
La Festa Major d’Igualada ja és a punt! Foto: Joan Solé.

Dilluns comença la Festa Major 
d’Igualada, amb 130 activitats
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44 propostes musicals en una festa 
que recupera del tot la normalitat

El primer tram de la festa tindrà un 
caràcter més cultural i tradicional
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L’EDITORIAL

Festes Majors
L ’Anoia està vivint dies de Festa Major en moltes de 

les seves poblacions. I la setmana entrant les farà 
la capital de la comarca. Són dies de celebracions 
i de festa amb una munió d’actes que volen portar 

l’alegria a una societat que necessita trobar motius d’alegria, 
que l’ajudin a oblidar, per una estona, els problemes diaris 
d’un entorn, a voltes estressant, que neguiteja a massa gent. 
La in�ació, la calor i les ame-
naces d’escassedats diverses, 
s’afegeixen a les angúnies 
encara presents de la pandè-
mia, que es resisteix a mar-
xar, de la guerra a Ucraïna, 
a punt d’augmentar un graó 
en el con�icte, una econo-
mia molt feble i un món po-
lític d’horitzons empetitits.
Els batlles volen que les fes-
tes siguin per a tothom i per 
això intenten farcir programes d’actes que atreguin a la gent. 
Si no acaben sent multitudinaris tenen la sensació d’haver 
fracassat. És el primer any que es poden tornar a fer allò 
que, en els darrers dos anys, les restriccions de la pandèmia 
havien impedit fer en plenitud de condicions. 
Són dies de retrobament dels veïns i on s’hi participa acti-
vament, com actors o com espectadors. Alguns es queixen 
dels sorolls i d’altres de la despesa que comporta, però on 

la majoria s’hi troba bé i recupera l’alegria de pertànyer a la 
comunitat. Una expressió cultural que ve de lluny, que ens 
recorda tradicions en�lant actuacions que es van repetint 
al llarg dels anys i també de noves idees imaginatives que 
obren noves perspectives per al futur. Un mosaic d’activi-
tats per a tots els públics, on si barregen la gresca, l’entre-
teniment, pregons, rondalles, balls, passejades, converses a 

les terrasses i trobades a 
les places, on s’aixequen 
castells, ballen gegants i 
s’inicien les cercaviles va-
riades. 
I també és la Festa Gran 
de moltes associacions, 
que treballen tot l’any 
per exhibir la seva fei-
na en aquests dies; Ho 
fan amb pressupostos 
reduïts, però amb molt 

enginy, imaginació i bon humor. Tiren endavant actes, 
on s’han esmerçat moltes hores, tant en la preparació 
com en l’execució. I són els més petits els que més en 
gaudeixen, iniciant-se així en la corrent de futures edi-
cions, que ens van identi�cant com a comunitat. Esperem 
que tothom en gaudeixi i que totes les activitats progra-
mades es puguin desenvolupar sense incidents i amb la 
responsabilitat que sempre ens ha caracteritzat. 

Una expressió cultural que ve de 
lluny, que ens recorda tradicions 

en�lant actuacions que es van 
repetint al llarg dels anys i també 

de noves idees imaginatives.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Félix Bolaños, Ministre de Pre-
sidència, ha dit sobre que el rei 
no s’aixequés com els altres caps 
d’estat quan passava l’espasa de 
Bolívar, “És un detall sense gaire 
transcendència i totalment me-
nor; el que importa és que s’obre 
una nova etapa de relacions co-
mercials.”

Miquel Iceta, Ministre de Cultu-
ra, va afegir que “si em passa una 
espasa pel davant, jo no sé si m’ai-
xeco o no.” José Manuel Albares, 
Ministre d’Assumptes Exteriors sí 
que es va aixecar.

Jèssica Albiach, Presidenta d’En 
Comú Podem al Parlament de Ca-
talunya, ha dit que “Si volem que 

Catalunya vagi bé, i per això cal 
dotar el país d’estabilitat.”

Josep Borrell,  alt representant 
de la Unió per a Assumptes Exte-
riors i Política de Seguretat, ha dit 
que “Ningú no sap què farà Putin, 
però el racional és preparar-se pel 
pitjor. Si vol usar l’energia como 
a arma, no esperarà a que reom-
plim els nostres estocs a l’hivern”.

Josep Costa, ex vicepresident pri-
mer del Parlament de Catalunya, 
ha manifestat que “És absoluta-
ment inaudit i irregular que un 
magistrat recusat i apartat d’una 
causa triï qui l’ha de substituir.”

Patrícia Gomà, Secretària Ge-
neral d’Educació, ha dit que la 
sentència del Tribunal Suprem 
anul·lant els projectes lingüístics 
d’unes escoles a Abrera i Barce-
lona “És inaplicable pel nou marc 
normatiu i ha quedat desfasada. 
La majoria del Parlament ha de-
cidit que els aprenentatges de les 
llengües no es basen en percen-
tatges, sinó en criteris pedagò-
gics i aquest és el règim aplicable 
d’aquí en endavant.”

José Luis Martínez Almeida, al-
calde de Madrid, creient que par-
lava amb l’alcalde de Kíiv, eren 
uns còmics afins a Putin, es va 
posar de peus a la galleda dient 
que “recolzaré l’enviament d’ucra-
ïnesos a Ucraïna perquè lluitin 
contra els russos” I va afegir que 
“estic d’acord en que a Espanya i 
a Madrid es castigui als bastards 
russos arrabassant-los-hi immo-
bles”.

Lluís Llach, cantautor que entrar 
a la política de la mà d’ERC, la-
menta el seu distanciament amb 
aquest partit “estic especialment 
decebut amb Oriol Junqueras: Ell 
em va convèncer que amb l’estat 
espanyol no es podia negociar. 
Suposo que les coses que dic en 
el meu dia a dia els fan veure les 
seves contradiccions.”

Àngels Chacón, ex consellera de i 
ex Secretària General de Centrem, 
ha dit “He conegut un costat de la 
política per al qual no serveixo i 
tampoc vull servir. Volia aplicar 
una nova concepció organitzativa 
àmplia, oberta i transversal, però 
no ho he pogut fer.”
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Calor
Deu ser el karma, que diuen ara. L’últim 
rodalmot de juliol vaig desestimar d’es-
ventrar el mot calor, que hauria estat 
pertinent, per excés de matèria primera; 
i com hi ha reaccionat l’agost? Multipli-
cant-la. Fent-ne més i més. No descarto, 
doncs, que aquestes tres o quatre xardo-
rades que ens han fet patir tant siguin 
culpa meva.
O sigui que he decidit saludar el nou 
curs reparant, en part, l’error. Dic en 
part perquè, en efecte, tal com vaig avi-
sar aquell dia, sotmetre la família de 
calor al bisturí rodalmotaire implicaria 
una sèrie de tres articles pel cap baix; 
penseu que estem parlant d’una família 
de les grosses, de quasi un centenar de 
derivats. Uns quants dels quals de con-
siderable pes i presència.
Per això el que faré serà destacar-ne 
alguns d’aquests, dels notables. Que 
són legió. Començaré, per exemple, 
pel tristament famós caloret de la Rita 
Barberà, aquella política valenciana de 
trista memòria que va trabucar sense 
avergonyir-se’n el gènere gramatical del 
mot; o una versió més popular que a 
casa hem fet anar sempre, calda, mal-
grat que arrossega la mitja llufa de no 
ser prou “normativa” (quan en realitat 
és més pròxima a l’origen, el llatí cal-
dus). També m’ha agradat sempre molt 
el verb valencià calfar, el qual ens por-
ta inexorablemebnt cap a un dels grans 
hits del moment, escalf, que gràcies a 
l’ús abusiu que en propicien les xarxes 
ja ha arribat a la fase irònica (ja el fem 
anar més per enfotre’ns-en que no pas 
seriosament), de manera que li auguro 
una davallada imminent.
Abans que ell, però, i sense usos hu-
morístics, va atènyer la universalitat el 
tristament cèlebre escalfament global 
(del qual precisament aquesta calor n’és 
un símptoma evident), força menys 
simpàtic que compostos més veterans 
com escalfallits o escalfapanxes (els 
quals, al seu torn, són antecessors d’un 
altre de més èxit que encara fem anar, 
escalfabraguetes. Al qual, com és lò-
gic atesos els temps que corren, s’hi 
ha sumat la versió oposada, escalfa�-
gues, tot i que, és just reconèixer-ho, 
amb molta menys acceptació).
Completarien aquest grumollet de 
tops de la família la celebèrrima ca-
lefacció, ara vivint moments difícils a 
causa de les restriccions, i tal vegada 
els dos que, per temps que passi, ocu-
paran sempre el lloc més alt del podi 
en el cor de tot català de bé: escaliva-
da i el substantiu del qual prové, ca-
liu, tant en l’ús literal de ‘restes del foc’ 
com en el �gurat.
Bentornats, doncs, tots plegats a la ca-
lidesa de l’anàlisi politico-socio-patri-
òtico-�lològica.

PAU VIDAL
Roda el món i torna el mot



É s un fet inqüestionable que Espa-
nya és un estat socialment pluri-
lingüe. A banda de la llengua cas-
tellana, hi ha sis llengües pròpies 

arrelades a uns territoris on viu el 45% dels 
habitants de l’estat. Aquesta realitat indis-
cutiblement diversa no es veu reflectida, ni 
de bon tros, en un marc legal que és discri-
minatori, perquè fa del castellà la llengua 
reina, la que té uns privilegis que la resta 
no té dret a gaudir.
Amb l’objectiu de tancar aquesta desigual-
tat històrica, nou entitats que defensen la 
llengua pròpia del seu territori, entre les 
quals hi ha la Plataforma per la Llengua, 
el 9 de març van presentar al congrés dels 
diputats una proposició no de llei a favor 
del plurilingüisme. Les vuit mesures pro-
posaven canvis per a garantir legalment la 
igualtat lingüística i, per tant, posar fi a la 
discriminació atàvica i persistent que im-
plica la imposició del castellà.
La proposició no de llei va arribar al con-
grés amb el suport exprés dels escons in-
dependentistes i sobiranistes, com també 
d’Unides Podem. En total hi donaven su-
port deu partits, però per aprovar-la calien 
els vots del PSOE. La formació que encap-
çala el suposat govern més progressista de 
la història d’Espanya només va acceptar, de 
mala gana, tres dels vuit punts proposats. 
Aquests tres compromisos queden comple-
tament desnaturalitzats sense la resta. De 
fet, que els socialistes votessin en contra de 
totes les mesures estructurals ja representa 
un trencament dels tres punts als quals van 
comprometre’s, que eren de caràcter més 
aviat intencional.

El PSOE ha rebutjat, per exemple, impul-
sar els canvis legals necessaris perquè tots 
els funcionaris dels territoris amb llengua 
pròpia diferent del castellà passin a tenir 
el deure de conèixer-la. Així, els treballa-
dors de l’Agència Tributària, els jutges o 
la policia espanyola podran continuar no 
sabent la llengua de moltes de les persones 
a les quals serveixen. Els socialistes tam-
bé van votar en contra de l’ús generalitzat 
d’aquestes llengües a les pàgines web de 
l’estat, com també del seu reconeixement 
internacional.
El PSOE fins i tot ha rebutjat allò que recla-
mava quan era a l’oposició. El 2017, abans 
d’arribar al poder, els socialistes van pre-
sentar una proposició de llei per al “reco-
neixement i empara de la pluralitat lingüís-
tica d’Espanya”, amb la qual proposaven, 
per exemple, que els ciutadans poguessin 
comunicar-se en totes les llengües oficials 
amb tots els organismes de l’estat, encara 
que tinguin la seu a Madrid. Un cop al po-
der, el PSOE no va tirar endavant la seva 
proposta de llei i ara no ha volgut donar 
suport a allò que reclamava a l’executiu de 
Rajoy.
La conclusió és clara. Després de la votació 

al congrés, es pot afirmar que el PSOE no 
té una intenció real de caminar cap al reco-
neixement efectiu de la pluralitat lingüís-
tica de l’estat. Així, per bé que és possible 
que gràcies a la tasca de la Plataforma per 
la Llengua i les diverses entitats s’aconse-
gueixin algunes millores en àmbits secto-
rials, les bases uniformitzadores de l’estat 
espanyol continuen sent les mateixes, a 
diferència del que passa a les democràci-
es més avançades. Estats com Bèlgica, el 
Canadà o Suïssa presten una atenció espe-
cialment plurilingüe quan ho fan les insti-
tucions que abasten tot el territori. En cap 
cas no imposen la seva llengua majoritària 
i, de fet, la situació discriminatòria d’una 
comunitat lingüística de la mida de la cata-
lana és insòlita en el context europeu.
A la Plataforma per la Llengua considerem 
que els resultats de la iniciativa, si bé poden 
ser el pretext per a iniciar més peticions a 
les administracions autonòmiques (com 
les de l’Aragó) i estatals, no ens acosten a 
l’objectiu de la igualtat lingüística perquè 
els punts que obligaven el govern espanyol 
a fer més canvis han estat rebutjats. Cele-
brem, això sí, la feina conjunta feta amb la 
resta d’entitats, tant del domini lingüístic 
català com del basc, gallec, asturià i arago-
nès. Aquest cop no ens n’hem sortit, però 
continuarem treballant des dels diversos 
fronts per revertir la situació de la llen-
gua catalana, garantir els drets lingüístics 
i aconseguir que puguem viure plenament 
en català! Probablement haurem de jugar-
nos-la més. En el pròxim intent, hauríem 
d’arribar al congrés amb una llei de llen-
gües sota el braç. Fem-ho!  
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El PSOE vota “No” al plurilingüisme

Creus que falta oferta d’extraescolars durant el mes d’agost?

Sí 75% No 25%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

NEUS MESTRES
Plataforma per la Llengua
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FORTÍ DEL PI DE STA. MARGARIDA DE MONTBUI

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, a l’Anoia, ha aprovat 
la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local del Fortí del Pi. Es 
tracta d’una torre defensiva de planta poligonal, construïda el segle 
XIX, de la qual encara es conserven restes de l’estructura original.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

LA NATURA DIU PROU!!
Jordi Badia Sendra

La natura està dient prou a crits. De for-
ma clara ens diu atureu les activitats que 
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provoquen el canvi climàtic. Prou escal-
far el planeta. L’home, tossut, no a�uixa.
Ni una gran pandèmia li motiva grans 
canvis. Vivim en grans ciutats que gas-
ten tot el poc aliment que ens resta. Per 

agreujar-ho, ens gastem els diners en 
guerres “medievals”. La manca de so-
lidaritat ha condemnat ademès a 2/3 
parts del món a la misèria. No apre-
nem res. 

A mí nomès em queda resar per a que 
“les grans potències de l’egoisme” no 
ataquin més la natura i matin més per-
sones per a salvar el seu patrimoni de 
cobdícia.

La tecnologia digital forma 
part de la vida dels nens pe-
tits. Molts poden agafar un 
dispositiu digital i utilitzar-lo 

amb facilitat, més que molts adults al 
seu voltant. Però hauríem de demanar 
molt més. La participació signi�cativa 
en entorns digitals també requereix ser 
capaç de gestionar la tecnologia i utilit-
zar-la de manera creativa. Això signi�ca 
desenvolupar habilitats que van més en-
llà de saber utilitzar qualsevol dispositiu 
digital en particular i més enllà d’apren-
dre qualsevol llenguatge de codi�cació 
especí�c. En canvi, podem ajudar els 
nens a construir el pensament compu-
tacional, una forma més activa de rela-
cionar-se amb la tecnologia digital. El 
pensament computacional és el procés 
implicat en la formulació i descomposi-
ció de problemes en petites unitats i en 
el disseny d’instruccions que un ordina-
dor pot dur a terme per resoldre’ls.
El pensament computacional inclou 
molts dels marcs d’alfabetització digi-
tal que els països d’arreu del món estan 
adoptant per als seus sistemes escolars. 
El seu creixent reconeixement com una 
habilitat important per a l’era digital 
també es re�ecteix en el nostre treball, 
formant part del marc d’alfabetització 
matemàtica PISA 2021 i del domini in-

novador de PISA 2025 d’Aprenentatge 
al món digital.
¿Però hi ha un paper per a l’Educació i 
l’Atenció a la Primera Infància (ECEC 
en anglès) en el desenvolupament 
d’aquesta àrea de l’alfabetització digi-
tal primerenca, o ho hem d’orientar a 
la mitjana infància i l’adolescència? Es 
poden introduir al pensament compu-
tacional els nens petits que encara estan 
adquirint l’alfabetització i el càlcul bà-
sic? I com podria l’ECEC fer-ho d’una 
manera coherent amb els principis del 
joc, curiositat i socialització que susten-
ten l’aprenentatge i el desenvolupament 
primerenc dels nens petits? Aquestes 
són algunes de les preguntes explora-
des al nostre darrer document de treball 
d’educació.
Els principis bàsics del pensament com-
putacional són els mateixos per als nens 
petits que per als nens i adolescents més 
grans: el que varia és la complexitat dels 
problemes que poden resoldre i les se-
ves interaccions amb les eines digitals. 
En un nivell emergent, els nens de 6 
anys o menys poden dominar idees i hà-
bits mentals implicats en el pensament 
computacional, per exemple ordenar 
passos en una seqüència (algorismes), 
desglossar una tasca gran (modularitat), 
prendre decisions basades en condici-
ons (estructures de control). ), utilitzant 
símbols de lletres i números per codi�-

car (representació) o solucionar proble-
mes en programes (depuració).
No totes les tecnologies són igualment 
adequades per donar suport a les activi-
tats lúdiques, exploratòries i creatives en 
què els nens petits prosperen. Les seves 
necessitats i habilitats de desenvolupa-
ment requereixen entorns de programa-
ció dissenyats especí�cament per a ells. 
Aquests haurien d’incloure llenguatges 
senzills amb una gramàtica �exible, així 
com reptes oberts amb múltiples solu-
cions, perquè els nens puguin explorar 
i crear sense tenir por d’equivocar-se, 
igual que el seu joc. Això difereix de 
les tasques d’informàtica tradicionals 
que s’han de completar sota pressió de 
temps i que requereixen una resposta 
correcta predeterminada. A més, les 
eines de programació s’han de basar 
en imatges, símbols i icones: elements 
visuals atractius per als nens petits que 
encara no poden llegir de manera inde-
pendent. Al seu torn, les activitats i els 
materials desconnectats són una estra-
tègia per potenciar el gust dels nens per 
les experiències físiques i pràctiques, 
així com per limitar el temps davant la 
pantalla.
L’accés i l’ús de programari i tecnologies 
d’alta qualitat i oberts està mediat per 
l’estatus socioeconòmic de la família del 
nen. Les investigacions mostren que les 
primeres experiències poden ser fona-

Els nens petits poden desenvolupar 
el pensament computacional precoç?

CARLOS GONZÁLEZ-SANCHO mentals per mantenir l’interès en camps 
relacionats amb la tecnologia en una 
edat posterior. Per tant, les experiències 
positives amb el pensament computaci-
onal i la informàtica des d’edats prime-
renques poden ser especialment impor-
tants per a les noies joves i els grups que 
estan poc representats en informàtica.
Es necessiten més investigacions per 
generar evidències sòlides sobre l’im-
pacte dels primers programes d’edu-
cació del pensament computacional, 
així com sobre les condicions per a la 
seva implementació potencial a escala. 
Aquest document de treball de l’OCDE 
sobre educació, centrat explícitament 
en l’educació infantil, és un primer pas 
per identi�car tant els aspectes prome-
tedors com les limitacions de les inici-
atives dirigides a aquesta dimensió de 
l’alfabetització digital primerenca. Per 
als nens petits que creixen a l’era digital, 
l’adquisició d’un ric conjunt d’habilitats 
d’alfabetització digital serà essencial per 
participar en usos productius i segurs 
de la tecnologia digital més endavant. 
La construcció d’aquestes competènci-
es requereix enfocaments adaptats a la 
seva edat i a les experiències de l’Edu-
cació i l’Atenció a la Primera Infància. 

Carlos González-Sancho 
Analista i OECD 
Directorate for Education and Skills.
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Ajuntament d'Igualada

B A N
FESTA MAJOR 2022 . ACTES DE FOC

CARME RIERA I MINGUET, alcaldessa accidental de l’Ajuntament d’Igualada, atesa la celebració de Correfocs i cercaviles durant la Festa Major d’Igualada, 
FAIG SABER:
Durant la celebració dels correfocs i les cercaviles amb utilització de pirotècnia, previstos per aquesta Festa Major, els veïns i propietaris d’establiments i 
habitatges situats en les zones de pas així com els participants i públic assistent, a l’efecte de garantir la seguretat de les persones i dels béns, han de tenir 
en compte les següents mesures:  En general:
• No aparqueu cotxes en els itineraris de les cercaviles.
• Mantingueu Portes i �nestres tancades, persianes abaixades, aparadors i vidres protegits i tendals recollits, i no tenir roba estesa o altres elements com 
banderes, en els balcons més baixos a tocar del carrer. 
• No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el desenvolupament de l’actuació  o el pas �uid de la gent
• No llenceu aigua �ns que no s’hagi acabat l’actuació
• No encengueu foc ni fumeu a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic
• No envaïu l’espai on el grup de foc fa l’actuació i no agafeu ni destorbeu cap dels seus membres.
• Dipositeu la brossa produïda en contenidors i/o allunyada de l’itinerari.

Si preveieu assistir com a públic al correfoc o cercavila amb utilització de pirotècnia tingueu en compte també:
• Utilitzar vestits i calçats resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i per evitar-ne els danys.
• Mantenir una distància de seguretat adequada respecte l’actuació dels grups per evitar l’impacte de possibles espurnes
• Utilitzar protectors oculars i auditius
Els integrants dels grups de foc adoptaran les màximes precaucions en la manipulació del material pirotècnic i seguiran les següents mesures de seguretat:
• Utilitzar vestits i calçats resistents al foc i fer servir els complements necessaris per deixar la menor part possible de cos sense cobrir i per evitar-ne els danys
• No acumular més de tres correcames a la mà durant l’actuació, mantenir-ne les metxes recollides dins la mà i mantenir aquesta protegida del paraigua de foc.
• Mantenir les distàncies de seguretat entre els actuants i els elements contenidors de la pirotècnia, els quals no han de ser hermètics i s’han de situar darrere 
del grup de foc. En cas que els actuants portin la seva pròpia pirotècnia, aquesta s’ha de dur penjada sobre l’espatlla en una bossa no hermètica.
• Mantenir les distàncies de seguretat respecte altres grups de foc.
• Mantenir les distàncies de seguretat amb els espectadors
• Respectar el recorregut marcat per l’actuació i no envair els llocs on hi ha espectadors, els portals o llocs similars.
• No llençar pirotècnia en les zones on hi hagi vehicles aparcats, on els vidres dels aparadors no estiguin protegits o en la proximitat d’espectadors no partici-
pants. 

Els Correfocs, cercaviles de foc i actes amb pirotècnia que se celebraran durant la Festa Major d’aquest any, són: DIMARTS, 23 d'agost. TRASLLAT DE SANT 
BARTOMEU, a les 12.30h. Recorregut: c/ del Roser, pl. de Pius XII i c/ Sta. Maria i pl. Bruc

DIMARTS, 23 d’agost. VERSOTS I BALL PARLAT, a les 20h.
Recorregut: Pl. Ajuntament

DIMARTS, 23 d'agost. "PASSACALLE" a les 21h.
Pl. Ajuntament*, c/Sta. Maria, pl. Bruc, c/ Nou*, c/ Garcia Fossas, Rbla. Sant Isidre*, c/Òdena, placeta Sant Josep*, c/ Sant Pau*, c/ Esquiladors, c/ del Vidre, c/ 
Sant Jordi, pl. del Rei*, c/ del Roser, pl. Pius XIIè, c/ Sta. Maria, pl. Ajuntament*.
*Punts amb pirotècnia

DIMECRES, 24 d’agost. DIANA, a les 08h.
Recorregut: Església Verge Montserrat*, c/ Tulipes amb Av. Pau Casals*, c/Camèlies, c/ Gardènies, pl. Trànsit (Parc Muntanyeta)*, c/ Margarides amb c/ 
Lleida*, c/ Vilanova i la Geltrú, pl. Pompeu Fabra, c/ Caputxins*, c/ de Serra Jordi, Pg. Verdaguer*, c/ Esquiladors, c/ del Vidre, Rbla. Gral. Vives*, c/ Custiol, pl. 
de Pilar, c/ del Born, Pl. Ajuntament*. *Punts amb pirotècnia

DIMECRES, 24 d'agost. PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU, a les 19h.
Recorregut: Pl. del Bruc, c/ Sta. Maria, pl. Pius XII, c/ Custiol, Rbla. Sant Isidre, c/ Garcia Fossas, pl. de la Creu, c/ Argent, pl. Ajuntament, c/ del Born, pl. del Bruc.

DIJOUS, 25 d’agost. CORREFOC, a les 22h.45’
Recorregut: Pl. sant Miquel, c/ Sant Roc, c/ Sant Sebastià, pl. de la Creu, c/ nou, pl. del Pilar, c/ Custiol, pl. Pius XIIè..

DISSABTE, 27 d’agost. CERCAVILA TRADICIONAL, a les 18h.
Recorregut: Pl. Ajuntament, c/ Sta. Maria, pl. Pius XII, c/ Custiol, Rbla. Sant Isidre, c/ Garcia Fossas, pl. de la Creu, c/ Argent, pl. Ajuntament.

DISSABTE, 27 d’agost. VERSOTS I BALL PARLAT, a les 21h.
Recorregut: Pl. Ajuntament

DIUMENGE, 28 d’agost. CERCAVILA D’ANADA A OFICI, a les 9h.30'
Recorregut: Rbla. Sant Isidre, c/ Custiol, pl. del Pilar, c/ del Born, pl. Ajuntament, c/ Sta. Maria i pl. del Bruc.

DIUMENGE, 28 d'agost. CERCAVILA D’ENTRADA A PLAÇA, a les 11h.
Recorregut: Pl. del Bruc, c/ Sta. Maria, pl. Ajuntament.

DIUMENGE, 28 d'agost. RETORN DEL SANT, a les 18h30'.
Recorregut: Pl. del Bruc, c/ Sta. Maria, pl. Pius XII i c/ del Roser

DILLUNS, 29 d’agost. CERCAVILA MENUDA, a les 19h.
Recorregut: Pl. Ajuntament, Pl. Pius XIIè, c/ Custiol, Rbla. Sant Isidre, c/ Garcia Fossas, Pl. de la Creu, c/ Argent, Pl. Ajuntament

DILLUNS, 29 d’agost. PIROMUSICAL, a les 23h.
Al camp de futbol de Les Comes (c/ Prat de la Riba i am�teatre)

Tot això ho faig públic per al coneixement general i per al seu compliment. L’ALCALDESSA ACCTAL.
Igualada, 16 d’agost de 2022



Aprincipis de juliol s’ha 
presentat a la Cambra 
de Comerç l’Informe 
anual de l’empresa ca-

talana del 2021, fet amb la col·la-
boració del Departament d’Econo-
mia del govern.

Per començar, el 2021 hi havia a Catalunya 622.967 
empreses. Per tant, encara no s’han recuperat les 
xifres anteriors a la crisi �nancera global del 2008 
(626.020 empreses). El que sí que cal destacar és 
que des del 2008 han augmentat en un 20% les em-
preses grans, que són les que tenen més de 250 tre-
balladors. Això és positiu perquè les grans empre-
ses són les que poden apro�tar el cercle virtuós de 
la dimensió, innovació i internacionalització i així 
generar més riquesa.
Com que l’anàlisi es fa a partir de les dades comp-
tables de les empreses �ns a l’any 2021, es disposa 
d’un diagnòstic de les dues principals dimensions 
econòmiques: la capacitat de generar riquesa i la 
posició �nancera. Sobre la capacitat de generar ri-
quesa, hi ha fortaleses importants: les vendes varen 
augmentar un 16% el 2021 i així moltes empreses 
es varen recuperar de la sotragada que va suposar 
la covid el 2020. El valor afegit també va pujar amb 
força i així s’ha aconseguit que la rendibilitat �nan-
cera (bene�ci sobre capital invertit pels accionistes) 
hagi pujat �ns al 10% anual. És un percentatge fa-
vorable, ja que supera el cost del diner. També ha 

Dimecres es complien 
cinc anys dels atemptats 
d’agost del 2017 a Bar-
celona i Cambrils. Hi ha 

persones que la data no els fa ni fred 
ni calor. Per a les víctimes, és un ani-
versari molt dolorós. També hi ha els 

sensibles al dolor aliè, inconformistes a la inacció dels 
partits per a escatir què hi ha al darrera dels atemptats 
i els que, d’alguna manera, volem mostrar el nostre 
suport a les víctimes sense fer-ne morbositat amb el 
seu dolor.
Dimecres va ser un dia on tothom podia elegir si anar 
a la platja, quedar-se a casa o participar en algun dels 
tres actes de record a les víctimes: l’o�cial al Pla de 
l’Os, el reivindicatiu a la seu de la delegació del Parla-
ment Europeu o anar al dels Artistes per la Llibertat a 
les 7 de la tarda a la plaça del Rei, a Barcelona amb la 
Lloll i el Fonoll.
Anar a un d’ells, a dos o a tots tres o, senzillament, no 
anar a cap eren postures perfectament lícites i lliures. 
Tal com vaig anunciar la setmana passada en aquesta 
mateixa columna, jo em vaig decidir per la més rei-
vindicativa, la del Passeig de Gràcia, que malgrat al-
gun conat de tempesta es va desenvolupar de forma 
pací�ca, sense cap incident i on tothom, hi va ser ben-
vingut. No cal dir que aquest va ser el que menys par-
ticipació de polítics i premsa va tenir. Peró en va tenir.
Els únics polítics que ens varen acompanyar foren 
Laura Borràs, Jaume Alonso Cuevillas i Aurora Ma-
daula que venien de l’acte o�cial i a nivell personal. 
És a dir, sense buscar la premsa, ni posar-se a pri-
mera �la.

L’acte va transcórrer sense el més mínim incident. 
Sense ni un insult i respectant el minut de silenci en 
memòria de les víctimes. Sorprenentment i sense ve-
nir a tomb, quan encara era a l’acte, em vaig trobar 
comentaris en diversos mitjans de comunicació on 
es blasmava la presència de Laura Borràs a l’acte ins-
titucional on hi havia representació de la majoria de 
partits polítics, inclosos els que s’oposen a qualsevol 
comissió d’investigació. Tant és així que la represen-
tació de la presidència del Parlament la va ostentar 
Assumpta Escarp, del PSC-PSOE, un dels partits que 
es nega a investigar el paper de l’estat en els atemptats.
Quan critiques a una �gura política per ser en un acte 
institucional, on hi assisteixen molts altres polítics, 
has de ser molt curós perquè no se’t vegi el llautó, en-
tés aquest com els �ls que et mouen les mans o els in-
teressos espuris que et fan obeïr la veu de l’amo. I això 
és el que els ha passat a pretesos periodistes que han 
intentat embrutar uns actes que han estat d’homenat-
ge, de reivindicació o de demanda de justícia.
En els crims mai aclarits del 17 d’agost del 2017 mol-
ta gent es va tacar les mans de sang. Tanta que cinc 
anys després encara se les embruten amb mentides, 
tergiversacions i crítiques sense cap fonament, amb 
l’objectiu de seguir mantenint la impunitat -i els sous 
públics- encara que això signi�qui merdissejar la Jus-
tícia, la Premsa i el dolor de les víctimes. Les mateixes 
a les quals el partit de la senyora Escarp es nega a reco-
nèixer el dret a reparació i a saber la veritat. 
La mamella fa ser mala gent.

Quan critiques a una figura política 
per ser en un acte institucional, 

on hi assisteixen molts altres polítics, 
has de ser molt curós perquè 

no s’et vegi el llautó.

ORIOL AMAT
Economista, Rector de la Universitat Pompeu Fabra

La mala gent Radiogra�a de l’empresa catalana

Per travessar l’antiga N.IIa (Av. 
Catalunya) i anar al Parc Central, 
desprès de la rotonda del carrer 
de Lleida en direcció Barcelona, 
no hi ha cap més lloc amb pas de 
vianants. Per lògica sembla que 
pujant per l’avinguda Pau Casals 
en arribar a la plaça de Mossèn 
Segura hi hauria d’haver un “pas 
zebra” per travessar la dita N-IIa.
A la foto es veu el pas de via-
nants (plaça Mn.Segura canto-
nada Mestre Montaner) que no 
arriba a l’altra costat de la N-IIa, 
on sí hi ha una entrada al parc.
Algú hi travessa per aquest lloc, 
de forma perillosíssima.  

LA FOTODENÚNCIA
Fes-nos arribar les teves queixes acompanyades d’una fotogra�a

 i les donarem a conèixer públicament.
Envia’ns un correu a: fotodenuncia@veuanoia.cat

evolucionat positivament la posició �nancera, ja 
que el nivell de capitalització i liquiditat és favora-
ble.
Però el teixit empresarial també té febleses. Una de 
molt important i crònica és la insu�cient inversió 
en R+D. Això perjudica la seva capacitat d’innovar 
i guanyar competitivitat. Aquesta feblesa en com-
porta una altra que és la tendència a competir en 
preus baixos, en lloc de fer-ho en qualitat i diferen-
ciació de producte. Això explica la di�cultat per 
oferir millors salaris. Un altre punt feble és que, a 
causa de la in�ació, els bancs centrals estan apujant 
els tipus d’interès. Això augmentarà els costos �-
nancers.
En resum, el 2021 ha estat un bon any. En l’àmbit 
general, les empreses generen riquesa i tenen una 
bona posició �nancera. Però cal resoldre la gran 
assignatura pendent: invertir més en innovació. Si 
seguim amb el “que inventen ellos”, que va dir Mi-
guel de Unamuno el 1906, no arribarem gaire lluny. 
També caldrà seguir de prop els núvols negres que 
tenim al damunt (riscos geopolítics, covid, in�ació...) 
i que poden torçar la recuperació de l’economia.
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Dilluns comença la Festa Major d’Igualada, amb 130 
activitats per a totes les edats, repartides en 8 dies

Igualada

Proposta innovadora 
en les visites guiades, 
retorn de l’espai de les 
Barraques, un corre-

foc amb més colles que 
mai, 37 activitats de la 

Coll@nada i 44
 propostes musicals 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper dilluns co-
mençarà la Festa Ma-
jor d’Igualada, que, 

després de dos anys de pandè-
mia, recupera completament 
la normalitat. Seran vuit dies 
amb prop de 130 activitats per 
a totes les edats, 44 d’elles de  
caràcter musical.
Les visites guiades enguany 
ofereixen un a proposta in-
novadora de visita a diferents 
terrats de la ciutat, i com nota 
destacada la visita del nou Al-
berg de Cal Maco. La confe-
rència institucional, la durà a 
terme el Dr. Josep M. Torras 
i Ribé a la Biblioteca Central 
sobre el context històric en 
què Igualada va comprar per 
3.000 lliures l’any 1622, el do-
mini que el monestir de Sant 
Cugat tenia sobre la vila i pas-
sà a dependre de l’autoritat del 
rei i un batlle de la seva pròpia 
elecció, en substitució del que 
nomenava el monestir.
En l’àmbit musical, destaquen 
els concerts de La Pegatina; 
el destacat grup de versions 
Di-versiones, pel dia de Sant 
Bartomeu; el “Va parir Tour 
de Flaix FM”, pel públic més 
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adolescent i les Street Battle 
Show i Street Sessions Show; 
els populars Lágrimas de San-
gre, seguit de la sessió de Djs 
We are the Ones al Parc Cen-
tral amb el millor reggaeton i 
els hits llatins del moment.
També destaca el tribut a Lady 
Gaga a cal Font; l’actuació del 
grup mític dels anys setanta 
Los Diablos, també a cal Font, 
i el concert de tarda i ball de 
nit amb La Principal de la Bis-
bal el diumenge de la Revet-
lla de les places. Les sardanes 
seran amb la Cobla Ciutat de 
Terrassa, les havaneres amb 
el grup Ultramar, swing amb 
Mon Petit Món, la cobla Al-
mogavarenca i el concert de la 
Banda de Música d’Igualada.
Pel que fa als actes tradicio-
nals, n’hi ha un total de 16, els 

principals amb la participació 
d’imatgeria de la ciutat. Desta-
quen la Processó del dimecres 
24 d’agost, a les 19 h; La Cerca-
vila Tradicional, el dissabte 27 
d’agost, a les 18 h. La cercavila 
menuda el dilluns 29 d’agost 
a la tarda. Tornen també els 
Versots i el Ball parlat de la 
colla del Ball de Sant Miquel i 
els Diables d’Igualada i la Pas-
sacalle de la vigília del Sant.
Aquest any el correfoc coor-
dinat per Diables d’Igualada 
serà especial, amb més colles 
que mai: els Pixapólvora i el 
drac Bufarot; el Grup Mal 
Llamp amb el Flameus; els Di-
ables d’Igualada amb la Víbria 
Jove d’Igualada; el Ball de Sant 
Miquel i els Diables, d’Iguala-
da, amb les colles convidades 
del Ball de Diables de Tarra-
gona i el Ball de Diables del 
Vendrell. El dissabte al vespre 
els Diables d’Igualada faran el 

seus versots i ball parlat a la 
plaça de l’Ajuntament. La Di-
ada Castellera comptarà amb 
la Colla Joves Xiquets de Valls, 
Xiquets de Reus i Moixigan-
guers d’Igualada.
El pregoner de la Festa Major 
serà el comunicador, guionista 
i humorista amb vincles amb 
Igualada, Quim Morales, veu 
de “L’última hora” del pro-
grama El matí de Catalunya 
Ràdio, que des del balcó de 
l’Ajuntament farà lectura del 
pregó i donarà pas a l’especta-
cle de circ Koselig.
Una de les novetats d’aquest 
any és el Piromusical Aqualata 
que retorna a l’Estadi de fut-
bol de les Comes. 
Els acte programats per la 
Coll@nada, compten amb 
un total 37 activitats, i com a 
novetat, cal tenir en compte 
que �ns el dijous, les activitats 
nocturnes es traslladen de la 

plaça Pius XII al pati del Mu-
seu de la Pell. 
També es recuperen després 
de dos anys sense fer-se, les 
Barraques de Festa Major del 
divendres 26 al 28 d’agost al 
carrer Dr. Joan Mercader, amb 
el Tast al Rec el divendres, el 
Rrrrec Festival i el Festival 
Igualada Rock City 22,.
Les activitats infantils i famili-
ars, compten amb 15 propos-
tes, on destaquen el “Fili bus-
ters”, de la companyia Mortelo 
& Manzani (Xarxa); el “Bassal 
Rock”, de la companyia Am-
bauka, que en cas de restric-
cions per sequera, duran a 
terme l’espectacle “De cap per 
avall”, “La di�erent orchestra” 
al carrer Sant Jordi, progra-
mats per Xarxa Igualada.
Com a actes especials de la 
Capital de la Cultura Catala-
na, hi haurà la inauguració de 
la Petita Biblioteca del Barri 

93 876 44 44
Mina Isidro, 08282 Pujalt, ANOIA

D I P Ò S I T C O N T R O L A T
D E R U N E S I V A L O R I T Z A D O R
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DILLUNS, 22 D’AGOST
6 h ENGALANAMENT FES-
TIU DELS CARRERS amb tot 
tipus de garlandes per crear un 
ambient de festa major, amb vo-
luntariat de la ciutat.
Ho coordina: la FESTHI
A la rambla de Sant Isidre, ram-
bla General Vives, carrer de 
l’Argent, plaça de Pius XII, i els 
barris del Sant Crist, Poble Sec, 
Fàtima, Montserrat i Xauxa.
12 h LLIURAMENT DEL 
PENÓ DE LA CIUTAT i DEL 
TABAL; PRESENTACIÓ DE 
L’ESTAMPA DEL SANT i EL 
NOU VESTUARI DEL SALE-
RO i EL SALERET
El Tabal d’enguany és el Pau 
Sanuy Costa, percussionista de 
la Josa i altres grups musicals; 
l’estampa és a càrrec de Roger 
Costa Campos i el nou vestuari 
és a càrrec de la Susanna Mal-
donado. L’entitat portadora del 
penó serà enguany l’Antic Gre-
mi de Traginers, amb motiu del 
seu bicentenari. 
A l’Ajuntament
18.30 h TAST D’IMATGERIA
i assaig obert a la ciutat.
Al �nalitzar l’acte es durà a 
terme l’assaig del ball dels set 
salts Qui vulgui, podrà fer un 
tast d’imatgeria de les diferents 
colles. Si vols ser portador de 
cultura popular totes les colles 
busquen gent. Un gran dia per 
fer el teu primer tastet. Ho co-
ordinen: Associació Cultural 
Dessota  amb la col·laboració de 
la resta d’entitats participants.
Al pati de la Casa de la Festa del 
Museu de la Pell
19 h INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ: BAS D’IGUA-
LADA, ESTAMPER
Un recorregut per la vida i 
l’obra de Pere Bas i Vich (1897-
1975). De la seva impremta en 
van sortir nombroses publicaci-
ons que es troben a la Biblioteca 
i l’Arxiu Comarcal i que es recu-
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de Sant Agustí amb l’especta-
cle “La petita festa”, i els Dià-
legs Capitals, també per Festa 
Major, en que es parlarà de la 
noció de tradició, amb els an-
tropòlegs Manuel Delgado i 
la igualadina M. Àngels Trias. 
També es recuperen els actes 
dirigits a la gent gran que està 
en residències, els “Gegants i 
dracs visiten la Gent Gran”.
Cal destacar l’exposició de 
la Biblioteca Central “Bas 
d’Igualada, estamper”, un re-
corregut per la vida i el treball 
de Pere Bas Vich, que va ser 
impressor d’Igualada. La mos-
tra estarà comissariada per 
Teresa Miret. Destaca també 
la producció de l’Ateneu Igua-
ladí, “La Corte del Faraón” 
amb més de cent persones en-
tre actors, cantants, ballarins i 
músics, que pugen a l’escenari 
del Teatre Municipal l’Ateneu 
Igualadí per celebrar la histò-
ria de l’entitat i la ciutat.
El cartell de la Festa Major 
d’enguany ha estat realitzat 
per en el decurs de la sessió 
de treball impulsada per l’Es-
cola Municipal de Disseny i 
Art La Gaspar. La proposta 
escollida va ser la realitzada 
per Aina Martín Mora (Igua-
lada, 2002) i David Pérez Ro-
dríguez (Igualada, 2002)que 
han estudiat Tècnica de CF 
de Grau Superior de Grà�ca 
Publicitària cursat a l’Escola 
la Gaspar d’Igualada. El con-
cepte del cartell prové dels 
orígens d’Igualada i de la seva 
història. Igualada, denomi-
nada anteriorment Aqualata, 
signi�ca “on el riu s’eixampla”. 
L’autor de l’Estampa del Sant 
que es lliura a la sortida de 
Santa Maria el diumenge dia 
és obra de Roger Costa Cam-
po (Igualada 1997) graduat en 
disseny grà�c per la Universi-
tat de Barcelona. Aquest any 
també es renova el vestuari de 
la �gura del Salero amb teixits 
més frescos.

Actes des de dilluns 22 fins dijous 25 d’agost

llen en aquesta mostra comissa-
riada per M. Teresa Miret Solé. 
Ho organitzen: Ajuntament 
d’Igualada i Biblioteca Central 
amb la col·laboració de l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia.
A la Biblioteca Central
19.30 h DIÀLEGS CAPI-
TALS: EL PAPER DE LA 
TRADICIÓ, amb Manuel 
Delgado i Àngels Trias.
Quin paper juga la tradició i la 
festa a la nostra societat? For-
ma part de la seva estructura? 
Podem considerar la festa i els 
rituals compartits com a ele-
ments vertebradors? En par-
laran els antropòlegs Manuel 
Delgado i la igualadina Àngels 
Trias Valls, professora a la Re-
gent’s University London.
A l’auditori del Museu de la Pell
20 h INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ DEL40è 
ANIVERSARI DE LA VEU 
DE L’ANOIA
Les 40 pàgines de capçalera 
més representatives d’aquests 
40 anys, diferents materials pu-
blicats i les eines que s’han anat 
utilitzant per fer el diari.  
Oberta �ns al 18 de setembre.
A l’Espai Cub del Museu de la 
Pell
21 h CONCERT DE LA BAN-
DA DE MÚSICA
La Banda oferirà un concert on 
es podrà gaudir, sota la batuta 

de Concepció Ramió i Diu-
menge, d’un ampli repertori de 
música per a banda de diversos 
gèneres: des d’adaptacions per 
a banda de peces tradicionals, 
passant per músiques de pel-
lícules o peces originals per a 
banda simfònica.
Al claustre de l’Escola Pia
22 h CINEMA SOTA ELS ES-
TELS: ZOOTRÒPOLIS
Pel·lícula familiar d’animació 
dirigida per Byron Howard 
i produïda per Walt Disney. 
(Animació) 108  min. (versió 
en català)
Podeu seure a la gespa, fer píc-
nic i gaudir de la pel·lícula amb 
tota la família
Al Parc Central

DIMARTS, 23 D’AGOST
10 h VISITES GUIADES. ELS 
TERRATS D’IGUALADA, 
MÉS A PROP DEL CEL.
Una ruta urbana inèdita guiada 
per David Martínez, del Depar-
tament de Promoció Cultural, 
pels terrats d’Igualada: una vi-
sió diferent de la nostra ciutat, 
terrats privats i públics, espais a 
l’aire lliure, on és possible gau-
dir de vistes increïbles de la ciu-
tat, prendre el sol, llegir, cuidar 
un hort, estar-hi en silenci o 
trobar-se amb els veïns... Places 
limitades. Cal portar calçat per 
caminar i càmera de fotos!

Entrades per Internet a www.
tiquetsigualada.cat. Lloc de sor-
tida: Ajuntament. Ruta urbana, 
per la durada i l’accés, NO és 
APTA per a persones amb mo-
bilitat reduïda.
11 h INAUGURACIÓ DE 
L’EXPOSICIÓ: 
24. GROSSA FESTA
Aquesta exposició, elaborada 
amb motiu del 10è aniversari de 
la FESTHI, vol ser un recorre-
gut per l’enrenou i les entranyes 
de la diada de Sant Bartomeu. 
Romandrà oberta �ns a l’11 de 
setembre. L’organitza: La FEST-
HI
A la Sala Municipal d’Exposi-
cions
12 h TRONADA d’Inici de 
Festa Major. A càrrec dels Vola-
dors, trabucaires d’Igualada. 
Amb la col·laboració de la FES-
THI. A la rambla de Sant Isidre. 
Acte amb foc.
12.30 h TRASLLAT 
DE SANT BARTOMEU 
Des de l’església del Roser �ns a 
la Basílica de Santa Maria, on es 
cantaran els goigs.
Hi participen: el Tabal; els Vo-
ladors, Trabucaires; el Drac 
d’Igualada, el Ball de Sant Mi-
quel i els Diables, ; Moixigan-
guers amb els Grillats morats; 
Gegants del Barri de la Font-Ve-
lla; Gegants Vells; l’Àliga; Ball 
de Cercolets; Ball de Pastorets; 
Ball de Bastons; portants d’ho-
nor; imatge de Sant Bartomeu;  
Corporació Municipal i Auto-
ritats i la Banda de Música. Ho 
organitza: La FESTHI. Recorre-
gut: carrer del Roser, plaça de 
Pius XII, carrer de Santa Maria 
i plaça del Bruc
Acte amb foc.
18 h ACOMPANYA LA 
IMATGERIA FESTIVA
Des de la Casa de la Festa �ns 
a la plaça de l’Ajuntament. 
Amb la participació del Drac i 
les Víbries; el petit Drac Bufa-
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rot; la Mantícora Voraxcis; els 
Gegants Bisbalet i Cinta; cap-
grossos Carme i Caterina; el 
Tonet, la Conxita i els Gegan-
tons Pia i Tomeu acompanyats 
dels Grallers; els Capgrossos, 
els Petits Gegants de la Ciutat; 
els Nanos; Gegants del barri de 
Xauxa acompanyats del grup 
de grallers Els Pelforts; l’Àliga 
i els Gegants de la Ciutat. Ho 
coordina: Associació Cultural 
Dessota amb la col·laboració de 
la resta d’entitats participants.
Recorregut: carrer Dr. Joan 
Mercader, baixada de Sant Ni-
colau, plaça de la Creu, carrer 
de l’Argent i plaça de l’Ajunta-
ment.
SEGUIDAMENT, 
ARRIBADA DE LA CERCA-
VILA D’IMATGERIA
Balls de lluïment. Lliurament 
del ram a la geganta, per part 
de l’alcalde Marc Castells i Ber-
zosa. I amb motiu del 20è ani-
versari de la Conxita Teixidora, 
entrega del ram a la geganta 
Conxita, a càrrec de FAGEPI. 
Presentació a càrrec del Salero, 
Joan Pou Roca i el Saleret, Gui-
llem Pou Martorell. Ho coor-
dina: Associació Cultural Des-
sota amb la col·laboració de la 
resta d’entitats participants.
A la plaça de l’Ajuntament
19 h VESPRES EN HONOR 
A SANT BARTOMEU i TOC 
DEL TABAL
Ho organitzen: Parròquia de 
Santa Maria i FESTHI
A la Basílica de Santa Maria
20 h VERSOTS I BALL PAR-
LAT del Ball de Sant Miquel i 
els Diables, d’Igualada. A càr-
rec del Ball de Sant Miquel i els 
Diables. Amb la col·laboració 

de la FESTHI
A la plaça de l’Ajuntament
Acte amb foc.
21 h La PASSACALLE, la Vi-
gília. Hi participen: el Tabal; els 
Voladors, Trabucaires; el Ball 
de Sant Miquel i els Diables, ; 
els Moixiganguers amb els Gri-
llats morats; el Ball de Cerco-
lets; el Ball de Pastorets; el Ball 
de Bastons, els Gegants Vells i 
la Banda de Música.
Els homenatjats són: l’alcalde de 
la ciutat, el regidor de Promo-
ció Cultural, portants d’Honor 
de Sant Bartomeu, les Juntes de 
l’Ateneu Igualadí i del Casal Po-
pular el Foment, l’Antic Gremi 
de Traginers i l’Associació juve-
nil la Coll@nada.
Ho organitza: La FESTHI
Recorregut: (*) plaça de l’Ajun-
tament, carrer de Santa Maria, 
plaça del Bruc, carrer del Born, 
carrer Nou, (*) carrer Garcia 
Fossas, (*) rambla Sant Isi-
dre, carrer d’Òdena, (*) carrer 
d’Òdena amb placeta de Sant 
Josep, (*) carrer de Sant Pau - 
davant l’Ateneu-, carrer dels 
Esquiladors, carrer del Vidre, 
carrer de Sant Jordi, (*) plaça 
del Rei, carrer del Roser, plaça 
Pius XII, carrer Santa Maria, 
(*) plaça de l’Ajuntament. Fins 
a la 1 h. 
(*) Punts a on es tirarà pirotèc-
nia. Acte amb foc.
22 h CINEMA SOTA ELS 
ESTELS: LES AVENTURES 
DE TINTÍN, EL SECRET DE 
L’UNICORN
Pel·lícula familiar d’animació 
dirigida per Steven Spielberg 
i produïda per Peter Jackson. 
(Animació) 107 min. (versió en 
català). Podeu seure a la gespa, 

fer pícnic i gaudir de la pel·lícu-
la amb tota la família
Al Parc Central

DIMECRES, 24 D’AGOST
8 h DIANA. Anunciament de 
la diada de Sant Bartomeu amb 
actuacions als barris de la ciu-
tat. Tots els recorreguts acaben 
a la plaça de l’Ajuntament. Hi 
participen: el Tabal; els Vola-
dors, Trabucaires; el Ball de 
Sant Miquel i els Diables, ; el 
Ball de Cercolets; el Ball de 
Pastorets; el Ball de Bastons, els 
Gegants Vells; l’Àliga. Ho orga-
nitza: la FESTHI
Recorregut centre, des de l’es-
glésia del Roser; recorregut 
oest, des de l’ermita de Sant 
Jaume Sesoliveres; recorregut 
nord, des del parc del carrer 
Pere Puig Quintana; recorre-
gut est, des de la plaça de Sant 
Crist; recorregut nord-est amb 
foc, des de (*) l’església de la 
Verge de Montserrat amb car-
rer Tulipes, (*) carrer Tulipes 
amb av. Pau Casals, carrer Gar-
dènies, (*) parc de Trànsit, (*) 
carrer Margarides amb carrer 
Lleida, carrer Vilanova i la Gel-
trú, (*) plaça Pompeu Fabra, (*) 
carrer dels Caputxins davant 

l’Església, carrer de Serra Jordi, 
(*) passeig Verdaguer, carrer 
Esquiladors, carrer del Vidre, 
(*) rambla General Vives amb 
carrer Òdena, carrer Custiol, 
plaça del Pilar, carrer del Born, 
(*) plaça de l’Ajuntament. Fins 
a les 10 h. (*) Punts a on es tira-
rà pirotècnia. Acte amb foc.
10 h VISITES GUIADES. 
Els terrats d’Igualada, més a 
prop del cel.  
11 h CREACTIVA’T AL MU-
SEU: LES OMBRES QUE 
CONTEN CONTES
Espectacle d’ombres que convi-
da a submergir-se en paisatges 
d’Indonèsia amb uns protago-
nistes molt especials, les titelles 
d’ombres Wayang Kulit. Des-
prés es farà un taller familiar a 
partir de 4 anys. A càrrec de la 
companyia El geko con botas. 
Aforament limitat, sense reser-
va prèvia.
Al Museu de la Pell
12 h PRESENTACIÓ LLIBRE:  
“EL REC D’IGUALADA. UN 
ESTUDI SOCIOECONÒMIC 
SOBRE LA FORMACIÓ I 
EL DESENVOLUPAMENT 
D’UN BARRI INDUSTRIAL”, 
autors: Pere Pascual i Domè-
nech, Gemma Estrada i Planell, 

Josep Riba i Gabarró, Carme 
Ferreras i Dalmau. o organit-
za: Centre d’Estudis Comarcal 
d’Igualada
Al saló de sessions de l’Ajunta-
ment
18 h MISSA FESTIVA 
DE SANT BARTOMEU
Ho organitza: la parròquia de 
Santa Maria i la FESTHI
A la Basílica de Santa Maria
19 h PROCESSÓ 
DE SANT BARTOMEU 
Els Voladors, Trabucaires; el 
Drac i la Víbria, amb els Dia-
bles; el Ball de Sant Miquel i 
els Diables, ; els Moixiganguers 
amb els Grillats morats; Nans i 
capgrossos, Gegants de la Ciu-
tat; els Gegants Vells; l’Àliga; 
Banderes gremials i de barris; el 
Tabal de la Patera; Ball de Cer-
colets; Ball de Pastorets; Ball de 
Bastons; Imatge de Sant Barto-
meu amb els Portants d’Honor; 
policia de gala; Penó de la Ciu-
tat; Salero; Corporació Munici-
pal i Autoritats; i Banda Muni-
cipal de Música.
Acte organitzat amb la col·labo-
ració de la FESTHI
Recorregut: plaça del Bruc, 
carrer de Santa Maria, plaça 
de Pius XII, carrer de Custiol, 
rambla de Sant Isidre, carrer de 
Garcia Fossas, plaça de la Creu, 
carrer de l’Argent, plaça de 
l’Ajuntament, carrer del Born i 
plaça del Bruc.
Arribada de la processó amb 
l’entrada de Sant Bartomeu a 
la plaça de l’Ajuntament. En-
trada de la imatge a la basílica 
de Santa Maria on es cantaran 
els goigs. Finalitza l’acte amb el 
retorn del Penó a l’Ajuntament. 

TINTORERIA- BUGADERIA
La Taqueta Fuig - Centre 

Comercial Esclat - Igualada.
HORARI D’ESTIU:

- Dissabtes de JULIOL i AGOST tancat

VACANCES D’ESTIU
- del 13 al 22 D’AGOST ambdós inclosos

- Mati: de dilluns a dissabte de 10 a 13
- Tardes: dimarts, dijous I divendres 

de 17 a 20
- Tardes: dimarts, dijous I divendres 

de 17 a 20
- Tardes:

- Rentat ecològic. 

- Especialitat amb 
 edredons I anoracs 
 de ploma. 

- Neteja de Catifes.

- Neteja de peces 
 de pell.

Av. Barcelona, 5  IGUALADA 
Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com
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Acte amb foc.
21.30 h CONCERT DE LA 
COBLA ALMOGAVAREN-
CA. Fundada a Capellades l’any 
2013 i dirigida per Xavier Cas-
sanyes. Amb la col·laboració de 
l’Agrupació Sardanista.
Al claustre de l’Escola Pia
00 h CONCERT 
DI-VERSIONES.
Podríem de�nir la banda com a 
una colla de ‘freaks’ esbojarrats, 
una màquina de fer ‘canciones 
del verano’ de la manera més 
personal i sense complexos amb 
una barreja d’himnes dels 60’s, 
70’s, 80’s i 90’s amb pinzellades 
de les cançons de ràdio fórmula 
dels últims anys.
A la plaça de Cal Font

DIJOUS, 25 D’AGOST
10 h VISITES GUIADES. Els 
terrats d’Igualada, més a prop 
del cel.  
11 h VISITA GUIADA A L’EX-
POSICIÓ: PALEOAMBIENTS 
MARINS DE L’ANOIA. LA 
DONACIÓ DEL SR. JOSEP 
LLANSANA I MARCÈ. 
Una selecció dels fòssils més 
rellevants de la col·lecció Josep 
Llansana del Museu. Col·lecció 
paleontològica constituïda per 
un total de 1.532 invertebrats 
marins de l’Anoia corresponents 
al període de l’eocè (entre 45 i 35 
milions d’anys enrere). A càrrec 
del doctor en geologia Josep Ro-
mero Marsal. 
Al vestíbul del Museu de la Pell. 
12 h CONFERÈNCIA INSTI-
TUCIONAL: 400 ANYS DE 
L’ALLIBERAMENT DEL DO-
MINI SENYORIAL D’IGUA-
LADA (1622-2022)
Conferència a càrrec de Josep 
Maria Torras i Ribé, catedràtic 
d’història moderna, que ens 
parlarà del context històric en 
què Igualada va comprar per 
3.000 lliures l’any 1622, el do-
mini que el monestir de Sant 
Cugat tenia sobre la ciutat. 
Igualada adquirí tota l’auto-
nomia municipal possible en 
l’època i passà a dependre de 
l’autoritat del rei i un batlle de 
la seva pròpia elecció, en subs-
titució del que s’anomenava des 
del monestir.
A la Biblioteca Central
17 h STREET BATTLE SHOW
Batalles de freestyle per elimi-
natòries amb premi �nal. Es-
deveniment cultural amb 16 
participants en què es proposa 
l’agilitat lírica, estil i posada en 
escena com a requisits per al 
campionat de la primera edi-
ció. Qui serà el guanyador?
Ho organitza: Street Sessions 
Show
Al Parc Central
19 h LA CORTE DEL FA-
RAÓN. ESTRENA
Igualada, agost de 1910. El Te-

atre de l´Ateneu es reinaugura 
després d’un devastador incen-
di. Una gran patum es prepara. 
La sarsuela “La Corte del Fa-
raón” estrenada mesos enrere a 
Madrid i Barcelona arriba entre 
una gran expectació. Una obra 
sicalíptica que �nalment no es 
va representar. Si voleu esbri-
nar-ne els motius i el perquè de 
tot plegat no us podeu perdre 
la sarsuela que hem preparat. 
O és una comèdia política?, o 
un quadre de costums “arevis-
tado”?....
Més de cent persones (actors, 
cantants, ballarins i músics) 
pugen a l’escenari del Teatre 
Municipal de l’Ateneu Igualadí 
per celebrar la història de l’enti-
tat i la ciutat.
Una adaptació de la coneguda 
sarsuela que l’Ateneu Igualadí 
ha preparat per celebrar la Fes-
ta Major 2022 i la Capitalitat de 
la Cultura Catalana 2022.
Actors: Maria Berenguer, Laia 
Borràs, Iris Cabré, Marçal 
Gené, Sheila Grados, Francesc 
Marginet, Francesc Mas, Mire-
ia Moncunill, Abel Reyes i Joan 
Valentí; Cor: Coral Xalest sota 
la direcció de Laia Cuadras; 
Orquestra: La JOSA sota la di-
recció del Josep Miquel Min-
dán; Cos de ball: Alexandra 
Domene, Laura Tènies i Adrià 
Garriga, sota la direcció core-
ogrà�ca de Mariona Camelia; 
Escenogra�a: Xavi Saló; Vestu-
ari: Roser Rubí; Il•luminació: 
Rafel Roca; Dramatúrgia i di-
recció: Pep Farrés; Idea original 
i gestió: Pau Duran; Producció: 
Ateneu Igualadí de la Classe 
Obrera.
15 €
Al Teatre Municipal l’Ateneu
19 h TABALADA MENUDA
Tots els nens i nenes hi po-
den participar amb un tabal 
(en companyia d’una persona 
adulta). Ho coordina: Grallers 
d’Igualada. 
Recorregut: plaça de Cal Font, 
carrer de Sant Magí, rambla de 
Sant Isidre, carrer de Custiol, 
plaça de del Pilar, carrer del 
Born i plaça de l’Ajuntament.
20 h STREET SESSIONS 
SHOW
1ª edició del festival musical 
Street Sessions Show, un es-
deveniment únic enfocat en la 
cultura urbana amb artistes de 
renom i locals com Kay Slaps, 
Poncelam, Kosekami, Solo 
K.OS, Pokito Paranoiko i molts 
més. Amb activitats com l’exhi-
bició de break dance, photocall, 
sortejos i més sorpreses. Fins a 
les 2h.
Ho organitza: Street Sessions 
Show. Al Parc Central
21 h LECTURA DEL PREGÓ 
DE FESTA MAJOR
A càrrec de Quim Morales, 

comunicador, guionista i hu-
morista, veu de “L’última hora” 
d’El matí de Catalunya Ràdio. 
Al balcó de l’Ajuntament.
SEGUIDAMENT,
l’espectacle KOSELIG de la 
Cia Capicua. Cinc personatges 
insòlits conviuen en un car-
ruatge multifuncional, on de la 
rutina es fa un joc, el caos pot 
esdevenir una quotidianitat 
extraordinària, els records es 
gronxen al trapezi, les il·lusions 
s’en�len a l’asta i les experièn-
cies s’enreden a la corda doble. 
Escenes plenes de circ, teatre, 
humor i màgia on es tracta de 
conviure i sobreviure, però so-
bretot de riure i viure.
A la plaça de l’Ajuntament
22.45 h CORREFOC
amb els Petits Diables i Pixa-
pólvora amb el drac Bufarot; 
el Grup Mal Llamp amb el Fla-
meus; els Diables amb la Víbria 
Jove; el Ball de Sant Miquel i els 
Diables, , amb el Ball de Diables 
de Tarragona i el Ball de Diables 
del Vendrell. Coordina el corre-
foc: Diables d’Igualada
Recorregut: plaça Sant Miquel, 
carrer de Sant Roc, carrer de 
Sant Sebastià, plaça de la Creu, 
carrer Nou, plaça del Pilar, 
carrer Custiol, plaça Pius XII. 
Acte amb foc.

2 ª M o s t r a h o r t í c o l a d e c o p o n s

PROGRAMA

Dissabte 27 d'agost 2022
de 09:30 a 14:00h a la

plaça Ramon Godó

Organitza: Amb la col·laboració:

Tomàquet de

Copons

Tomàquet de

Copons

Participa al sorteig

d'una cistella

de productes

13:00'
9:30 a 11:00' - Visita guiada: singularitat dels horts

de Copons. Activitat dirigida pel Col·lectiu Eixarcolant.
Inscripció prèvia a l'Ajuntament tel. 93 809 00 00 a partir del 22 d'agost

10:00 a 14:00' - Mostra de productes dels horts a càrrec de
l 'Associació Horts de Copons i parades de productes

alimentaris artesans.

11:00 a 13:00' - Activitat familiar: prepara la teva broqueta amb
tomàquet de Copons. Activitat a càrrec de l'AFA de Copons

11:15 a 12:00'- El Col·lectiu Eixarcolant ofereix una xerrada-
presentació de l'estudi del tomàquet de Copons

12:00 a 13:00' - Show Cooking amb Sergi Ortiz, cuiner del
Restaurant Antic Forn de Cervera

13:00 a 14:00' - Tast de productes - 5 plats elaborats amb el
tomàquet de Copons a càrrec del col·lectiu Eixarcolant

Tomàquet de

Copons

Actes de la Coll@nada
DIUMENGE 21
Jornada no-mixte (tarda):
- Pancartes per l’espai
- Taller autodefensa
- Sopar
- Concert MAIO
- Fins a les 2.30 h. PD
DILLUNS 22
19h Pregó (Pius XII)
20h Mani (Pius cap a Museu)
Recorregut: plaça Pius XII, car-
rer del Roser, carrer Sant Jordi, 
rambla General Vives, carrer 
Òdena, carrer de l’Aurora, plaça 
de Cal Font, carrer Sant Magí, 
carrer Garcia Fossas, carrer de 
l’Argent, plaça de l’Ajuntament, 
plaça Pius XII.
21h Sopar de colles (Museu de 
la Pell)
22h Karaoke (Museu de la Pell)
Fins les 2:30h PD (Museu de la 
Pell)
DIMARTS 23
11h Coll@nadeta + Protons 
(Pius XII)
12h Vermut diables (Pius XII)
17h Jocs bèsties i Cursa de la 
síndria (+ info a les xarxes de la 
Coll@nada)
19h Xerrada Deli (Pius XII)
23h Rebuda passacalle (plaça 
Pius XII)

Fins les 2:30h PD Deli (Museu 
de la Pell)
DIMECRES 24
12h Vermut Soundsystem 
(Museu de la Pell)
20.30h Tria espurnes (Museu 
de la Pell)
Fins les 2:20h Camionet (surt 
del Museu de la Pell)
Recorregut: carrer Dr. Joan 
Mercader, carrer del Sol, carrer 
de la Creueta, travessia de Sant 
Domènec, travessia del Vallès, 
rambla Nova, carrer de Santa 
Caterina, passeig Jacint Verda-
guer, carrer d’Òdena, rambla de 
Sant Isidre, rambla del General 
Vives, carrer de Sant Jordi, pla-
ça del Rei, carrer del Roser, pla-
ça Pius XII, carrer del Custiol, 
carrer de la Concepció, passeig 
de les Cabres, plaça de la Creu, 
baixada de Sant Nicolau, plaça 
del Dr. Joan Mercader.
DIJOUS 25
11h Contacontes (Pius XII)
19h Xerrada (Pius XII)
21h Operació cigró (Museu de 
la Pell)
Fins les 4h Disco Cigró (Museu 
de la Pell)
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A partir d’aquesta setmana ja 
podeu usar l’aparcament so-
terrat de bicicletes a la plaça de 
la Creu. És tracta de un apar-

ACN / LA VEU 

L a secretària general i 
líder de Centrem, l’ex-
consellera igualadi-

na Àngels Chacon, deixa per 
complet la política. En una car-
ta a la militància de la formació 
a la que ha tingut accés l’ACN, 
explica que abandona tota acti-
vitat pública, que ha comunicat 
personalment al president del 
partit, Lluís Font, la seva deci-
sió; i que malgrat el seu desen-
cís amb la vida interna de Cen-
trem, continuarà militant-hi 
perquè creu en el projecte. 
Chacon deixa així la política 
per sorpresa, després d’haver 
estat onze anys dedicant-s’hi i 
d’haver estat consellera, can-
didata i líder del PDeCAT, i 
d’haver impulsat la plataforma 
Centrem per a refundar l’espai 
centrista de Catalunya. La car-
ta ha estat enviada a la militàn-
cia el passat dissabte.
A la carta, Chacon explica que 
ha comunicat ja la decisió al 
president del partit i que des 
d’aquest moment deixa de te-
nir cap responsabilitat a Cen-
trem. L’exconsellera a�rma a la 
missiva que creu “en la política, 
però no en algunes dinàmiques 
persistents dels partits”. “Sem-
pre he cregut que Centrem ha 
de ser una organització més 
transversal del que ho són els 
actuals partits, no només en 
termes ideològics, sinó també 
en els organitzatius. Quan vaig 
ser escollida secretària general 
de Centrem volia aplicar una 
nova concepció organitzativa 
àmplia, oberta i transversal. 
Però he de ser honesta: no ho 
he pogut fer”, a�rma decebuda.
Chacon manté que tot i el seu 
interès per la vida pública i la 
política, li “costa conviure amb 

La igualadina Àngels Chacón deixa 
la política

REDACCIÓ / LA VEU 

Un turisme i una furgo-
neta van xocar fron-
talment dimarts al 

matí per causes que encara es 
desconeixen, a la Ronda Sud, 
en terme municipal de Mont-
bui. Segons informa el Servei 
Català de Trànsit, el conduc-
tor i únic ocupant del turisme 
va morir. Es tracta d’un veí 
d’Igualada de 34 anys. De la 
seva banda, el conductor de 
la furgoneta va resultar ferit 

Aparcament gratuït per a bicis 
i patinets a la plaça de la Creu

cament gratuït per a patinets i 
bicicletes per gaudir del centre 
deixant el vostre vehicle en un 
espai cobert i segur.

Un igualadí de 34 anys mor en 
accident a la Ronda Sud

menys greu i va ser traslladat 
a l’hospital d’Igualada. 
Arran de l’accident, es van 
activar quatre patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, tres do-
tacions dels Bombers i dues 
ambulàncies medicalitzades 
del SEM. 
Amb aquesta víctima, són 
106 les persones que han 
perdut la vida en accident de 
trànsit des de principis d’any 
a la xarxa viària interurbana 
de Catalunya, segons dades 
provisionals.

les lluites internes i el reparti-
ment de quotes de poder dels 
partits” i per això ha “pres la 
difícil decisió” de plegar per 
complet. “Em considero una 
persona clara, pragmàtica i co-
herent. La mateixa coherència 
que vaig aplicar quan em va fer 
escollir entre les meves idees 
i el càrrec de consellera de la 
Generalitat. No vaig dubtar, 
perquè no tenia por de tornar 
al sector privat, on m’he pogut 
desenvolupar professional-
ment i tirar endavant la meva 
família. Ara, després d’aquesta 
etapa d’onze anys com a res-
ponsable política, tornaré a 
la meva vida professional en 
l’àmbit privat”, explica deixant 
enrere tota la “política activa” i 
actuant “amb consciència i lli-
bertat”.
A la carta, però, no fa retrets 
personals ni concreta situaci-
ons o noms que l’han portat 
a deixar la primera línia de 
manera tan dràstica. Ben al 
contrari, dedica la major part 
d ela missiva a lloar Centrem, 
el que suposa i la necessitat 
que assegura que té Catalunya 
d’un projecte com el seu. “Estic 
totalment convençuda que un 
futur de progrés a Catalunya 
passa per un espai de centre 
ampli com el que representem, 
on no hi hagi contradiccions 

entre el que es predica en cam-
panya electoral i el que s’acaba 
fent”, a�rma, tot recordant que 
les properes municipals seran 
“una oportunitat per demos-
trar que Catalunya vol i ne-
cessita una opció que centri el 
país i la organització ha d’estar 
plenament orientada a donar 
suport a tots els candidats i 
candidates arreu del territori”.
Després de resumit el seu pas 
per la política i agrair “enorme-
ment el suport dels Companys 
i militants de PDeCAT i Cen-
trem”, comenta que “ha arribat 
el moment d’assumir pública-
ment el que es porta meditant 
fa temps”. “He gaudit trepitjant 
cada racó de Catalunya, escol-
tant a la gent i les seves inqui-
etuds, coneixent a fons el teixit 
social, econòmic i empresarial 
del país i treballant per servir 
en la vida pública i política, 
però no he gaudit de la vida 
orgànica de partit”, afegeix, tot 
concretant que la seva experi-
ència l’ha portat a “conèixer un 
costat de la política pel que no 
serveix, i pel que tampoc vol 
servir”, referint-se a la vida in-
terna dels partits.
Finalment, es “disculpa si algú 
no entén o comparteix aquesta 
decisió”, i assegura que Cen-
trem la tindrà “com a militant 
per sumar”.

Demà dissabte, formació de 
sensibilització de Dessota
REDACCIÓ / LA VEU 

D essota, que té cura 
de la gestió de la 
imatgeria cultural 

sense foc d’Igualada, organit-
za demà dissabte -a les 12, a 
l’auditori del Museu de la Pell- 
una formació dissenyada per 
sensibilitzar sobre les actituds 

masclistes i sexistes per, així, 
prendre consciència del pro-
blema i posar atenció al reco-
neixement d’aquestes actituds.
Per tal d’implicar al màxim la 
població amb l’entitat i, també, 
en la Festa Major i poder cele-
brar unes festes lliures de sexis-
me, la formació estarà oberta a 
tothom que hi vulgui assistir. 

C/ de Ripoll, 31  Vic T. 93 889 00 26  
C/ de Santa Teresa, 14 Igualada T. 93 804 55 09

www.friotex.com

Dissenyem, elaborem i mantenim instal·lacions solars connectades a xarxa. 
Construïm una nova cultura energètica més eficient, eficaç i respectuosa.

Patrocinador oficial de la Fundació UE Vic

Transformem el sol, 
il·luminem el futur.



ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat

(UPF Barcelona School of Management)

economia i empresa Espai patrocinat per
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Per què amplien capital les empreses?Com estalviar durant les vacances

Empiezan a cristalizar los avisos que hemos estado comentando en 
días pasados:
Casi el 70% de las empresas prevé elevar sus precios el próximo año

Catalunya redueix la taxa d’atur �ns al 9’29% i aconsegueix les millors 
dades d’ocupació des del 2008. Un punt de partida positiu per encarar les 
di�cultats i incerteses que caldrà afrontar aquest segon semestre de l’any

Paul Polman: 
“Fins al 10% del PIB mundial s’inverteix en polítiques de guerra. Evitar-les 
és molt més barat”

“La pujada dels preus de l’IPC 
i la guerra a Ucraïna han provocat 

un significatiu augment del cost de la vida ”

“Una solució habitual pot ser fer 
una ampliació de capital
 amb prima d’emissió.”

SANTIAGO NIÑO @sninobecerra
Dr. en Economía; Catedrático; Autor.

ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent
Conseller d’@empresacat i @treballcat

 de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

La setmana passada van ve-
nir a la notària en Josep 
i en Robert, propietaris 
d’una petita Start-up. Els 

han aconsellat ampliar capital en 
la seva societat per donar entrada 
a un soci inversor i no tenien molt 
clar com fer-ho.

Els motius d’una empresa per am-
pliar capital poden ser habitual-
ment:

1) Obtenir fons nous per a noves 
inversions: els socis aporten una 
quantitat econòmica que s’aprova 
en la Junta amb les majories legals.

2) Cobrir deutes de la societat: en 
determinats casos pot ser que la 
societat incorri en causa de disso-
lució legal si no es compleixen els 
mínims amb el que la Llei obliga a 
augmentar el capital social.

3) Compensació de crèdits: existei-
xen deutes de la societat que poden 
convertir-se en capital social, tant 
si són aportacions anteriors dels 
socis, com si són de creditors que a 
canvi de cancel·lar els seus crèdits 
se’ls dóna una participació al capi-
tal de la societat.

Les aportacions poden ser dinerà-
ries (aportant el soci diners a canvi 
de noves accions o elevació del va-
lor nominal de les antigues) o no 
dineràries (un immoble, un cotxe, 
un ordinador, etc).

El problema que tenien en Josep i 
en Robert és que necessiten �nança-
ment elevat per al desenvolupament 
de la Start-up, han esgotat la via de 
�nançament bancari i han trobat un 
inversor disposat a aportar la quan-
titat de diners necessària per a la 
nova inversió que desitgen fer.

Les vacances del 2022 han 
estat catalogades com les 
més cares de la història, i 
no és per a menys. La puja-

da dels preus de l’IPC i la guerra a 
Ucraïna han provocat un signi�ca-
tiu augment del cost de la vida, i és 
que a mode d’exemple, els paquets 
turístics han pujat un 10% respec-
te a l’any anterior, percentatge que 
s’incrementa �ns al 40% en funció 
del destí i de si aquest exigeix viat-
jar amb avió. A més, l’augment de la 
demanda provocada per les ganes 
que té la gent de viatjar després de 
dos anys de restriccions, així com 
la tornada dels turistes estrangers, 
fa que calgui aquest estiu, haguem 
de gratar-nos les butxaques si desit-
gem sortir de casa per a les tan me-
rescudes vacances. Això sense tenir 
en compte els preus de les energies, 
dels carburants o dels aliments.

Per això, proposem en aquest article 
alguns consells que podem seguir 
per a estalviar una mica de diners, 
o almenys, per a mitigar l’impacte 
negatiu en la nostra economia que 
ens pot causar viatjar aquest estiu.

Aquests són alguns:

- Flexibilitat en la destinació turísti-
ca, així com en les dates de sortida o 
arribada: com més oberts estiguem 
a viatjar en una data o una altra, així 
com si no estem tancats a un lloc 
concret, més fàcil serà abaratir cos-
tos. En la mesura que sigui possible, 
si hem de viatjar amb avió, evitar 
fer-ho en cap de setmana, ja que és 
molt més car. Els dies més barats: 
els diumenges i els dilluns.

- Comparar preus per a un mateix 
allotjament: consultar diferents pla-
taformes o aplicacions per a detec-
tar possibles ofertes o promocions. 

Ells tenen la societat al 50 % amb 
un capital de 6.000 euros (3.000 
participacions d’1 euro cadascun 
dels dos, en Josep i en Robert) 
però no volen deixar en mans del 
nou soci la majoria de la societat 
malgrat aportar 60.000 euros, ja 
que porten anys apostant per la 
societat, s’adonen que necessiten 
un suport financer però volen se-
guir sent part important en la ma-
teixa.

Una solució habitual pot ser fer 
una ampliació de capital amb pri-
ma d’emissió, és a dir, en comp-
tes d’ampliar capital amb 60.000 
participacions d’1 euro (i quedar 
el capital social amb 90,90 % el 
nou soci i 5,05 % cadascun dels 
anteriors socis), ampliar capital 
amb 3000 participacions d’1 euro 
i amb una prima d’emissió de 
57.000 euros, quedant els 3 socis 
propietaris al 33,33 %.

Aquest tipus d’operacions s’han 
de completar amb un estudi dels 
estatuts socials preveient el futur 
de la societat i ajustant les majo-
ries necessàries en casos d’altres 
ampliacions de capital, drets de 
separació dels socis, etc.

També és habitual en aquests ca-
sos consensuar uns pactes para-
socials  en els quals es contemplin 
les clàusules drag-along (per les 
quals el soci inversor pot obligar 
als altres socis a vendre el 100 % 
de la societat en cas d’haver-hi 
una oferta d’un tercer) o tag-
along (en les quals es pot obligar 
al tercer que vulgui comprar les 
participacions d’un soci, a com-
prar de forma proporcional a tots 
i no solament al soci que hagués 
arribat a un acord amb ell).

Alguns webs que es dediquen a això 
i que són molt útils són per exemple 
KaiaK, Expedia, o Google Flights.

- Reservar amb molta antelació o 
per contra esperar a última hora. En 
aquests dos moments és en els quals 
solen haver-hi els majors descomptes.

- Prioritzar allotjaments que perme-
tin cuinar, tals com apartaments tu-
rístics, albergs o masies, o bé optar 
per paquets turístics de tot inclòs, ja 
que encara que “a priori” semblen 
més cars, a vegades pots estalviar-te 
alguns euros pel fet de no haver de 
dinar constantment fora.

- Marcar-se un pressupost diari i in-
tentar no sobrepassar-lo.

- Si l’allotjament no porta desdejuni 
inclòs, aquest sol ser un extra bas-
tant car en el mateix hotel, per la 
qual cosa sempre és millor fer l’es-
morzar en una cafeteria o �ns i tot 
comprar-lo en un forn de pa o una 
pastisseria i menjar-ho en l’allotja-
ment o a l’exterior, tot gaudint de 
l’aire lliure.

- Optar pel transport públic sem-
pre que sigui possible, en comptes 
d’agafar un taxi.

- Consultar els webs que ofereixen 
cupons de descompte o promocions 
com Fever o Clickaclick, on solen 
haver-hi ofertes en activitats d’oci 
bastant interessants.

- Triar activitats d’oci gratuïtes alter-
natives: cinema i concerts a l’aire lliu-
re, pícnics en parcs o a la platja, etc.

Cada euro compta i veurem com 
al �nal de l’estiu, podrem comptar 
amb un extra per a afrontar la “tor-
nada al cole”.  

Eva Remolina
Economista 

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
cjimenezfueyo@correonotarial.org



P #latevaveu
Avui hem tingut visita a #Igualada, un grup de 8 
cigonyes s’han aturat i esperem que continuïn el 
viatge sense incidents. @birdcatalunya @mikel-
vives @PelClima @LlextireeM @PerLaConca 
@CiclistesUrbIGD @VeuAnoi @RadioIgualada

No es diu gaire que apujant l’aire condicionat a 
27° la gent suarà més que abans. Per tant, ens 
haurem de dutxar més i canviar-nos més de 
roba que quan el posàvem a 23°. Consumirem 
menys electre (així ho diuen a Igualada) però 
més aigua, que va molt escassa. Compensa?

No entenc com puc viure al costat d’Igualada i 
tenir un gos a qui l’hi fan por els globus. Cada 
matí un petit drama.

Avui han vingut les @tartarelena a l’Abric Ro-
maní. Quin tresor que tenim a Capellades i quin 
concertàs!

Per què el govern no fa “un gest de responsa-
bilitat” i atura les obres del biollac? No sé, com 
a idea, abans d’anar donant lliçons a la resta de 
pobles de la comarca...

COMENÇA LA TEMPORADA 2022/23 El Ju-
venil A inicia els entrenaments i és el conjunt 
blau que dona el tret de sortida a la Pretempora-
da 22/23! Moltes ganes de treballar i preparar-se 
bé per Preferent! #SomBlaus #SentimentBlau 
#FutbolBase

L’enèsima cosa que m’entristeix de Piera son les 
queixes dels veïns quan hi ha festes populars. Si 
fos per molts d’ells no es faria res per així con-
vertir el poble en el dormitori que volen. El pit-
jor de tot plegat és que des de l’Ajuntament se’ls 
fa massa cas.

xarxes: El més destacat

#latevaveu  Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu. 
Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 

@brychs @asancar10 @frosell.photo

www.veuanoia.cat

3 La ventada tomba un arbre a 
l’Avinguda Balmes d’Igualada1 Mor el conductor d’un vehi-

cle en un accident a la C-37 
a Montbui

2 Àngels Chacon deixa la políti-
ca per sorpresa

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que Igualada, com a ciutat d’acollida, ha pogut fer realitat les polítiques d’inserció social 
per a que no hi hagi cap immigrant sense eines reals per a poder desenvolupar-se i 
prosperar. 
Igualada ha de continuar creixent i reciclant-se en el món empresarial per a poder 
oferir feines innovadores.

Humans de l’Anoia @humansanoia

#232 Ezequiel Alcántara
FOTO: Cesc Sales

Vols ser un/a humà/humana de l’Anoia? fes-nos arribar un mail a: direccio@veuanoia.cat

El meu nom és Ezequiel, vaig néixer a la 
República Dominicana i soc igualadí des 
dels 9 anys.
La meva família i jo vam marxar cap a 
Barcelona a l’any 2015 i sempre hi ha ha-
gut quelcom que m’ha tivat cap a la meva 
ciutat.
Vaig estudiar dret a la UAB, actualment 
exerceix-ho com advocat per compte pro-
pi i col·laboro amb diversos despatxs. El 
meu personal està ubicat al carrer Florenci 
Valls d’Igualada.
M’apassiona la meva feina ja que tinc la 
posibilitat de créixer personalment i pro-
fessional. A la vegada, també m’ofereix aju-
dar als altres en tot alló que pugui. Tot això 
m’ho ha donat el dret. 

Daniel Macia Marti @Macia_daniel

Miquel Saumell @MiquelSaumell

Nil Morist @nilmorist

Miquel Sabaté Solà @miquelssola

Pau Ortínez Martí @pauortinez

Club Futbol Igualada @CFIgualada_

Martí Coral @marticoral
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MONTBUI / LA VEU 

Es troba actualment en 
procés de licitació el 
projecte de remode-

lació i millora del Carrer i la 
Plaça Major del Nucli Antic. 
Durant les properes setmanes 
es coneixerà l’empresa en-
carregada de portar a terme 
aquestes obres, que canviaran 
la cara alguns dels espais més 
emblemàtics i tradicions del 
nucli històric montbuienc.
La reurbanització del Carrer i 
la Plaça Major del Nucli Antic 
és una inversión que potenci-
arà l’ús per a la ciutadania del 
centre històric montbuienc, 
limitant les zones de pas de 
vehicles, i recuperant espais 
de gaudi per a les persones.
Entre d’altres aspectes, el pro-
jecte de remodelació i millora 

comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

En licitació el projecte de reurbanització del carrer 
i plaça Major del nucli antic de Montbui
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del Carrer i la Plaça Major del 
Nucli contempla l’ampliació 
de l’àmbit del carrer Major, 
incloent la placeta carrer Sant 
Magí. També es farà el soter-
rament de serveis de tot l’àm-
bit d’actuació, es plantegen 
aparcaments a la zona més 
ampla del carrer i també que 
s’ampliarà l’espai de les esca-
les de la Font de la Macària, 
envoltant per complet l’accés i 
perllongant l’espai cap a l’inte-
rior del carrer de’n Pedret per 
garantir i preservar el valor 
històric de l’indret. D’igual 
manera es conservaran el pa-
viment i la barana actual de 
les escales de l’església.
Pel que fa a la Plaça Major, 
es recuperarà aquest espai 
per a l’ús i el gaudi dels ve-
ïns i veïnes. Es mantindrà 
l’organització de la Plaça per 

facilitar-ne la celebració de 
places i celebracions i també 
es vol integrar els elements 
de disseny amb els símbols 
de l’entorn, com ara el Rec 
del Comú.

El projecte va ser redactat 
pels arquitectes Victoria Ca-
ballero i Marc Manzano, i 
ha sortit a licitació pública 
per un import de 920.551,91 
euros IVA inclòs (dels quals 

464.449’13 euros correspo-
nen a la remodelació del Car-
rer Major i 456.102’78 són 
per a la millora de la Plaça 
Major), té un termini d’exe-
cució màxim de vuit mesos.

El Fortí del Pi, nou Bé Cultural d’Interès Local
MONTBUI / LA VEU 

L ’Ajuntament de Santa 
Margarida de Montbui 
ha aprovat la declara-

ció com a Bé Cultural d’Inte-
rès Local del Fortí del Pi. Es 
tracta d’una torre defensiva de 
planta poligonal, construïda el 
segle XIX, de la qual encara es 
conserven restes importants 
de l’estructura original.
A petició del consistori, l’O�-
cina de Patrimoni Cultural de 
la Diputació de Barcelona ha 
realitzat un informe favorable 
per a la seva declaració, que 
també indica quins elements 

són susceptibles de protecció 
i fa altres recomanacions. Per 
a l’estudi, s’ha fet un treball de 
recerca històrica de l’època de 
construcció i sobre la telegra-
�a òptica a Catalunya.

Un testimoni de les guerres 
carlines
L’informe destaca el signi�cat 
històric de la construcció per-
què és un tipus de forti�cació 
del segle XIX executada en 
motiu de les guerres carlines 
que van sacsejar el país durant 
bona part del període vuitcen-
tista. A més, va formar part del 
patrimoni tècnic i industrial 

de Catalunya, ja que s’integra 
en un sistema complex de co-
municacions, com és la xarxa 
de telegra�a òptica del país.
El Fortí del Pi té una notable 
rellevància arquitectònica i 
una càrrega simbòlica, iden-
titària i paisatgística. Bona 
part de la ciutadania de San-
ta Margarida de Montbui i 
d’Igualada se l’han fet seu, 
com a element identi�cador 
del patrimoni local, així com 
a indret per visitar, recuperar 
i difondre.

Posar en valor el patrimoni 
del municipi
Un dels aspectes destacats és 
la seva integració en les ru-
tes que posen en valor el pa-
trimoni de la població i una 
panoràmica privilegiada del 
terme, ja que des de la torre 
es connectava amb d’altres 
forti�cacions. Per tant, la pro-
tecció ha de ser integral i ga-
rantir la conservació de tots 

els seus elements i espais de 
l’entorn.
Tota la informació del For-
tí del Pi es pot consultar a la 
�txa que s’inclou al Mapa del 
Patrimoni de Santa Margari-
da de Montbui.
Aquesta acció de la Diputació 
de Barcelona respon als Ob-
jectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), número 8 
“Treball digne i creixement 
econòmic”, número 10 “Re-

ducció de les desigualtats” i 
número 11 “Ciutats i comu-
nitats sostenibles”. Els 17 ODS 
van ser proclamats per l’As-
semblea General de Nacions 
Unides el 25 de setembre de 
2015 i formen part de l’agenda 
global per a 2030. La Diputa-
ció de Barcelona n’assumeix el 
compliment i desplega la seva 
acció de suport als governs 
locals de la província d’acord 
amb aquests ODS.

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      

Pau  M u ntad as,  4 6  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
I g u alad a

Pg .  d ’ Au rè lia C apmany ,  1 5  
T el 9 3  8 0 3  3 1  7 5  
V ilanova  d el C amí

M asq u ef a,  2 1  
T el 9 3  8 0 5  1 2  8 7   
I g u alad a

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

rosetjardins@rosetjardins.com
c/Òdena,14 -Igualada

Av. Dr. Pasteur, 32 
08700 Igualada

Tel. 93 803 77 07
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CAPELLADES / LA VEU 

La El passat 8 d’agost va co-
mençar la campanya número 
40 d’excavació a l’Abric Roma-
ní de Capellades. La campa-
nya es farà �ns el divendres 26 
d’agost sota la direcció dels in-
vestigadors de l’IPHES-CER-
CA Eudald Carbonell, Palmi-
ra Saladié i M. Gema Chacón.
Tal com destaca el mateix 
IPHES en el seu comuni-
cat, “els treballs d’excavació 
comptaran amb la partici-
pació de 22 persones, de les 
quals 8 són investigadors/es 
de l’IPHES-CERCA. A més, hi 
ha haurà 4 estudiants de doc-
torat de IPHES-URV, a més 
d’altres estudiants i investiga-
dors de Madrid, França i Isra-
el. L’objectiu d’aquesta campa-

PIERA / LA VEU 

La regidoria d’Igualtat de 
Gènere i LGTBI, té pre-
vist començar pròxima-

ment a desenvolupar la Taula 
de Gènere, Igualtat i LGTBI, 
una iniciativa nascuda amb 
el propòsit d’oferir un conjunt 
de sessions obertes a la ciuta-
dania que serveixin d’espai de 
debat, aprenentatge i re�exió 
sobre l’actualitat de la igualtat 
de gènere i LGTBI.
Les persones participants tin-
dran l’oportunitat de plantejar 
propostes i suggeriments so-
bre les accions polítiques en-
caminades a dies commemo-
ratius com el Dia de la Dona 
Treballadora (8 de març), 
el Dia Internacional contra 

Els pierencs, convidats a participar de 
la Taula de Gènere, Igualtat i LGTBI

La #riuadadeNassos 
torna a fer el Camino
HOSTALETS DE P. / LA VEU 

L a campanya solidària 
#RiuadadeNassos que 
va iniciar  Francesc Es-

teve, dels Hostalets de Pierola, 
el 2015, torna aquest any al 
Camí de Santiago.
Esteve farà el Camí per 8è any 
consecutiu (tret del 2020 per 
la covid). L’objectiu és recap-
tar fons per a l’ONG Pallapu-
pas que treballen en diferents 
hospitals de Catalunya per 
ajudar amb el somriure a su-
perar l’estada dels més petits i 
en l’actualitat dels més grans. 
L’hostalatenc sortirà de casa el 
28 d’agost cap a Roncesvalles 
per començar el Camí, i arribar 
�ns a Santiago de Compostela, 
en total 790 kms. caminant, el 
27 de setembre. 
El repte solidari és una #Riua-
dadeNassos perquè reparteix 
nassos vermells als pelegrins 
que es vaig trobant durant el 
Camino, a canvi d’una petita 

l’Homofòbia, Transfòbia i 
Bifòbia (17 de maig), Dia de 
l’Orgull LGTBI (28 de juny) i 
el Dia Internacional de l’elimi-
nació de la Violència contra 
les Dones (25 de novembre).
Abans d’encetar aquest nou 
projecte, és necessari consti-
tuir una comissió de treball 

que fonamenti les bases del 
cicle de trobades. Les perso-
nes que vulguin formar part 
d’aquest nou òrgan parti-
cipatiu, es poden inscriure 
mitjançant https://www.vi-
ladepiera.cat/funcionalitats/
formularis/taula-de-gene-
re-igualtat-i-lgtbi

donació a la guardiola virtual 
que té l’ONG Pallapupas. 
Per ajudar en la recaptació, en 
Francesc té repartides diferents 
guardioles en establiments de 
Capellades, Masquefa, Piera, 
Igualada, Manresa, Rubí, Bar-
celona i Els Hostalets de Pie-
rola.
En total amb la #RiuadadeNas-
sos s’ha pogut recaptar, de mo-
ment, més de 6.100€ que han 
anat íntegrament a la ONG 
Pallapupas, gràcies a 2.310km. 
fets, i que un cop �nalitzi 
aquest nou repte hauran estat 
uns 3.100km en total. S’han 
apadrinat 3.100 quilòmetres 
i un total de 6.100 somriures 
amb la #RiuadadeNassos.
Esteve ens explica que “tot el 
repte i les etapes les aniré pu-
blicant en el Facebook i l’Ins-
tagram que vaig crear de la 
#RiuadadeNassos, així com 
per Twitter amb el hashtag 
#RiuadadeNassos i #Apadri-
na1Somriure”. 

nya és acabar amb l’excavació 
en extensió del nivell Ra que 
correspon a un campament 

Nova campanya d’excavacions a 
l’Abric Romaní de Capellades

neandertal especialitzat en la 
caça de cérvols fa 60.000 anys, 
i encetar un nou nivell, l’S”.
Fins al 25 d’agost es podrà visi-
tar el jaciment en procés d’ex-
cavació  amb visites guiades a 
les 11 i a les 12 (3€/p) i visita 
lliure per la tarda de 5 a 7 (gra-
tuït). Els dies 13 i 20 d’agost 
estarà tancat i el dia 16 per la 
tarda es farà un taller d’eines 
prehistòriques (amb reserva 
prèvia a entrapolis.com). 

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
PER OFICINES

Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2

Inclou: 
-Calefacció

-Neteja 
-Wi�

Disposa:
-Llum Natural

-WC
-Sostres alts

No cal fer obres ni instal·lacions
Ideal per: consultes, o�cines, estudi...

Preu mensual lloguer 200€ 

Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803

AUTÉNTICO
VIDENTE

CON EXPERIENCIA, 
ESPECIALISTA EN:

Amarres -  Ne g o c i o s  - Limpieza 
- C u r a  i m p o t e n c i a  s e x u a l  - 
Problemas sentimentales - 

R e c u p e r a r  p a r e j a .
RESULTADOS GARANTIZADOS 100%

638 320 349
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STA. COLOMA Q. / LA VEU 

S anta Coloma de Que-
ralt, a la veïna Baixa 
Segarra, ja viu la Festa 

Major. Aquest és el programa 
complet d’activitats des d’avui 
divendres.
Divendres, 19 d’agost
15.00 Plaça Major. 3X3 
Basket. La festa major, no 
seria el mateix sense el 3x3 de 
bàsquet del CB Àguiles
19.00 al Castell, inauguració 
de les Exposicions per les au-
toritats.
21.15 Plaça de la Pau. Pre-
gó de Festa Major. A càrrec 
dels paradistes més antics del 
Mercat de Santa Coloma de 
Queralt. Actuació de diables, 
gegants i entrega del ram a la 
geganta.
23.00 Plaça de la Pau. Gui-
llem Albà-Marabunta: Ener-
gia, música, riure, bogeria, i 
felicitat. Això és el que trans-
met el clown Guillem Albà 
amb el seu exitós i guardonat 
espectacle.  
Dissabte, 20 d’agost
8.00 Plaça Major. Fita colo-
mina 11a edició. I seguim un 
any més... inesgotables. Torna 
la �ta sense restriccions.
9.30 Plaça Major. Campionat 
de partides ràpides d’escacs.
13.00 Plaça de l’Església. La 
Tronada 2022: Vine a sen-
tir com tremola la plaça de 
l’Església amb la força de la 
Tronada 2022! Encesa per l’al-
calde i acompanyada per les 
autoritats.
13.15 Seguidament, Vermut 
Popular i Concert dels gra-
llers SCQ.
18.30 Plaça de l’Església. Di-
ada castellera de La Miner-
va: Gran Exhibició Castellera 
amb l’actuació de la Colla
Tirallongues de Manresa i la 
Colla Moixiganguers d’Igua-

Dies de Festa Major a Santa Coloma de Queralt

lada.
22.30 Teatre L’Estrella. Un 
Pedacito de mi, amb Neus 
Sanz. Formada a La Cubana, 
on està 17 anys, i l’hem po-
gut veure en les millors sèries 
de les cadenes de la televisió 
espanyola (era Rita a «Los 
hombres de Paco» i Soledad 
a «Águila Roja», Salomé a la 
sèrie “El Barco” i també par-
ticipa a la pel·lícula de Pedro 
Almodóvar “Volver”.
Nascuda a Igualada, en aquest 
monòleg ens fa un “strepte-
ase” de la seva vida personal, 
en clau d’humor. La Neus se’ns 
despulla a l’escenari de l’Estre-
lla. Preu: 7 €, Venda d’entrades 
a codetickets >> festa major 
scq’22 i a l’o�cina de turisme.
23.59 La Segarreta. Carrer 
Nostra Senyora de la Mercè, 
25, Correbars de La Minerva!
Música, festa i espectacle!!! 
Aquest any ens acompanyen 
els Bandsonats.
1.00 Plaça de la Pau. Segui-
dament, Lildami: el trap ca-
talà passa pel nom de Lildami. 
De la mà del productor Sr. 
Chen, podrem veure un dels 
membres del tribunal del fa-
mós concurs Eufòria de TV3 
en directe.
2.30 Plaça de la Pau. Segui-
dament, Els amics de Manel: 
seguint amb la tradició de La 

Minerva, descobrim talent 
català. En aquest cas podrem 
ballar amb un dels grups reve-
lació de la nova fornada amb 
temes propis i versions míti-
ques.
4.30 Plaça de la Pau. DJ Lluc 
Callau.
Diumenge, 21 d’agost
10.00 Muralla. Trobada Ge-
gantera. Muralla, Raval de 
Santa Coloma, Raval dels 
Capellans, Portal del Vicari, 
carrer Major, carrer del Mig i 
plaça Major.
10.00 Antic abocador muni-
cipal (camí del cementiri), 
Tir al Plat. De 9.00 a 9.30 
h entrenaments 15 plats (10 
euros). A les 10.30 h. Tirada 
o�cial 15 plats (20 euros). Hi 
haurà premis. Servei de bar i 
entrepans. Inscripció: Societat 
de Caçadors La Segarra.
18.00 Jardí del Castell. Cafè 
al castell amb foresters.
18.00 Camp d’Esports Muni-
cipal, Partit de Festa Major. 
No pot faltar el partit de fes-
ta major, tot just començada 
la pretemporada, el primer 
equip de l’UE Santa Coloma 
s’enfrontarà al Cervera.
18.30 Plaça de l’Esglèsia. Se-
guici Festa Major + Versots. 
Amb els grallers, diables, ge-
gants i l’esbart dansaire. Re-
corregut: Plaça de l’Església, 
c/ Major, c/ del Mig i plaça 
Major.
23.00 Portal. Correfoc de 
FM. Torna el correfoc per ex-
cel·lència: el de la Festa Major. 
Recorregut: Portal, c/ Major, 
Portal d’en Roca, c/ Font, c/

Forn de Baix, c/ Quarteres i 
pl. Major.
24.00 Plaça Major. Ball po-
pular. Vine a ballar a la plaça 
Major amb el Grup Excelsior.
23.59 Plaça de la Pau. Espec-
tacle amb grup de versions. 
Disfrutaràs com mai amb Ver-
sión Imposible i el seu “show-
man” David Moreno.
2.00 Plaça de la Pau. DJ Xavi 
Alfaro. 
Dilluns, 22 d’agost
10.00 Antic abocador muni-
cipal (camí del cementiri). 
Tir al Plat.
10.00 Carrer Major. Mercat 
de productes de proximitat.
El dilluns és mercat, i el de 
Festa Major encara és més llu-
ït.
12.00 Pati del Castell. IV 
Concurs de paelles. Vine a fer 
una paella per a tu i els teus i 
participa al concurs! Hi haurà 
taules i cadires per a tots els 
inscrits. Per a més informació, 
@festesdelaminerva.
Seguidament, concert amb 
Les pastes de la iaia, jove 
grup que gaudeix amb el reg-
gae, el pop-rock i el rap.
17.00 Portalet. Alça-la! 2022: 
Concurs de caixes de cervesa. 
Es podrà superar el rècord? 
(Inscripcions: 30’ abans).
18.00 Parc Nou. Pump Track. 
Inscripcions al mateix Parc 
Nou.
19.00 Plaça de la Pau. Con-
cert infantil: El Pot Petit. 
“Soc un mico”, “Els pirates”, 
“Puja al meu coet”, etc. són 
alguns dels temassos que co-
neixen tots el nens i nenes de 
Catalunya. Podrem sentir-los 
en directe!!
19.00 Plaça Major. Sardanes 
amb la Cobla Sant Jordi. Di-
frutarem d’una les millors co-
bles del panorama sardanístic 
català.
21.00 Pati Castell. Rom cre-

mat i havaneres. Grup Ultra-
mar.
23.59 Plaça de la Pau. Gra-
mophone all stars big band.
Música jamaicana en directe 
per obrir la nit amb les Sey 
Sisters com a cantants i una 
big band completa en directe!
2.00 Plaça de la Pau. Segui-
dament, Electrobacasis: l’es-
pectacle que mescla una or-
questra clàssica amb DJ i on 
podrem scoltar des de temes 
d’ABBA, de DJ’s actuals pas-
sant pel rock català.
3.00 Plaça de la Pau. Segui-
dament, Sexenni. El grup de 
Lleida ens presenta el primer
disc, Retrats, que barreja el 
reggaeton amb humor i crítica
social.
Dimarts, 23 d’agost
10.00 Passeig de la Muralla. 
Gargot de Bicicletes. Guixot 
de 8: Qui diu que els jocs són 
cosa per la canalla? Amb Gui-
xot de 8 passaràs un matí molt 
divertit en família. Per a nens i 
nenes de totes les alçades.
18.00 Les 12 proves d’Hera-
cles: (Inscripcions 30’ abans) 
organitzat per l’Esplai Cal Ni-
alet. Vine a superar les proves 
més divertides amb els teus 
familiars!
17.00 Teatre L’Estrella. Con-
cert Orquestra Selvatana. 
Compra d’entrades a code-
tickets >> festa major scq’22, i 
a l’o�cina de turisme. Preu 7€
19.00 Plaça Major. Sardanes 
amb la Cobla Selvatana.
23.00 Castell-Campanar. 
Castell de focs, adéu fm’22.
Tornarem a gaudir des de les 
nostres torres més altes. Un 
espectacle pirotècnic, exclusiu 
de Santa Coloma de Queralt.
24.00 L’Estrella. Ball de gala 
Orquestra Selvatana. Com-
pra d’entrades a codetickets: 
festa major scq’22 i a l’O�cina 
de turisme, preu 7€

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
Tel. 93 803 34 62 | Fax 93 805 18 75

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL

LLOGUER
DE COTXES I FURGONETES

Av . P aï sos Catalans, 28
Ig ualada ·  B cna

Tel. 93 803 01 7 9 -  93 803 54 39
Mò bi l. 6 39 37  31 87  -  6 16  6 2 6 7  53

w w w .marcelclaramunt.com

Tel. 93 809 61 30
senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE

spique@icab.cat
Tel. 93 803 49 36
c/Castellfollit, 3

Igualada
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CALAF / LA VEU 

E l pròxim 25 d’agost, 
amb motiu del rodatge 
de la sèrie “La Mesí-

as” per part de la productora 
Suma Content i Movistar +, 
dirigida per Javier Ambros-
si i Javier Calvo “los Javis”, es 
tallarà totalment la circulació 
de vianants i vehicles al carrer 
Sant Jaume en el tram com-
près entre la plaça dels Arbres 
i el carrer de Prior Farràs en-
tre les 7 i les 20h, excepte als 
veïns.
El servei de recollida porta a 
porta es prestarà de forma ha-
bitual, és a dir, el veïnat dels 
carrers afectats haurà de treu-
re els cubells el dia abans a la 
nit i retirar-lo de la via pública 
l’endemà abans de les 7h del 
matí per no interferir en les 
tasques del rodatge.
El dia 25 entre les 7 h i les 20h 
també hi haurà talls puntuals 
de circulació al C/ de Raval 
Sant Jaume, entre la Plaça dels 
Arbres i la Ctra. de Solsona, 
Av. de la Pau, C/ de Prior Far-
ràs, C/ de Portelles de Sant 

Calaf acollirà el 25 d’agost el rodatge 
de la sèrie “La Mesías”, de Movistar+

Veciana viurà tres dies 
de Festa Major

VECIANA / LA VEU 

D esprés del parèntesi 
dels dos darrers anys 
en motiu de la pan-

dèmia enguany el poble de 
Veciana recupera la seva festa 
major en el format tradicional. 
Així serà com els propers dies 
19, 20 i 21 d’agost el nucli de 
Veciana s’engalanarà per viure 
la seva festa grossa en honor a 
la patrona del poble.
La comissió de festes ha con-
feccionat un programa de lí-
nia continuista i amb actes per 
a tots els gustos i edats. La fes-
ta començarà el divendres dia 
19 d’agost, a 2/4 de 10 de la nit, 
amb la sardinada popular a la 
plaça de Ramon Servitje. El 
preu de la sardinada serà de 3 
euros per persona. A continu-
ació el grup Vada Retro Tea-
tre, del barri de Gràcia de Bar-
celona, posarà en escena l’obra 
“Ella és ell i Él es ella” escrita i 
interpretada per Albert Capel.
L’endemà dissabte es repren-
dran els actes a 2/4 de 10 de 
la nit amb el ball de revetlla 

CALAF / LA VEU 

D urant el mes de juliol 
es van començar di-
verses obres de mi-

llora a 5 camins de l’entorn de 
Calaf. Concretament, aquests 
treballs s’han realitzat a trams 
i encreuaments del camí dels 
pous, del camí a Sant Martí 
Sesgueioles i del camí de So-
lanelles.
En total s’ha actuat en 4,33 

a càrrec de la magní�ca or-
questra Slalom Express, du-
rant el qual s’obsequiarà als 
assistents amb entrepans de 
pa amb tomàquet i pernil.
El diumenge a les 12 del mig-
dia es celebrarà la missa en 
honor a la patrona del poble 
a l’església parroquial de San-
ta Maria de Veciana. L’acte, 
que serà o�ciat per mossèn 
Enric Garcia estarà acompa-
nyat per les veus de la Coral 
de Veciana que clourà la li-
túrgia amb els goigs a llaor de 
la Mare de Déu de Veciana. A 
les 6 de la tarda tindran lloc 
els jocs de cucanya per xics i 
grans i una hora més tard co-
mençarà el concert del grup 
Tururut Bonaigua qui clourà 
la festa grossa d’enguany amb 
les seves corrandes, xotis, 
valsos i cançons tradicionals.
La festa major de Veciana, 
que està organitzada per la 
comissió de festes, compta 
amb la col·laboració econò-
mica de l’Ajuntament de Ve-
ciana així com de diverses 
empreses de la zona.

Jaume, C/ de Sant Pere, C/ del 
Ravalet i el tram restant del C/ 
de Sant Jaume.
Es restringirà l’estacionament 
de vehicles en els trams gra-
�ats de color vermell entre el 
dia 24 d’agost a les 22h i el 25 
d’agost a les 22h.
Es restringirà l’estacionament 
de vehicles en els trams gra-
�ats de color verd entre el 
dia 23 d’agost a les 6h i el 26 
d’agost a les 22h. 
D’altra banda, l’equip de càs-
ting de la productora està 

buscant persones de la zona 
per a fer de �gurants durant el 
rodatge del dia 25 d’agost. Els 
requisits són tenir entre 18 i 
70 anys i no portar ni tatuat-
ges ni els cabells amb metxes, 
tintats de color, degradats o 
rapats. Si esteu interessats/
des en participar-hi, podeu 
contactar amb �guracion.
calaf@gmail.com enviant un 
missatge amb el vostre nom 
complet, data de naixement, 
telèfon, lloc de residència i 
foto actual.  

Km, aportant 360 tones de 
graves als camins intervin-
guts. També s’ha actuat en la 
part asfaltada de camí de So-
lanelles amb un nou entrador 
a la carretera N-141 consistent 
en una plataforma de formigó 
armada i diversos parcejats de 
formigó.
L’import total de les obres adju-
dicades ha estat de 17.038,01€, 
dels quals, 13.565,18 euros 
estan subvencionats pel Pro-

Acabats els treballs de millora a cinc 
camins de l’entorn de Calaf

grama sectorial de millora de 
camins municipals 2022-2023 
de la Diputació Barcelona.

Empresa de treball 
temporal i selecció 
de personal

Empresa de treball 
temporal i selecció 

93 172 02 33
info@connect-ett.com
Carrer Soledat, 89 Igualada
connect-ett.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai164881617110_Anunci_horitzontal_premsa_02.pdf   2   1/4/22   14:29



esports

ESPORTS  | 19Divendres, 19 d’agost de 2022

HÍPICA / LA VEU

E l passat  mes de juny 
es va celebrar al Real 
Club de Polo de Bar-

celona el Campionat d’Espa-
nya absolut per les categories 
Eqüestre i Màster de cavalls 
joves, proves classificatòries 
pel Campionat Europeu de 
Doma clàssica. Més de vui-
tanta concursants van parti-
cipar a l’esdeveniment, entre 
genets i amazones dels clubs 
i centres eqüestres més im-
portants de tot Espanya.
La competició, de tres dies 
de durada, tenia com a ob-
jectiu seleccionar als vuit 
millors que formarien l’equip 
espanyol per participar  al 
Campionat Europeu de 
Doma en la Categoria juve-
nil. Per aquest motiu, el jurat 
de la Federació Espanyola 
d’Hípica va aplicar els nivells 
d’exigència més alts, per tal 

de seleccionar els millors.
El Centre d’Alt Rendiment 
“Magin Mateu“ va presentar 
dues amazones: Elsa Bosch i 
Laia Canut, que van complir 
les millors expectatives.
Elena Bosch compta amb  un 
ampli historial de competició: 
Campiona d’Espanya i amb 
una àmplia trajectòria des 
d’infantil immillorable, mun-

tant el seu cavall “Dean Mar-
tin” va aconseguir una brillant 
classi�cació per poder formar 
part de l’equip espanyol, que-
dant entre les quatre millors 
amazones del territori espa-
nyol.
Laia Canut, que també té un 
ampli  historial de competi-
ció en proves espanyoles i de 
la Federació Catalana d’Hípi-
ca,  es va classi�car, muntant 
el seu cavall “Frida Gold”, en-
tre els vuit primers i així tam-
bé  va passar a formar part de 
l’Equip Nacional, en el grup 
reserva previ a les proves clas-
si�catòries �nals que es cele-
braran a Madrid.
El Centre “Magin Mateu”, es-
pecialitzat en la formació, pre-
paració i entrenament d’ama-
zones i genets per competir 
a nivell autonòmic, espanyol 
i internacional, compta ja en 
aquest moments amb una 
cantera de futures campiones 
que treballa cada dia, entre-
nats per Víctor Vilchez amb la 
col·laboració de Anaís Moyà.

Dues anoienques al Campionat 
d’Espanya de Doma Clàssica

Laia Canut muntant a la Frida Gold

L’Elsa Bosch muntant al Dean Martin acompanyada del seu 
entrenador, Magin Mateu

HOQUEI PATINS / LA VEU

Jordi “Sito” Expósito és 
des d’aquesta tempora-
da el nou director tècnic 

de l’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins. El tècnic de Ca-
pellades torna a casa tres anys 
després d’haver encetat la 
seva aventura francesa amb 
el Nantes i el Noisy Le Grand, 
conjunt amb qui va guanyar 
la Copa de França i on va re-
alitzar una tasca tècnica ex-
cel·lent.
Expósito és un entrenador 
amb gran experiència també 
a l’hoquei català, on va realit-
zar un gran treball amb l’Ho-
quei Club Capellades, club 
on va dirigir el primer equip 
durant cinc temporades, situ-
ant-lo com un dels clubs refe-
rents a Nacional Catalana.
A l’Igualada Femení Hoquei 
Club Patins  “Sito” Expósito 
serà el responsable de mar-
car les directrius generals i 
d’executar les pautes forma-
tives dels entrenadors dels 
diferents equips base. L’entitat 
igualadina vol potenciar el 
seu projecte esportiu i aposta 
per reforçar el treball de cre-
ació de joves talents des de la 
base.
Defensor del joc ofensiu i 
creatiu, Expósito treballarà 
de forma coordinada amb els 
diferents responsables tècnics 
dels equips igualadins per 
tal de gestionar de la millor 
manera el creixement espor-
tiu i personal de les diferents 

jugadores que formen part 
del club igualadí. Amb la in-
corporació de Jordi Expósi-
to es reforça l’aposta troncal 
de l’IFHCP: treballar amb la 
base i per l’educació en valors 
a través de l’esport de l’hoquei 
patins. 

Incorporació d’una dietis-
ta-nutricionista
Per altra banda, la dietista-nu-
tricionista Berta Amat s’ha 
incorporat a l’sta� tècnic del 
conjunt de la capital de l’Ano-
ia com a nutricionista de les 
jugadores del primer equip. 
La Berta, una jove professio-
nal de l’àmbit de la nutrició 
esportiva, serà l’encarregada 
de donar les pautes correctes 
en matèria d’alimentació per 
maximitzar en la mesura del 
possible la salut de les juga-
dores del conjunt que entre-
na Carles Marín.
Des del club igualadí es vol 
cuidar al màxim tots aquells 
aspectes que poden poten-
ciar el rendiment esportiu 
de les jugadores, i, per tot 
plegat, es vol vetllar perquè 
les integrants de l’Iguala-
da Femení Grupo Guzman 
aprofitin els beneficis d’una 
alimentació saludable per tal 
de millorar el rendiment a 
l’esport d’alta competició.

“Sito” Expósito �txa 
com a director tècnic per 
l’Igualada Femení HCP

Expósito ha estat 
els darrers anys 

entrenant al Noisy Le 
Grand francès

REFORMA
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eres TÚ
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La tradició serà l’eix central del proper Diàlegs 
Capitals amb Manuel Delgado i Àngels Trias
CONVERSA / LA VEU

El pròxim Diàlegs Capi-
tals s’emmarcarà dins 
dels actes de la Festa 

Major i abordarà el paper de 
la tradició a la nostra societat. 
La tradició és el conjunt de 
coneixements, costums i cre-
ences que es transmeten de 
generació en generació per 
considerar-se d’alt valor per a 
la mateixa cultura, però, quin 
paper juga la tradició i la fes-
ta a la nostra societat? Forma 
part de la seva estructura? 
Podem considerar la festa i 
els rituals compartits com a 
elements vertebradors? En 
parlaran els antropòlegs Ma-
nuel Delgado i la igualadina  
Àngels Trias Valls, professora 
a la Regent’s University Lon-
don. 
El diàleg tindrà lloc el dilluns 
22 d’agost, a les 19:30 h, a 
l’Auditori del Museu de la Pell 
d’Igualada, entrada lliure.

Manuel Delgado
Manuel Delgado Ruiz (Barce-
lona, 1956) és un antropòleg 

i catedràtic universitari català 
llicenciat en Història de l’art 
i doctor en Antropologia per 
la Universitat de Barcelona 
Ha treballat especialment 
entorn la violència religiosa 
i la construcció de l’etnicitat 
i les estratègies d’exclusió en 
marcs urbans. Alhora, s’ha 
interessat per les representa-
cions culturals a la ciutat i les 
noves formes de culte al món 
contemporani. Membre del 
Consell de direcció dels Qua-
derns de l’ICA, forma part de 
l’Institut Català d’Antropolo-
gia. També va ser membre de 
la Comissió d’Estudi sobre 
la Immigració del Parlament 
de Catalunya. Forma part del 
Consell Assessor per la Di-
versitat Religiosa de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Àngels Trias Valls
Àngels Trias i Valls és antro-
pòloga doctorada en Antro-
pologia Social per la Queen’s 
University de Belfast. Amb 
disset anys d’experiència aca-
dèmica en recerca en l’àmbit 
de l’antropologia social i cul-

tural, actualment és profes-
sora a la Regent’s University 
London. Està especialitzada 
en antropologia econòmica, 
visual i de gènere i fa recerca 
etnogrà�ca al Japó i Europa. 
Membre de diversos grups 
acadèmics de recerca, FiLo 
(Fieldwork in London), 
Networks of Power (Regent’s 
University London) i Trans-
national Mobility Research 
Group (Regent’s University 
London). Ha format part del 

comitè editorial de la Welsh 
Academic Press per a ‘Politi-
cal Studies’ i és editora de la 
revista d’antropologia ‘Dis-
sent and Cultural Politics’.

Els Diàlegs Capitals en for-
mat Podcast
Tots els Diàlegs Capitals s’en-
registren i es poden tornar a 
escoltar posteriorment en 
format Podcast. Estan dis-
ponibles a Spotify, Ivoox i a 
Ràdio Igualada.

Diàlegs Capitals és el cicle 
de pensament organitzat 
amb motiu de la capital de 
la cultura catalana, uns dià-
legs que conviden a reflexi-
onar entorn dels reptes del 
segle XXI, explorar diferents 
àmbits del pensament i la 
cultura contemporània. S’or-
ganitzaran un cop al mes i 
s’abordaran temes d’actuali-
tat a través d’un diàleg entre 
experts locals i pensadors 
d’àmbit nacional.

EXPOSICIÓ / LA VEU

La història de les arts 
grà�ques a Igualada té 
un nom propi: l’estam-

per Pere Bas i Vich (Esparre-
guera, 1897- Igualada, 1975). 
La Biblioteca Central d’Igua-
lada i l’Arxiu Comarcal de 
l’Anoia volen donar a conèi-
xer l’obra i el llegat d’aquest 
artista de les arts grà�ques en 
una exposició que s’inaugu-
rarà coincidint amb la Festa 
Major d’Igualada. L’exposició 
«Bas d’Igualada, estamper» 
és fruit de la recerca feta per 
M.Teresa Miret i Solé, ex-

directora de la Biblioteca i 
autora del llibre dedicat a 
Pere Bas, que es presentarà el 
mateix dia de la inauguració 
de l’exposició, el dilluns 22 
d’agost a les 7 de la tarda. La 
mostra es podrà visitar �ns a 
l’1 d’octubre.
Pere Bas i Vich va néixer a 
Esparreguera el 6 d’octubre 
de 1897, en una família amb 
una llarga tradició en l’àm-
bit de la impremta. El 1927 
es va traslladar a Igualada i 
va obrir l’obrador del carrer 
d’En Roca. Des d’aleshores, 
la seva vida personal es bar-
reja amb la seva obra i el seu 

entorn social va ser el dels 
grups culturals més actius 
de la ciutat, com la Revista 
d’Igualada, l’Agrupació Foto-
grà�ca, Palestra, Anabis i el 
Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada.
Els que el van conèixer el 
recorden com un home alt 
i ferm, amb els cabells gri-
sos i una mica llargs, amb 
caràcter, però amb un ta-
rannà tranquil. De les seves 
mans en van sortir autènti-
ques obres d’art que es van 
emmarcar dins el moviment 
noucentista, que era, més 
que un estil, una actitud mo-

ral de posar en valor l’obra 
ben feta i alhora la manifes-
tació d’un fort sentit catala-
nista. Els treballs que sorti-
en del seu taller gaudien de 
molt prestigi i la seva fama es 
va estendre arreu del territo-
ri català. «Trobo naturals, 
com flor pròpia de la terra, 
aquestes tan escaients joies 
tipogràfiques de l’obrador 
de l’amic Bas, l’inoblidable», 
va dir d’ell en Jordi Rubió 
Balaguer. A l’exposició s’hi 
podran veure nombrosos 
exemples de les seves creaci-
ons, des de llibres a progra-
mes culturals de tota mena, 

recordatoris i estampes, pu-
blicacions periòdiques, goigs 
i diversos dels cartells que va 
imprimir. La seva trajectòria 
va estar marcada per l’abans i 
el després de la Guerra Civil 
i va estar actiu fins als anys 
setanta. Els últims anys de la 
seva vida, va continuar anant 
diàriament al taller i asse-
gut en una cadira controlava 
amb la mirada tot el que s’hi 
feia. A la mort de l’impressor, 
el seu fill, Pere Bas Pla, que 
l’havia ajudat en la imprem-
ta, va deixar aviat l’obrador 
del carrer d’En Roca i se’n va 
anar d’Igualada.

La Biblioteca Central recorda l’estamper Pere Bas i Vich
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XXVIII Concert de Sardanes i Música 
per a Cobla

MÚSICA / LA VEU

Antoni Tolmos, pia-
nista, compositor, 
professor universita-

ri d’educació musical, confe-
renciant, junt amb Josep Ma 
Porté, també pianista, com-
positor, musicoterapeuta, 
mestre. Tots dos molt lligats 
a les terres de ponent, podri-
em dir que són dues perso-
nes amb interessos similars 
i amb vides en àmbits paral.
lels que finalment s’han tro-
bat professionalment l’any 
2021 per donar vida a un 
espectacle musical amb els 
seus dos pianos, el resultat 
del qual ens proporciona uns 
fantàstics moments d’emoció 
i gaudi que aconsegueixen 
transmetre amb la seva in-
terpretació.
El programa fa un recorregut 
per grans temes musicals de 
l’època pop rock entre 1965 i 

1985, peces emblemàtiques, 
reconegudes mundialment 
i conegudes per tothom. In-
terpretades amb gran sensi-
bilitat, que ens transportaran 
als nostres millors paisatges 
sonors.
Interpretaran peces de Poli-
ce, Queen, Vangelis, Cohen, 
Beatles, Supertramp, Abba. 
Noms que només llegir-los ja 
ens activen les emocions. Es-
tem segurs que tindrem una 
gran vetllada a Sant Magí.
Es poden comprar entrades a 
través de la web: www.brufa-
ganya.cat.  O comprar-les, si 
n’hi ha de disponibles, la ma-
teixa tarda del concert.
El concert començarà a dos 
quarts de deu del vespre. 
Com sempre hi haurà servei 
de bar a partir de mitja tarda 
a l’esplanada davant del san-
tuari i, en acabar el concert, 
xocolata desfeta amb coca i 
pa torrat per a tothom.

Grans peces musicals 
actuals a la Brufaganya

SARDANES / LA VEU

Aquest any 2022 tin-
drem de nou el tradi-
cional concert de Sar-

danes i Música per a Cobla 
dintre dels actes programats 
de la Festa Major d’Igualada, 
el dimecres dia 24 a les 21:30 
h. I serà en el lloc més idoni i 
més romàntic per celebrar-lo, 
com és el claustre de l’Escola 
Pia, el qual ofereix a part del 
seu encant, un so immillora-
ble; hem estat dos anys sense 
aquest acte, encara que l’any 
2021 es celebrà el concert a 
l’Ateneu amb una minsa en-
trada de públic.
Esperem doncs que aquest 
any sigui ja com anys ante-
riors de la pandèmia, i que 
tinguem un claustre ple de 
públic disposat a fruir de les 
peces que interpretarà la co-
bla Almogavarenca de Cape-
llades, sota la batuta del mes-
tre i director Xavi Cassanyes. 
Els components de la matei-
xa son els següents: Eduard 
Antolí, �abiol; Àngel Pujol i 
Marc Codina, tibles; Jordi Fi-
garó i Antoni Saladrigues, te-
nores; Joan Miquel Giro i Ga-
briel Prieto, trompetes; Àlex 
Cassanyes, trombó; Antonio 
Martí i Miquel Castro, �s-
corns i Francesc Saladrigues, 
Contrabaix. 
Excepcionalment, aquest any 
variarà una mica el format 
del concert; sempre abans es 
tocava una peça d’algun com-
positor igualadí al principi 
de la segona part. Enguany la 
primera part estarà dedicada 
a autors igualadins i també a 
recordar a una persona que 
va treballar molt per la sarda-
na i per l’Agrupació Sardanis-
ta d’Igualada i que ara fa deu 

anys ens va deixar.
La primera part, titulada 
“igualadines”, començarà 
amb la sardana El somni de 
la Ventafocs, escrita pel mes-
tre Joan Just i Bertran, i del 
qual es celebra enguany el 
125 aniversari del seu naixe-
ment, a continuació sentirem 
la sardana Cinquantenari de 
la igualadina Maria del Rio 
i Montfort, com deia, venen 
ara dues sardanes dedicades 
al Sr. Antoni Ferrer i Bus-
quets, el qual va ser president 
de l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada durant un període 
de 14 anys i que gràcies a ell 
es dugué la sardana a través 
de les diferents colles forma-
des per ell en aquest període 
al punt més alt i gloriós de 
Catalunya, recordem la colla 
Aqualata, campions de Cata-
lunya en la modalitat de sar-
danes revesses els anys 1998 
i 1999, la colla Corriols i la 
colla Petits Corriols, obtenint 
aquesta el títol de campiona 
complerta de Catalunya els 
anys 2000 i 2001, títol mai 
aconseguit per cap colla igua-
ladina, malauradament però 
el seu nom i tot lo aconseguit 

ha quedat relegat a un segon 
terme; les sardanes son, Joana 
i Antoni, de l’Albert Sanahuja 
i Puig i L’Anton revessaire, de 
Joaquim Tristany i Gual; qua-
si per acabar la primera part 
escoltarem la sardana De casa 
estant, de la compositora gi-
ronina, però resident a la nos-
tra ciutat, Concepció Ramió i 
Diumenge, i com a cloenda 
de la primera part el director 
i compositor Xavi Cassanyes 
ens guarda una grata sorpresa 
tot estrenant una sardana 
seva inèdita.
La segona part tindrem les 
sardanes: Dalt les Gavar-
res, de Juli Garreta i Arboix; 
Petons de matinada, d’En-
ric Ortí i Martín; Tenacitat, 
de Jesús Ventura i Barnet i 
Montjoliu, de Manuel Oltra i 
Ferrer; per acabar el concert 
el Xavi ha triat una gran obra 
simfònica per a Cobla, titula-
da Puigsoliu, de Joaquim Ser-
ra i Corominas.
D’aquesta manera acabarem 
aquest concert i que suposarà 
la represa d’un acte de la Fes-
ta Major tant esperat i desitjat 
pels igualadins amants de la 
nostra dansa i música. 

HORARI:
DISSABTE I DIUMENGE I FESTIUS
DE 11 A 14H

Aperitius Catalans C/ illa n.30. Can Aguilera 08784 Piera
Tel. 937 760 261 Fax 937761 604

aperitiuscatalans@hotmail.com
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Història de la Fotografia a Igualada i de l’Agrupació Fotogràfica.

LA DIRECTORA D’AQUESTA SESSIÓ GIMNÀSTICA 
ERA LA MESTRA JOAQUIMA BUISAN.
La localització d’aquesta fotogra�a és al pati de L’ATE-
NEU a la zona on actualment s’hi troba la pista i el jardí 
del costat del Cafè.

Recerca a càrrec de Carmel·la Planell, com a historiadora 
i fotògrafa.

Imatges i textos subjectes a Drets d’autor. Arxiu Fotogrà�c 
Municipal i Fons de Documentació de l’Agrupació Foto-
grà�ca d’Igualada (AFI). Material recentment digitalitzat.

ANY 1923.
EXHIBICIÓ DE “GIMNÀSTICA SUECA” 

PER PART DE LES ALUMNES DE L’ESCOLA DE L’ATENEU IGUALADÍ DE LA CLASSE OBRERA.

FESTHI / LA VEU

La Federació del Seguici 
Tradicional i Històric 
d’Igualada (FESTHI) 

afronta la primera Festa Ma-
jor de Sant Bartomeu sense 
restriccions sanitàries des del 
2019 amb un cartell propi, 
exposició, nou tabaler i nove-
tats en els actes. 
Aquest any s’incrementen 
substancialment els carrers i 
places de pas de la Diana, les 
matinades del dia 24 d’agost i 
presenten un nou acte a càr-
rec del Ball de Sant Miquel i 
els Diables. A més, la FESTHI 
celebra la via lliure de l’Ajun-
tament a l’engalanament dels 
barris.

Cartell i anuari
Des de l’entitat patrimonialis-
ta igualadina presenten tam-
bé la seva publicació anual i el 
seu cartell. Enguany, el cartell 
és obra de l’autora igualadina 
Helena Aparisi i Martí que, a 
partir d’una aquarel·la i do-
nant tot el protagonisme al 
Tabal de la Patera, ha jugat 
amb la portada i la contra-
portada de la publicació, di-
buixant-hi la totalitat d’aquest 
element del seguici igualadí. 
En la publicació, a banda del 
programa, hi trobarem mate-
rial d’índole diversa com un 
article al voltant de l’expo-

sició “24. Grossa Festa” que 
commemorarà els 10 anys 
de la FESTHI, un article del 
difusor del patrimoni festiu 
català i presentador vilano-
ví del Gaudeix la Festa Joan 
Ignasi “Txatxi” Gómez o una 
conversa de la igualadina Eli-
sabet Farrés amb els compo-
sitors de les misses cantades 
de Sant Bartomeu. 

Pau Sanuy, Nou Tabaler 
de la Festa
El jove igualadí i estudiant de 
l’ESMUC (Bateria i Percus-
sió) Pau Sanuy i Costa -mem-
bre de la Banda de Música 
d’Igualada i de la Jove Or-
questra Simfònica de l’Anoia- 
ha estat designat Tabaler per 
part de la Federació. Sanuy 
serà presentat el dilluns 22 
d’agost al Saló de Plens de 
l’Ajuntament d’Igualada -en 
el mateix acte també es pre-
sentarà l’Estampa del Sant i 
l’entitat portadora del penó 
d’enguany.
En record a la seva funció 
d’anunci, el Tabaler obre la 
Passacalle marcant l’inici i el 
�nal dels actes amb el toc de 
la Patera. 

Una Diana encara més es-
tesa als barris i els nous en-
galanaments
Des de la FESTHI apunten 
també a les principals nove-

tats en els actes que impul-
sen, per exemple, en desta-
quen l’exposició “24.Grossa 
Festa” que presenten a la Sala 
Municipal d’Exposicions del 
Carrer Garcia Fossas. 
L’exposició s’inaugurarà el dia 
23 d’agost -la vigília- a les 11 
del matí i es podrà visitar �ns 
a l’11 de setembre. Es pretén 
fer un recull de les experièn-
cies i els moments més íntims 
de la Festa, ho farà seguint el 
model de la Federació però 
sense entrar en teoritzacions 
sobre el propi model.
Destaca també l’estrena d’un 
nou acte dins del seu pro-
grama: l’Entrega del Foc. El 
Ball de Sant Miquel i els Di-
ables s’encarregaran de reco-
llir el foc que ha d’encendre 
la Tronada, l’acte que de for-
ma tradicional organitzen els 
Voladors per donar inici a la 
Festa. L’Entrega es realitzarà 
a la Rambla Sant Isidre pocs 
minuts abans de les dotze del 
matí per iniciar la Tronada a 
les dotze en punt. 
Una de les polèmiques que 
van enfrontar la Federació i 
l’Ajuntament l’any passat va 
ser l’engalanament dels barris 
de la ciutat, un projecte im-
pulsat per la FESTHI i les as-
sociacions veïnals de la ciutat 
que veurà la llum aquest any. 
Les associacions veïnals en-
galanaran els barris del Sant 

Crist, del Poble Sec, de Fàti-
ma i de Montserrat de forma 
coordinada amb la FESTHI 
que, com cada any, engalana 
el centre de la ciutat. 
A més, ha augmentat el nom-
bre d’itineraris de la Diana 
passant a tenir-ne cinc. Els 
itineraris sortiran dels ex-
trems de la ciutat per con�u-
ïr a la Plaça de l’Ajuntament, 
pretenen despertar al veïnat 
i anunciar la Diada de Sant 
Bartomeu a tota la ciutat des 
de les 8 del matí del 24 d’agost. 

Els itineraris seran els se-
güents: 
-Centre: Des de l’Església del 
Roser. Passant pels barris de 
la Font Vella, de Xauxa i de 
Santa Caterina.
-Oest: Des de l’Ermita de 
Sant Jaume. Passant pels bar-
ris de Sant Jaume Sesoliveres, 
Fàtima, dels Set Camins, del 
Passatge de la Tossa, de Santa 
Caterina i el Centre.
-Nord: Des de la seu de l’As-
sociació Veïnal (Parc del 
Carrer Puig Quintana). Pas-
sant pels barris de les Comes, 
del Poble Sec i el Centre.
-Nord-Est: Des de l’Església 
de Nostra Senyora de Mont-
serrat. Passant pels barris 
de Montserrat, de Les Flors, 
el Carrer dels Caputxins, el 
Passeig Verdaguer i arribant 
al Centre. (columna amb foc)

-Est: Des de la Plaça del Sant 
Crist. Passant pels Barris del 
Sant Crist, de la Bàscula, per 
dins del Mercat Municipal de 
la Masuca i arribant al Centre.

A part dels actes esmentats, 
la Federació seguirà impul-
sant els actes que habitual-
ment treballa a l’entorn del 
24. Com cada any viurem 
durant la Vigília - 23 d’agost- 
la Tronada, el Trasllat de Sant 
Bartomeu, les Vespres i el 
Toc de Tabal, els versots del 
Ball de Sant Miquel i els Dia-
bles i la Passacalle. 

Durant la Diada de Sant Bar-
tomeu -24 d’agost- viurem la 
Diana, la Missa Cantada i la 
Processó de Sant Bartomeu. 
Per últim, -el diumenge 28 
d’agost a la tarda- la FESTHI 
seguirà impulsant el Retorn de 
Sant Bartomeu, les actuacions 
de lluïment i balls parlats.

Tot �nalitzant, la FESTHI re-
corda que l’entitat està en pro-
cés de creixement i que té una 
campanya de creixement en 
nombre de socis oberta a tota 
la ciutadania interessada en 
discutir i treballar per la Festa 
Major de Sant Bartomeu. 

Qui ho desitgi pot fer-se’n soci 
o sòcia des del portal: https://
festhi.cat/fes-te-soci/. 

La FESTHI introdueix l’entrega del foc als seus actes 
de la Festa Major



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

Els terrats, aquells espais prodigiosos 
d’un edi�ci d’habitatges, amb identitat pròpia  

CULTURA | 23Divendres, 19 d’agost de 2022

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Historiadora, periodista i fotògrafa

Per de�nició, atenent al substantiu, el terrat és l’extensió plana i ex-
terior d’un edi�ci, totalment independent de les diferents plantes, i 
corresponent a la part superior i no coberta del mateix. En tant que 

espai a l’aire lliure està envoltat lateralment per un màxim de tres parets o 
murs relativament baixos, a no ser que en un dels seus laterals hi hagi una 
secció construïda i tancada de l’edi�ci per a usos especí�cs. 

De fet, des de l’àmbit arquitectònic, el terrat, a part de la zona de viabilitat 
(o passadís) des de l’escala -al mateix punt de la porta d’accés- està integrat 
dins de l’estructura construïda de l’edi�ci, de manera que les parets formen 
part del perímetre d’aquest, con�gurant una mena de poliedre, el més habi-
tual: un paral·lelepípede amb cinc cares, on una de les cares és el terra i les 
altres són els seus laterals i la barana de pedra o de ferro, que normalment 
dóna al punt de visió del carrer.

Històricament, des de fa uns segles, el terrat -i per això estava concebut- era 
un punt d’accés comú dels veïns d’un edi�ci d’habitatges, habilitat amb el 
pas del temps per a distintes prestacions. D’una banda, especialment per a 
col·locar-hi una cisterna o els antics dipòsits d’aigua; o bé per a guardar-hi 
alguns objectes a mode de traster. Però el que era comú, almenys en la seva 
majoria, és que el terrat fos el lloc on s’ubicaven en petits habitacles els safa-
reigs; i, en conseqüència tot l’espai obert del terrat esdevenia el marc opor-
tunament assolellat i airejat per a estendre la roba... I, de passada, arran de 
la seva barana que era tot un reclam, el terrat també servia per a treure el 
cap i veure el carrer des del capdamunt de la casa.  Emperò, en èpoques de 
lliure permissivitat, en molts casos, alguns veïns hi tenien muntat o bé un 
colomar, o una conillera o un galliner; mentre que, en una franja al llarg del 
mur o tàpia habitualment s’hi cultivaven en petits testos (o jardineres) �ors 
i algunes herbes aromàtiques per al consum culinari. 

Amb tot, per descomptat, el terrat, aquest espai obert que connecta cada 
pis amb l’exterior, també és i ha estat, i de llarg, el lloc de trobada o de xer-
rada i connexió entre els veïns. I, en bona comunió amb aquests, si el bon 
temps ho ha permès s’ha convertit en un escenari perfecte, del tot privatiu i 
discret, per a l’entreteniment amb una lectura, la relaxació, la dutxa o bany 
i, com no, prendre el sol. En de�nitiva, un lloc per a romandre-hi còmoda-
ment, alhora que s’hi pot prendre un refrigeri, i per què no fer-hi un dinar 
a l’aire lliure sota un tendal, o un sopar a les llargues i càlides nits d’estiu, i 
en amables dies de primavera.

Més recentment, els terrats -segons la seva versatilitat- han acabat alber-
gant a més de les clàssiques antenes de televisió (ara ja parabòliques o per 
satèl·lit), parallamps, escalfadors solars, aparells d’aire condicionat, sempre 
depenent de l’alçària i les dimensions d’aquesta superfície. En aquest sentit, 
i en referència a l’alçada, cal subratllar que, quan aquesta altura és superior 
a la dels edi�cis confrontants, des d’aquest enclavament obert gairebé als 
quatre vents es pot esplaiar la vista sobre tota la ciutat, almenys a un an-
gle de 180 graus -per sobre dels altres terrats i les teulades- albirant unes 
panoràmiques summament espectaculars; estiguin ubicats aquests edi�cis 
al centre de la ciutat o en els diferents ravals i barris.

Tanmateix, des de fa unes dècades estem assistint a un moment en què els 
terrats sembla que s’hagin posat de moda i �ns i tot apunten a ser tendència 
(?) a propòsit dels seus múltiples bene�cis o serveis; especialment des de 
la seva condició de ser espais per al lleure i la recreació de residents de la 
�nca de forma ocasional i per a la celebració de diferents àpats en petites 
reunions d’amics o familiars, ateses algunes hores agradables que regala 
la climatologia, per exemple, en el nostre cas, aquí a Igualada i a l’Anoia: 
habitualment als mesos d’estiu. Amb tot, voldria puntualitzar que no s’ha 
inventat res en relació als terrats particulars; en aquest sentit sí que puc 
certi�car que, com a mínim entre el veïnatge de la Ciutat Vella d’Igualada 
-any rere any- això de passar-se estones i sinó hores a dalt al terrat no és 
una novetat; ni molt menys compartir-hi dinars i sopars, siguin o no dates 
assenyalades. De retruc, badar o encaterinar-te amb les vistes és tot un altre 
motiu de complaença i entreteniment. 

Òbviament, en aquests dies d’estiu i, en concret de Festa Major, un any més 
em sumo a posar en valor els terrats particulars de la meva Igualada, els 

terrats de tota la vida, i en concret el de casa meva. Per a mi, és tot un privilegi de 
tenir terrat i veïns, i persones amb qui compartir-lo. 

Només afegir i subratllar que, rotundament, en cap cas mai no es pot confondre amb 
el concepte terrat, en castellà “terrado” o “azotea”, amb el concepte terrassa (espai 
exterior d’una planta o un dúplex). 
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Biòpic
A Tous • Aline

El malson que trenca la rutina
Estrena •  Nop

REDACCIÓ / 

Aquest ‘thriller’ segueix els 
treballadors del ranxo de 
Hayward, un lloc de doma 

de cavalls de Hollywood. Enmig 

d’un paratge àrid, res ni ningú ir-
romp en la seva tranquil·la rutina. 
No obstant, un dia comencen a pas-
sar esgarrifosos successos que torna-
ran la vida dels protagonistes en un 
esgarrifós malson.

REDACCIÓ / 

L largmetratge basat en la vida 
de la famosa cantant canaden-
ca dels anys 60 Aline Dieu. 

Nascuda en una família tradicional 
del Quebec, la vocalista serà desco-
berta per un reconegut mànager de 
la indústria musical i li farà assolir la 
fama i arribar a dalt de tot.

REDACCIÓ/ 

F inals dels anys 80. En David i  
la Layla estudien vuitè d’E.G.B. 
i els agrada molt Hombres G. 

També s’agraden molt entre ells, però 
com que en David està mal aconse-
llat, tots els seus intents romàntics 
suposen un fracàs. Malgrat tot, tots 
dos es fan inseparables i es fiquen en 
embolics cada vegada més grans. 30 
anys després els amics no s’han tor-
nat a veure, però mai no s’han oblidat 
l’un de l’altre. La Layla és directora 
de cinema i ha guanyat un Oscar. La 
vida de David, en canvi, ha estat més 
normal i ni és famós ni ha guanyat 
cap premi. La Layla torna a la seva 
ciutat natal per rebre un homenatge i 
tots dos passaran junts una setmana. 
Durant aquests dies s’adonaran que 
els nens que van ser no han desapa-
regut del tot.

Retrobar l’amistat
Estrena •  Voy a pasármelo bien

ESCOLA DE BÀSQUET 22/23
Pavelló Polivalent de Les Comes

Dimarts i/o dijous de 17:30 a 19:00
Contacte: cbi.direccio@gmail.comInscriu-te aquí!



Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/NOP
Dv a Dc: 16:45/22:15
Dv a Dll i Dc: 19:30
1/NOP (VOSE)
Dt: 19:30
1/AFTER. ALMAS PERDIDAS
Dj: 16:00
1/AFTER. AMOR INFINITO
Dj: 18:00

3/MINION: EL ORIGEN DE GRU 
Dv a Dc: 16:00/18:00
Dj: 15:50
3/VOY A PASÁRMELO BIEN
Dj: 17:50
3/LA BESTIA
Dv a Dc: 20:00/22:10
Dj: 20:15
3/THOR: LOVE AND THUNDER
Dj: 22:20
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   DC LIGA DE SUPERMASCOTAS
Estats Units. Animació. De Jared Stern, Sam Levine,  
Krypto el Superperro i Superman són amics inseparables 
que comparteixen els mateixos superpoderes i lluiten junts 
contra el crim en Metròpolis. Quan Superman i la resta de 
la Lliga de la Justícia són segrestats, Krypto ha de convèncer 
a un variat grup d’un alberg –Ace el sabueso, PB la cerdita 
barrigona, Merton la tortuga i Xip l’esquirol– de dominar 
els seus nous poders i ajudar-ho a rescatar als superherois.

   MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Estats Units. Animació.  De Kyle Balda, Brad Ableson, 
Jonathan del Val.  
Són els anys 70, i el jove Gru creix en un barri residencial de 
la ciutat, el seu somni és ser un vilà i per això idolatra al grup 
de supervillanos coneguts com Els Salvatges Sis. Per a unir-se 
a ells, Gru idea un pla prou malvat amb l’ajuda dels seus �dels 
seguidors, els Minions, sempre disposats a sembrar el caos. 
Juntament amb Kevin, Stuart, Bob i Otto, un nou minion amb 
brackets i una desesperada necessitat de complaure a la resta, 
desplegaran el seu potencial per a construir el seu primer cau.

   ALCARRÀS
Catalunya. De Carla Simón. Amb Jordi Pujol Dolcen, 
Anna Otín i Albert Bosch
Com cada calorós estiu a Alcarràs, el poble destaca per la 
gran collita de préssecs que aconsegueixen els seus habi-
tants. Per a la família Solé, però, les coses han canviat aquest 
any. Un dia, els integrants d?aquesta família es desperten 
per descobrir que alguns tractors estan arrencant els seus 
arbres.

   PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3
Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb  Santiago 
Segura, Toni Acosta, Loles León, Martina D’Antiochia
S’acosta Nadal. Els nens trenquen accidentalment una �gu-
rilla del Betlem de col·lecció del seu pare i han d’aconseguir 
per tots els mitjans una igual, el problema és que és una peça 
única d’antiquari. Sara, la �lla major trenca amb el seu nuvi, 
Vuit, que intentarà recuperar els seus favors amb l’ajuda del 
seu sogre, Javier.

   THOR: LOVE AND THUNDER
Estats Units. Acció. De Taika Waititi. Amb Chris Hemswor-
th, Natalie Portman, Christian Bale, Tessa �ompson
El Déu del Tro (Chris Hemsworth) emprèn un viatge que no 
s’assembla en res al que s’ha enfrontat �ns ara: una cerca de 
la pau interior. Però el retir de �or es veu interromput per 
un assassí galàctic conegut com Gorr el Carnisser de Déus 
(Christian Bale), que busca l’extinció dels déus.

   POR LOS PELOS. UNA HISTORIA DE AUTOESTIMA
Espanya. Comèdia. De Nacho G. Velilla. Amb Nene, Anto-
nio Pagudo i Tomy Aguilera
Juanjo, Sebas i Rayco són tres homes acomplexats per la 
seva escassetat capil·lar. Per aquesta alopècia que els afecta a 
l’autoestima, decideixen viatjar a Turquia per fer-se un em-
pelt capil·lar. D’aquesta manera, tots tres intentaran buscar 
la felicitat a través de l’estètica, però potser descobreixen que 
hi ha alguna cosa molt més enllà del físic.

   BULLET TRAIN
Estats Units. Acció. De David Leitch. Amb Brad Pitt, Joey 
King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry
Cinc assassins a sou es troben a bord d’un tren bela que vi-
atja de Tòquio a Morioka amb unes poques parades inter-
mèdies. Descobreixen que les seves missions no són alienes 
entre si. La pregunta és qui sortirà viu del tren i què els es-
pera en l’estació �nal.

Ateneu Cinema
Igualada

Casal
St. Martí de Tous

ALCARRÀS
Ds: 18:15
EN UN MUELLE DE NORMANDIA
Dg: 17:30
ALINE
Dg: 19:10

TANCAT PER VACANCES FINS 
L’1 DE SETEMBRE

4/ PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3 
Dv a Dj: 16:15/18:30/20:40/22:45

5/ BULLET TRAIN
Dv a Dj: 16:30/19:10/21:50

6/VOY A PASÁRMELO BIEN
Dv a Dj: 15:45/18:05/20:25
6/NOP
Dj: 16:45/19:30/22:15
6/THOR: LOVE AND THUNDER
Dv a Dj: 22:40

7/DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ NOS 
HAS HECHO?
Dv a Dj: 15:45/17:55/22:30
Dv a Dl Dj i Dv: 20:15
7/DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ NOS 
HAS HECHO?
Dt: 20:15

8/DC LIGA DE SUPERMASCOTAS
Dv a Dj: 15:50
Ds a Dj: 18:00
8/AFTER. EN MIL PEDAZOS
Dv: 18:00
8/POR LOS PELOS, UNA 
HISTORIA DE AUTOESTIMA
Dv a Dt i Dj: 20:10
Dv a Dj: 22:25
8/42 SEGUNDOS - PREESTRENA
Dc: 20:10



GEOGRAFIES INEXCUSABLES

Cudillero, Cuideiru, sense més atributs: un poblet de pel·lícula 

CARMEL·LA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista historiadora

Cudillero, Cuideiru (en dialecte asturià), és una petita població 
costanera d’aquelles de visita obligada, si viatges per Astúries; no 
solament per la visió del poble en sí que és com una mena d’am�-

teatre de cases davant del mar sinó pels bellíssims paratges que l’embolca-
llen, tots ells abillats d’un radiant tapís de verd amb uns rius i rierols que 
dibuixen uns espectaculars salts d’aigua. Endemés, en aquest entorn, la 
costa convida a unes platges gairebé salvatges i a uns penya-segats del tot 
esfereïdors, que s’aixequen �ns a uns 100 metres sobre el nivell del mar. 
Val a dir, doncs, que bona part d’aquest litoral, inclòs dins la Costa occi-
dental d’Astúries, està declarat Paisatge Protegit, perquè realment consti-
tueix un autèntic monument que és tot un prodigi de la Natura.

El captivador aparador, amb uns vistoses notes de color, que tot just arri-
bar a la població des de la carretera et regala aquest municipi, és franca-
ment colossal. Després, passat El Moll i un pont de moderna enginyeria, 
endinsar-te dintre del poble et permet de descobrir, pas a pas, i també 
perquè així ho expliquen moltes parades, la petjada cultural, social i tam-
bé econòmica que al llarg de la història hi han deixat tots els seus vilatans. 
Això és, la disposició i el semblant de les seves cases expliquen tant aviat 
l’herència muntanyenca i ramadera dels seus residents com el, encara, viu 
o�ci de pescador als peus del Cantàbric, a la zona de l’anomenada Mari-
ñana, amb unes cases que semblen sortir de les parets de la muntanyeta. 
Aquí, el veïnatge, sobretot la gent gran, encara et parlen amb l’històric 
gentilici dels pescadors, el “pixueto”, una variant que combina la paraula 
peix i la paraula o�ci o activitat. Seguidament, poble amunt, des del carrer 
Major, se’t va presentant un univers de tallers i botiguetes que et descob-
reixen productes propis i genuïns d’aquestes contrades, especialment dels 
terrenys muntanyencs; és la zona anomenada El Cai, també un nom de la 
varietat dialectal asturiana.

Emperò, de retruc, moure’t pel bell mig d’aquest el poble és certi�car 
l’existència d’una població amb una llarga història. Perquè els primers as-
sentaments amb un traçat urbà de signe medieval daten del segle XIII, 
època en què els vilatans ja vivien de la pesca alhora que una sèrie de fa-
mílies notòries de dominis veïns van exercir-hi un llarg poder del qual el 
veïnat també se’n va bene�ciar. Així, concretament, és a partir de principis 
de l’Edat Moderna que van guanyar una notable importància l’Església 
de San Pedro, una obra renaixentista construïda pel mateix veïnatge, i en 
particular els punts defensius de la zona portuària de El Moll i la Forti�-
cació de San Juan. De l’època més contemporània, a més de la Llotja del 
Peix, hi ha una sèrie de cases particulars i edi�cis de pisos que han sabut 
perpetuar l’harmonia estètica i arquitectònica del passat. 

Actualment, de tots els costats, per tot el poble se’t fan intensament pene-
trants les aromes d’una cuina tradicional asturiana, puntualment acom-
panyada de peix, que t’arriben de diversos establiments de l’hostaleria, 
entre els quals la popular Llotja, sigui a l’hora que sigui. Però, sí una cosa 
se’t fa del tot inesborrable és la retentiva d’aquella mirada atenta a unes 
façanes pintoresques i més que encisadores, que són el vestit d’unes cases 
d’uns vilatans que s’han sabut emmotllar a les irregularitats del terreny 
muntanyenc que abraça a tota la població. Pas a pas, passejant pels estrets 
i costeruts carrerons, et vénen a trobar uns quants racons que et proposen 
una parada contemplativa mirant al port i a l’horitzó del Cantàbric.

I, a unes passes del centre del poble, una proposta inexcusable és una 
amable caminadeta per a admirar de ben a prop el famós Far de Cudillero, 
inigualable amb la seva imponent penetració a les engrescades aigües del 
Mar Cantàbric, un impressionant balcó sobre el mar.
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ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES 
GRÀCIES A LA LLEI DE LA

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

c/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edi�ci Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

Civil: Herències, Immobiliari, Contractes, Família. 
Mercantil: Societari, Concursal, Empresa i 

Segona Oportunitat. Laboral, Penal, Fiscal, Administratiu, Urbanisme.
Sinistres i Accidents, Consum, Bancari.

    Av. Barcelona,  56 ·  08700 · Igualada
    Tels. 93 804 61 00 -  93 804 69 62 – Fax 93 804 53 81

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

Tel. 93-8055686  Fax. 93-5457470
Mòbil 649871940

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

DRET DE FAMÍLIA:
- divorcis i parelles de fet
- incapacitacions i tuteles

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

GUIA LEGAL

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Obligatorietat certi�cat e�ciència energètica

Des de juny de 2021 és obligatori en tots els casos el 
certi�cat d’e�ciència energètica quan es ven un habi-
tatge davant Notari, derogant la normativa anterior 
de 2013. Només es podrà renunciar en casos en què el 
comprador no sigui consumidor/usuari, o bé l’objecte 
de la venda no sigui un habitatge, i en el cas de no apor-
tar-se el dia de la signatura s’haurà de fer a posteriori 
per poder inscriure’s al Registre de la Propietat.

NOVETATS BREUS NOTARIALS: 

Des del 15 de març de 2019 va entrar en vigor la nova 
Llei Hipotecària amb la �nalitat de protegir qui sol·li-
cita una hipoteca. Contempla dos aspectes rellevants:

a) L’obligatorietat d’assessorament notarial gratuït als 
prestataris prèviament a la formalització de la hipote-
ca, podent el mateix client escollir el Notari que exerci-
rà aquest assessorament. 

b) Totes les despeses que es deriven del préstec hipote-
cari són assumides per l’entitat bancària.

Carlos Calatayud Chollet
Notari d’Igualada

David Ramentol García
Notari d’Igualada per oposició
Rambla Sant Isidre, número 17

Tel. 688 750 641 
info@alcantaramoreno.com 
www.alcantaramoreno.com 

TRANSPARÈNCIA - EFICÀCIA - PROFESSIONALITAT

Tens clàusula terra 
a la teva hipoteca?

Pots aconseguir que el teu banc te 
la tregui sense reclamació judicial

Per més informació, truca’ns al: 
629 77 31 01



NOU HORARI
Dimecres a diumenge de 13 a 16 h
Divendres i dissabte de 20 a 23 h

I nous menús Take Away
Menú Km 0 Diari

Menú Cap de Setmana
Menú Gourmet

www.kubbdeliris.cat  ·  info@grupjardi.com
Tel. 93 804 91 64  

NOVETAT!
Ara pots carregar 

el teu cotxe elèctric 

· De dilluns a 
dissabte sopars 

a la carta

· Obrim a partir 
de les 19h

· Diumenges 
tancat

938 03 18 64

Migdies de dilluns a diumenge obert
Dimarts tancat

Divendres i dissabtes 
sopars de 21.00 a 23.00 h

Dijous, divendres i dissabte 
obert migdies i nits.

Diumenge obert al migdia.

Marisc fresc
Ronda de Fàtima, 18 Igualada   ·  Tel. 938 03 13 57

Restaurant

TROBA EL TEU MENÚ

RESERVES 93 806 05 55

Restaurant Scorpia Carretera N-II, km 559,1 · 08711 Òdena · 
Igualada (Barcelona) · scorpia@restaurantscorpia.cat

GUIA DE RESTAURANTS

                         93 804 24 51 

C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

MENÚS DIARIS 
I MENÚS FESTIUS

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)
  93 805 41 84 · 658 179 897
  info@restaurantaqua.es

MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA
 obert tots els dies

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt - Anoia (BCN)

Tel. 93 808 60 00 -    - - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  info@hotel-robert.com



Agost
19: Magí; Andreu; Calmini; Ezequiel; Lluís.

20: Bernat; Samuel; Màxim; Cristòbal.
21: Pius; Quadrat; Privat.

22: María; Fabrici; Felip; Timoteu.
23: Rosa; Claudi; Eugeni; Minerva.

24: Bartomeu; Emília; Joana.
25: Ginés; Josep; Patrícia; Sever; Lluís; Tomàs; Gregori.

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES

· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

SANTORAL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98
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T ot veritable diàleg de-
mana saber escoltar 
i saber parlar. Si això 

és evident en qualsevol diàleg, 
encara més, si pot ser, en el 
diàleg necessari en tot procés 
sinodal. No fa molt vaig llegir 
una frase que em sembla molt 
adient en els moments eclesials 
que estem vivint: «No vulguis 
convèncer l’altre, intenta de 
comprendre’l.» Escoltar en el 
diàleg autèntic és, principal-
ment, acollir l’altre en la seva 
realitat i circumstàncies. 
L’escolta signi�ca acollir el ger-
mà que m’adreça la paraula, 
que vol compartir amb mi el 
seu pensament, els seus senti-
ments. Tot germà té quelcom 
de valuós que jo puc aprendre 
d’ell. Escoltar de debò és aten-
dre i entendre les raons de l’al-
tre, sense alterar-les ni mani-
pular-les. Escoltar és cercar la 
veritat de l’altre, allò que ell vol 
compartir amb mi.
De fet, no hi ha veritable es-
colta sense humilitat. Escoltar 
signi�ca ser capaç de desfer la 

meva opció inicial en veure i 
comprendre més riquesa que 
la que jo podia arribar a copsar. 
Anar al veritable diàleg signi�-
ca no dur mai les decisions pre-
ses. Evidentment, el veritable 
diàleg en l’escolta i en l’expres-
sió demana que tothom hagi 
pensat el que al seu entendre és 
millor, però mai aquesta presa 
de postura inicial no ha de ser 

de�nitiva. És en el diàleg, és en 
l’escolta, on la veritat es pot fer 
present i convidar-me a accep-
tar-la.
Escoltar ens demana abando-
nar els prejudicis que per mi 
mateix o per altres jo m’hagi po-
gut fer d’un germà. Prejudicis 
que poden impedir l’acte ma-
teix d’escoltar quan em tanco i 
penso que és en va escoltar algú. 

tra manca de visió, la nostra res-
ponsabilitat. 
Hem de saber escoltar i també 
saber parlar. No podem que-
dar-nos amb la nostra sola vi-
sió, com si no en fos possible 
cap més. Però, al mateix temps, 
portats per la por del fracàs, 
del que diran o per no compli-
car-nos la vida, podem caure en 
el parany de callar i no aportar 
el que sincerament pensem, el 
que sentim que el Senyor ens 
demana que expressem.
Romà Casanova,
Bisbe de Vic

Reflexions, posant la mirada en l’Assemblea Sinodal

Sempre a punt

Jesús prepara els deixebles 
per a quan ell tornarà, en 
un temps inesperat. Els 

qui estiguin a punt de rebre’l 
seran beneïts i el Pare els con-
cedirà el Regne.
Els exhorta, és a dir, els indu-
eix a obrar degudament —i 
ho fa amb paraules persuasi-
ves—: a vetllar com els criats 
que esperen l’amo, a no dei-
xar-se sorprendre pel lladre 
imprevist, a actuar prudent-
ment i �delment com els bons 
servidors.
L’autèntic tresor el tenim al 
cel. Esdevenir rics envers Déu 
consisteix a saber donar a qui 
ho necessita. Tot el que pos-
seïm en aquest món perilla 
que ens ho robin o perilla que 
se’ns faci malbé.
El conjunt dels cristians prac-

ticants, a casa nostra, ara sí, és 
petit («No tingueu por, petit 
ramat», fa Jesús). Però, pres-
cindint del nombre, vivim en 
expectació, alhora exigent i 
con�ada. Sense deixar d’esfor-
çar-nos, permetem al nostre 
pensament de reposar en la 
benignitat del Qui ha de venir.
Hem de mantenir-nos sem-
pre vigilants, assaborint els 
bons moments que la vida ens 
ofereix. En vivre l’inespéré, el 
germà Roger de Taizé anota: 
«Un dia és complet quan és, 
en petit, com una vida ente-
ra.»
Tot quant donem aquí ho 
guanyem en el més enllà. Da-
vant els accidents mundans, 
estar a punt és qüestió de vida 
o mort.
Joan Mir Tubau, prev.

Escoltar signi�ca sortir del meu 
«jo» que, com un castell amb els 
seus murs, pensa que solament 
hi ha una porta per a accedir a 
la veritat i que jo soc l’únic que 
la copso. Escoltar demana fer 
silenci, tant exterior com inte-
rior, per al trobament amb Déu 
i amb els altres. Necessitem es-
coltar-nos mútuament, encara 
que això signi�qui sortir de la 
nostra àrea de confort. 
De vegades podem tenir por 
d’escoltar, perquè, en el fons, 
tenim por d’admetre el nostre 
fracàs, els nostres errors, la nos-

El descans dels sacerdots

Un metge em va dir una 
vegada que el descans 
havia de ser: anual, set-

manal i diari. El descans anual 
l’identi�quem amb les vacances 
d’estiu, el setmanal amb el cap 
de setmana i el diari amb aquell 
moment en el qual respirem per 
un instant en l’atrafegada vida 
del nostre dia a dia. El descans 
és una necessitat de la nostra 
fràgil condició humana. No 
podem estar constantment fent 
coses; ni tan sols aquelles que 
ens agraden o que ens interes-
sen més. Descansar físicament i 
espiritualment és necessari per 
a la regeneració de les nostres 
forces i la nostra voluntat.
Els sacerdots no som diferents 
en aquesta qüestió: també ne-
cessitem descansar. Certament, 
com per a qualsevol cristià, el 
nostre descans és estar amb el 
Senyor d’una manera gratuï-
ta, sense presses, dipositant el 
nostre cor a les seves mans i 
obrint-lo perquè Ell guareixi les 
nostres ferides i revitalitzi els 

nostres cansaments.
La dimensió humana de la nos-
tra fe fa que el descans del sa-
cerdot es doni també a través 
del Crist que se’ns manifesta 
en la creació i en la companyia 
dels amics. El sacerdot ha de te-
nir amics amb els quals poder 
descansar, riure, plorar i com-
partir les penes i les alegries del 
ministeri. El document Pres-
byterorum ordinis, del Concili 
Vaticà II anima els sacerdots a 
trobar-se i compartir el temps 
junts, també el de les vacances.
Les amistats del sacerdot van 
més enllà dels preveres. Els 
matrimonis són una gran aju-
da per al sacerdot i un lloc de 
descans, com ho va ser Betània 
per a Jesús. Descansar amb ma-
trimonis ens ajuda a renovar la 
nostra humanitat, a viure una 
dimensió especial de la vida 
comunitària i a experimentar 
l’afecte familiar d’una manera 
nova. Sant Joan Pau II dedicava 
els estius a anar a la muntanya 
amb matrimonis. Era un mo-

ment important de descans i 
de contacte amb l’obra de Déu. 
Descansar signi�ca estar amb 
amics i mirar la bellesa que ens 
envolta i que tantes vegades ens 
passa desapercebuda. Estar sota 
la mirada de l’altre que ens esti-
ma, ens ajuda a percebre’ns esti-
mats i valorats, a ser regenerats 
en el cos i en l’esperit.
De vegades la mentalitat mun-
dana s’ha colat també en la vida 
dels sacerdots, fent-nos creure 
que hem d’estar sempre pro-
duint, sempre en moviment, 
sempre amb l’agenda ben ata-
peïda. Enfront d’aquesta forma 
desequilibrada de viure el mi-
nisteri, escoltem les paraules del 
Mestre: «Veniu ara vosaltres sols 
en un lloc despoblat i reposeu 
una mica» (Mc 6,31). En aquests 
dies de vacances, cuidem la 
nostra humanitat, atenguem les 
necessitats del nostre cor; des-
cansem en el Senyor i en els ger-
mans.
Mn. Miquel Ramon,
Catalunya Cristiana



              

GUIA DE SALUT Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

 Tel. 93 804 15 50     
junyent@junyentprat.comEspai patrocinat per

-Última tecnologia en audiòfons 
digitals

-5 anys de garantia
-Taps de bany i sorolls fets a mida
-Reparació de totes les marques

-Personal titulat

Passeig. Verdaguer 55, local 4
93 803 05 90

08700 IGUALADA

Tractament psicològic d’adults i nens 
amb: ansietat, depressió, insomni, 

enuresi nocturna (pipi-stop), trastorns 
psicosomàtics, trastorns de la sexualitat, 

teràpia de parella, etc.
Rambla de Sant Jordi, 3, 1r pis

629 16 56 67/ 93 803 25 90
93 805 51 74
IGUALADA

Hores convingudes

·Ortopèdia a mida · Ajudes a la 
mobilitat · Cadires de rodes 

Carrutxes · Pròtesis mamàries
Material antiescares

c/Pujades, 47
 93 803 38 74
IGUALADA

vives.singla@cofb.net

Psicòloga i psicoterapeuta EFTA/
COP

c/Comarca, 72, 5è 2a
IGUALADA

Herboristeria l’Espígol c/Sant 
Bonifaci, 75 PIERA

687 84 76 51
pilar@copc.cat

www.pilarbos.cat

Rambla Sant Isidre, 37
93 804 75 97
IGUALADA

·Dermatologia medicoquirúrgica i 
venereologia ·Criocirurgia

Visites: dimecres tarda i dissabtes 
matí. Hores convingudes

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

08700 IGUALADA

Avinguda Balmes 73
93 103 35 93
696 875 433
IGUALADA

info@farmaciatous.com
www.farmaciatous.com

DR. JORDI GRAELLS

CENTRE DE PSICOLOGIA
CLÍNICA I PSICOTERÀPIA
ALBERT CUBÍ MESTRES

ORTOPÈDIA 
MARIA ROSA SINGLA

VILANOVA

psicologa col. num 8.396

PILAR ARBÓS
AIXALÀ

Passeig Verdaguer, 110
93 804 12 02
IGUALADA

Girona, 1
93 806 00 44

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA CASES

ORTOPÈDIA TÈCNICA

ALEXIS ANDREU

CONSULTA DE PSICOLOGIA

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, ajudes a domicili, 
ortopèdia tècnica i esportiva,

 llits articulats, ajudes gent gran

c/Bèlgica, 2, local 6
93 805 50 76
618 67 32 58
IGUALADA

www.ortopediaalmenar.com

• oftalmologia general i infantil
• optometrista i entrenaments visuals

 • cirurgia ambulatòria: cataractes, retina, 
glaucoma.

• cirurgia refractiva: miopia, 
astigmatisme i hipermetropia

• làser, OCT (Degeneració Macular 
Associada a l’Edat DMAE).

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel.93 804 29 00 - 
IGUALADA

GUIA DE SALUT

EDMR-Resolució de trauma 
pel moviment ocular

Diagnòstic i tractament de trastorns de 
la personalitat i de l’estat d’ànim

c/Garcia Fossas, 2,2n, 1a
(cantonada Rambla pl. de la Creu)

Mòb. 669 388 447
www.dolorscapellades.com

dolorsca@copc.cat
Hores convingudes Igualada i Barcelona

Hores concertades
621 267 183

Consulta de psicologia
psicologa

Ma DOLORS 
CAPELLADES

FARMÀCIES 
DE TORN

Tel. 93 803 09 47
Av. Barcelona, 9

Tel. 93 803 02 97
C/ Soledat, 119

PATROCINAT PER:

“Triem la millor cobertura per a tu”

DIVENDRES 19:
BAUSILI
Born, 23

DISSABTE 20:
ESTEVE

Av. Països Catalans, 101

DIUMENGE 21:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)

PILAR
Av. Mestre Montaner, 26

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 22:
ROSA VALLÈS

Av. Pietat, 25

DIMARTS 23:
PAGÈS

Pau Muntadas, 58

DIMECRES 24:
TOUS

Av. Balmes, 73

DIJOUS 25:
MISERACHS
Rambla Nova, 1
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La mala higiene 
dental pot supo-
sar un risc im-
portant per a la 

salut en general.

Una dentadura en bon es-
tat no només proporciona 
un gran somriure, també 
pot reduir el risc de certes 
malalties, com un ictus o 
vessi cerebral. Segons in-
vestigacions les persones 
amb menys de 24 dents 
(els adults han de tenir 32) 
tenen un 60% més de pro-
babilitats de patir un vessi 
cerebral. La principal cau-
sa de pèrdua de dents en 
els adults és la malaltia de 
les genives. Es creu que els 
bacteris contribueix a l’es-
tretament de les parets de 
les artèries.

La placa és una pel·lícu-
la enganxosa de bacteris 
que es forma contínua-
ment sobre les dents i les 
genives. Quan mengeu, 
els bacteris utilitzen els 
sucres dels aliments i les 
begudes. Després de men-
jar, els bacteris alliberen 
un àcid que ataca l’esmalt 
de les dents. Si no aconse-
guiu desfer-vos de la pla-
ca amb el raspallat i el fil 
dental, això pot causar que 
l’esmalt s’afebleixi, causant 
la càries. La placa també 

produeix substàncies que 
irriten les genives, fent-
les vermelles, doloroses o 
que sagnen amb facilitat. 
Després d’un temps, les 
genives poden separar-se 
de les dents i començar a 
fer petites butxaques de 
bacteris i pus. Si les geni-
ves no es tracten, les dents 
poden afluixar-se i han de 
ser eliminades.

Tenir por del dentista 

és un símptoma bastant 
comú entre la població i, 
generalment, està causat 
per males experiències 
prèvies. 

Però, la fòbia pot ser fàcil 
de controlar amb tècni-
ques relaxants.

• La fòbia cap al dentista 
resideix principalment en 
la suggestió i és molt comú 
que si un pensa que algu-

Por a anar al dentista?

na cosa li farà mal, només 
que el dentista toqui una 
dent, així succeirà.

• El dentista és un pro-
fessional amb àmplia ex-
periència per la qual cosa 
no heu de tenir por. In-
formeu-vos prèviament 
dels especialistes que pu-
guin atendre el vostre cas 
i escolliu el que millor us 
convingui i el que us doni 
major confiança.

633 39 61 72
www.odontoclinic.es

HORARI: de dilluns a divendres de les 9 a les 20h 
Dissabtes, horaris a concretar.

Odontoclínic Igualada: C. Sant Carles, 37 - igualada.odontoclinic@gmail.com
Odontoclínic Terrassa: C. Infant Martí, 175 - terrassa.odontoclinic@gmail.com

Odontoclínic Travessera: C. Arístides Maillol, 1, 1-2 (Bcn) - bcn.travessera.odontoclinic@gmail.com

• Comenteu amb l’especia-
lista les vostres pors sen-
se sentir vergonya; ell us 
ajudarà a fer front i vèn-
cer-les, a més, és la perso-
na idònia per aclarir-vos 
qualsevol dubte.

• Si la por és difícil de com-
batre, podeu acudir a la 
consulta amb un familiar o 
un amic que us ajudi a re-
laxar-vos i sentir-vos en un 
ambient més familiar.

• Utilitzeu alguna tècnica 
per relaxar-vos. Respirar 
a fons, pensar en alguna 
cosa agradable o visualit-
zar una imatge fixa crea 
un efecte relaxant.

El millor recurs per als 
pacients que han desen-
volupat la coneguda fòbia 
al dentista, que és incon-
trolable amb les tècniques 
habituals (els consells es-
mentats), seria la sedació 
conscient. Es  tracta d’una 
tècnica assistida per anes-
tèsia, en la que sense arri-
bar a l’anestèsia general, 
s’administren fàrmacs via 
endovenosa per a perme-
tre un estat de relaxació 
màxima però sobretot 
sense perdre la conscièn-
cia, ja que hi ha una màxi-
ma seguretat i eficàcia en 
el tractament.



Èlia Gil i Victòria Escobar /  
Membres de la Junta de la FESTHI

Victòria Escobar i Èlia Gil, igualadines i membres del ball de Cercolets d’Igualada. Després d’una 
llarga trajectòria per diverses entitats, des de fa tres anys formen part de la junta de la FESTHI, des 
d’on amb la resta de membres de la federació treballen per poder celebrar Sant Bartomeu, seguint un 
projecte iniciat fa 10 anys i pico per tal de recuperar i mantenir el seguici tradicional festiu de la ciutat.

Fa tres anys que sou a la Junta de la FESTHI.

Sí, però serà el primer any que celebrem una Festa Major de veri-
tat, sense restriccions. Cada any hem fet coses, això sí. Encara que 
es suspengués la del 2020 nosaltres vam fer el Vot de Poble amb 
Sant Bartomeu a dins de Santa Maria. L’aforament era limitat però 
ho vam fer. 

Tot i tenir menys actes, les anteriors potser eren més difícils 
d’organitzar, no?

Sí, perquè el que fèiem era plantejar totes les opcions possibles. 
Teníem quatre o cinc festes majors preparades i �ns a últim mo-
ment no sabíem quina de les opcions hauríem de seguir. Aquest 
any només tenim una opció, la que tothom ja coneix. 

Feu una exposició de la trajectòria de la FESTHI. Què s’hi po-
drà veure?

Sí, l’any passat ja vam fer una petita introducció a l’exposició que 
es farà aquest any. L’any passat era al local d’Òmnium Cultural i 
aquest any serà a la Sala Municipal d’exposicions. La idea va sorgir 
arrel que l’any passat celebràvem els 10 anys, però no es parla tant 
de la trajectòria sinó que pretén explicar de què neix la FESHTI i 
quin és el seu projecte.

La federació ha anat creixent amb tot aquest temps.

Sí, va començar amb molt poca gent implicada i ara ja parlem de 
més d’un centenar de persones que ballen en algun dels balls de la 
federació. Després encara hi ha molta més gent com socis i simpa-

titzants. És un projecte que en 10 anys ha crescut moltíssim i cada 
cop hi ha més gent que hi creu més.

Teniu en ment alguna novetat pels propers mesos?

Ara estem en procés de recuperació d’un drac. El projecte ja està 
engegat, amb la documentació feta, quin protocol ha de seguir, 
com ha d’anar vestit. I evidentment, també estem en el procés de 
poder aconseguir el �nançament per poder tirar el projecte en-
davant. 

Estreneu un nou acte aquest any.

Sí, hem introduït l’entrega del foc abans de la tronada. Ho fem per 
donar-li encara més sentit a tot, que tingui un inici i un �nal. La 
tronada s’iniciarà amb el foc que estarà dins l’església amb Sant 
Bartomeu i així s’iniciaran els actes. 

En Pau Sanuy serà el tabaler. Per què se l’ha escollit?

Cada any enviem un correu als diversos grups de percussió de 
la ciutat perquè ens proposin una persona de la seva entitat per 
fer-ho. En el cas del Pau, ens havia arribat que li feia molta il·lusió 
fer-ho i li vam proposar, perquè a més també estudia percussió a 
l’ESMUC i ell està encantadíssim.

Com es combina la recuperació de la tradició amb adaptar-se 
als nostres temps?

És una mica contradictori, és cert. Però si vius la festa hi vas de 
cap. L’excusa per viure la festa té un rerefons religiós, això és així, 
però allò que nosaltres volem és sortir al carrer, ballar i transmetre 

aquesta alegria. I la gent jove ens hi sumem perquè veiem que hi 
ha molta gent de la nostra edat a dins també. 

La FESTHI sempre ha reivindicat el dia 24 d’agost, Sant Barto-
meu, com a festiu. Ho veieu possible?

L’any passat va ser molt evident que el dia 24 hi havia molts més 
actes que el dilluns que es festiu. Aquest és un primer pas per de-
manar que sigui festiu. Ara bé, que sigui festiu o no és una decisió 
política.

Teniu la intenció de descentralitzar la festa, també.

Sí, amb la Diana de l’any passat, per exemple, vam veure que la 
gent dels barris ho agraïa molt, que passéssim per allà a desper-
tar-los i ens sortia a saludar. 

L’any passat no es van poder engalanar els barris. Ho fareu 
aquest any?

Sí, aquest any tenim un acord amb l’Ajuntament perquè es pugui 
�nançar diversos barris, aquells que han acceptat la nostra pro-
posta. 

La relació amb l’Ajuntament és bona?

Sempre hi ha diferències, sobretot perquè ells tenen el model de 
fer la Festa Major de dilluns a dilluns, amb independència de com 
caigui Sant Bartomeu i el nostre model varia segons la festivitat. 
També per la gestió dels actes i el �nançament que rebem. Però 
cada vegada ens tenen més en compte, això és cert. Seguirem pi-
cant pedra.

“L’excusa de la festa té un rerefons religiós, 
però allò que volem nosaltres 

és sortir al carrer i transmetre alegria”

  Marc Vergés Albareda @marcverges8

Divendres, 19 d’agost de 2022

Espai patrocinat per:

A la política cal “empassar molts gripaus”, tenir idees, partit i suport ciutadà. S’ha d’estar a l’aguait amb els “col·legues”, perquè “claven 
el ganivet” per l’esquena quan menys s’espera. Els vots que es “recol·lecten” depenen del “projecte” i del que facin els altres partits. Ara el 
“centre” és de tots i de ningú. I els que tenen “interessos” no estan “necessitats de regar” amb diners la “sortida de bolets”. Els “cistells” 
estan guardats esperant la “temporada”. Sovint, la gent de la política es veu perduda quan està fora del “negoci”. No troben les “garrofes”. 
Pocs tenen “valor” per dedicar-se a altres feines. És “molt sa” que, de tant en tant, aparegui algú que digui que no està fet per “les travetes” 
i per rabejar-se en el “fangar dels porcs”. Que s’adoni que no “serveix” per això i que tampoc no vol “servir” per aquests “menesters”. I més, 
quan d’ofertes no n’hi faltaran en “organitzacions serioses” i podrà ser una persona respectada i valorada. En el món empresarial, també 
hi ha “punyalades”, però els “barems de mesurar” són uns altres i es pot ser qui ets, sense ser una “bandera” per estar permanentment en 
els mitjans de comunicació.
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Consum mixt WLTP: 6,3 - 7,0 l/100 km. Emissions de CO2 WLTP: 142 - 159 g/km.




