del CFI femení que es va enfrontar al FC Barcelona. 

El primer equip masculí no es va poder endur el trofeu de Festa Major. 

Jorba i Riera, asseguts, durant la presentació de la nova equipació del CFI. 

El club igualadí estrena 
oficialment la nova equipació
FUTBOL / LA VEU

El passat dimecres es van pre-
sentar oficialment les noves 
equipacions del CF Igualada, 
que tenen característiques 
totalment innovadores com el 
teixit M8, que asseca la suor 
en temps rècord, és transpira-
ble i no utilitza productes quí-
mics. Pel que fa al disseny, la 
nova equipació recupera les 
tres franges blanques horit-
zontals que antigament lluïa 
el club, coincidint amb el 75è 
aniversari que se celebra en-
guany, i incorpora, entre d’al-
tres novetats, la personalit-
zació, ja que la roba portarà 
imprès el nom i el número de 
cada jugador. La roba ha estat 
fabricada per l’empresa igua-
ladina Elements, que ha sig-
nat amb el club un acord per a 
quatre anys.
Per ara l’equipació compta 
amb les modalitats de partit, 
entrenament i passeig, i està 
previst, dins els plans de mar-
xandatge del club, que la pu-
guin adquirir també els socis, 
pares i aficionats. D’altra ban-
da, la setmana passada tam-
bé es va saber que hi haurà 
segona equipació i que serà 
un obsequi de l’empresa Ele-
ments al club igualadí. 
El nou president del Club Fut-

bol Igualada, Francesc Jorba, 
va destacar que “per al club 
era important apostar per 
Igualada i treballar amb em-
preses d’aquí. Roba d’Iguala-
da per a l’Igualada” i va afegir 
que espera que la nova equi-
pació sigui només una de les 
novetats d’enguany, ja que 
treballen per aconseguir man-
tenir el primer equip femení a 
la Segona Divisió Nacional i 
l’ascens del primer equip mas-
culí a tercera. “Comencem la 
temporada amb molta il·lusió 
i amb la voluntat de treballar 
amb ordre i intensitat” va afe-
gir Jorba. 
Per la seva banda, el director 
general d’Elements, Antoni Ri-
era, va voler agrair “l’aposta 
ferma de la nova junta direc-
tiva del Club per l’aposta que 
ha fet per les empreses del 
territori” i va afegir que “per 
Elements també és un orgull 
vestir l’equip de la ciutat”. Ri-
era va destacar la qualitat 
tècnica del teixit i les carac-
terístiques del disseny, que 
combinen tradició i innovació 
i va recordar que Elements té 
una llarga experiència.
L’equipació va ser estrenada 
diumenge passat, durant el 
partit de Festa Major del pri-
mer equip masculí. 

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

93 803 75 56

Dia 20 de setembre de 2014 Viatge - Espectacle 

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

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

DATA LIMIT INSCRIPCIÓ I PAGAMENT :  dia 29 Agost de 2014

MAR I CEL
al Teatre Victoria

Temporada 2014 - 2015
Fins avui hem anat a + de 121 obres que han vist 8.000 espectadors.
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Albert Torres es proclama campió 
de la triatló de muntanya de Portbou

Albert Torres en el caixó més alt del podi de la prova celebrada a Portbou. 

TRIATLÓ / LA VEU

El passat 15 d’agost es dispu-
tà a la localitat de Portbou (Alt 
Empordà) una nova edició de 
la seva triatló de muntanya, 
que enguany comptà amb la 
participació de més d’un cen-
tenar de triatletes disposats a 
realitzar la prova que consis-
tia en unes distàncies de 750 
metres de natació al mar, 16 
quilòmetres de BTT i per fina-
litzar cinc quilòmetres de cur-
sa a peu.
El triatleta del CN Igualada/ 
Best/Fasol Bicis, Albert Tor-
res, va realitzar una gran sor-
tida, fent un molt bon primer 
sector de natació, arribant a 
boxes en la segona posició. 
En el tram de BTT, que con-
sistien en una primera meitat 
de dura pujada, van permetre 
que Torres se situés en prime-
ra posició i distanciés els seus 
perseguidors. 
Finalment en els cinc quilòme-
tres de cursa a peu, el triatleta 
igualadí va poder seguir am-
pliant distàncies, fins aconse-
guir arribar a meta com a gua-
nyador absolut de la cursa, 
distanciant el segon classificat 
en més d’un minut, completant 
així una sensacional actuació.

Bon paper al triatló de La 
Molina
El passat diumenge 10 d’agost 
es va disputar a l’estació d’es-
quí de La Molina el Campio-
nat de Catalunya de triatló de 
muntanya, en unes distàncies 

de 750 metres de natació, 20 
quilòmetres de BTT i cinc qui-
lòmetres de cursa a peu. La 
triatló comptà amb la participa-
ció d’uns 130 triatletes, amb la 
presència de molts dels grans 
dominadors del triatló cross 
català i espanyol. L’equip del 
CN Igualada/ Best/Fasol Bicis 
hi va ser present amb quatre 
corredors, Albert Torres, Oriol 
Marimón, Dani Sánchez i Jau-
me Valls. 
En aquest sentit, en els cinc 
últims quilòmetres de cursa 
a peu, Torres es va mantenir 
entre els deu primers, acabant 
finalment com a 9è absolut, un 

gran resultat tractant-se d’un 
campionat de Catalunya. Ma-
rimón perdia alguna posició 
més, arribant a meta en la 16a 
posició absoluta, mentre que 
Valls ho feia en la 82a posició, 
un resultat més que bo tenint 
en compte que està sortint 
d’una important lesió, i final-
ment Dani Sánchez creuava 
la meta en la 94a posició, un 
resultat molt meritori tenint en 
compte que pràcticament no 
entrena la disciplina de la na-
tació. 
Sent aquests, doncs, uns re-
sultats molt bons per a l’equip 
igualadí. 

L’esportista igualadí durant un dels partits disputats a la africana de Windhoek. 

Bernat Jaume aconsegueix el 
bronze al Mundial de Namíbia
ESQUAIX / LA VEU

Windhoek, capital de Namibia, 
va acollir els mundials junior 
d’Esquaix, tant en categoria 
individual com per equips, i el 
jove anoienc Bernat Jaume va 
estar en les dues proves dis-
putades.
En la prova individual va su-
perar en primera ronda al ne-
ozelandès Chapman Kutia per 
3-0. A segona va quedar fora 
dels llocs d’honor en perdre en 
un partit espectacular davant 
el pakistanès Ashim Khan, 
180è del rànquing mundial, 
per un dramàtic 3-2 (12-10 en 
el cinquè set). A partir d’aquí, 
va encadenar tres victòries-
que el van portar a semis, 
però molt cansat, i va caure 
amb el canadenc David Ballar-
geon per un renyit 3-1. 
En el campionat per equips, la 
selecció espanyola va superar 
a Nova Zelanda, Finlàndia i 

Suècia, totes per 3-0; i a vui-
tens de final, el combinat es-
panyol es va desfer d’Israel 
per 2-1 amb victòria de l’igua-
ladí en el decisiu partit enfront 
Noar Peer per 3-0. A quarts, 
davant l’Índia, de nou l’ano-
ienc va decidir per un ajutadís-
sim 3-1 amb A. Kumar Meeda, 
arribant a semifinals davant 
els campions del món, Egipte. 
Bernat Jaume va fer un partit 
impressionant tot i caure per 
3-2, 11-9 en el cinquè set da-
vant el campió del món 2013, 
Karim El Hamamy, que ja es 
troba dins dels 150 millors ju-
gadors del planeta. Finalment, 
en el partit pel tercer lloc, els 
dos jugadors espanyols, tam-
bé catalans, van fer la feina 
i van guanyar els dos partits 
amb Malàsia per pujar al podi 
i aconseguir el bronze. Un 
resultat inèdit i històric per al 
combinat espanyol.

Les sufragistes: una raó de ser
En el context de l’Anglaterra del segle XIX descobrei-
xes un capítol apassionant, aquell que ressuscita la 
gran empenta amb què van començar a declarar-se 
els primers moviments per als drets de les dones; 
unes accions que, en aquells dies i durant més de 
setanta anys van tenir com a protagonistes de dret a 
milers i milers de dones.  Amb identitat pròpia, unes 
quantes van ser incorporades en els anals de la me-
mòria; i moltes altres van ser relegades al silenci dels 
temps.
Això i tot, te n’adones que cap d’elles no hauria ocupat 
ni un paràgraf de les  cròniques de la història  si no 
fos per la coincidència que, en la immensa majoria, 
es tractava d’hereves, filles o esposes de membres 
d’una abstracció social més o menys privilegiada; una 
conjuntura que els permetia de diferenciar-se radical-
ment de les dones de l’aristocràcia -aquelles altres he-
reves de títols i llicències- i, en un altre sentit, d’aque-
lles abandonades a la més severa insignificança. 
Òbviament, aquest coŀlectiu innombrable de dones 
manifestament lluitadores i compromissàries amb la 
“lluita per a la igualtat de drets entre homes i dones”, 
estava constituït per ànimes d’esperit jove i batallador, 

CARMEL·LA PLANELL

Els primers passos de la vindicació del “vot femení”
moltes de les quals residien a les grans ciutats, encara 
que algunes procedien d’un món rural de signes força 
conservadors. En suma, però, dones de classe mitja, 
totes elles unides en la consciència i convicció de ser 
les inqüestionables víctimes d’una secular i injustifi-
cada discriminació de la mà dels seus mateixos com-
panys de classe; uns companys que en molts casos les 
menystenien en tant que activistes -al costat d’ells- en 
les revoltes per a unes noves conquestes polítiques, 
socials i culturals. Això no obstant, al capdavall, aques-
tes van ser en conseqüència les primeres dones  soci-
alment reconegudes com a grans discriminades i les 
primeres –les pioneres- a l’hora de sortir al carrer amb 
l’exclusiva finalitat de reivindicar amb severa contun-
dència “la igualtat d’oportunitats” per a elles mateixes i, 
com no, per a les seves filles i, en definitiva, per a totes 
les dones.
Malgrat la seva posició benestant, totes elles, des del 
dia a dia havien anat  prenent consciència dels efectes 
del sofriment discriminatori –tant el propi com el de les 
altres dones- així com de la paradoxa d’un sistema que 
en el sí de la mateixa classe mitja seguia propiciant una 
desigualtat de drets entre homes i dones. Elles que, a 
partir del matrimoni no tenien ni diners, ni propietats, 

Entre nosaltres

ni professió; i que en tantes ocasions havien do-
nat suport a causes socials i benèfiques, es veien 
–a pesar d’algunes repercussions favorables de 
la Revolució Industrial- condemnades a viure in-
evitablement dependents de la butxaca dels seus 
marits o bé de pares i germans, sotmeses a múl-
tiples carències i especialment a les traïcions d’un 
univers advers i referencialment masculí. 
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Tot a punt per a la segona edició del RumbKP, 
el gran festival de rumba de Capellades

Una de les imatges de l’edició anterior, la primera del festival. 

MÚSICA / LA VEU

Una setantena de persones 
van assistir aquest dijous a 
la presentació del Festival 
RumbKP, el primer festival de 
rumba catalana de Catalunya 
que tindrà lloc a Capellades la 
nit del 10 de setembre i que 
comptarà amb grups de la ta-
lla de Bongo Botrako, Oques 
Grasses i Terratombats.
L’acte va tenir lloc al Museu 
Molí Paperer de Capellades 
i va servir per explicar nous 
detalls del festival, presentar 
l’espot oficial i donar el tret de 
sortida a la venda d’entrades 
en diferents establiments de 
l’Anoia, el Bages i el Penedès.
Un dels representants de 
l’entitat juvenil organitzadora, 
Xavi Bartrolí, va donar el tret 
de sortida de l’acte explicant 
que estan “molt il·lusionats 
amb aquesta segona edició 
del festival, que esperem que 
cada cop sigui més festival i 
més rumbero”, i va donar tota 
la informació referent a les ac-
tivitats que tindran lloc la tarda 
del dia 10 i que donaran pas 
al concert, com ara una taula 
rodona sobre el poder de la 
música a l’hora de crear cons-
ciència social i transformar po-
líticament la societat. Aques-

ta taula rodona, a la qual hi 
participaran diferents músics 
i activistes,  està coorganitza-
da amb l’Assemblea Nacional 
Catalana de l’Anoia. La dele-
gada comarcal de l’ANC, Nú-
ria Vinyals, va expressar que 
el debat ha de ser “un acte 
que serveixi per enriquir els 
assistents amb varietat d’opi-
nions i idees”.

A la presentació també hi ha 
participat un dels grups que 
tocarà al Festival: Terratom-
bats. Un dels seus membres, 
Ricard Carles, va explicar que 
aquest estiu han estat compo-
sant noves cançons per a un 
nou disc i que per això no han 
tingut una agenda excessiva-
ment plena d’actuacions, però 
va afegir, “ens fa molta il·lusió 

ser a aquest festival, perquè 
vol dir que la primera edició 
va anar bé i que aquests joves 
tornen a fer-lo”. 
Des de l’ajuntament, la regido-
ra de cultura, Anna Gabarró, 
va transmetre “tot el suport a 
la iniciativa dels joves que or-
ganitzen el festival” i va valo-
rar “tots els esforços que es-
tan fent per fer-ho possible”. 
L’acte va acabar amb un refri-
geri i un concert acústic dels 
Terratombats.

El ventilador, protagonista 
de l’espot
L’organització del RumbKP va 
presentar també l’espot oficial 
del festival, un microcurt que 
va estar rodat a Capellades 
i que  gira al voltant de la fi-
gura del ventilador, figura que 
enguany els organitzadors del 
festival han volgut incorporar 
per tal que sigui un objecte 
identificador del festival. El 
ventilador representa simbò-
licament la Rumba del Ven-
tilador, i alhora també l’estiu, 
la calor, i els sons càlids, un 
símbol que identifica el que 
és i vol ser el RumbKP Fes-
tival. El vídeo es pot veure al 
Facebook del festival i també 
a la Web, a través de l’adreça 

www.rumbkp.cat.

Venda d’entrades
Des de dijous 21 d’agost ja es 
poden adquirir les entrades 
als 13 punts de venda. La llis-
ta dels punts de venda es pot 
trobar a totes les plataformes 
de difusió del festival, pàgina 
Web i xarxes socials. A més, 
també es poden adquirir per 
Internet a través de la plata-
forma Codetickets.com.

El RumbKP Festival 
El II RumbKP es durà a terme 
la vigília de la Diada Nacional, 
el dia 10 de setembre, a les 
onze de la nit a l’esplanada 
del carrer del Fossar de Cape-
llades. El cartell compta amb 
grups de primera línia com 
són Bongo Botrako, Oques 
Grasses, Terratombats i DJ 
OGT. Les entrades costen 10 
euros anticipadament. El fes-
tival està organitzat per l’As-
sociació Juvenil RumbKP, una 
entitat sense ànim de lucre de 
Capellades formada per joves 
emprenedors i amb inquietuds 
i que tenen com a objectiu re-
vitalitzar, a través de la cultu-
ra, l’economia del municipi i 
incrementar l’oferta d’oci per 
a la gent jove de Capellades. 
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La Butaca. Producció: T-Atra-
co Teatre. Direcció i intèrprets: 
Joan Valentí i Robert Gobern. 
Teatre de l’Aurora. Divendres, 
22 d’agost.

La prometien “irreverent, 
transgressora i divertida”, i 
ho és, molt! Esbojarrada d’ini-
ci a fi, La Butaca fon amb un 
equilibri exquisit alguns dels 
fets cabdals de la Catalunya 
d’ara fa 300 anys (des del tes-
tament de Carles II fins l’Onze 
de Setembre de 1714) amb 
una trama dinàmica, oxigena-

NÚRIA CAÑAMARES

El 1714 en clau de comèdia
da i farcida de salts en el temps 
que dóna molt de joc a l’humor. 
Els T-Atraco Teatre (Joan Va-
lentí i Robert Gobern) suen la 
cansalada posant-se a la pell 
de nombrosos personatges 
excel·lentment caracteritzats. 
Entre ells, un català de la ceba, 
un Mosso d’esquadra, Carles II, 
Rafael Casanova... Els fugaços 
canvis de vestuari es realitzen 
darrere d’un solemne teló acor-
donat a banda i banda. L’esce-
nografia queda pràcticament 
reduïda a aquests elements i 
a una butaca que de seguida 

prendrà un significant protago-
nisme. Per no aixafar guitarres 
és preferible no detallar gran 
cosa més d’aquesta comèdia 
que, ja ho avancem, delectarà 
el públic amb les seves agude-
ses i un final a l’alçada. 
Una exhibició de gran domini 
de l’escena i de compenetració 
absoluta entre dos companys 
de professió que es retroben 
a l’escenari després d’un llarg 
període per separat. Podria 
molt ben ser que aquest fos el 
primer capítol d’un nou trajecte 
conjunt... 

Notes teatrals

Històries divertides d’una iaia singular
En contes d’un cove. Pro-
ducció: deParranda. Autor: 
Joel Grau. Direcció: deParran-
da amb l’assessorament de 
Joan Cirera. Amb: Joel Grau 
i Anna Bertran. Tècnic: Paula 
Crespo. Teatre de l’Aurora. Di-
mecres, 20 d’agost.

Tres contes que se serveixen 
de cistelleria i mobles de vímet 
per ser explicats. Aquest ma-
terial, encara present al nostre 
dia a dia però que ha viscut 
èpoques millors, va com anell 
al dit per narrar les aventures 
de la iaia Enriqueta, la prota-
gonista de l’espectacle. Hi va 
no només pel seu intrínsec 
punt nostàlgic, també per la 
facilitat de construir múltiples 
i imaginatives escenografies 
que recreen des d’un globus 
aerostàtic o un tren de vapor a 
un palau o una serralada.
La primera història, titulada 
“El conte dels viatges”, és, de 
llarg, la millor de les tres. El pú-
blic descobreix com l’àvia cor-

re món, de Nord a Sud i d’Est a 
Oest, treballant i gaudint de la 
gent que troba pel camí. A més 
d’aprendre algun tret que els 
caracteritza, els espectadors 
participaran activament de la 
funció ja sigui picant de mans, 
gesticulant o recitant una frase 
que es va repetint. També hi 
ha espai per l’humor, amb pas-
satges que acaben esdevenint 
familiars i alguns acudits que 
–marca dels mig igualadins, 
mig manresans deParranda– 
no s’adrecen als infants, sinó a 
uns adults que els recullen amb 
complicitat.
Els dos següents contes, més 
breus i centrats en la història 
del balancí de l’àvia i la seva ex-
cursió a Montserrat, no mante-
nen el nivell de la primera part. 
No ho fan més aviat per l’argu-
ment i la introducció de cadas-
cun d’ells en el conjunt de l’obra 
que no pas per la interpretació 
dels actors, que diverteixen i 
connecten ininterrompudament 
amb els petits. Però bé, detalls 

com aquest es podran anar 
polint a mesura que el mun-
tatge prengui volada, ja que 
aquesta crítica correspon tot 
just a l’estrena. També caldria 
definir millor la figura del tècnic 
de so, presentat i interpel·lat, 
però en canvi pràcticament in-
visible en la foscor d’un racó 
de l’escenari. 
Un espectacle de teatre 
per gaudir en família i pas-
sar una molt bona estona. 
Entreteniment i diversió 
assegurada.d’ara fa 300 anys 
(des del testament de Carles 
II fins l’Onze de Setembre de 
1714) amb una trama dinàmi-
ca, oxigena

El cicle poètic De 
Pell Sensible s’atura 
en els Poetes i 
poetesses d’Igualada
POESIA / LA VEU

Demà dissabte, a les vuit del 
vespre, i en el marc del cicle 
poètic i musical De Pell Sensi-
ble, arriba el torn de conèixer 
els Poetes i Poetesses d’Igua-
lada. El poeta igualadí David 
Soler-Ortínez ha estat l’encar-
regat de fer-ne la selecció, jun-
tament amb Maria Santfores, 
que serà la rapsode d’aquest 
espectacle. Aquest serà el ter-
cer recital del cicle, impulsat 
per l’Ajuntament d’Igualada i 
l’Institut Municipal de Cultura 
(IMC). 

Joan Valentí i Robert Gobern són els dos protagonistes d’aquesta comèdia. 

Allarguen les representacions 
de l’obra teatral La Butaca 
TEATRE / LA VEU

Degut a l’èxit de públic a les 
representacions programades 
dins la passada Festa Major 
d’Igualada, el Teatre de l’Au-
rora ha decidit prorrogar les 
funcions de La butaca, de la 
companyia T-Atraco Teatre, 
per aquest proper cap de set-
mana. 
Tots els espectadors que no 
va poder veure aquesta diver-
tida comèdia interpretada per 
l’actor igualadí Joan Valentí i 
per Robert Gobern, ho podran 
fer demà dissabte 30 a les deu 
del vespre i el diumenge 31 a 
les set de la tarda. La butaca 
proposa als espectadors fer 
un divertit i sorprenent viatge 
en el temps. Concretament 
300 anys enrere. Estem al 
2014. Un Mosso d’esquadra 
del cos de seguretat del Pa-
lau de la Generalitat viatja, de 
manera accidental (el públic 
ja descobrirà com), tres-cents 
anys enrere en la història del 
nostre país. 
Amb La butaca, els espec-
tadors acompanyen un jove 
mosso viatjant per aquest ca-
pítol trascendental de la his-

tòria de Catalunya del qual, 
enguany, en commemorem 
el tricentenari. També viatja-
ran per la Barcelona del vuit-
cents, oberta al món i cosmo-
polita com l’actual, pels seus 
costums, pels seus carrerons 
del Born, pels seus oficis... 
També viatjaran al futur, a la 
Catalunya del 2014, per veure 
amb un final sorprenent (que 
no desvetllarem) com acabarà 
tot plegat...
L’actor igualadí Joan Valentí 
explicava que “amb el Robert 
Gobern tornem a l’escenari 
per explicar els fets que van 
succeir fa 300 anys i per par-
lar dels nostres referents, com 
la Diada, Rafael de Casanova, 
els Segadors, etc. però, tot i el 
rigor històric (vam realitzar un 
treball documental previ i d’as-
sessorament científic) volem 
treure el tel solemne, seriós i 
pompós de la història donant-li 
un to irreverent i d’humor”. Les 
entrades es poden adquirir per 
Internet a la Web del teatre i a 
la taquilla del Teatre de l’Auro-
ra (a la plaça de Cal Font) una 
hora abans de cada funció. 
Més informació a la Web.

Es lloguen despatxos petits 
Preus molt econòmics. 

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

Al  centre d’Igualada.
Sense despeses de comunitat.

Interessats truqueu al:

608 463 829 

MOLTES FELICITATS
PEL VOSTRE

50è ANIVERSARI!!
Antoni i Alejandra

De part de la vostre nét 
Nora, fills, germans,

familiars i amics.



Des de la península, una hora i mitja de vol 
et separen de Madeira, l’Illa  nomenada 
amb el merescut reclam de “Jardí de l’At-
làntic”. I, al costat d’una  natura esplèndida, 
la suavitat del seu clima et serveix d’opor-
tuna invitació per a una escapada en qual-
sevol època de l’any. 
Unes fèrtils terres volcàniques van afavo-
rir al seu dia una vegetació endèmica de 
tils i llorers que va mantenir-se verge fins 
a la colonització portuguesa del XV; als 
nostres dies, però, bona part d’aquesta 
naturalesa t’és possible d’albirar-la des de 
les seves sovintejades alçàries a propòsit 
de la magnífica gradació de verds del seu 
frondós mantell de laurisilva; una bella 
catifa que endevines coronada a través 
d’uns imponents penya-segats i també 
per les seves selvàtiques platges i caletes. 
En aquest sentit, els seus paratges i la seva 
biodiversitat li han conferit la condició de 
Patrimoni Natural Mundial per la UNESCO. 
Per aquests indrets, doncs, a més d’alenar-
te d’una eterna primavera, pots participar 
de la fantàstica experiència de colors i 
perfums tropicals d’una vegetació que, a 
mercès de l’espessor dels seus boscos, ha 
donat el nom de  “madeira” a tota l’illa.
Al costat de l’àmplia oferta paisatgística, i 
de sol i platges, Madeira és dipositària d’un 
extraordinari patrimoni arquitectònic i et-
nològic que en fa inexcusable la mirada 
atenta d’algunes heretats de la seva geo-
grafia, consolidades en una riquíssima font 
de cultura i tradició, com és el cas de: el ví-
met, el brodat, les  “levadas” i el vi.
El vímet, que va veure el seu origen espe-
cialment a Camacha, ha estat utilitzat des 
de temps remots per a construir i teixir tota 
mena d’objectes, estris i elements deco-
ratius que són els mateixos que artesans 
i jornalers han anat utilitzant en l’àmbit 
domèstic i laboral. El procés del seu trenat 
és prou complicat i passa per humitejar pri-
mer les fibres per a poder pelar-les, mentre 
que van adquirint diferents graus de foscor 
en assecar-se.
En una altra orientació, a finals del XIX, 
arran d’una catastròfica epidèmia dels vi-
nyars, una pionera generació de dones va 
afavorir el reeiximent econòmic de l’Illa a 
l’hora de fer germinar una nova artesania, 
la del brodat. A casa o bé en antics tallers, 
les brodadores donaven relleu i color a in-
finites puntades sobre unes immaculades 
teles. Mantells, centres de taula, bruses i 
tota mena de complements de l’aixovar 

CARMEL·LA PLANELL  Fotos i text

Madeira, el jardí de l’Atlàntic 
passaven de les llars a les fàbriques per a 
ser planxades, retallades i, finalment, co-
mercialitzades, guanyant fama internacio-
nal especialment com a peces de record de 
l’artesania tradicional.
Pel que fa a la morfologia adversa de l’Illa, 
unes cingleres i turons escassos d’aigua 
van ser conquerits amb no massa èxit per 
al conreu agrícola; per tant, va fer falta en-
ginyar-se-les de valent per a conduir aigua 
cap a qualsevol de les múltiples zones in-
franquejables del territori, de manera que 
rius i torrents van ser canalitzats en una 
destra xarxa de conductes artificials, ano-
menats “levadas”. Les primeres “levadas” 
–que daten del segle XVI- van propiciar 
una generosa horta i unes no menys riques 
plantacions. Un recorregut per l’Illa t’apro-
pa a la contemplació sorprenent d’aques-
tes canalitzacions dissenyades al llarg de 
camins i senders quilomètrics, a la vega-
da que t’endinses per terrenys escarpats 
d’una imaginativa i traçuda creació, com és 
el cas del camí de La Encumeada. 
I, de retruc, és gràcies a les “levadas”, que 
la majoria d’illencs van poder aprofitar el 
territori per al cultiu de la vinya, sobretot 
d’ençà el període en què Funchal va esde-
venir un important port transatlàntic obert 
a l’exportació de vins elaborats. En aquest 
sentit, la tradició vinícola de Madeira va 
començar molt aviat, tot essent suportada 
per unes tècniques ben sofisticades per 
a garantir una efectiva conservació en el 
seus llargs viatges. Tanmateix, la força, el 
cos i la poderosa aroma que anaven acon-
seguint alguns caldos van donar a algunes 
reserves selectes.
Amb tot, des d’una perspectiva totalment 

profana, una de les begudes més popula-
ritzades per tot Madeira és la “poncha”; una 
mena d’aiguardent que prenien els pesca-
dors per tal de fer front al seu feixuc feinegi. 
Sucre, pela de llimona feta miques, suc de 
llimona i un gotet d’aiguardent en són la 
base de la seva composició; una poderosa 
bevèrria que combina, per exemple, molt 
bé després del potent i típic  plat camperol 
de broqueta de llom a la graella, amb ver-
dures empolvorades de llorer.

 

Viatges                      
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Vínicola

Artesania del Brodat

Artesania del vímet

Descobrir món. Eixamplar fronteres

Conducció d’una levada



Estrena a Tous •  El hijo del otro

RAMON ROBERT.-

El cinema de Tous estrena “El 
hijo del otro”, producció de 
nacionalitat francesa que inci·
deix en el conflicte entre isra·
elians i palestins. La pel·lícula, 
que va ser doblament premia·
da en el Festival de Tòquio, ha 
estat realitzada per Lorraine 
Lévy, de qui fins ara coneixí·
em “La Première fois que j’ai 
eu 20 ans” (La primera vega·
da que vaig complir 20 anys) i 
“Mes Amis, Mes Amours” (Els 
meus amics, els meus amors),  
una història d’amistat ambien·
tada a Londres. Ara ens arriba 
la seva tercera pel·lícula, la 
citada “El hijo del otro”. La pel·
lícula centra el seu inici en el 
personatge d’un jove israelià, 
Joseph. Quan Joseph es pre·
para per entrar en l’exèrcit is·
raelià, llavors descobreix que 
no és fill biològic dels seus 
pares. En néixer, enmig de 
la guerra, va ser intercanviat 
accidentalment per Yacine, el 
nadó d’una família palestina 
que viu als territoris ocupats 
de Cisjordània. El món s’en·
sorra al voltant d’aquestes 
dues famílies. El rebuig, el 
dubte, la pèrdua d’identitat, 

Israelians i palestins
els prejudicis de raça i religió 
s’erigeixen com murs d’acer 
(de por i odi) en les seves vi·
des, i tots hauran d’intentar su·
perar la difícil situació a través 
de la comprensió, l’amistat i la 
reconciliació. A continuació re·
produïm algunes reflexions fe·
tes per Lorraine Lévy sobre la 
seva nova pel·lícula: “La famí·
lia és un microcosmos en què 
es troba la gènesi de qui som. 
Què significa ser un nen? Què 
significa ser adult? Els dos 
nois de la pel·lícula han portat 
vides tan diferents que un ja 
ha recorregut el camí a la ma·
duresa, i l’altre ho té encara 
per davant. Havent abandonat 
la closca familiar per estudiar 
a França, Yacine es topa de 
cara amb la realitat, que l’obli·
ga a ser un home. Mentrestant 
Joseph, que viu en un entorn 
molt protegit, continua sent un 
nen. Volia que aquesta dife·
rència saltés a la vista, i que 
s’encarnés en els actors. Volia 
que les restes de la infància es 
poguessin veure en Joseph, 
(Jules Sitruk) com una màsca·
ra de certa blanor, mentre que 
Yacine (Mehdi Dehbi) projecta 
una imatge sòlida, madura. 

Cinema
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Estrena de la setamana •  El niñoTraficants de l’estret
RAMON ROBERT.-

Tot sovint, les televisions i els 
diaris recullen tot tipus de no·
tícies sobre la lluita entre po·
licies i narcotraficants, llanxes 
ràpides agafades amb tones 
d’haixix, contenidors de fal·
sos plàtans farcits de cocaïna, 
avionetes fumigadores car·
regades d’estupefaents, bar·
ques de pescadors amb do·
ble fons... són innombrables 
manifestacions d’un negoci, el 
de la droga, que mou milions 
i que en determinades zones 
de l’Estret de Gibraltar forma 
gairebé part d’una cultura de 
frontera, la cultura del contra·
ban i el tràfic de substancies 
prohibides.  
wSón milers o potser milions 
d’euros a l’abast de qualse·

vol que s’atreveixi a enfrontar 
el mar, el vent i la llei traves·
sant la distància de només 
setze quilòmetres que separa 
Àfrica d’Europa. Un escenari 
d’excepció en el que policies i 
delinqüents de diverses nacio·
nalitats intenten  sorprendre’s 
mútuament.
En aquest àmbit de l’estret 
de Gibraltar és on succeei·
xen els fets narrats en la nova 
pel·lícula de Daniel Monzón, 
titulada “El niño”. Per els qui 
ja l’han vist, un dels millors 
thrillers realitzats a Espanya, 
un drama amb molta acció, 
d’ampli pressupost de pro·
ducció. No és tant una apro·
ximació al fenomen del tràfic 
de drogues sinó el relat sobre 
els personatges (traficants i 

delinqüents) que es mouen 
en aquests mons enfrontats 
i que viuen aquesta aventura 
en carn pròpia. Interpreten la 
pel·lícula els següents actors: 
Luís Tosar, Jesús Castro, Edu·
ard Fernández, Sergi López, 
Bárbara Lennie i Ian McSha·
ne.

Felicitats!
Veniu a buscar les entrades al carrer del Retir, 40. 

Per a més informació truca al tel. 93 804 24 51.

CINEMES YELMO D’ABRERA 

Els guanyadors del mes d’agost són:
Francesca Castells (Igualada)- Laura Romero Corbella (Igualada)

Esther Amat Fortuny (Igualada)- Josefina Ribas-Sans (Òdena)



IGUALADA

YELMO CINES ABRERA 3D

EL HIJO DEL OTRO
França. Drama. De Lorraine Levy. Amb Emmanuelle Devos, Pascal Elbé i 
Jules Sitruk.  A punt d’allistar-se a l’exèrcit israelià per fer el servei militar, 
Joseph descobreix que no és fill biològic dels seus pares, ja que va ser 
intercanviat en néixer amb Yacine, un nen d’una família palestina. Aquest 
descobriment trasbalsarà la vida de dues famílies, obligant a reconsiderar 
quina és la seva identitat, els seus valors i les seves conviccions.

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

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

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

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

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

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

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

KURSAL
Campanya “recuperem el Kursal”
PORTA 32 SETMANES TANCAT

1/ EL NIÑO (16 anys)
Dv i Ds: 17:00/19:40/22:20
Dg: 11:30/17:00/19:40/22:20
Dll a Dj: 17:00/19:40/22:20

2/ AVIONES 2 (apta)
Dv a Dj: 15:40
2/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 
(12 anys)
Dv i Ds: 17:30/20:00
Dg: 11:30/ 17:30/20:00
Dll a Dj: 17:30/20:00
2/ GUARDIANES DE LA GALAXIA 
3D (12 anys)
Dv a Dj: 22:30

3/ MALEFICA (apta)
Dg: 11:40
3/ CAMPANILLA Y LAS HADAS 
PIRATAS (apta)
Dv a Dj: 16:00
3/ INFILTRADOS EN LA 
UNIVERSIDAD (16 anys)
Dv a Dj: 17:50/20:15/22:40

4/ EN EL OJO DE LA TORMENTA 
(12 anys)
Dv i Ds: 16:20/18:20/20:20/22:20
Dg: 12:15/ 16:20/18:20/20:20/22:20
Dll a Dj: 16:20/18:20/20:20/22:20

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

6/ CAPERUCITA ROJA 2 (apta)
Dv i Ds: 15:30/17:20
Dg: 12:15/15:30/17:20
Dll a Dj: 15:30/17:20
6/ PLANETA DE LOS SIMIOS (12 
anys)
Dv a Dj: 17:20

SANT MARTÍ DE TOUS

Cartellera32
D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
29 d’agost del 2014

CASAL 
Programa doble
EL HIJO DEL OTRO  (7 anys)
Diumenge: 18:00

EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA 
VENTANA Y SE LARGÓ (7 anys) 
Diumenge: 19:45

6/ TRANSFORMERS 4 (12 anys)  
Dv i Dj: 22:00

7/ CÓMO ENTRENAR A TU 
DRAGÓN 2 (apta)
Dv i Ds: 15:30/17:35
Dg: 11:40/15:30/17:35
Dll a Dj: 15:30/17:35
7/ LOS MERCENARIOS 3 (16 
anys)
Dv a Dj: 19:40/22:15

8/ OPERACIÓN CACAHUETE 
(apta)
Dv i Ds: 16:00/18:00/20:00
Dg: 12:00/16:00/18:00/20:00
Dll a Dj: 16:00/18:00
8/ CHEF (apta)
Dv a Dg: 22:00
Dll a Dj: 20:00
8/ ANARCHY (16 anys)
Dll a Dj: 22:30

CINEMA A L’ANOIA

Es busca una persona amb coneixements en roba esportiva i amb ganes 
d’iniciar un nou projecte amb nosaltres
Grans possibilitats de promoció. 

Enviar Currículum vitae a la direcció de correu electrònic: 
elements@elements.es

*Tractem les dades amb tota con�dencialitat

ES PRECISA COMERCIAL PER A NOVA LÍNIA DE ROBA ESPORTIVA 
DE CICLISME
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Amb el desgast dels anys, 
i quan el cor t’ha dit prou, te 
n’has anat, aquest 15 d’agost, 
als teus 93 anys acabats de 
complir. Era ahir al migdia, 
eres a casa teva ... i, al capda-
vall, has tingut la sort de “morir 
a casa”; acompanyada de la 
família més propera.
Tieta! Desprès d’uns primers 
instants en què se m’ha fet un 
nus a la gola; de seguida m’he 
proposat de retornar-te a la 
vida a través d’un desplegable 
de records viscuts amb tu.
I me’n vaig ben lluny: a la casa 
de la Rambla de St. Ferran, en 
aquell pis tan gran... quan sóc 
capaç de recordar la teva ten-
dresa i les teves mesurades 
paraules en totes les ocasions 
en què  tanta quitxalla et fèiem 
enfadar corrent pel pis i ama-
gant-nos per les escales o la 
galeria. 
Més endavant, a la casa del 
Club Natació, vaig començar 
a admirar a una tieta que era 
molt presumida: li encantava 
anar conjuntada d’arracades, 
braçalets i collarets; tot lluint 
uns preciosos vestits estam-
pats amb unes elegants sa-
bates de taló, emparentades 
amb el “bolso”. En una època 
d’una Igualada de molta gri-
sor, realment, tu tieta, feies 
patxoca! Et feies mirar!
Tanmateix, durant la meva 

L’única tieta que em quedava viva

adolescència, el que més em 
va meravellar de tu va ser que 
t’agradava molt de llegir: lle-
gir novel.les i novel.les, unes 
novel.les –això sí- de signe ro-
màntic, entre les quals em vas 
descobrir títols com: “Cum-
bres borrascosas” i “La dama 
de las camèlies”.  I tu llegies... 
tot i estar la tele encesa! Incre-
ïble!
Posteriorment, jo a Barcelona. 
Vosaltres, a Igualada. I, tu ja 
eres força gran, quan vas viu-
re –al costat de tota la família- 
una de les més grans sotra-
gades: la pèrdua de la Xus... 
Però, tieta! Et va quedar una 
néta, la Natàlia, que t’ha donat 
moltes alegries, a més d’esti-

mar-te amb bogeria. 
En definitiva, avui te’n vas 
amb un esplèndid tast de fe-
licitat que has pogut compartir 
especialment amb fills i néts; 
i amb el tiet fins fa ben poc. 
Això és gran!
Per últim, et faig mereixedora 
de les mateixes paraules que 
al seu dia vaig adreçar al teu 
marit, el meu tiet Paco: “Allò 
que més m’enorgulleix de tu 
és el teu assossegat exemple 
d’amor, que ha permès que 
fills i néts, i més família, sem-
pre ens haguem estimat.
Un repòs etern, estimada! La 
teva Maria del Carme (Car-
mel.la Planell)

En la mort de la Teresina Gabriel, vídua de Paco Planell

El passat 13 d’agost, a l’edat 
de 93 anys, retornà a la casa 
del Pare,la senyora Rosa 
RochMartí, vídua de Josep M. 
Altarriba Tubert. Rebé cristi-
ana sepultura en el dia de la 
Mare de Déu Assumpta.
El comiat religiós va tenir lloc a 
l’església parroquial de Santa 
Margarida de Montbui ( nucli 
antic). El va presidir el diaca 
Mn. Antoni Monclús. El temple 
s’omplí de familiars i amics de 
Montbui. la Pobla i d’Igualada.
Recordem que la difunta era la 
mare dels propietaris del forn 

En la mort 
de Rosa Roch

de pa i pastisseria Altarriba, 
del Barri de Sant Maure . Re-
posi en pau!
Trametem el nostre sincer 
condol als seus fills, Josep M. 
i Concepció; Jordi i Isabel; als 
seus néts, Montserrat, Mònica 
i Jordi i al seu besnét, Marc, 
els quals agraeixen les mos-
tres de condol rebudes per 
tant trista pèrdua.
Rebin, també, el nostre senti-
ment tots els seus altres fami-
liars i amics.

Josep Elias i Farré

Ha estat una de les agrada-
bles sorpreses que ens depa-
ra la vida de la nostra Ciutat: 
Grups de joves, amb iniciativa 
i creativitat, bons coneixedors 
del brillant i variat patrimoni 
folklòric que la nostra Ciutat 
havia anat construint amb el 
pas dels segles, fa pocs anys 
es van proposar de fer-lo re-
viure amb força. 
I un dels pals de paller, havia 
estat la festa patronal de Sant 
Bartomeu, darrerament molt 
afeblida, ja que havia perdut el 
ressò social en el marc de la 
festa. Pels grups de joves, tot 
un repte. I comencen noves 
agrupacions reivindicant les 
danses folklòriques que havi-
en omplert de vida les nostres 
places i carrers. 
I es proposen recuperar la di-
ada del Sant, i preparen una 
missa polifònica, interpretada 
per un cor jove creat per a 
l’ocasió, obert a totes les co-
rals existents. 
També volen recuperar el se-
guici del Sant. Però la imatge 
del Sant, que havia servit per 
a les processons urbanes, 
està en condicions precàries, 
i no resistiria el balanceig pels 
carrers. La situació, en comp-
tes de desanimar els joves, els 
esperona a obrir una subscrip-
ció popular, coberta en menys 
d’un any, per fer una còpia 
idèntica de la imatge, apta per 
fressar de nou els carrers de 
la nostra Ciutat. Així ho va fer, 
amb una excel·lent acollida 

La festa patronal de Sant 
Bartomeu, més viva que mai

popular, en la festa patronal 
del passat estiu. 
Mentre, el grup ardit de joves 
busca completar la diada amb 
les tradicionals vespres so-
lemnes, pròpies de la vigília 
del Sant. Hi estan treballant, 
decididament, incansable-
ment. Enguany ens oferiran 
ja, en rigorosa estrena, una 
versió polifònica del Magnífi-
cat, el cant de lloança agraï-
da de Maria, cloenda natural 
del ritual de Vespres. I segui-
ran, n’estem segurs, les mil i 
una iniciatives que porten de 
cap els entusiastes grups de 
joves. Us convidem a tots a 
oferir-los, de cor, el nostre re-
colzament per fer més vives i 
participades les festes patro-
nals de Sant Bartomeu. Així 
s’enforteix el teixit social de la 
nostra Ciutat, que demostra a 
bastament que vol ser oberta, 
participativa, solidària. No hi 
podem faltar! 
Mn. Josep, rector de les par-
ròquies del Centre: Soledat 
i santa Maria (extret del Full 
Parroquial).

Igualada, agost  de 2014

En record de

 ENRIC ENRICH NOGUERA

Ha mort cristianament  el  dijous  dia 28 d’agost  a l´edat de 85 anys. 
A.C.S.

Els seus estimats: esposa, Teresa Viscarro; �lls, Francina i Joan, Maria Teresa; néts, 
Joan Marc, Arola, Ferran; cosins, nebots  i  demés familiars  ho fem saber a llurs 
amics i coneguts. L’acte de comiat tindrà lloc demà dissabte a les 10 del matí a 
l’arxiprestal Basílica de Santa Maria d’Igualada.

Funerària Anoia, S.L.



Com influeix el Sol en la salut dels infants?
REDACCIÓ / LA VEU

Ens troben en ple estiu, i el 
Sol, un astre ple de bellesa, 
energia i adorat al llarg de tota 
la Història, és l’autèntic pro-
tagonista. Però, què amaga? 
Com influeix en la salut dels 
nostres fills? El sol és salut? 
És necessari per als nostres 
nadons? Quant de “sol” és sa?
Quan neixen, els nostres fills 
porten un carnet per punts bio-
lògics com el que tenim de con-
duir. Conforme els exposem al 
sol van perdent aquests punts. 
Amb l’edat, com al de conduir, 
si no tenen infraccions impor-
tants guanyen punts. Però, on 
perden aquests punts? Jugant 
al sol, a la piscina, a la plat-
ja, al pati del col·legi, agafant 
aquest bronzejat que els posa 
tan guapos i amb aspecte tan 
saludable segons els cànons 
de bellesa actuals...
El Sol és una font d’energia, 
una bombeta que emet llum 
de tots els “colors” (freqüèn-
cies), inclosos “colors” que els 
nostres ulls no són capaços de 
veure. Entre els “colors” amb 
més energia hi ha els anome-
nats ultraviolats (UV). El color 
invisible ultraviolat no és el 
que més calor dóna i la seva 
quantitat pot ser important en 
dies frescos o una mica en-
nuvolats, però el seu color té 
la suficient energia per pro-
duir alteracions químiques en 
el nostre cos. Una d’elles és 
l’oxidació d’una substància de 
la pell anomenada melanina 
que s’enfosqueix donant-nos 
aquest color de pell tan desit-
jat a l’estiu. Però altres de les 
alteracions que produeix són 
canvis en la bioquímica de les 
nostres cèŀlules, restant-nos 
aquests “punts biològics” dels 

que parlàvem abans, que ens 
predisposen o fins i tot provo-
quen greus malalties una ve-
gada esgotats.
Què passa quan es perden 
aquests punts? Bé, és una 
analogia i no és matemàtica, 
depèn de molts factors, però 
sí que podem tenir la segu-
retat que haurem incrementat 
tràgicament el risc de contrau-
re càncer.
Fa temps que la comunitat 
científica ho té clar. Excepte 
casos molt concrets dels que 
parlarem, la radiació ultravi-
olada, o el que és el mateix, 
l’exposició al Sol, és sinònim 
d’alt risc de càncer de pell i 
d’altres com el de llavi.
Amb el sol ens tornem més 
permissius, potser perquè 
associem les activitats a l’ai-
re lliure com saludables, l’ab-
sorció de vitamina D com a 
necessària i enriquidora, i es-
tèticament el bronzejat és un 
valor afegit. De la mà d’aques-
ta forma de fer les coses ve la 
radiació ultraviolada (UV), que 
al llarg d’anys d’estudis ha de-
mostrat augmentar el risc de 

moltes patologies, fonamen-
talment cutànies i sobretot, 
per la seva importància, del 
càncer de pell. La relació és 
encara més intensa com més 
petit és el nen que s’exposa.
Igual que prohibim el tabac en 
menors d’edat hem de con-
siderar un dràstic control de 
l’exposició a la radiació UV 
dels menors, i una base edu-
cacional i de control en els 
adolescents.

Tipus de radiació UV
Les radiacions UV provoquen 
efectes nocius, pel seu poder 
fotoquímic, variables segons 
la longitud d’ona, la intensitat 
i el temps d’exposició. Hi ha 
tres tipus bàsics (classificats 
per la seva energia):
- UVA, que afecta bàsicament 
a la dermis, alterant la seva 
vascularització i el teixit coŀ-
lagen, indueixen reaccions de 
fotosensibilitat i deshidratació, 
deixant una pell poc elàstica i 
seca, d’aspecte envellit.
- UVB amb accions melano-
gèniques i eritematogèniques. 
El seu poder de penetració els 
permet alterar l’ADN ceŀlular, 
pel que són els principals car-
cinogènics. La seva incidència 
augmenta arran de la disminu-
ció de la capa d’ozó.
- UVC, que tenen poder germi-
cida i eritematogènic, provo-
quen descamació, que elimina 
les capes protectores ja mela-
nitzades, i a més són carcino-
gènics. Aquestes no arriben a 

penetrar en l’atmosfera.

Lesions bàsiques per radia-
ció UV
- Eritema solar: la seva for-
ma lleu és el enrogiment de 
la pell. S’inicia a les 2-6 hores 
després de l’exposició, la seva 
intensitat és màxima a les 12-
24 hores i desapareix als 4-7 
dies amb la descamació. La 
radiació UV no produeix calor 
pel que es poden produir cre-
mades greus encara que no 
faci una excessiva calor am-
biental. Fonamentalment són 
els UVB els que produeixen 
les cremades.
- Envelliment cutani prema-
tur: l’exposició freqüent durant 
anys causa un important dany 
acumulatiu que es tradueix en 
un envelliment prematur de 
la pell. La radiació UVA cau-
sa menys danys aguts, però 
en penetrar més en la pell els 
danys moleculars a l’ADN són 
més intensos. Efectivament, 
aquest bonic to bru de cada 
temporada provoca arrugues 
i que la nostra pell guanyi en 
anys.
- Càncer de pell: és una de les 
malalties més freqüents a ni-
vell mundial, suposant fins al 
10% de tots els càncers. Hi ha 
diversos tipus: el carcinoma 
basocel·lular, l’espinocel·lular 
i el melanoma cutani maligne.
- Lesions oculars, queratitis i 
queratoconjuntivitis, i influeix 
en el desenvolupament de 
cataractes i melanoma ocular. 
L’ús d’ulleres de sol deguda-
ment homologades es fa im-
prescindible fins per a nadons 
que estiguin exposats al Sol 
per ridícul que aquesta pràcti-
ca pugui semblar.
- També se sap que altera la 
barrera immunitària de la pell, 
disminuint la seva eficàcia per 
modificar l’activitat i la distri-
bució de les cèŀlules encar-
regades. És per això que es 
produeixen per exemple més 
reactivacions de l’herpes la-
bial.
D’altra banda, també cal saber 
i tenir en compte que el nivell 
de radiació varia segons la lo-

calització geogràfica i l’època 
de l’any, a més de factors at-
mosfèrics, l’hora i factors més 
locals com la reflexió (la sorra 
a la platja reflecteix fins a un 
20% de la radiació, la neu el 
80%). A la Web de l’Agència 
Espanyola de Meteorologia 
(www.aemet.es) disposem 
d’informació cada dia i per zo-
nes geogràfiques de l’Índex de 
Radiació UV (IUV), que és un 
indicador consensuat mundi-
alment de la intensitat, asse-
nyalant la capacitat de produir 
lesions a la pell.
Els pitjors horaris i zones geo-
gràfiques per exposar-se són 
aquells on el sol entra més 
perpendicular a la superfí-
cie de la Terra. A Catalunya, 
el pitjor horari és de 12:00 a 
16:00, i com més cap al sud 
més radiació. En general, hem 
de tenir en compte que el pitjor 
horari és quan la nostra “om-
bra” és més petita, doncs tin-
drem el sol sobre els nostres 
caps i la quantitat de radiació 
ultraviolada és més gran i més 
perjudicial.
Un altre factor que influeix en 
la possibilitat del desenvolu-
pament de patologies és el 
fototip de la pell. 
Hi ha pells més resistents 
que d’altres, això ho sabem 
tots. La diferència està en la 
capacitat d’activar la melani-
na preexistent, generant res-
postes diferents a l’exposició 
solar. És important identificar 
en quin fototip ens trobem i 
es troben els nostres fills per 
adequar la protecció. Estan 
establerts sis fototips:
- Fototip I: de pell molt blanca 
amb pigues, habitualment pèl-
rojos. Sempre es cremen fàcil-
ment, podent ser molt intensa, 
i mai es bronzeja.
- Fototip II: de pell blanca, ha-
bitualment ulls clars, que es 
crema fàcilment, també pot 
ser intensa i que pot arribar a 
bronzejar mínimament.
- Fototip III: pell blanca, amb 
mínima tonalitat marró. Englo-
ba els caucàsics. Pot cremar-
se, fins i tot de forma mode-
rada i pot arribar a bronzejar 
gradualment.
- Fototip IV: to marró més o 
menys intens, és un fototip 
més mediterrani, amb possibi-
litat d’alguna cremada, i sem-
pre es bronzeja.
- Fototipus V: de pell bastant 
fosca, que rarament es crema 
i es bronzeja amb intensitat.
- Fototip VI: pell negra de to-
nalitat intensa, que mai es cre-
ma.
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Cal menjar fruites i verdures cinc cops al dia?
REDACCIÓ / LA VEU

Les fruites i les verdures són 
aliments indispensables en les 
dietes infantils però, en moltes 
ocasions, els nens són reti-
cents a menjar-les. Per això, 
en alguns països s’han llançat 
campanyes específiques per 
incentivar la ingesta de cinc 
peces diàries. A continuació 
expliquem per què són tan 
importants en l’alimentació 
i com podem jugar amb els 
seus colors per ajudar a que 
els nens vulguin que fruites i 
verdures estiguin presents als 
seus plats.

Per què als nens d’ara no 
els agrada la verdura i cal 
perseguir-los perquè pren-
guin una mica de fruita?
Hi ha diversos factors que in-
flueixen en el tipus d’alimen-
tació. Fa anys, a més de la 
situació econòmica, com ara, 
influïen sobretot les estacions, 
i es menjava el que hi havia a 
cada temporada. Ara, amb la 
refrigeració, els hivernacles i 
els transports, podem gaudir 
de la majoria de fruites i ver-
dures durant tot l’any, i pot ser 
que no els donem tant valor 
per la fàcil accessibilitat. Les 
fruites emmagatzemades a 
més, poden perdre sabor i 
olor, i poden resultar menys 
atractives per als nens. Tam-
bé poden estar tractades per a 
la seva conservació i resultar, 
per això, menys saludables. 
Així mateix, els productes en-
vasats poden ser més atrac-
tius per la seva comoditat i 
sabor estàndard que agrada 
a tots els nens. D’altra ban-
da, se sap que els nens que 
mengen en família solen men-
jar més fruita i verdura, però, 
per desgràcia, la jornada labo-
ral impedeix gairebé sempre 
compartir junts el moment del 
menjar. Els hàbits educatius 
també han canviat i hi ha més 
tendència a cedir davant les 
demandes dels nens.
Per això, a tots els països es 
duen a terme campanyes per-
què els nens s’alimentin millor. 
L’última és la de “Cinc al dia” o 
“De cinc colors”. Amb això s’in-
dica que s’han de prendre cinc 

racions de fruites i verdures al 
dia, que es poden combinar 
segons els menús de cada dia 
per evitar la monotonia.

Però, quines verdures i frui-
tes poden prendre els nens?
Quan parlem de verdures, en 
general ens referim a les hor-
talisses, és a dir, vegetals que 
es conreen en hort. Incloem, 
per tant, els llegums frescos 
com les faves, els pèsols i les 
mongetes verdes. Dins de les 
hortalisses, podem prendre 
les fulles (bledes, espinacs, 
enciam, ruca, col, etc.); els 
bulbs (ceba); les arrels (pas-
tanaga, remolatxa, nap, etc.); 
les tiges (api, porro, etc.); els 
fruits (carbassó, cogombre, 
tomàquet, pebrots, albergí-
nia, mongeta tendra, etc.); els 
tubercles (patata, moniato, 
etc.), o les flors (bròquil, co-
liflor, etc.). Totes se li podran 
donar al nen, introduint-les de 
manera progressiva depenent 
de la seva edat i tolerabilitat 
digestiva.
Si parlem de fruites, ens re-
ferim a totes, des de les més 
humils fins a les més cares o 
sofisticades. S’aniran introdu-
int depenent del seu poten-
cial risc de produir aŀlèrgies 
en el nen. Per exemple, els 
fruits secs, que no són ob-
jecte d’aquest article, tenen 
components comuns a tots els 
aliments i han de formar part 
de la dieta diària del nen, però 
a partir dels dos o tres anys, 
per ser molt aŀlergògens i difí-
cils de mastegar. Els llegums 
també són cas a part i, encara 
que siguin vegetals, dins de 
l’alimentació es consideren 
font de proteïnes, hidrats de 
carboni i fibra.

Quin paper juguen en la nu-
trició i el desenvolupament 
del nen?
Les verdures, hortalisses i 
fruites ens ajuden a regular 
les activitats de l’organisme, 
ja que són riques en micronu-
trients (vitamines i minerals) 
que, encara que sigui en molt 
petita quantitat, són indispen-
sables per al funcionament 
correcte de les cèl·lules dels 

diferents teixits del nostre cos. 
El potassi, el sodi, el calci i el 
magnesi, per exemple, influei-
xen directament en les funci-
ons de la membrana cel·lular. 
D’altra banda, molts d’aquests 
micronutrients són antioxi-
dants i prevenen l’envelliment, 
les malalties cardiovasculars i 
el càncer.
Moltes verdures són riques 
en calci i són un important su-
plement en cas que el nen no 
prengui la quantitat adequada 
de lactis. Les verdures de fulla 
verda tenen ferro i àcid fòlic, 
per la qual cosa contribuei-
xen a la formació dels glòbuls 
vermells i, per tant, a la cor-
recta oxigenació de la sang i 
a la prevenció de l’anèmia. A 
més, l’àcid fòlic prevé les mal-
formacions congènites del tub 
neural, com l’espina bífida. La 
vitamina C continguda a mol-
tes fruites també ajuda en la 
prevenció de l’anèmia ja que 
afavoreix l’absorció del ferro. 
Així mateix, s’ha vist que bar-
rejar carn o peix amb verdures 
és ideal per absorbir el ferro 
de tots dos. Els vegetals són 
també una font de magnesi, 
element indispensable per 
a la correcta contracció dels 
músculs; també intervé en el 
metabolisme del calci i la vi-
tamina D. Moltes hortalisses i 
fruites són riques en vitamina 
A (carotens), que es conside-
ra protectora de la vista i de 
la pell i mucoses, i la vitamina 
C, a més de prevenir l’anèmia, 

afavoreix les defenses de l’or-
ganisme enfront de les infecci-
ons respiratòries.
Gairebé totes les verdures són 
riques en potassi i pobres en 
sodi, i tenen molta aigua. En 
aquest sentit, cal ressaltar que 
no és cert que algunes retin-
guin aigua: el que reté l’aigua 
és la sal afegida. D’altra ban-
da, tenen molt poques calori-
es, per la qual cosa contribuei-
xen a prevenir l’obesitat.
Pel seu alt contingut en fibra, 
els aliments vegetals afavo-
reixen el trànsit intestinal i 
prevenen el restrenyiment. La 
fibra regula, a més, l’absorció 
de l’excés d’hidrats de carboni 
i greixos en l’intestí, de ma-
nera que contribueix també a 
prevenir o retardar l’aparició 
de la diabetis, la hipercoles-
terolèmia i les malalties cardi-
ovasculars. La fibra afavoreix 
també la presència de flora 
sapròfita a l’intestí. Els sucs 
naturals espremuts a casa, de 
tota mena i color, tenen moltes 
vitamines però un inconveni-
ent: no tenen la fibra. A més, 
no s’han d’emmagatzemar en 
pots transparent, perquè amb 
la llum perden la vitamina C. 
Per la seva banda, les farine-
tes de farina amb fruites tenen 
poquíssima fruita, no substitu-
eixen la natural i tampoc tenen 
fibra, mentre que els sucs in-
dustrials tenen molt sucre. Així 
mateix, hauríem de desconfiar 
de les mescles dels preparats 
de llet amb fruites i cereals 

amb sucs, i tenir en compte 
que els iogurts amb fruites no 
aporten la quantitat de fruita 
requerida.
El tomàquet cru hauria de for-
mar part de la dieta diària a 
partir de l’any: és un aliment 
ric en micronutrients i conté 
el licopè, un dels antioxidants 
més potents que existeixen. 
També és molt ric en vitami-
na C. En realitat té mala fama 
d’al·lergen, però és la seva 
acidesa la que pot produir la 
irritació peribucal en alguns 
nens, que no tenen perquè ser 
al·lèrgics. Es pot utilitzar refre-
gat en els entrepans en lloc de 
mantega, amb una mica d’oli 
d’oliva que potencia la seva 
acció antioxidant, així com en 
amanides, i acompanyar el 
menjar amb amanida, ja que 
ajuda a omplir l’estómac i afa-
voreix la sacietat, afegint una 
quantitat de calories insignifi-
cant. 
A més, podem aprofitar i incor-
porar-hi brots de verdures cru-
es. Les amanides de molts co-
lors resulten més atractives que 
uns tristos trossos d’enciam.
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LES PORS
Tothom té pors. 
Algunes ben fundades 
perquè el que les causa 
pot afectar-nos nega-
tivament. Però d’altres 
són menys racionals i 
es fan grans dins nos-
tre. I sols s’ha de trobar 
el tractament que ens 
cal, perquè totes les 
pors són superables. I 
s’han de posar els mit-
jans per vèncer-les. 
Plantar cara. Perquè 
deixar-se guanyar per 
les pors sense presen-
tar batalla comporta una 
derrota, encara que no 
es reconegui. I ens de-
bilita per afrontar altres 
reptes. S’ha d’anar poc 
a poc, però avançant. 
Intententant petites mi-
llores per superar-les. 
Si ens fa por parlar en 
públic, es pot començar 
fent-ho amb la família, 
o amics propers. I poc 
a poc anar extenent el 
cercle. I així amb tot el 
que ens espanti. S’ha 
d’anar lluitant contra 
tot allo que ens fa por. 
Tenim tota la força que 
ens cal dins nostre. No-
més hem d’aconseguir 
creure’ns-ho. Augmen-
tem la seguretat en no-
saltres mateixos. No-
més cal trobar el camí 
per aconseguir-ho”.



 Preparació:

Talleu tot el peix a daus o demaneu que us ho facin a la peixateria. Sofregiu en una cassola 
d’alumini amb 30 g de mantega i un raig d’oli el peix amb les gambes pelades. Afegiu-hi 
la ceba tallada �na, el tomàquet a daus i la pastanaga ratllada. Deixeu-ho coure 
lentament. Passeu-ho tot per la màquina de picar perquè quedi ben �. Torneu-ho a posar 
al foc amb un bon tall de mantega i afegiu-hi llet �ns que quedi una pasta homogènia. 
Recti�queu-ho de sal i pebre. Bulliu la pasta 10 o 15 minuts en aigua abundant, oli i sal. 
Quan estigui cuita, escorreu-la i ruixeu-la de seguida amb aigua freda. Farciu i enrotlleu els 
canelons i poseu-los en una plata de forn untada amb mantega i amb el formatge i una 
mica de beixamel. Gratineu-los. Nota: per fer la beixamel, poseu al foc 60 g de farina i 60 g 
de mantega �ns que cogui, afegiu-hi sense deixar-ho de remenar una mica de ceba 
picada molt �na, un litre de llet i un pols de sal, un pols de nou moscada i un pols de pebre 
blanc. Passeu-ho pel colador xinès. Podeu servir-los acompanyats de gambes.

Ingredients :

Ingredients per a 24 canelons: 
• 24 làmines de pasta de canelons 
• 1/2 kg de rap (net)
 • 100 g de salmó fresc 
• 2 sèpies fresques 
• 1/2 kg de gamba llagostinera (pelada)
 • 2 cebes 
• 1 tomàquet 
• 1 pastanaga
 • 60 g de mantega • 1 l de beixamel 
• 1/2 l de llet • 50 g de formatge emmental (ratllat) 
• oli d’oliva, sal i pebre

Canelons de Marisc

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

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

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

Restaurant
Braseria i Cafeteria

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

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

Cuina de mercat

nou urbisol
restaurant

(maig i juny)

Música 
en directe 
i Gintònics

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

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

Restaurant

Casaments 
· Reunions de treball 

· Convencions Presentació 
de productes

 · Celebracions familiars
Servei de carta i menú diaris 

· Menjar per emportar.

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

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

publianoiadisseny@gmail.com

PER 
PUBLICITAT

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

reserves@santmagi.net

. MENÚ DIARI 
. CARTA
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Contactes

Relax

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

CHICAS
ORIENTALES

• SALIDAS  
• NUEVA CHICA 
• MASAJES
Máxima discreción

De 8 de la
 mañana a 12h.

 de la noche

Tel. 602 303 825

MAESTRO MAYDA
VIDENT MEDIUM

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

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

Con resultados positivos 
en menos de 7 días.
657 73 71 76
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Reserva el teu rellotge a publianoiadisseny@gmail.com
 o per telèfon 93 804 24 51

Aquesta 
diada 

no facis 
tard! 
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CONFIDENCIAL
Jaume Singla.-
Ramon Felip i Borba porta l’em-
pressa a l’ADN. És una de les 
persones més emprenedores de 
la comarca i a la vegada és un 
home sempre disposat a treba-
llar per al conjunt de la societat. 
No endebades ha presidit clubs, 
associacions, ha estat regidor i 
sempre que se li demana està 
disposat a reunir-se per parlar de 
nous projectes. Actualment pre-
sideix una associació de quatre 
polígons industrials de la Conca 
d’Òdena.
D’on li ve la vocació empresa-
rial?
Vaig començar a treballar als 
catorze anys. El pare Castelltort 
em va buscar feina al Garatge 
Universal. El meu primer cap 
va ser en Junyent i casualment 
el seu fill va ser el meu empleat 
quan jo ja era empresari. L’any 
setanta set vaig muntar la meva 
primera empresa. 
També ha dirigit clubs.
Vaig formar part de l’Igualada 
Hoquei Club i de la Penya Blau-
grana, que no són empreses 
però necessiten gestió empre-
sarial.
Ha estat molts anys president 
de la Unió Empresarial de 
l’Anoia.
En Josep Altés em va proposar 
entrar a la junta. En Josep Maria 
Vives Vidal em va fer tresorer i 

posteriorment em varen elegir 
president en dues etapes. Actu-
alment, en tant que president 
emèrit formo part de la junta de 
Cepime on he estat nomenat 
vicepresident.
Però vosté va deixar la UEA 
perque estava cansat.
Ho estava però tres mesos des-
prés de deixar-ho em varen pro-
posar la creació de l’associació 
de propietaris dels Polígons dels 
Plans i m’hi vaig involucrar. Es 
tracta de dinamitzar-los i captar 
inversions. En vistes a una nova 
reindustrialització, volem captar 
inversions per aquest territori. 
Molt sovint has d’explicar on 
és l’Anoia, tot i que geoestratè-
gicament estem situats en un 
lloc de privilegi. Hem creat la 
marca Polígons dels Plans per a 
donar-li visibilitat.
A tot el país ha baixat l’atur,  
a l’Anoia seguim igual. Per 
què?
No sabem treure profit de la 
nostra situació geoestratègica. 
Tenim alguns sectors potents 
però ens falten empreses de 
referencia. Ens han passat 
oportunitats que no hem sabut 
aprofitar: Polígon de la Zona 
Franca, aeroport corporatiu, tren 
gran i, en part, el Parc Motor de 
Castellolí. Des de la UEA varem 
liderar el projecte de l’aeroport 
corporatiu i el 2010 el govern 

de la Generalitat el va aprovar, 
però la crisi va impedir de fer-lo 
realitat. Penso que a Barcelona 
s’hi barregen massa elements i 
el corporatiu estaria millor situat 
a l’Anoia. Només cal veure el 
col.lapse del Prat quan es fa el 
Mobile World Congres.
L’Anoia s’ha d’aixecar d’una 
vegada. Estem a peu d’auto-
via i disposem de prou terreny 
industrial. Cal reclamar el tren 
de mercaderies perque els ports 
de Barcelona i Tarragona són les 
portes d’entrada a Europa.
Per què va anar de regidor a 
l’ajuntament d’Igualada?
M’ho va proposar Flora Sana-
bra i tot i que no vaig ser-hi 
gaire mesos perque no serveixo 
per estar a la oposició, ens ha 
quedat una gran relació amb tot 
el grup i ens seguim reunint tot 
sovint. 
Quantes empreses ha creat?

Darrera la cara agradable i fes-
tiva de la Festa Major continua 
soterrada una tensió que les 
autoritats municipals igualadines 
no han sabut gestionar. És una 
fita a aconseguir que participi la 
majoria de ciutadans en les acti-
vitats, que siguin diverses per que 
tothom n’hi trobi alguna del seu 
gust i que no s’exclogui ningú. 
Però també evitar la mala maror 
entre uns i altres. Així s’han de 
resoldre les tibantors entre els que 
promouen les cercaviles de caire 
tradicional i els que innoven. La 
tibantor en la convivència dels 
dos models és cada vegada més 
evident i s’acabarà en conflicte. 
També s’haurien d’evitar situa-
cions com les viscudes enguany, 
quan els portadors de la imatge de 
sant Bartomeu, que anava  darrera 
de les entitats i grups – castellers, 
bastoners, nans, etc. – anaven poc 
a poc a l’entrada del carrer Custiol. 
Aleshores els membres del consis-
tori que anaven al seguici, van ser 
escridassats pel públic jove que 
s’ho mirava. I els qualificatius que 
els hi dedicaren no els hi deurien 
agradar gens. Estem en temps 
difícils, especialment pels polítics, 
que ja fa temps han  deixat de ser 
un referent i els representants del 
poble, per esdevenir el cap de turc 
per totes les penes que es patei-
xen. Però hi ha situacions que es 
podrien evitar. 

Set, de les quals tres seguei-
xen, malgrat les dificultats del 
moment.
Les seves filles el segueixen?
La gran em segueix en tot. Fins 
hi tot va ser regidora a Òdena.
Per a veure noves línies de 
negoci en quin país es fixa?
Tot està fet i tot va molt de 
pressa. Sempre miro per tot 
arreu però segurament que el 
lloc que més m’agrada es Milà. 
La Llombardia és molt potent i és 
un dels motors d’Europa... com 
Catalunya.
Tots els ajuntaments tenen 
regidories de Promoció Eco-
nomica. Hi ha col.laboració?
La Conca d’Òdena hauria d’es-
devenir en un sol ajuntament 
perque sinò serà molt complicat 
créixer. Hem de pensar en gran 
i representar a setanta mil habi-
tants. Hi ha ganes de col.laborar 
i per exemple Vilanova ens ha 
cedit el seu centre tecnològic.
Ha creat el Grup Air, el grup 
Presto i Klug compressors.
Hem creat una nova marca, 
Klug per a enssamblar i distri-
buir compressors per tot el mon. 
Es tracta de compressors d’aire 
respirable destinats a empreses, 
màquines i hospitals. Agafem 
aire de l’atmòsfera i la convertim 
en energia pneumàtica utilitza-
ble. La pneumàtica és una força 
bàsica en tots els ámbits.  

 

4 paraules amb... Ramon Felip


