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L’EDITORIAL

Normalitat

Aquest estiu, estem gaudint -els que poden- 
unes vacances “normals”. Després de dos 
anys llargs de pandèmia, mica en mica tot 
torna on era. El Covid-19 ens marcarà de 

per vida, i malauradament moltes famílies han per-
dut algú estimat, o totes, algú que coneíxiem. No ens 
ha estat difícil tornar a la “normalitat”, per bé que, 
encara avui, es veu força 
gent passejant pels car-
rers amb la mascareta po-
sada, reflexe que encara 
hi ha por que alguna resta 
del maleït virus es coli als 
nostres cossos i ens amar-
gui la vida... 
Però el dia a dia de sem-
pre, que tant  somiàvem 
amb reviure, ha tornat. 
Amb les seves virtuts, i 
els seus defectes. 
Els maldecaps diaris per l’evolució de la pandèmia 
han donat pas als maldecaps diaris per la marxa de 
la guerra a Ucraïna i les conseqüències en el dia a dia 
dels preus, cruels, alcistes, que semblen disposats a 
fer caure tots aquells que hem sobreviscut als pitjors 
dos anys de les nostres vides. Sembla ben bé que algú, 
o alguna cosa, ens ha posat a la majoria dels mortals 
entre cella i cella. 
I, en aquestes, enmig d’aquest panorama difícil de 

provocar somriures, ens arriba la Festa Major d’Igua-
lada, la de la capital de l’Anoia, la que oferta més acti-
vitats per a tots els gustos i edats, i més dies de gresca. 
També és la Festa Major de la “normalitat”, perquè 
tornem a veure més gent que mai pels carrers, a tocar 
els uns dels altres, i ens veiem les cares, totes les cares. 
I podem veure castells alçats dels nostres Moixigan-

guers, sense por, amb 
ganes. Els més petits 
salten i ballen la mú-
sica i els espectacles 
de les colles infantils, 
la Coll@nada torna 
a ser l’epicentre de la 
festa entre els joves, 
gegants, nans, dracs i 
tota la imatgeria surt 
dels caus per mos-
trar-nos la cara més 

alegre i tradicional... A més, hem obert l’exposició 
dels 40 anys de La Veu, que ens fa molta il.lusió. La 
setmana vinent es compleix el nostre aniversari, i ja 
veureu en la propera edició que el celebrarem com 
cal.
Hi havia ganes d’una festa “normal”. De gaudir-la, de 
sortir als carrers, d’acollir gent d’arreu, de viure-la 
en família al voltant d’una taula, d’abraçar-nos, salu-
dar-nos i riure. Riure tant com podem. Ens ho merei-
xem tots plegats. Bona Festa Major!

També és la Festa Major de la 
“normalitat”, perquè tornem a 
veure més gent pels carrers, a 
tocar els uns dels altres, i ens 

veiem les cares, totes les cares.

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, 
va dir “tenim un profund respecte i 
estima per les víctimes i la ciutat sem-
pre estarà al seu costat, perquè aques-
ta és una ciutat de pau i amor. Lamen-
to que un reduït grup hagi boicotejat 
l’acte en memòria de les víctimes.”

Míriam Nogueras, portaveu de Jx-
Cat al Congrés dels Diputats,  ha dit 
que “el més gran acte de respecte als 
afectats pels atemptats terroristes del 
17-A és oferir la veritat a les víctimes 
i als familiar.”

Jordi Turull, Secretari General de 
Junts, va explicar que “han intentat 
enfrontar presos i exiliats, però els 
exiliats estan posant l’Estat espanyol 
davant del mirall.”

Pere Aragonès, President de la Ge-
neralitat, ha dit que “nosaltres no 
renunciem a continuar un procés 
per continuar exigint la celebració 
d’un referèndum i l’amnistia. S’ha 
de continuar independentment del 
govern que hi hagi a l’estat, perquè 
el con�icte continua i es negocia 
entre governs. Catalunya no s’aixe-
carà de la taula i si ho fa Espanya 
haurà de donar compte de per què 
ho fa.”

Pedro Sánchez, president del go-
vern espanyol, ja havia dit tot i la 
sentència favorable del Tribunal 
de la Haia que “Considerem que la 
DUI (Declaració Unilateral d’In-
dependència) de Kosovo, amb tots 
els respectes al Govern i poble al-
banès, viola el dret internacional i, 
per tant, no podem estar a favor del 
reconeixement de Kosovo”. 

Alex Salmond, ex primer ministre 
d’Escòcia, ha dit que “No hi ha re-
ferèndums legals o il·legals. Si vols 
convèncer una entitat poderosa de 
fer una cosa, l’has de convèncer que 

si no hi està d’acord passarà una cosa 
pitjor.”

Félix Bolaños, Ministre de la Presi-
dència, va dir parlant e la renovació 
del Consell Judicial que “El senyor 
Feijoo no compleix la Constitució, 
no compleix la llei i no compleix el 
que signa el seu partit.”

Esteban González Pons, Secretari 
del PP, va respondre-li “Bolaños em 
va dir que hi havia uns pactes secrets. 
Aquests és el seu estil i el de Pedro 
Sánchez, però no és el nostre.”

Martí Boada, geògraf, naturalista i 
doctor en ciències ambientals, en re-
bre el premi Canigó a la Universitat 
Catalana d’Estiu (UCE), va dir “No 
podem espantar el jovent dient-li 
que no tindrà futur planetari.”

Gemma Geis, consellera de Recerca 
i Universitats, va dir “les infraestruc-
tures que reclama la Universitat a 
Catalunya, és superior als 3.500 mi-
lions i això només és assumible amb 
un estat independent.”

Vi, cava, prosecco, 
champagne, 
corpinnat i TV3

Els Telenotícies de TV3 ens in-
formen cada mes sobre les grans 
audiències d’aquesta cadena, 
que sempre estan per sobre de 

les xifres de les cadenes de la competèn-
cia, públiques i privades.
A moltes vinyes catalanes i no catalanes 
va començar la verema a �nals de juliol, 
una mica avançada si la comparem amb 
les dates de fa uns anys. L’avançament de 
la verema es deu al canvi climàtic, que fa 
que el raïm maduri abans.
El lloc més austral de l’estat espanyol on 
es produeix raïm i s’elabora vi són les Illes 
Canàries. A Lanzarote, per exemple, el 
propietari de la vinya ha pagat als vere-
madors 10 €/hora per la feina i, un cop 
recollit el raïm, els pagesos el venen a 3 €/
kg a la bodega que elaborarà el vi.
Si comparem sous i feines, a Sarrià una 
senyora de la neteja cobra 12 €/hora, més 
assegurança, però deixaré de banda les 
derivades impositives, ja que, a les Canà-
ries, l’economia informal és més habitual 
que aquí. Per no tenir, les Canàries no te-
nen IVA, tot i que també formen part de 
la Unió Europea.
A Catalunya, els grans productors de cava 
paguen el raïm a menys de mig euro el 
quilo. Són dues empreses que recentment 
es van vendre a inversors estrangers; són 
grans en producció, però no necessàri-
ament en qualitat. En ampolles venu-
des al mercat interior i a l’estranger, una 
d’aquestes empreses seria la TV3 del cava.
Al Priorat paguen el raïm a 1,20 €/kg, i si 
obrim més l’objectiu geogrà�c i busquem 
preus d’altres països, tant a França com 
a Itàlia el preu del raïm encara és molt 
més car. Si ho centrem en els vins escu-
mosos, a França, en general, produeixen 
un champagne de molta més qualitat que 
el cava, i els preus així ho re�ecteixen. A 
Itàlia, en canvi, on el raïm també es paga 
força bé, l’equivalent del nostre cava, el 
prosecco, no val res. Dit això salvant totes 
les distàncies dels gustos particulars i del 
patriotisme vinicultor del consumidor.
Per tal de revalorar el producte, uns pocs 
productors de vins escumosos catalans 
van decidir que s’havien de desvincular 
de la dinàmica cavista dels grans produc-
tors que dèiem abans, delimitant també 
el territori d’actuació, i per diferenciar-se 
van crear la marca Corpinnat. Tot i que 
els resultats s’aniran veient en els pròxims 
anys, sembla una bona iniciativa.
La conclusió és que el preu del raïm té 
poc a veure amb la qualitat del produc-
te �nal, com tampoc té relació la qualitat 
dels programes de TV3 amb la xifra de-
clarada d’espectadors. En tots dos casos, 
dissortadament, tenim una clientela poc 
educada i, per tant, poc exigent.
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ALa Veu de l’Anoia estem de ce-
lebració. Aquesta setmana com-
plirem quaranta anys de presèn-
cia ininterrompuda a llibreries i 

quioscs de l’Anoia.
La Veu va néixer en un moment de renai-
xença de l’ús del català a la premsa escrita. 
Un procés similar al que es duia a terme a 
la ràdio i a la televisió. De fet el de La Veu 
era conseqüència de la creació d’una televi-
sió, Anoia Televisió i una Ràdio comarcals, 
Cadena 13, que per raons econòmiques -i 
també de traves externes- no varen tenir 
prou continuïtat. De fet, avui en dia seria 
impossible de crear una estructura comarcal 
multimèdia, degut bàsicament als costos i a 
la competència de les xarxes socials.
La primera Veu va veure la llum el setembre 
del 1982 i jo en aquell  moment m’ho mira-
va des de fora, car no em vaig incorporar al 
projecte �ns uns anys, pocs, desprès. Això si, 
m’hi vaig incorporar cremant les naus -re-
nunciant a una feina estable i raonablement 
ben pagada- per a assolir unes tasques per a 
les quals tenia més il.lusió i atreviment, que 
formació prèvia.
Sota la atenta mirada d’en Josep Elias Farré 
que hi col.laborava des del primer dia -amb 
l’experiència de la revista Vida- i els dubtes 
que generava en l’enyorat director Francesc 
Català Mateu, vaig començar a escriure a La 
Veu, que en aquell moment es deia AIONA 
per un absurd imperatiu legal. Poc a poc vaig 
anar convertint el periodisme en la meva 
professió al llarg de mes de trenta sis anys.
No cal que us digui que va ser una època 
molt apassionant i de conquestes graduals. 

La Veu de l’Anoia a més de donar cohesió a 
una comarca �ns aleshores poc cohesiona-
da, va servir de banc de proves per a molts 
joves periodistes que sense la premsa co-
marcal haurien tingut molt difícil fer-se un 
espai en l’àmbit de la comunicació. 
Exercir el periodisme a l’Anoia m’ha permès 
conèixer persones excepcionals a les quals 
dec molt. També he conegut gentota poc 
recomanable, alguns dels quals intentaren 
foragitar-me de la professió amb pressions 
físiques i demandes judicials que, sortosa-
ment, vaig guanyar sempre.... no sense dei-
xar-hi en costos, una part de l’herència que 
ja no podré deixar als meus �lls. També vaig 

patir l’incendi intencionat d’un vehicle de la 
meva propietat, instat per alguns que des de 
la impunitat que els donava ser part de l’ad-
ministració local d’Igualada, no tol.leraven 
que a les pàgines de La Veu possessim “llum 
a la foscor” de les seves maniobres brutes. 
D’aquest i d’altres temes igualment polèmics 
i escandalosos haurè de trobar el temps i les 
ganes d’escriure’ls perquè avui no toca. Avui 
es dia de celebrar l’aniversari d’aquest mitjà, 
al qual no és que li degui molt, es que li dec 
tot.
Gràcies a La Veu i a tots vosaltres lectors, 
que la feu possible. Que sigui per molts i 
molts anys. 
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Participes dels actes de la Festa Major o aprofites 
per marxar fora?

Participo 56% Marxo 44%
Cada setmana tenim 

una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 

de la setmana

JAUME SINGLA
@jaumesingla
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EUDALD CARBONELL I L’ABRIC ROMANÍ

L’antropòleg i arqueòleg Eudald Carbonell, que cada estiu fa una 
bona estada a l’Abric Romaní de Capellades, ens ha tornat a sor-
prendre aquest any amb troballes espectaculars sobre els nostres 
orígens.

EL PERSONATGE DE LA SETMANA

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

ARRAN DE L’INCENDI 
D’UNA BOTIGA
Jordi Martínez (E-Lowing)

Ens feia molta il·lusió inaugurar aquest 
nou projecte l’1 de setembre, però un 
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incendi al nou local no ens permetrà 
fer-ho.
És un cop dur, però la nostra il·lusió i 
motivació segueix més intacte que mai.
Volem fer un agraïment especial a 
les dotacions de bombers i a totes les 

veïnes i veïns que s’han acostat per 
oferir la seva ajuda.
Tornarem aviat i ho farem més forts 
que mai.
Tindreu notícies aviat de la nova 
data d’inauguració, on, de nou, us hi 

esperarem amb totes les novetats i 
sorpreses que tenim preparades.
Apostem per la mobilitat sostenible 
i un nou camí per cuidar el planeta.
Gràcies per les vostres mostres de 
suport.

Visc en un barri majoritàri-
ament castellanoparlant. 
Vaig enxampar l’inici de la 
immersió lingüística a l’es-

cola, les classes del nou idioma i l’adap-
tació amb què els meus companys i jo 
vam aprendre a escriure aquella llen-
gua que, com en el meu cas, només es 
parlava a casa i en certs àmbits fami-
liars i d’amistat. Tot i això, recordo la 
mare alliçonant-me sobre la necessitat 
de passar-me al castellà sempre que 
algú m’ho demanés amb l’argument de 
la bona educació que amagava un cert 
sentiment de derrota i d’acceptació da-
vant el pes que representava una llen-
gua parlada per centenars de milions 
de persones arreu del món. Era allò de 
fer-ho fàcil, de no buscar raons on no 
n’hi havia i de creure que el més impor-
tant era entendre’s, fos al preu que fos, 
encara que aquest preu signi�qués re-
nunciar una vegada i una altra a comu-
nicar-me en un idioma que, per molt 
minoritari que fos, era el meu. 
Al pati jugàvem en castellà, a la tele 
es veia la programació en castellà, als 
comerços s’atenia en castellà i els do-
cuments o�cials es redactaven en cas-
tellà. En tot cas, però, mai em vaig sen-

La mala educació

TERESA MÁRQUEZ

Encara que sembli una 
bestiesa, ens avisa un 
dels nostres amables 
lectors, que “s’ha vist a 
caure tres persones en 
aquest indret de la foto-
grafia, jo una d’elles”. 
L’anomalia que veieu es 
troba a la Plaça de Cal 
Font, en sortir del carrer 
St. Magí, al costat de les 
escales de l’aparcament 
soterrani. Convindria 
arreglar-ho i evitar més 
caigudes.

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

tir desplaçada ni assenyalada perquè 
la meva realitat no era la majoritària. 
Simplement canviava i m’adaptava a 
l’escenari que em tocava viure assu-
mint una normalitat que amb els anys 
he vist que no ho era tant. No ho era 
perquè no recordo haver exigit mai a 
ningú que se m’adrecés en català per-
què no l’entenia, encara que sabés del 

cert que aquella persona feia anys i 
panys que vivia a Catalunya. 
Estava, llavors, convençuda que la 
meva capacitat per comunicar-me en 
dues llengües pesava més que la seva 
per esforçar-se a entendre’m. Fins i tot 
hi havia un punt d’orgull en la meva 
actitud i el convenciment que aquell 
era l’únic camí.

Continuo vivint en un barri majori-
tàriament castellanoparlant i, �ns ara, 
ningú no m’ha fet canviar de llengua 
amb l’excusa que no sap parlar català. 
L’escenari és el mateix, però la meva 
actitud és una altra. Avantposo la 
meva llengua a la facilitat per comuni-
car-me i, de moment, me’n surto força 
bé. Digueu-me maleducada. 
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Pere Camps, regidor de Cultura: “Hem programat 
una Festa Major pensant en tothom”
CRISTINA ROMA

Pere Camps Oviedo, re-
gidor de Cultura de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada, encara la Festa Major 
d’aquest 2022 amb renovada 
il·lusió després de dos anys 
molt complicats. L’any 2020 es 
va haver de suspendre la Festa 
Major igualadina a causa de la 
pandèmia de covid-19 i l’any 
passat, el 2021 es va dur a ter-
me amb un format molt reduït 
i unes mesures sanitàries im-
portants. Aquest 2022, però, la 
festa gran igualadina torna en 
plena forma, amb actes per a 
tothom, preparats amb tota la 
il·lusió.

Enguany, després de dos 
anys molt complicats, Igua-
lada podrà celebrar una Fes-
ta Major com cal. L’heu pre-
parada amb molta il·lusió?
L’hem preparada amb  mol-
tíssima il·lusió, perquè des 
del 2019 que no fem una 
Festa Major com Déu mana. 
Aquest any podem tornar 
al carrer, amb tots els actes 
oberts per a tothom i estem 
molt contents. 

Hi ha programats 130 actes. 
Quins es podrien destacar 
especialment?
Ens fan molta il·lusió petites 
mostres concretes com és la 
conferència institucional, que 
anirà a càrrec del Dr. Josep 
Maria Torras Ribé, que serà 
un acte molt interessant on 
es parlarà de quan Iguala-
da va deixar de dependre de 
Sant Cugat del Vallès, fet del 
qual en farà 400 anys: el 1622 
Igualada va pagar 3000 lliu-

res al monestir de Sant Cu-
gat, del qual n’era sufragània, 
i d’aquesta manera passava 
a dependre de l’autoritat del 
Rei i del Batlle. 
També m’agradaria destacar 
la producció teatral que fa 
l’Ateneu, La corte del Faraón, 
que serà un esdeveniment de 
ciutat i per a la ciutat, perquè 
tots els coreògrafs, músics, 
escenògrafs, cantants, ba-
llarins... tots són igualadins. 
Explica una anècdota histò-
rica sobre aquesta sarsuela, 
que en l’època en què es va 
estrenar estava molt vigilada 
per la censura. L’any 1910 a 
Igualada ho tenien tot a punt 
per fer l’obra a l’Ateneu i les 
autoritats eclesiàstiques van 
impedir-ho i el curiós de tot 
plegat, és que al cap de només 
dos anys la sarsuela es va fer 
al Cercle Mercantil. L’obra 
que es podrà veure per la Fes-
ta major, amb text creat per 
Pep Farrés, és en català i les 
peces musicals, originals, són 
en castellà.
Podríem destacar moltes més 
activitats: el concert del grup 
de versions Di-versiones, que 
tancava el dia de Sant Barto-
meu, o bé el concert de la Pe-
gatina; també l’exposició del 
Bas, impressor igualadí, que 
està ubicada a la Biblioteca.
L’Estampa del Sant d’aquest 
any és del Roger Costa, un 
dissenyador molt jove, que ha 
fet una estampa molt creativa 
i original.

Una de les activitats que 
es fan cada any i que tenen 
molt èxit són les visites guia-
des i aquest any són d’alça-
da...
Són unes visites guiades espe-
cials, a diversos terrats de la 
ciutat, això fa que no siguin 
fàcils perquè hi ha cases sense 
ascensor. Comencen a l’Ajun-
tament i s’acaben a Cal Rou-
re. També es podrà visitar Cal 
Maco, que serà l’alberg muni-
cipal i l’O�cina de Turisme, 
i des del seu terrat hi ha una 

vista inèdita de les teulades 
del barri del Rec.

Igualada és enguany Capital 
de la Cultura Catalana. Ha 
in�uït aquest fet a l’hora de 
programa actes?
La programació de la Festa 
Major ja és de per si molt àm-
plia, on s’integren moltes de 
les entitats igualadines, tant 
tradicionals com populars. 
D’activitats especialment pro-
gramades per la Capitalitat, 
podem destacar la inaugura-
ció d’una nova petita bibliote-
ca lliure, en aquesta ocasió al 
barri de Sant Agustí. Aques-

tes petites biblioteques als 
barris estan donant uns molt 
bon resultats perquè la gent 
les està utilitzant molt. I l’al-
tre acte inclòs a la Capitalitat 
són els Diàlegs Capitals, que 
en  aquesta ocasió han anat a 
càrrec de dos antropòlegs: en 
Manuel Delgado i la igualadi-

na resident a Irlanda, Maria 
Àngels Trias. 

Hi ha alguna novetat en el 
format de Festa Major d’en-
gany?
Durant la Festa Major es farà 
un homenatge a Manel Caro 
en el Rrrrec Festival. Tam-
bé podem destacar l’Street 
Battle Show i l’Street Sessions 
Show, un esdeveniment 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’exhibició de 

“M’agradaria destacar 
el projecte teatral que 
ha preparat l’Ateneu, 
La Corte del Faraón, 

que s’estrenarà aquests 
dies de Festa Major”

“Aquest any podrem 
tornar a fer la Festa 

al carrer, amb tots els 
actes oberts a tothom, 

com no ho féiem 
des del 2019”

aparells de fitness

btt

Carretera
Bmx infantils

e-bikes
Urbanes



C/ Alemanya, 24 - Polígon Industrial Les Comes - 08700 IGUALADA - Tel. 93 803 58 84 - dani.espaipintura@gmail.com

break dance, photocall, sorte-
jos i més sorpreses que faran 
que durant nou hores segui-
des al Parc Central hi hagi 
música urbana. 
També podem anunciar que 
el castell de focs es trasllada al 
camp de futbol de les Comes, 
on ja s’havia fet fa uns anys i 
s’habilitaran autobusos per-
què tothom hi pugui accedir.

Els actes de la Collon@ada 
es traslladen, �ns dijous, al 
pati del Museu. És la respos-
ta a les queixes dels veïns?
Sí, creiem que no era adient 
que els veïns de la plaça Pius 
XII tinguessin tants dies se-
guits de soroll i vam creure 
que és el millor. A partir de 
divendres ja es faran els actes 
habituals a la plaça Pius XII.

Com es troba la relació en-
tre les associacions i entitats 
i l’Ajuntament?
Penso que va ser Pedrolo qui 

va dir que la cultura es man-
té ferma i activa gràcies a la 
polèmica que porta i si no hi 
hagués aquesta mica de po-
lèmica, que de fet són punts 
de vista diferents, potser no 
seria tan enriquidor tot ple-
gat. I al �nal es fan gairebé 
tots els actes que es demanen 
i sempre intentem que hi hagi 
una entesa. 
Sobre el fet que des de la FES-
THI es reclama que el dia de 
Sant Bartomeu sigui festiu, 
pensem que si la majoria 
d’igualadins no ho demanen 
és perquè ja troben bé els tres 
dies festius seguits que té des 
de fa molts anys la Festa Ma-

jor d’Igualada. Hem arribat 
però a l’entesa que el dia de 
Sant Bartomeu, el 24 d’agost, 
sempre s’escaigui dins la set-
mana llarga d’actes festama-
joners. I és durant el Dia de 
Sant Bartomeu quan es fa la 
Pasacalle, el trasllat del Sant, 
les Dianes...
Amb els de la Coll@nada, 
també tenim l’entesa que mal-
grat que hagin decidit no re-
bre cap subvenció sí que se’ls 
ajuda en tots els temes d’es-
pais, logística, tancaments...
Personalment penso que les 
aportacions que fan les enti-
tats i associacions a la Festa 
Major de la ciutat han estat  
i són importants perquè els 
igualadins vulguin gaudir-la i 
tinguin ganes que arribin els 
dies de festa gran.

El periodista Quim Mora-
les serà el pregoner d’aquest 
any. Per què ha estat ell l’es-
collit?
En primer lloc pel vincle que 
té amb Igualada i per l’altre 
perquè hem pensat que és 
una persona que aporta una 
frescor, un enginy... i serà un 
valor afegit a la nostra Festa 
Major. Ell s’estima molt Igua-
lada, hi té vincles familiars -la 
seva família política- i coneix 
molt la ciutat. Serà un pregó 
dels de sempre, des de dalt 
del balcó de la casa gran i en 
acabar es farà una activitat de 
circ. Com a novetat d’aquest 
any també hem creat uns 
nous domassos, que ja des de 
mitjans de juliol es van posar 
a disposició de les famílies 
igualadines perquè els dies de 

la Festa Major llueixen a tots 
els balcons.

També tornen aquest any 
les Barraques al Rec. El for-
mat és el mateix del que ja es 
feia?
Sí, i ja des del 2018 ja vam 
aconseguir dotar de més es-
pai perquè les barraques no 
estiguessin tan juntes i hi ha-
gués més seguretat. S’hi farà 
el Tast al Rec, el Rrrrec Fes-
tival i l’Igualada Rock City. 
El dissabte 27, dins del Rrr-
rec Festival es fa una jornada 
d’homenatge a Manel Caro 
en el 10è aniversari de la seva 
mort. Manel Caro va ser un 
dels impulsors del barri del 
Rec i del Festival.

(Continua a la pàg. 10)

“Les aportacions que 
fan les associacions i 
les entitats a la Festa 

Major són claus perquè 
els igualadins tinguin 

ganes de gaudir-la”
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FIDEL SERRA
c/ Nou, 10 

93 803 16 62

CONFITERIA CLOSA
C/ Argent, 23 

93 803 16 23 · 93 805 58 89
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OSCAR PASTISSER
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Av. Europa, 7-9 · 93 804 13 14   

Pastisseries adherides a: 
gemidepastisseria.cat
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Av. Barcelona, 22 · 93 803 29 13 
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Pastisseries adherides a: 
gemidepastisseria.cat
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POSTRES DE PASTISSERIA!

PER FESTA MAJOR,
POSTRES DE PASTISSERIA!



Com es preveu treballar tot 
el tema de seguretat pública 
per tenir una Festa Major 
lliure d’agressions?
Hi haurà més efectius de 
la Policia Local patrullant 
durant tots els dies de Fes-
ta Major; en els concerts, a 
més a més hi haurà seguretat 
contractada i també tornem 
a disposar dels Punts Liles 
en diversos espais i alguns 
d’itinerants.

Des de FESTHI es va de-
manar sortir dels espais de 
sempre i arribar a altres 
llocs de la ciutat, però ve-
ient el programa, es conti-
nuen fent els actes als llocs 
habituals.
La FESTHI ho va suggerir i 
ells mateixos són els primers 
en fer-ho, perquè les Dianes 
comencen en diversos punts 
de la ciutat.

Fora de la Festa Major, des de 
l’Ajuntament hem procurat 
també obrir actes a altres es-
pais de la ciutat que no siguin 
el centre. La Trobada de Dia-
bles que es va fer a principis 
de juliol es va repartir pels di-
ferents barris així com també 
el cicle de concerts Music On 
que ha tingut bona acollida. 
L’Anòlia es va celebrar al Parc 
de l’Estació Vella, on ja s’ha-
via celebrat anys enrere.
Ara bé, per la Festa major, 
hi ha actes que és molt difí-
cil treure’ls del centre de la 
ciutat.

“Els gairebé vuit anys 
que fa que soc regidor 
de Cultura han estat 
una experiència molt 
enriquidora i emocio-

nant per a mi”

I per últim, quina valoració 
fas dels gairebé vuit anys en 
què has estat al capdavant de 
la regidoria de Cultura?
Ha estat i és una experiència 
molt enriquidora, he pogut 
conèixer les entitats igua-
ladines, veure per dins tota 
l’organització de molts esde-
veniments culturals i de l’Ajun-
tament, valorar la capacitat de 
treball que té la gent. Valoro 
molt l’oportunitat que he tin-
gut de viure i conèixer, d’apren-
dre... He pogut participar de 
totes les manifestacions cultu-
rals que s’han fet a Igualada.
Ha estat molt emocionant tot 
el procés d’organització de la 
Capitalitat de la Cultura Cata-
lana, i per mi, aquests vuit anys 
acabar-los amb aquesta �ta és 
un premi especial.
L’equip humà amb el qual tre-
ballo és espectacular, i hem 
gaudit molt tots plegats.

Si s’esdevingués, t’agrada-
ria continuar sent regidor 
de Cultura?
Mira, ara no vull pensar en 
això. D’aquí al maig de l’any 
que ve encara queda molta 
feina per fer: una trobada de 
bèsties al novembre, una tro-
bada gegantera, la trobada 
dels Reis d’Igualada, la clau-

sura de l’any de Capitalitat... 
Estem preparant ja concerts 
per a l’any que ve, el Fine-
Art, els Reis... hi ha moltes 
coses per fer.
Per últim, vull desitjar que 
els igualadins, anoiencs i 
tots aquells que venen de 
fora es facin seva la Festa i 
la gaudeixin.
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Especialistes en implants dentals
i cirurgia oral

No tanquem 
per vacances!

Bona 
Festa Major!



C. Soledat, 9 Pral. - Igualada | 654 716 287 (hores convingudes)

Centre Adonai
millora la teva qualitat de vida!

Quiromassatge
Massatge TNDR
Massatge esportiu
Reflexologia podal
Flors de Bach
Hipnosi
Reiki

Connexions i accessoris d’àudio, vídeo, TV, satèl·lit,
informàtica i càmeres de vigilància

Fem claus de cotxe

PERRUQUERS

Carlos i Lali

Carrer Sant Magí 67, 
cantonada amb Passeig Verdaguer, Igualada

938 04 14 18
       perfils_perruquers

Banys i Cuines

Mides, projectes i 
pressupost sense 
compromís. 

Nord
c/Piera, 4 
Igualada

93 804 94 47

Ens encarreguem 
de tot, materials

 i feines

Centre
Pl. Espanya.3
Igualada
93 803 11 16

c/ Tecnologies, 6
pol. ind. pla de les Gavarreres

08711 Òdena

Botiga Òdena

Botigues Igualada
c/ Òdena, 13

08700 Igualada
c/ Prats de Rei, 4
08700 Igualada

93 803 23 68
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Us desitgem
bona Festa Major!

Descarrega’t l’app 
de MasatsTG DX!
Informa’t dels horaris i l’estat
del servei en temps real.

masatstransportgruptgdirexis_masats



Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
Miquel Caro 639 34 54 78 · Josep Caro 630 09 78 78

estilllar@yahoo.es · www.estil-llar.cat

Us desitgem bona Festa Major!

DIVENDRES 26 D’AGOST

10h Visites guiades. Els ter-
rats d’Igualada, més a prop 
del cel.  
Places limitades. Cal portar 
calçat per caminar i càmera 
de fotos!
Entrades per internet a www.
tiquetsigualada.cat
Lloc de sortida: Ajuntament 
d’Igualada 
Ruta no apta per a persones 
amb mobilitat reduïda.

12h Inauguració de la Peti-
ta Biblioteca Lliure del barri 
de Sant Agustí amb la Petita 
Festa.
A càrrec de Pitus i Gil Robert. 
Espectacle familiar partici-
patiu amb contes de pols de 
lluna i cançons. Tots esdevin-
drem balladors i cantadors i 
la plaça es vestirà de festa. Per 
participar-hi com a músics i 
rebre les partitures, escriviu a 
cocatast@gmail.com
Ho organitza: Ajuntament 
d’Igualada - Biblioteca Central

A la plaça Catarineu

12h Visita guiada a l’expo-
sició Visions del disseny: 
com ho fèiem i com ho fem 
a l’Anoia.
Una exposició sobre el dis-
seny contemporani a la co-
marca de l’Anoia i el seu futur, 
en diàleg amb objectes de la 
col·lecció del Museu. A càrrec 
de Disseny=Igualada
A la sala d’exposicions per-
manents del Museu de la Pell

16.15h Els gegants visiten la 
gent gran
Visites festives a les residènci-
es per a la gent gran, a càrrec 
dels Petits Diables d’Igualada 
amb el Drac Bufarot; el Tonet 
i la Conxita juntament amb 
els seus �lls, la Pia i el Tomeu; 
el Bisbalet, la Cinta i els Cap-
grossos Carme i Caterina, 
acompanyats dels músics de 
les diferents entitats.
Amb l’Associació Cultu-
ral Dessota, Petits Diables 
d’Igualada i la Colla Gegante-

ra del Bisbalet
Al Centre de dia Montserrat, 
Residència Igualada i Resi-
dència Colisée

19h Obertura de la �ra 
d’atraccions
Instal·lada a la part frontal 
de l’av. Catalunya i carrer 
de França, a continuació del 
Parc Central, �ns al 29 d’agost

19h Concert de gralles amb 
el Grup de Grallers els Pel-
forts i el grup Canya d’Or
Ho coordina: Aula de Mú-
sica Tradicional de l’Anoia 
(AMTA)
A la plaça de l’Ajuntament

19h La corte del faraón
Adaptació de la coneguda 
sarsuela que l’Ateneu Igua-

ladí ha preparat per celebrar 
la Festa Major 2022 i la Capi-
talitat de la Cultura Catalana 
2022.
15 €
Al Teatre Municipal l’Ateneu

21h Tast al rec – Barraques
Vine a sopar amb les tapes i 
tastets gastronòmics que ens 
proposen les diferents barra-
ques amb preus a partir de 2 
€. Les barraques 2022 estan 
gestionades per: Anoia Rugby 
Club, Associació Gats Iguala-
da, Associació Manel Caro, 
Associació Rock City, Adop-
tagat Igualada, Rec on �re, 
So�ball Club Igualada, Street 
Sessions Show, Unión Depor-
tiva Montserrat d’Igualada. 
Fins a les 6h.
Al carrer Dr. Joan Mercader

Tots els actes del cap de setmana gran de la Festa Major
22h Concert de Los Diablos
Los Diablos  és un grup de 
música pop amb més de 50 
anys sobre l’escenari. Aquest 
2022 celebren els 52 anys del 
seu ja mitic “Un rayo de sol”, 
els 51 de “Fin de semana”, els 
50 de “Oh Oh July”, i així anar 
seguint.  Una nit per gaudir 
amb les cançons d’una vida.
A la plaça de Cal Font

23h 9è RRRREC
 Festival (km. 0)
Les propostes de �ings & 
Flowers obriran la nit pre-
sentant el disc “Semprevi-
va”; Psychodrome (0.30 h) 
portarà a dalt de l’escenari el 
seu segon llarg, “La In�nidad 
del Mundo”; (02 h) la banda 
d’electropop Projecte Na! pre-
sentarà el seu treball inèdit; i 



Cuidado 

para toda tu
familia

Especialistas en:

Odontología general
Periodoncia
Estética
Ortodoncia
Implantes
Odontopediatría
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la sessió a sis mans dels �e 
Forest Shotgun Motorcycle 
(3.30 h) tancarà la nit del di-
vendres.
Al carrer Dr. Joan Mercader. 
Zona de barraques.

23h Concert de La Pegatina 
La banda de Montcada i Rei-
xac presenta el seu nou es-
pectacle “Hacia otra parte”. 
També sonaran les cançons 
més conegudes del grup com 
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“Maricarmen” i “Lloverá y 
yo veré”, i  també alguns dels 
seus darrers èxits com “Y Vo-
lar” o “Down for love”. Serà 
impossible deixar de ballar.
Al Parc Central 

DISSABTE 27 D’AGOST

9.45h Els gegants visiten a la 
Gent Gran
Visites festives a les residènci-
es per a la gent gran, a càrrec 

dels Petits Diables d’Igualada 
amb el Drac Bufarot; els Di-
ables d’Igualada amb el Drac 
d’Igualada; els Petits Gegants 
d’Igualada, els gegantons Pia 
i Tomeu i els Nanos d’Iguala-
da, acompanyats pels grallers 
del Mal Llamp d‘Igualada i 
Gegants del barri de Xauxa 
acompanyats dels musics del 
barri.
Amb l’Associació Cultu-
ral Dessota, Petits Diables 

d’Igualada, el Grup Mal 
Llamp, Diables d’Igualada  i 
la Colla Gegantera del Barri 
de Xauxa.
A la Llar del Sant Crist, Pare 
Vilaseca i Fundació Sanitària 
Sant Josep

10h Visites guiades. Els ter-
rats d’Igualada, més a prop 
del cel.  
Places limitades. Cal portar 
calçat per caminar i càmera 
de fotos!
Entrades per internet a www.
tiquetsigualada.cat
Lloc de sortida: Ajuntament 
d’Igualada 
Ruta no apta per a persones 
amb mobilitat reduïda.

10h  Campionat de Tennis 
Taula – Torneig de veterans
Torneig per a majors de 40 
anys i diferents categories: 
afeccionats i federats �ns a 3a 
nacional. 
Places limitades: 40 jugadors
Ho organitza: Club Ping Pong 
Igualada
Al pavelló nou de les Comes

10h Partides ràpides d’Es-
cacs Festa Major
Partides ràpides d’escacs a 3 
minuts més 2 segons d’incre-
ment per jugada (8 rondes).

Inscripcions gratuïtes �ns di-
jous dia 25 d’agost a les 14 h al 
Servei d’Esports Ajuntament 
d’Igualada (938054210)
Ho organitza: Club Escacs 
Igualada
Al vestíbul de l’Ateneu Igua-
ladí

16h 2n Torneig Obert de 
Tennis Taula 
“Ciutat d’Igualada
Torneig per a federats que 
hagin jugat màxim a 2a na-
cional durant la temporada 
2021-2022.
Places limitades: 40 jugadors.
Ho organitza: Club Ping Pong 
Igualada
Al pavelló nou de Les Comes

18h Partit de futbol AVI Ve-
terans de Festa Major, amb 
rival a concretar.
Ho organitza: Agrupació  Ve-
terans d’Igualada
Al camp 2 de Les Comes
Persona de contacte 

18 h Partit de futbol 
de Festa Major
Partit del 1er equip femení 
amb rival a concretar.
Organitza Club Futbol Iguala-
da.Al camp 1 de Les Comes
18h Cercavila Tradicional
Els Voladors, Trabucai-
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C/Sant Magí, 2, 2n-2a - Edi�ci Central
08700 IGUALADA
barogalvez@icab.cat

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

res d’Igualada; Drac Bufa-
rot amb els Petits Diables 
i els Pixapólvora d’Iguala-
da; els Petits Mal Llamp; el 
Drac d’Igualada, la Víbria 
Jove d’Igualada i els Di-
ables d’Igualada; el Drac 
Mal Llamp, el Flameus, la 
Mantícora Voraxcis i el di-
ables del Mal Llamp d‘Igua-
lada; Agrupació Folklòrica 
amb el Galop de la Gitana, 
acompanyats dels Grallers 
de Sitges; els Moixiganguers 
d’Igualada amb els Grillats 
morats; el Bisbalet, la Cin-
ta i els Capgrossos Carme i 
Caterina, acompanyats dels 
Grallers del Bisbalet; els 
Gegants del barri de Xauxa 
acompanyats del grup de 
grallers Els Pelforts; Nanos 
d’Igualada acompanyat per 

grallers i tabals de Capella-
des, els Capgrossos amb els 
Músics de Dessota i els Pe-
tits Gegants de la Ciutat amb 
els seus músics; els Gegan-
tons Pia i Tomeu, la Conxita 
i el Tonet amb els Grallers 
d’Igualada; els Gegants de la 
Ciutat amb els seus músics; 
l’Àliga d’Igualada, acompa-
nyada pels seus músics; Ball 
de Gitanes amb els músics 
MÚSX, Bitrac Dansa amb el 
Ball de Cercolets d’Igualada, 
amb els Grallers de Santa 
Madrona.
Exhibició dels diferents balls 
i grups de foc i imatgeria en 
arribar a la plaça. Amb Ball 
de celebració dels Gegants 
del Barri de la Font-Vella.
Presentacions a càrrec del 
Salero i el Saleret i celebra-

ció dels 15è aniversari de 
l’Associació cultural Dessota 
i el 20è aniversari de la Colla 
Gegantera del Bisbalet.
Ho coordina: Associació 
Cultural Dessota i els Dia-
bles d’Igualada amb la col·la-
boració de la resta d’entitats 
participants.
L’Associació Cultural Dessota 
gestiona la imatgeria munici-
pal sense foc. 
Recorregut: plaça de l’Ajunta-
ment, plaça de Pius XII, carrer 
de Custiol, rambla de Sant Isi-
dre, carrer de Garcia Fossas, 
plaça de la Creu, carrer de l’Ar-
gent, plaça de l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recoma-
nacions per un correfoc segur)

19h Partit d’Hoquei Patins 
de Festa Major

Partit d’hoquei patins Iguala-
da HC - Girona CH
Ho organitza: Igualada Ho-

quei Club
Al pavelló d’hoquei de les 
Comes

19h Jornada Festiva a l’Espai 
Creatiu La MaCa #10anys-
ManelCaro
Jornada en record a Ma-
nel Caro, activista igualadí i 
ferm defensor del patrimoni 
industrial del barri del Rec, 
que comptarà amb activitats 
artístiques i musicals a La 
MaCa, seu de l’associació Ma-
nel Caro.
Ho organitza: Associació Ma-
nel Caro
A La MaCa, c. St. Antoni de 
Baix, 33

19h La corte del Faraón
Adaptació de la coneguda 
sarsuela que l’Ateneu Igua-
ladí ha preparat per celebrar 
la Festa Major 2022 i la Capi-
talitat de la Cultura Catalana 
2022.
15 €

Al Teatre Municipal l’Ateneu
20h Partit de futbol UE 
Montserrat de Festa Major, 

Memorial Dr.Botet. Trofeu 
Ciutat Igualada.
Ho organitza: Unió Deporti-
va Montserrat
Al camp de futbol de Les Co-
mes 1

22h Versots i Ball parlat del 
ball de Diables d’Igualada
A càrrec dels Diables d’Igua-
lada
A la plaça de l’Ajuntament. 
Acte amb foc 

22h Concert de Las Karamba
Mescla multicultural entre 
Veneçuela, Cuba, Argenti-
na, Panamà i Catalunya. Una 
banda amb un estil musical 
on es reconeix el son, el txa-
txa-txa, la salsa, la timba i 
la música urbana, des d’una 
perspectiva social femenina.
A la plaça de Cal Font

22.45h Festival Igualada 
Rock City’22
El rock progressiu dels barce-



Tens un familiar que necessita ajuda?
El Servei d’Atenció a Domicili del CSSI t’ajudarà 

Ajuda a la llar

Realització de compres 
i/o cuinat d’aliments

Rentat i repàs de la roba

Ajuda a la persona

Aixecar del llit i/o enllitar, 
mobilitat en el domicili

Ajuda en la higiene personal 

Supervisió de la 
medicació prescrita

Acompanyament de 
gestions mèdiques 

Ajuda en la ingesta d’aliments, 

i control d’hàbits 

Suport i companyia en 
situacions de solitud

Ajuda socioeducativa

Atenció i cura dels menors 
a la llar i en acompanyaments 
a centres escolars, sanitaris, 
tràmits, oci, etc.

Suport en l'organització 
econòmica o de la llar

Fomentar estils de vida 
saludables i actius

Truca al 93 804 5515 o envia un correu a sad@cssi.cat www.cssi.cat  ·  93 804 55 15

Necessites plaça en una
residència de gent gran?

La Residència Pare Vilaseca d’Igualada ofereix places públi-
ques i privades per a persones grans vàlides o amb diferents 
nivells de dependència en cinc unitats de convivència 
diferenciades.

Seguim el model d’atenció centrada en la persona, atenent 
les preferències de cada resident, per donar un servei de 
màxima qualitat.

Disposem de servei d’infermeria i metge propi, i 75 auxiliars de 
geriatria, així com un equip multidisciplinari composat per 
fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, dietista, neurologo-
peda, psicòloga, educadores i treballadores socials.

Comptem amb múltiples jardins equipats amb aparells on els 
nostres residents poden practicar exercicis, tallers d’horticultu-
ra, zones de passeig i lectura, un parc infantil pels visitants, i 
una gran sala polivalent.

Oferim, sense cost addicional, sessions d’estimulació Sensorial 
a la nova Sala Snoezelen, teràpies amb gossos i sessions de 
fisioteràpia al gimnàs i al nou parc de salut instal·lat al jardí.

lonins Exxasens us faran viat-
jar �ns a l’espai exterior sense 
moure-us d’Igualada; (23.45 
h) �e Electric Alley porta-
ran el seu rock dels 70 i 80 en 
forma de “Hurricane”, el seu 
darrer treball; (00.45 h) els 
energics Ktulu, presents a la 
BSO de El día de la Bestia, us 
faran vibrar amb el seu metal 
industrial; (02 h) i la banda 
de punk-rock Crim portaran 
el seu aclamat “Pare Nostre 
que Esteu a l’Infern” a l’esce-
nari de l’IRC.
Horaris subjectes a canvis 
d’última hora.
Al carrer Dr. Joan Mercader. 
Zona de barraques.

00 h Barraques 
Fins a les 7 h
Al carrer Dr. Joan Mercader

00h Concert 
Lágrimas de Sangre
També coneguts per les sigles 
LDS, és un dels grups de rap 
líders a nivell nacional i refe-
rents en l’escena hip-hop: dos 
discos d’or i dos de platí ho 
con�rmen, més de 130 mili-
ons de reproduccions a Spo-
tify i més de 400 mil oients 
mensuals. Recentment han 
llançat el seu quart àlbum, 
“Armónico Desorden”.

Al Parc Central

2 h We are the ones
La millor música urbana del 
moment i els clàssics del reg-
gaeton de tota la vida, de la 
mà dels himnes de l’electrò-
nica per deixar-nos la veu, a 
càrrec dels DJ’s We Are �e 
Ones.
Fins a les 4h.
Al Parc Central 

DIUMENGE 28 D’AGOST

8h Diana
A càrrec dels Grillats morats, 
grallers dels Moixiganguers 
d’Igualada, amb la participa-
ció de grallers d’aquí i d’arreu.
Recorregut: plaça de l’Ajunta-
ment, carrer de l’Argent, pla-
ça de la Creu, carrer de Sant 
Simplici, plaça de Sant Joan, 
travessia del Vallès, rambla 
Nova, carrer de Santa Cateri-
na, carrer de l’Aurora, carrer 
de Sant Magí, rambla de Sant 
Isidre.
Ho coordina: Moixiganguers 
d’Igualada.
Pel nucli antic de la ciutat

9h Torneig de Petanca 
de Festa Major
Partits entre diferents juga-
dors i socis del Club

Ho organitza: Petanca Fàtima 
2013
A les pistes de petanca del 
parc de Valldaura

9h 1a Trobada Vesponges 
Scooter Club
Concentració de vespes i 
motos clàssiques, amb ruta 
inclosa per la Conca d’Òde-
na. Els vehicles s’exposaran a 
Cal Font abans i després de la 
ruta. Fins les 14 h.

Ho organitza: Vespogenes 
Scooter Club.
A la plaça de Cal Font

9.30h Cercavila d’Anada a O�ci
Els voladors, Trabucaires 
d’Igualada; el Drac d’Iguala-
da, la Víbria d’Igualada i els 
Diables d’Igualada; el Ball 
de Sant Miquel i els Diables, 
d’Igualada; la Conxita Teixi-
dora; en Tonet Blanquer; els 
Gegants del barri de Xau-

xa acompanyats del grup de 
grallers Els Pelforts; els Ge-
gants de la Ciutat amb els 
Músics de Dessota; l‘Àliga 
d’Igualada; el Ball de Cer-
colets d’Igualada; el Ball de 
Pastorets d’Igualada; el Ball 
de Bastons d’Igualada; el Ta-
bal de la Patera; els portants 
d’honor del Sant; el Penó de 
la Ciutat amb els portadors 
d’enguany, l’Antic Gremi de 
Traginers d’Igualada; el Sa-
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689324247
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08700 IGUALADA Barcelona
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Us desitgem una

Bona
Festa Major!

Des de 1800
6 generacions 
al vostre servei

i  f
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lero i el Saleret de la ciutat; 
les autoritats i la corporació 
municipal.
Ho coordina: Associació Cul-
tural Dessota.
Hi col·labora: FESTHI
L’Associació Cultural Dessota 
és l’entitat gestora de la imat-
geria municipal sense foc.
Recorregut: rambla de Sant 
Isidre, carrer de Custiol, pla-
ça del Pilar, carrer del Born, 
plaça de l’Ajuntament, carrer 
de Santa Maria i plaça del 
Bruc. 
Acte amb foc (vegeu recoma-
nacions per als actes amb foc)

10h La Festa Major del Rugbi
Trobada de rugbi amb un club 
convidat on hi haurà partits 
de rugbi de les diferents cate-
gories i un espai amb activi-
tats i jocs infantils obert a tot 
el públic (es recomana portar 
banyador i roba de recanvi).
Ho organitza: Anoia Rugby 
Club
Al camp de futbol de Les Co-
mes 1
10h XX Campionat 
de Bitlles Catalanes entre 
clubs de Catalunya
Ho organitza: Club Bitlles 
Igualada
Al camp de bitlles del polies-

portiu Les Comes (davant de 
la piscina coberta)

10h O�ci Solemne en honor 
a Sant Bartomeu 
Presidit pel Mn. Eduard Flo-
res, rector “in solidum” de la 
parròquia Santa Maria i farà 
l’homilia el P. Andreu Trilla 
escolapi. Amb la participa-
ció del Cor d’homes d’Igua-
lada. A l’ofertori tindrà lloc 
el ball de l’àliga de la ciutat, 
amb l’acompanyament mu-
sical d’orgue i dues tenores, 
interpretades per Olga Torra 
i M. Antònia Pujol, sota la di-
recció de Concepció Ramió. 
Després del cant �nal dels 
goigs, el Ball de Bastons farà 
el ball d’acatament al sant.
A la Basílica de Santa Maria
A la sortida, es farà el lliu-
rament de l’ESTAMPA DE 
SANT BARTOMEU, obra de 
l’artista igualadí Roger Costa 
Campos, per part de mem-
bres d’entitats de cultura po-
pular i tradicional i vincula-
des a la festa. 
Seguidament, TRADICIO-
NALS ESPADATS a càrrec 
dels Moixiganguers d’Igua-
lada amb els Grillats morats. 
REPIC DE CAMPANES des 
de la Basílica i CERCAVILA 

D’ENTRADA A PLAÇA del 
seguici popular.
Recorregut: plaça del 
Bruc, carrer de Santa Ma-
ria i plaça de l‘Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu recoma-
nacions per als actes amb foc)

12.15h Inici de la Diada 
Castellera de Festa Major
Amb les colles: Colla Joves 
Xiquets de Valls, Xiquets de 
Reus i Moixiganguers d’Igua-
lada
Aigua de Rigat, empresa col-
laboradora de la Festa, fa pos-
sible aquest acte.
A la plaça de l’Ajuntament

18h Ballada de sardanes 
a càrrec de l’orquestra La 
Principal de la Bisbal
Al carrer nou de Cal Font

18 h Partit de Futbol 
de Festa Major
1er equip masculí del CF Igua-
lada, amb rival a concretar.
Ho organitza Club Futbol 
Igualada
Al camp de futbol de Les Co-
mes 1
18.30 Retorn del Sant des de 
la Basílica de Santa Maria a 
l’església del Roser
Hi participen: el Tabal; els Vo-



 C/ de l’Aurora, 86 
(Plaça Cal Font)  IGUALADA   

  Tel. 605 378 116

tallers citoler, s.l.

C/Itàlia 2, nau 1
Igualada
93 804 43 98
www.tallerscitoler.com

Manteniment - Venda - Lloguer - Renting
Acompanyament per a la transició dels dièsel als elèctrics

Especialistes en carretons elevadors
amb bateria de Liti

heli mitsubishi mora

C E N T R E S  A U D I T I U S

P r e m i u m  P a r t n e r

amb so

ladors, Trabucaires d’Igua-
lada; el Drac d’Igualada, el 
Ball de Sant Miquel i els Di-
ables, d’Igualada; els Moixi-
ganguers d’Igualada amb els 
Grillats morats; Gegants del 
Barri de la Font-Vella; Nans 
i capgrossos, Gegants de la 
Ciutat; Gegants Vells d’Igua-
lada; l’Àliga d’Igualada; Ball 
de Cercolets d’Igualada; 
Ball de Pastorets d’Igualada; 
Ball de Bastons d’Igualada; 
portants d’honor; imatge de 
Sant Bartomeu;  Corporació 
Municipal i Autoritats i la 
Banda de Música d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI
Recorregut: carrer del Roser, 
plaça de Pius XII, carrer de 
Santa Maria i plaça del Bruc. 
Acte amb foc (vegeu recoma-
nacions per als actes amb foc)

19h Espai Xarxa amb Fili 
Busters, a càrrec de la Cia 
Mortelo & Manzani
La nova i arriscada aventu-
ra en què Mortelo&Manzani 
posaran en perill les seves vi-
des i les de tot el públic que 
envolti l’escenari a menys de 
deu metres de distància, en 
un evident homenatge als 
temeraris de tota la vida. Els 
últims reclutes de la presti-
giosa “Fili Busters Daredevil 
Academy”. Divertidíssima 

proposta de circ i pallasso, 
amb tècniques de circ.
Ho coordina: La Xarxa 
d’Igualada. M. Piqué, corre-
doria tècnica d’assegurances, 
empresa col·laboradora de la 
Festa, fa possible aquest acte
Al carrer de Sant Jordi 

19h Swing amb Mon Petit 
Món
El swing arriba de la mà de 
Mon petit món. Els lindy 
hoppers de Swing Anoia i 
d’arreu ballaran al seu ritme! 
Tota una moguda per escol-
tar i per ballar!
A la plaça de Cal Font

20h Actuacions 
de lluïment i Balls Parlats 
Ball de Bastons d’Igualada, 
Ball de Cercolets d’Igualada, 
Ball de Pastorets d’Igualada, 
Ball de Gitanes i els Gegants 
Vells d’Igualada.
Ho organitza: la FESTHI.
A la plaça de Pius XII

20 h Concert de Festa Major 
amb l’Orquestra La Princi-
pal de la Bisbal
Formació musical fundada 
l’any 1888 a la Bisbal d’Em-
pordà. El 1988 rebé la Creu de 
Sant Jordi, l’any 2003 el Pre-
mi ARC a la millor orquestra 
i el 2013 el Premi a la millor 

gira de Festes Majors, el 2014 
el Premi Nacional de Cultura 
i els anys 2017, 2018, 2019 i 
2020 el  Premi Enderrock al 
Millor Disc de Clàssica amb 
el format de Simfònica de 
Cobla i Corda de Catalunya.

A la plaça de l’Ajuntament

20 h Partit de Futbol 
de Festa Major 
SE ATENEU-Penya Blau 
Grana Igualada i equip a de-
terminar. 
Ho organitza: SE ATE-
NEU-Penya Blau Grana Igua-
lada 
Al camp de futbol de Les Co-
mes 1

23h La Revetlla Popular 
de les places

23h La Different Orquestra
La Gran Orchestra Interna-

zionale Cucurella perd els 
seus músics abans del con-
cert. Com si fossin les rates 
del Titànic han abandonat el 
vaixell al darrer moment i a 
l’hora del bolo només que-
den el pianista i el trompe-

tista. Què han de fer? Sus-
pendre’l? Tal com està el pati 
no poden abandonar. Hau-
ran de renovar-se o morir.
Ho coordina: La Xarxa 
d’Igualada. M. Piqué, corre-
doria tècnica d’assegurances, 
empresa col·laboradora de 
la Festa, fa possible aquest 
acte.
Al carrer de Sant Jordi 

23h Tribut a Lady Gaga
El projecte Gaga Xpression 
neix el 2011. Carolina Ser-
rato és reconeguda com a 
doble oficial de Lady Gaga 
a Espanya, avalada pel seu 

club de fans. L’espectacle es 
desenvolupa amb veu en 
directe i dos ballarins, amb 
una gran pantalla LED amb 
què l’artista interactua du-
rant tot el xou.
A la plaça de Cal Font

23h 9è RRRREC
Festival #10anysManelCaro
Amb la presentació de “Mira 
enllà”, el primer disc de Day-
dream; Adrià Puntí (0:45 h) 
oferirà un repàs de la seva 
trajectòria i un tast del seu 
darrer treball “Benvingut 
d’esquena”; els granadins 
Apartamentos Acapulco (02 
h) presentaran “El Año del 
Tigre”; Chaqueta de Chán-
dal (3.30 h) portaran el seu 
disc protesta “Futuro, tú an-
tes molabas”; i els Playback 
Maracas (05 h) tancaran la 
nit amb el seu directe im-
mersiu i el seu treball debut, 
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TOYOTA AYGO 70 X-PLAY
2020
COMPTAT: 13.250€   FINANÇAT: 10.990€
BENZINA

TOYOTA YARIS 120H
2021
FINANÇAT: 20.490€
HÍBRID ELÈCTRIC

TOYOTA CHR 125H ADVANCE 
2021
FINANÇAT: 21.990€ 
HÍBRID ELÈCTRIC

SUBARU IMPREZA EXECUTIVE AWD
2018 
COMPTAT: 18.995€   FINANÇAT: 15.995€
BENZINA

TOYOTA YARIS 110 ACTIVE TECH
2018
COMPTAT: 15.150€   FINANÇAT: 11.990€
BENZINA

TOYOTA COROLLA 125H
2020
COMPTAT: 22.990€   FINANÇAT: 19.750€
HÍBRID ELÈCTRIC

TOYOTA RAV4 220H
2019
FINANÇAT: 36.250€ 
HÍBRID ELÈCTRIC

SUBARU XV HYBRID EXECUTIVE PLUS
2021
COMPTAT: 32.900€   FINANÇAT: 28.990€
HÍBRID ELÈCTRIC

TOYOTA YARIS 100H GR SPORT
2019
COMPTAT: 16.990€   FINANÇAT: 13.490€
HÍBRID ELÈCTRIC

TOYOTA COROLLA 180H FEEL
2019
COMPTAT: 24.990€   FINANÇAT: 21.490€
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TOYOTA PROACE VERSO
2021
FINANÇAT: 29.900€
DIÈSEL

SUBARU OUTBACK TOURING
2022
COMPTAT: 42.990€   FINANÇAT: 38.490€
BENZINA
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“Playback Maracas & The 
Electronic Moon Orchestra”.
Al carrer Dr. Joan Mercader. 
Zona de barraques.

23 h Barraques
Fins a les 7 h
Al carrer Dr. Joan Mercader
00h Ball Orquestra La 

Principal de la Bisbal
A la plaça de l’Ajuntament

00 h La nova gira 
FLAIXBAC 
del VA PARIR TOUR
Torna als escenaris de Cata-
lunya! Gaudirem d’un festi-
val espectacular per saltar, 

cantar, suar i cridar al món 
que estem més vius que mai. 
Al xou musical del VA PA-
RIR TOUR sonarà la millor 
música i l’escenari s’omplirà 
d’efectes visuals. La festa està 
garantida amb els locutors 
de FLAIXBAC: Carles Pérez, 
Mar Arans, Andreu Presas, 

Marc Frigola i l’humor del 
Gran Germán. No et perdis 
l’espectacle més esperat, el 
definitiu, VA PARIR TOUR 
2022. Fins a les 4 h. 
Al Parc Central

DILLUNS 29 D’AGOST
11h Ambauka amb l’espec-
tacle Bassal Rock
Per passar un estiu ben fresc 
i divertit no hi ha res  com 
una bona remullada. Bassal 
Rock està creat especial-
ment  per combatre la calor 
de la manera més original i 
festiva!
Aquest espectacle uneix 
l’animació musical amb 
un  seguit de recursos aquà-
tics dissenyats expressament 
perquè cada gota d’aigua re-
parteixi un mar de felicitat!
Bassal Rock està dissenyat 
amb sistemes que optimit-
zen i minimitzen la despesa 
d’aigua
Ho coordina la Xarxa 
d’Igualada.
A la plaça de l’Ajuntament
En cas de restriccions per 
sequera es durà a terme l’es-
pectacle “De cap per avall”
19 h CERCAVILA MENU-
DA i actuacions dels dife-

rents grups en arribar a la 
plaça de l‘Ajuntament. Amb 
la participació de les enti-
tats: Petits Mal Llamp; Petits 
Diables amb el Drac Bufarot 
i el drac Xerric; Drac Mal 
Llamp; Capgrossos de la Co-
lla Gegantera del Bisbalet 
Carme i Caterina; els Nanos 
d’Igualada amb els Músics 
de Dessota i els Gegantons 
Pia i Tomeu; Petits Gegants 
de la Ciutat Tonet i Conxi-
ta;  la mainada de l’Agrupa-
ció Folklòrica amb el Ball 
de Cercolets d’Igualada, 
acompanyats dels Grallers 
Pelforts; Bitrac Dansa amb 
el Ball de Corrandes, acom-
panyats dels Grallers de San-
ta Madrona; i la canalla dels 
Moixiganguers d’Igualada 
amb els Grillats morats.
Darrere la cercavila es pot 
afegir tothom que disposi 
d’un element festiu adient 
per a una cercavila de Festa 
Major.
Presentacions a càrrec del  
Salero i el Saleret de la ciu-
tat, Joan Pou Roca i Guillem 
Pou Martorell.
Recorregut: plaça de l’Ajun-
tament, pl. de Pius XII, car-
rer de Custiol, rambla de 
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Sant Isidre, carrer de Gar-
cia Fossas, plaça de la Creu, 
carrer de l’Argent, plaça de 
l’Ajuntament.
Acte amb foc (vegeu reco-
manacions per als actes amb 
foc)

Seguidament, el Tonet i la 
Conxita se’n tornen a la 
feina i Adeu-Siau a la Festa. 
Els acompanyaran tota la 
imatgeria que ha participat a 
la cercavila menuda.

Des de la pl. Ajuntament fins 
al Museu de la Pell
19.30h Cantada d’Havane-
res amb el grup Ultramar
Un grup amb un estil propi 
caracteritzat pels acurats ar-
ranjaments de les cançons; 
la variació i harmonia de les 
veus; la personal interpreta-
ció dels temes escollits del 
repertori tradicional, popu-
lar i de taverna, i de com-
posicions pròpies i d´autor 
contemporanis. El seu prin-

cipal objectiu és fer gaudir 
de les havaneres als amants 
de la cançó d´arrel marine-
ra.
Rom cremat organitzat amb 
la col·laboració dels mem-
bres de la Comissió de Fes-
tes.
A l’amfiteatre del parc de 
l’Estació Vella 

20h Ballada de Sardanes 
amb la Cobla Ciutat de 
Terrassa

És una cobla inquieta, que ha 
recuperat balls tradicionals 
i vuitcentistes per a cobla, 
emissores de ràdio, vídeos 
promocionals, CD’S i discos, 
etc. Aquesta mateixa inqui-
etud l’ha portat a participar 
en activitats i projectes ben 
allunyats del món tradicional-
ment sardanista ha cotribuït 
d’aquesta manera a divulgar 
i donar a conèixer els instru-
ments de cobla fora dels cer-
cles habituals.

Amb la col·laboració de 
l’Agrupació Sardanista d´I-
gualada.
Al carrer nou de Cal Font

23h Piromusical Aqualata, a 
càrrec de Pirotècnia Turis
Hi haurà servei d’autobús �ns 
al camp de futbol de les Co-
mes. 
Petromiralles empresa col·labo-
radora de la Festa, fa possible 
aquest acte.
Al camp de futbol de les Comes
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IBIZA 1.0 tsi 80 CV STYLE PLUS 2019
PREU FINANÇAT: 12.450€
19.000 KM
GASOLINA   

LEON 1.0 TSI 115 CV STYLE 2020
PREU FINANÇAT:  17.450€ 
21.000KM
GASOLINA 

ARONAS 1.0 TSI 95 CV STYLE 2018
PREU FINANÇAT: 13.950€ 
30.000KM 
GASOLINA 

ATECA ATECA 1.0 TSI 115 CV 2019
PREU FINANÇAT: 18.250€
50.000KM 
GASOLINA 

IBIZA 1.0 TSI 115 CV FR 2018 
PREU FINANÇAT: 14.145€ 
55.000KM
GASOLINA  

LEON FR 1.5 TSI 150 CV FR FAST LANE PLUS 2020
PREU FINANÇAT:  20.450€ 
25.000KM
GASOLINA 

CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 CV AUTOMÀTIC 2022
PREU FINANÇAT: 32.950€
KM0 
GASOLINA 

ATECA 1.5 TSI 150 CV STYLE GO M 2022
PREU FINANÇAT: 26.950€
KM0 
GASOLINA 

LEON 1.0 TSI TSI 115 CV STYLE 2019
PREU FINANÇAT: 14.450€
48.000KM
GASOLINA  

LEON ST FR 1.4 TSI 150 CV FR 2016
PREU FINANÇAT: 15.950€
80.000KM 
GASOLINA 

CUPRA FORMENTOR 1.5 TSI 150 CV MANUAL 2022
PREU FINANÇAT: 29.950€
KM0 
GASOLINA 

IBIZA 1.0 tsi 95 CV STYLE PLUS 2017
PREU FINANÇAT: 12.950€
55.000KM
GASOLINA 

Anoia Motor Av. de Barcelona, 121 
Igualada, Barcelona  
Tel.938 04 02 00



Assessorament �scal i laboral
Dret civil

Dret laboral
Dret penal

Dret administratiu

C/ Sant Martí de Tous, 2- baixos  Igualada 
t: 93 805 20 30   f: 93 803 56 03  legal@bufetfont.com   

www.bufetfont.com

Bona 
Festa Major!

VENDA DE PROXIMITAT KM.0
Av. Dr. Pasteur, 32 · Igualada · 93 803 77 07

621 203 901

Bona Festa Major!

Rambla Sant Isidre, 39
Plaça la Creu, 26 

IGUALADA
654 48 82 23

Rambla Sant Isidre, 39

ORXATA I 
GELATS ARTESANS

Av. Vilanova, 22    Igualada

Tel./Fax 93 803 04 42   
Mòbil 646 632 511

pujoltallerelectromecanic@gmail.com


In s t a l . l a d o r  a u t o r i t z a t  

AIGUA,  GAS,  EL EC TR IC ITAT,  C AL EFAC C IÓ ,

C L IMATITZ AC IÓ  I ENER GIES R ENO V ABL ES 



C /  St .  Fr a n c e s c  d ’ As s í s ,  2 5   0 8 7 0 0  Ig u a l a d a


BO MAR IN S T AL. LADO R,  s. l.

Pep Bové
Instal·lador autoritzat

AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ
CLIMATITZACIÓ I ENERGIES RENOVABLES

c/St. Francesc d’Assís, 25
08700 Igualada

T. 93 803 07 86 · 609 42 97 72



· Prova de PCR 50€ (en 24 h)
· Prova ràpida d’antígens 25€ (en 30 min)
· Prova ràpida d’anticossos 55€ (en 20 min)
· Detecció per saliva
· Test ràpid d’antígens
· PCR (cita prèvia PCR tel/whatsapp 654 22 39 30)
· Màscares FFP2 adults i nens
· Productes ecològics
· Cosmètics & effect foods

Bona 
Fe�a Major!
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DIVENDRES 26

12h Mercat de roba de 
2ª mà Pius XII

18h O’Birring (surt de la 
Pius XII). Gimcana i cursa 
d’orientació per equips: amb 
inici i final a la plaça Pius 
XII. Pels carrers de vianants 
del centre.

21h Sopar de tapes
(Pius XII)

00h Concerts
Apologia + Maluks 
Pius XII

Fins les 3/3:30h
PD 
Pius XII

DISSABTE 27

12h Fes-ta el dinar
Rambla Sant Isidre

19:30h Tast de begudes 
de la terra 
Pius XII

21h Sopar Cercanit
Plaça Sant Miquel

22h Cercanit
Plaça Sant Miquel
Recorregut: plaça de Sant Mi-
quel, carrer de Sant Jaume, 
carrer Custiol, plaça de Pius 
XII, carrer Custiol, carrer 
Nou, carrer Garcia Fossas, 
rambla Sant Isidre, carrer de 
Custiol, plaça Pius XII

00h Concert Xillona
Pius XII

Fins les 6h
PD

DIUMENGE 28
00h Concerts
Bredda i Ke te kalles 
Pius XII

Fins les 7h
PD 
Pius XII

DILLUNS 29
01h Pujada de cadires al 
Clein
Rambla Sant Isidre

Actes organitzats per la Coll@nada



SOTA LA PELL DEL REC, a 
càrrec de CERCA i amb fo-
togra�es de Rosa Sáez i Joan 
Solé.
Amb el projecte de memòria 
oral ‘Sota la pell del Rec’, CER-
CA ha volgut preservar les vi-
vències d’aquells que van om-
plir de vida al llarg del segle 
XX aquest barri d’Igualada. El 
projecte es va donar a conèixer 
al Fineart Igualada 2020 però 
es va clausurar abans d’hora 
per la pandèmia del Covid-19. 
Ara la nova exposició inclou 
fotogra�es de racons, detalls 
i construccions del barri, re-
alitzades per Rosa Sáez i Joan 
Solé, qui és alhora l’autor dels 
retrats que s’hi poden veure.
Ho organitza: CERCA - Grup 
de Recerca en Ciències Socials
Al Portal del Llevador

VISIONS DEL DISSENY: 
COM HO FÈIEM I COM HO 
FEM A L’ANOIA.
Una exposició sobre el disseny 
contemporani a la comarca de 
l’Anoia i el seu futur, en diàleg 
amb objectes de la col·lecció 
del Museu. Gra�smes, formes, 
colors, usos, tècniques, missat-
ges..., disseny d’ara i d’abans, 
entrellaçat en el temps, i entre 
cultures…
Organitzat conjuntament amb 
Disseny=Igualada
Al Museu de la Pell d’Igualada
Fins al 18 de setembre 

PALEOAMBIENTS MA-
RINS DE L’ANOIA. LA 
DONACIÓ DEL SR. JOSEP 
LLANSANA I  MARCÈ

Una selecció dels fòssils més 
rellevants donats recentment 
al Museu. Col·lecció paleonto-
lògica constituïda per un total 
de 1.532 invertebrats marins 
de l’Anoia corresponents al 
període de l’Eocè (entre els 45 
i 35 milions d’anys).
Al Museu de la Pell d’Igualada
Fins al 25 de setembre

EXPOSICIÓ: BAS D’IGUA-
LADA, ESTAMPER
Un recorregut per la vida 
i l’obra de Pere Bas i Vich 
(1897-1975) impressor nascut 
a Esparreguera que va desen-
volupar la major part de la 

seva tasca professional a Igua-
lada. De la seva impremta van 
sortir nombroses publicacions 
que es troben a la Biblioteca i 
l’Arxiu Comarcal i que es re-
cullen en aquesta mostra co-
missariada per M. Teresa Mi-
ret Solé. Romandrà oberta �ns 
a l’1 d’octubre.
A la Biblioteca Central d’Igua-
lada

EXPOSICIÓ DEL 40è ANI-
VERSARI DE LA VEU DE 
L’ANOIA
Les 40 pàgines de capçalera 
més representatives d’aquests 
40 anys, diferents materials 

Unes setmanes plenes d’exposicions

publicats i les eines que s’han 
anat utilitzant per fer el dia-
ri. Una �ta assolida gràcies a 
ciutadans i ciutadanes de la 
comarca que han generat les 
notícies i informacions que 
La Veu ha anat publicant i ha 
arribat als lectors i subscrip-
tors amb el suport continuat 
d’anunciants, socis, treballa-
dors i col·laboradors... Ro-
mandrà oberta �ns al 18 de 
setembre.
A l’Espai Cub del Museu de la 
Pell

EXPOSICIÓ: 
24. GROSSA FESTA

El 23, 24 i 25 d’agost la ciu-
tat vibra. Tothom intueix 
que quelcom extraordinari 
envaeix els carrers. Un estat 
col·lectiu de festa que es trans-
met a partir de les emocions i 
els sentits. Aquesta exposició, 
elaborada amb motiu del 10è 
aniversari de la FESTHI, vol 
ser un recorregut per l’enre-
nou i les entranyes de la diada 
de Sant Bartomeu. Romandrà 
oberta �ns a l’11 de setembre.
Ho organitza: Federació del 
Seguici Tradicional Històric 
d’Igualada
A la Sala Municipal d’Exposi-
cions

C / Al e m a n y a ,  1 4  Na u - 3  ● P o l .  In d .  L e s  C o m e s  ● IGUAL ADA  T/ F:  9 3  8 0 4  4 4  5 3  ● Mò b i l :  6 1 9  4 8 0  8 1 7  ● i n f o @ d i e s e l s a n c h e z . c o m

L ’ ESP EC IAL ISTA P EL  TEU V EH IC L E

Multimarca · Mecànica general
Diagnosi · Revisions

Electricitat / Electrònica
Especialistes GLP / Autogas

Híbrids i Elèctrics
Injecció Dièsel / Gasolina

Estàs pensant en canviar el cotxe, però no saps quin comprar perquè no t’afectin les 
restriccions de trànsit? Vols estalviar-te fins a un 50% el cost de la benzina? Transfor-
ma el teu pròxim cotxe a GLP/AUTOGAS i oblida’t de les restriccions i aprofita’t dels 
avantatges del GLP.
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Tel. 93 804 01 04 
 659 044 044

Nosaltres també
vivim la festa

Nosaltres també
vivim la festa

SI VENS, ETIQUETA’NS

AL CAFÈ DE L’ATENEU

Llegeix el codi 
i reserva amb temps

CARRER DE SANT PAU, 9 
WWW.CAFE.ATENEUIGUALADI.CAT 

Pintura interior/exterior
Allisats i lacats

661 275 411

·

·

·

Carrer La Pau, 10  Sta. Mgda. de Montbui
Tel. 93 803 59 74  /  655 871 177    

Rep d’Automòbils Bòria     jboria@hotmail.com

Bona 
Festa Major!

Av. de Barcelona, 23, 
08700 Igualada

93 803 75 33

Xavi Vila
Pilar Serrano

bupbupigualada@gmail.com

- Indústria 4.0
- Màquines i equips a mida
- Robòtica, visió i supervisió
- Automatització de maquinària
- Control de processos
- Enginyeria, programació i suport tècnic

E NG I NYE R IA

—
C/ Gran Bretanya 11, nau 1
Pol. Ind. Les Comes
08700 Igualada (Barcelona)

—
T +34 938 036 833
info@amida4.com
www.amida4.com

C

M

Y
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MY

CY

CMY

K

Anunci_FestaMajor.pdf   1   16/7/20   9:22

C/ Alemanya, 20 -22
08700 IGUALADA

Tel. 93 805 31 96/ 619 311 006
 fontanataller@gmail.com
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Amb la voluntat de re-
forçar la seguretat 
durant els dies més 

intensos de la Festa Major 
d’Igualada, l’Ajuntament ha 
posat en marxa diversos dis-
positius per a garantir la segu-
retat de totes aquelles perso-
nes que vulguin gaudir de les 
activitats de la festa gran de la 
ciutat. La Festa Major recu-
pera la normalitat en tots els 
seus actes, per aquest motiu es 
preveu que sigui participada, i 
en aquest sentit tant el cos de 
Mossos d’Esquadra com el de 
la Policia Local, han previst 
més dispositius i efectius per 
tal de garantir la seguretat i la 
prevenció en tots els actes, es-
pecialment els nocturns. 
En aquesta línia, Carlota Car-
ner, regidora de Governació 
ha destacat que com a nove-
tat s’ha establert un corredor 
segur per part del Cos de 
Mossos d’Esquadra en col·la-
boració amb la Policia Local 

que estarà actiu divendres, 
dissabte i diumenge de mati-
nada. Aquest dispositiu con-
sisteix en un recorregut que 
uneix els espais festius i de 
concerts amb l’estació de bu-
sos i tren. El recorregut estarà 
reforçat amb presència poli-
cial amb l’objectiu de crear un 
itinerari segur i que previngui 
actes de violència masclista. 
El corredor s’iniciarà des de 
dos punts, a la Baixada Sant 
Nicolau a la zona de les Bar-
raques i des de Plaça Pius XII. 
El corredor estarà actiu des de 
les 5 de la matinada i �ns les 
7 del matí, tenint en compte 
que és la primera hora en què 
es pot agafar el transport pú-
blic i �nalitza la festa. Des de 
l’Ajuntament es treballa per 
fer difusió d’aquest itinerari 
i que sigui conegut per totes 
les persones que participin de 
la festa.

Reforç dels Punts Liles du-
rant la Festa Major 
El Servei d’Igualtat de Gène-

S’amplien els dispositius de seguretat per la Festa Major 

re de l’Ajuntament d’Iguala-
da, amb la col·laboració de 
la MICOD, també posarà a 
disposició de la ciutadania 
un dispositiu de Punt Lila 
d’atenció a les violències se-
xuals i LGTBIfòbiques durant 
les nits de Festa Major.
S’habilitaran dos Punts Lila 
permanents, un al Parc Cen-
tral i un al pati del Museu de 
la Pell, a les zones de les Bar-
raques. A banda s’hi sumarà 
un reforç itinerant, les nits de 
dimecres a diumenge de Fes-
ta Major.
Als Punts Lila �xos del Parc 
Central i del Museu de la Pell 
hi haurà un equip de dues 
professionals especialitzades 
amb perspectiva de gènere i 
comptaran amb dues carpes. 

Fem tradició 
de generació 
en generació 
des de 1961

Mercat de la Masuca
Parada 124

T. 93 803 59 06
Igualada

esquius1961@gmail.com

Una carpa oberta, des de la 
qual les professionals infor-
maran, repartiran material i 
sensibilitzaran i, una carpa 
privada, destinada a atendre, 
intervenir, assessorar i acom-
panyar persones en cas que es 
produeixi alguna agressió.
A la vegada, cada nit hi hau-
rà un equip de dues profes-
sionals més que realitzaran 
itineràncies pels diferents es-
pais d’oci de la ciutat.
Enguany, l’Ajuntament 
d’Igualada ha activat un telè-
fon de contacte directe amb 
el Punt Lila, el 607 530 483, 
i també es repartiran polseres 
amb aquest número de con-
tacte imprès.
Els Punts Lila estaran actius 
els dies i horaris següents:

Divendres 26
-Parc Central de 23 a 01 h
-Itinerant de 01 a 05 h
-Barraques de 23 a 06 h

Dissabte 27
-Parc Central de 24 a 02 h

-Itinerant de 02 a 06 h
-Barraques de 24 a 07 h

Diumenge 28
-Itinerant de 23 a 02 h
-Barraques de 02 a 07 h
-Parc Central de 24 a 05 h

A banda dels Punts Lila, es 
durà a terme una campanya 
de reforç a la sensibilització 
amb diferents lemes contra 
la violència masclista i s’ha 
realitzat formació d’aquest 
àmbit a les persones que se-
ran a les barraques.
Els darrers anys s’està po-
sant sobre la taula que els 
contextos d’oci festiu són un 
dels espais on les violències 
sexuals cap a les dones i per-
sones LGTBI gaudeixen de 
més impunitat. La campa-
nya No en deixem passar ni 
una ! visibilitza les violències 
subtils i normalitzades i posa 
de manifest la necessitat que 
tota la ciutadania en siguem 
agents actius a l’hora de de-
tectar i actuar.

S’ha establert un co-
rredor de seguretat que 
unirà els espais festius 
amb l’estació de busos 
i tren amb l’objectiu de 
crear un itinerari segur



Plaça Sant Miquel, 1 · IGUALADA Tel. 93 803 16 35

Bona Festa Major!

Nous domassos per guarnir els balcons durant la Festa Major

REDACCIÓ / LA VEU

El Departament de Pro-
moció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igua-

lada proposa a tota la ciuta-
dania que engalani balcons 
i �nestres dels edi�cis de la 
ciutat amb la imatgeria mu-
nicipal durant els dies de 
Festa Major. Per aquesta raó, 
s’han produït 4.000 domassos 
que es repartiran a diferents  
equipaments de la ciutat per-
què igualadins i igualadines 
engalanin el seu balcó, �nes-
tra o façana els dies de  Festa 
Major, del 22 al 29 d’agost.
Les imatges reproduïdes en 
els domassos han estat cre-

ades pel dissenyador i il·lus-
trador Jaume Enrich, amb 
un total de 12 models, i com 
a novetat, aquest any n’hi ha 
dos de nous: l’Àliga i el Drac 
d’Igualada. Els models que ja 
s’havien presentat anterior-
ment amb els domassos re-
presenten les �gures del Ge-
gant de la Ciutat i la Geganta 
de la Ciutat; el Tonet Blan-
quer i la Conxita Teixidora; 
els seus �lls, la Pia i el Tomeu 
i Sant Bartomeu. També s’han 
inclòs a la sèrie els capgrossos 
Martingales, el músic; Petra, 
l’encantadora; Mosca, l’avia-
dor i Rufus, el traginer.
Per recollir el domàs de forma 
gratuïta caldrà tenir el domi-

cili a Igualada, dirigir-se en 
un dels sis punts de distribu-
ció dels domassos i presentar 
el DNI/NIE. Es podrà dema-
nar un domàs per domicili. 
Els sis punts de recollida de 
domassos són l’Espai Cívic 
Nord, l’O�cina del ciutadà, 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, 
la Biblioteca Central, el Mu-
seu de la Pell i el Punt d’Infor-
mació Cultural La Sala.
Finalment, aquelles perso-
nes que vulguin més d’un 
domàs podran adquirir-los 
a un cost de 3 euros la uni-
tat, als dos punts que també 
s’han adaptat per a la venda, 
el Punt de Difusió Cultural i 
el Museu de la Pell. Tan la re-

collida gratuïta com la venda 
de domassos començarà el 20 
de juliol i s’allargarà �ns a � 
d’existències.

Calendari, horaris i contacte 
dels punts recollida de do-
massos
Els llocs de recollida són l’Es-
pai Cívic Nord, al carrer Sant 
Martí de Tous, 6, amb telèfon 
93 804 90 52 i horari de di-
lluns a dissabte, de 9h a 13h 
i de 16 a 20h;  l’O�cina del 
Ciutadà, a la plaça de l’Ajun-
tament, 1, amb telèfon  93 803 
19 50 i horari de dilluns a di-
vendres, de 8 a 14 h; l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia, a la pla-
ça del Rei, 15, amb telèfon 93 

804 44 56 i horari de dilluns a 
divendres, de 8 a 14 h; la Bi-
blioteca Central, a la plaça de 
Cal Font, s/n, amb telèfon 938 
04 90 77 i horari de dimarts a 
divendres al matí, de 10 a 13 
h i tardes de dilluns a diven-
dres de 16 a 20 h; al Museu de 
la Pell, al carrer del Dr. Joan 
Mercader s/n, amb telèfon 93 
804 67 52 i horari de dimarts 
a divendres, de 10 a 14 h i dis-
sabte i diumenge  d’11 a 14 h;  
al Punt d’Informació Cultural 
La Sala, al carrer Garcia Fos-
sas, 2, amb telèfon 93 801 91 
16 i horari de dimarts a diu-
menge, de 18 a 20 h de la tar-
da i els matins dels dissabtes i 
diumenges d’11 a 14 h.
Per dates, romandran tancats 
els següents equipaments: la 
Biblioteca Central el dilluns 
29 d’agost i el Museu de la 
Pell tots els dilluns.

Jaume Enrich
El treball de Jaume Enrich 
destaca pel tractament de 
�gures geomètriques, fons 
llisos, trames, un joc subtil 
entre primers plans i profun-
ditats, colors tardorals i una 
sobrietat difícil d’aconseguir, 
on la senzillesa del disseny 
destaca sobretot, per la clare-
dat del missatge i la delicadesa 
en el retrat de la natura. De 
les seves mans han nascut les 
imatges en silueta i tramats 
que conformen els 12 retrats 
de la imatgeria municipal i 
que conformen els models de 
domassos de la Festa Major.



La plaça Pius XII, 
centre neuràlgic dels 

actes nocturns de
 la Coll@nada, deixa 
pas en alguns actes al 

Museu de la Pell
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L ’Associació Juvenil de 
la Coll@nada ha tor-
nat a aquest any de “la 

normalitat” amb una proposta 
carregada d’activitats i alguna 
novetat. La seva intenció és 
molt clara en el propi lema i 
cartell d’aquesta edició, obra 
de la igualadina Laia Solé: “Et 
falta carrer!”, un convit evi-
dent a sortir durant aquesta 
Festa Major i a participar dels 
actes i en cap cas quedar-se a 
casa o marxar a fora. 
De propostes no en falten. De  
fet, ja van començar el diu-
menge, essent el primer acte 
de la FM’22 d’Igualada, amb 
una jornada dedicada a pre-
parar material, un taller d’au-
todefensa i un sopar, amanit 
amb un concert de Maio.  
Una de les grans novetats 
d’aquest any és el canvi d’esce-
nari habitual de la Coll@nada 
en els primers dies de la fes-
ta. Fins ara, era la Plaça Pius 
XII on es feien gairebé totes 

Els actes de l’associació de la Coll@nada tornen amb molta 
força i novetats, com un mercat de segona mà

Cartell de Laia Solé.

les activitats amb més públic, 
però en els darrers anys ja es 
van fer evidents les queixes del 
veïnat pels sorolls i la gresca 
�ns a altes hores de la mati-

nada. Malgrat els intents per 
corregir-ho, al �nal l’Ajunta-
ment ha optat per a traslladar 
alguns d’aquests actes de nit a 
l’entorn del Museu de la Pell, 
�ns dijous. A partir de diven-
dres i �ns al �nal de la Festa 
Major es continuen fent a la 
plaça Pius XII. Aquesta situa-

ció novedosa ja es va fer sen-
tir dilluns, amb el pregó de la 
Coll@nada a la plaça Pius XII, 
per continuar amb una ma-
nifestació �ns al Museu de la 
Pell. Després s’hi va fer un so-
par de colles i karaoke.
Dimarts al matí, en un acte 
més per a la canalla, van actu-

ar els Protons a la plaça Pius 
XII, i a continuació un vermut 
amb els diables. A la tarda, es 
va fer la Cursa de la Síndria i 
els Jocs Bèsties, un dels actes 
més seguits de cada Festa Ma-
jor. Dimecres, es va fer un ver-
mut amb Soundsystem al Mu-
seu, el Tria Espurnes al vespre 

*Primera quota a l’octubre o al novembre de 2022 per a contractacions al juliol o a l’agost respectivament (carència de capital i interessos els mesos restants des de la contractació del �nançament �ns al 30 de setembre o el 31 d’octubre de 2022,
respectivament). Carència total de capital com a interessos que s’acumularan al capital pendent. Oferta vàlida �ns al 31/8/2022 �nançant-lo amb PSA FINANCE. Consulti’n les condicions al seu Concessionari. Subjecte a aprovació �nancera.
**Extensió de garantia Peugeot 24 mesos a partir de la � dels tres anys de garantia inicial o 70.000 km des de la matriculació (el que succeeixi abans), en la compra de turismes –segons classi�cació DGT– Peugeot, per persones físiques consumidores

Valors WLTP gamma turismes tèrmics i híbrids endollables Peugeot: consum carburant (l/100 km) mínim i màxim 1,1 - 7 en cicle combinat. Emissions CO₂ (g/km) mínim i màxim 24 - 158 en cicle combinat. Emissions CO₂ (g/km) 
models 100% elèctrics 0 i consum elèctric (kWh/100 km) mínim i màxim 14,3 - 18,3. Més informació a http://wltp.peugeot.es

ESTIU PEUGEOT
GAUDEIX-NE I NO PAGUIS FINS A LA TARDOR*

A MÉS, FINS A 5 ANYS DE GARANTIA**

SARAUTO.  IGUALADA - SANT FRUITÓS DE BAGES - Tel. 93 803 30 00 - 93 877 20 00. www.sarauto.com



 93 803 76 99        644 033 304

dcdentigualada@gmail.com

dcdent_centredental
DCdent

c/ Sant Jordi, 31 T. 93 803 54 99 / 629 602 728 / 615 652 503
Santa Margarida de Montbui

centro

VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS
Florenci Valls, 4-5 08700 IGUALADA

botiga@motosjulius.com
Tel. taller. 93 803 62 57  Tel. botiga 93 803 51 10

HAMBURGUESES,
TAPES 

I PLATS DEL MÓN.

 C/ de l’Aurora, 76  
 IGUALADA     

931 26 35 15

BITØK

Fes la teva comanda
www.bitok.cat

finquessubirana@finquessubirana.com
www.finquessubirana.cat
938 041 661
Plaça De La Creu, 1 Bx Igualada 08700 
(Barcelona)

També pots fer les teves 
compres per la botiga online

Cafeteria restaurant

  Av. dels Països Catalans 101,
Igualada, 08700, (Barcelona)

  93 805 41 84
  658 179 897

  info@restaurantaqua.es

Sabors mediterranis, 
qualitat i bon preu

Descobreix a Aqua una nova 
forma de degustar els sabors 

mediterranis de la nostra 
gastronomia, des d’un enfoca-

ment original.
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i el recorregut del Camionet, 
�ns a la matinada. 
Ahir dijous, després del Con-
tacontes al matí i una xerrada 
a la tarda, a la plaça Pius XII,  
es va fer l’acte més participat 
i esperat de cada any, l’Ope-
ració Cigró, que, per primera 
vegada, estrenava escenari al 
Museu de la Pell, amb música 
�ns a les 4 de la matinada.

Avui, Mercat de Segona Mà
Una de les novetats d’aquest 
any serà, avui divendres, un 
mercat de segona mà. Des de 
l’entitat organitzadora assegu-
ren que “volem ocupar el car-
rer per a realitzar un mercat 
de roba de segona mà com a 
eina anticapitalista i sosteni-
ble”. 
Serà a les 12 del migdia, a la 
plaça Pius XII, i tindrà tres zo-
nes:
- Zona 1: dipòsit. Espai on 
podreu portar la roba que 
vulgueu donar al mercat de 
segona mà, una persona de 
l’organització valorarà quants 
botons (monedes) correspo-
nen a la roba aportada.
- Zona 2: banca de botons. Es-
pai on obtenir els botons (mo-
nedes del mercat). En cas de 

portar roba, se’t donaran els 
botons equivalents a la roba 
aportada. En cas de no por-
tar roba, podràs bescanviar 
els diners per botons (un bo-
tó=un euro).
- Zona 3: botigueta. Zona on 
hi haurà la roba exposada.
A les sis de la tarda, tindrà lloc 
l’O’Birring, des de la Pius XII). 
Gimcana i cursa d’orientació 

per equips: amb inici i �nal a 
la plaça Pius XII. Pels carrers 
de vianants del centre. Acaba-
rà el dia amb el sopar de tapes 
i concerts d’Apologia, a la mit-
janit, i de Maluks, a les 1.30 
hores. Tot a la plaça Pius XII.
Dissabte a les 12, es farà el Fes-
ta el dinar, a la Rambla Sant 
Isidre, un altre dels actes tradi-
cionals de cada FM. A la tarda, 
a la Pius XII, tast de begudes 
de la terra i després, el sopar i 
la Cercanit a la plaça Sant Mi-
quel. Recorregut: plaça de Sant 
Miquel, carrer de Sant Jaume, 
carrer Custiol, plaça de Pius 
XII, carrer Custiol, carrer Nou, 
carrer Garcia Fossas, rambla 
Sant Isidre, carrer de Custiol, 
i plaça Pius XII, on es farà el 
concert de Xillona a la mitjanit 
i música �ns a les 6 del matí.
Els darrers actes de la Coll@
nada  seran diumenge, durant 
la revetlla de les places, amb 
concerts a mitjanit de Bredda 
i Ke te kalles, i música �ns a les  
7 del matí, a la plaça Pius XII. 
Dilluns, després del castell de 
focs, es farà la també habitual 
“pujada de cadires” al Clein. 
Estigueu atents a les xarxes so-
cials per si es produeixen can-
vis de darrera hora.

ODONTOLOGIAODONTOLOGIA
INTEGRAL FAMIL IARINTEGRAL FAMIL IAR

TRUCA’NS AL 93 804 21 11 / WHATSAPP 608 868 497. CITA ONLINE: DENTALVERDAGUER.COM
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ORTODÒNCIA INVISIBLE :)
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The Electric Alley

REDACCIÓ / LA VEU 

L a 8a edició del festi-
val Igualada Rock City 
organitzada per l’As-

sociació Rock City amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Igualada se celebrarà demà 
dissabte 27 d’agost, i formarà 
part dels actes de la Festa Ma-
jor de la ciutat. Els concerts es 
realitzaran a la zona del Rec, 
concretament al carrer Dr. 
Joan Mercader davant del Mu-
seu de la Pell.
El cartell del festival Igualada 
Rock City 2022 està format 
per 4 bandes: CRIM, KTULU, 
THE ELECTRIC ALLEY i 
EXXASENS. Després de la 
magní�ca acollida de les edi-
cions anteriors amb grups 
com Crisix, Hamlet, La Banda 
Trapera del Río, �e Wizards, 
Foscor, Blowfuse, Los Mam-

bo Jambo, ’77 Seventy Seven, 
Viva Belgrado, Blaze Out, 
Los Tiki Phantoms, Afraid to 
Speak in Public, �e Capaces 
o LGP Sangtraït entre altres, 
l’IRC ’22 presenta un atractiu 
cartell que inclou formacions 
d’estils variats dins l’ampli 
ventall de la música Rock.

CRIM
Una de les bandes de punk 

rock més importants de la 
península. Disc rere disc, gira 
rere gira, la banda de Tarra-
gona no ha parat de treballar, 
créixer i recollir èxit. Amb una 
trajectòria ascendent en quali-
tat i popularitat, cal mencio-
nar el bon moment del grup 
després de la publicació de 
l’aclamat àlbum “Pare Nostre 
que Esteu a l’Infern”, la me-
morable presentació a la sala 

Razzmatazz, i la més recent 
edició d’un recopilatori amb 
algunes de les seves millors 
cançons cantades en anglès, i 
amb col·laboracions de músics 
internacionals. 
Acció que els ha permès arri-
bar a un públic més global. A 
l’espera de la publicació del seu 
nou treball a �nals del 2022, 
CRIM vindran a Igualada a 
descarregar els seus podero-

Quatre bandes de gran qualitat en la tornada de l’Igualada 
Rock City, demà dissabte al Rec

Crim

Ktulu Exxassens.
sos i compromesos himnes de 
punk rock.

KTULU
Formats el 1986 i conside-
rats un dels grans noms de la 
història del metal a Espanya, 
KTULU vindran a Igualada 
a repassar la seva magní�-
ca discogra�a. La banda de 
l’Hospitalet de Llobregat està 
gaudint d’una segona joven-

Cartell creat pel dissenyador 
igualadí Marc González Rossell.

Florenci Valls, 64 ·  Igualada · Tel. 93 514 42 18

Peix fresc 
i peix congelat
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C/ Cervantes 19, baixos · 08700 Igualada 
Tel. 93 803 27 67 / 621 29 96 19

AUTO PLANS D’ARAU, S.L.
Taller de reparació d’automòbils

c/Narcís Monturiol, parcel·la 21, nau 3 A
La Pobla de Claramunt (BCN)

Tel. 93 808 78 33 - t.autoplans@gmail.com

El teu taller de confiança!

NOVETAT DESINFECCIÓ PER 
OZÓ PER a VEHICLES, 

MARXEN TOTES LES OLORS

REPARACIÓ,
DIAGNOSI I

SUSPENSIONS
TURISMES, 4X4

I FURGONETES 
ALINEATS DE 

DIRECCIÓ I SERVEI 
PERSONALITZAT 

A MIDA DEL CLIENT 

Plaça Anselm Clavé, 4
      93 803 54 61- IGUALADA

Passeig Verdaguer, 165
Tel. 93 804 53 51
Mòbil  692 094 682
08700 Igualada
g.verdaguer@yahoo.es

Garatge Verdaguer

· SERVEIS DE TRANSPORTS 
NACIONALS I INTERNACIONALS

· CÀRREGUES COMPLETES 
I GESTIÓ DE GRUPATGES

·PALETERIA
·EMMAGATZEMATGE I 

DISTRIBUCIÓ D’ESTOCS
·GESTIÓ I DISTRIBUCIÓ PICKING

CARRER GRAN BRETANYA, 17      08700  IGUALADA
Tel. 93 804 33 81   /   629 219 238

www.tdma.es

Instal·lacions

Tel. 93 803 64 03  /  93 768 14 09
www.viveselectricitat.com  

 vives@viveselectricitat.com

Electricitat Fred Calefacció Aigua

Gas Energia Solar Sistemes 
Programables

Tele-
comunicacions
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tut. No paren de girar pel país, 
han publicat el documental 
“Regreso al Sótano” mostrant 
la seva trajectòria de 36 anys, 
i en directe demostren estar 
en forma a cada concert gràci-
es a una actitud i energia que 
ja voldrien grups més joves. 
A l’IRC no faltaran els mítics 
temes de thrash i metal indus-
trial de l’escola PANTERA i 
FEAR FACTORY que tan po-
pulars els van fer als 90’s, quan 
van formar part de la banda 
sonora de la pel·lícula El Día 
de la Bestia, i van editar discos 
imprescindibles com “Orden 
Genético”, “Confrontación” i 
“Ktulu”.

THE ELECTRIC ALLEY
Els de Cadis són un tresor 
amagat del rock estatal. El 
seu hard rock de tall clàs-
sic amb arrels als anys 70 i 
80, passarà per l’escenari de 
l’IRC per deixar-nos amb la 
boca oberta amb les compo-
sicions de “Get Electri�ed!” 
i “Turning Wheels”. Feeling, 
elegància i Rock’n’Roll amb 
in�uències d’Aerosmith, �e 
Black Crowes, Led Zeppelin, 
Blackberry Smoke o Guns 
n’Roses. Recordeu el seu nom: 
THE ELECTRIC ALLEY.

EXXASENS
La banda de Barcelona tor-
narà a Igualada amb el seu 
particular rock progressiu 
ple d’atmosferes còsmiques, 
psicodelia i groove. La seva 
proposta instrumental beu 
de noms com Pink Floyd i 
�e Cure passant per altres 
més moderns englobats en 
el gènere post rock com Ex-
plosions in the Sky, Mogwai, 

Toundra o God is an Astro-
naut.
Amb la música d’EXXASENS 
abandonarem Igualada i viat-
jarem a l’espai exterior. 
El dissabte 27 d’agost l’Iguala-
da Rock City tornarà a omplir 
la ciutat de hard rock, prog 
rock, punk, metal i sobretot, 
ROCK’N’ROLL. Un esdeve-
niment imperdible per se-
guidors d’aquests estils i de la 

música en directe. L‘entrada 
serà gratuïta.

Les barraques, obertes 
a partir d’avui divendres
Les “barraques” s’obriran avui 
divendres, després de dos 
anys d’absència. Hi podreu 
prendre beguda o bé sopar 
amb les tapes i tastets gastro-
nòmics que ens proposen les 
diferents opcions amb preus a 

partir de 2 euros, obertes �ns 
a les 6 del matí. 
Aquest any hi participen les 
següents entitats:
Anoia Rugby Club, Associa-
ció Gats Igualada, Associació 
Manel Caro, Associació Rock 
City, Adoptagat Igualada, Rec 
on �re, So�ball Club Igua-
lada, Street Sessions Show, 
Unión Deportiva Montserrat 
d’Igualada. Fins a les 6h.
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Troba’ns al
Carrer Piera,  3 ·  IGUALADA
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691 590 613 



La producció, amb 
més de 90 persones, 

és 100% kilòmetre zero, 
amb actors, actrius, 
ballarins, direcció 

musical i artítstica, 
la JOSA i la Xalest

Imatges de l’estrena de “la Corte del Faraón”, a Madrid, el 1910.

S’estrena a l’Ateneu “La Corte del Faraón”, una sarsuela 
“polèmica” que torna a Igualada 112 anys després

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’any 1910 s’estrena al 
Teatro Eslava de Ma-
drid l’obra “La Corte 

del Faraón”. Una sarsuela de 
tall sicalíptic, amb elements 
paròdics que recorden l’òpera 
“Aida” de Verdi. L’obra es va 
fer popular tan ràpidament ar-
reu de la península que les se-
ves cançons eren taral·lejades 
per obrers i menestrals sense 
haver-la vist. 
A Igualada, l’empresari tea-
tral de l’Ateneu es decideix a 
contractar per a la l’inici de 
la temporada 1910-1911- la 
de la reinauguració del teatre 
després d’un incendi- una de 
les companyies que portaven 
en el seu repertori “La Corte 
del Faraón”. La polèmica va 
estar servida. L’obra, consi-
derada un escàndol per les 
contínues referències sexuals 
i polítiques, va tenir a Iguala-
da detractors i partidaris que 
van plasmar les seves opinions 
en els múltiples setmanaris de 
l’època. Uns, ateneistes mora-
listes i godonistes oportunis-
tes, demanant la retirada de 
la Zarzuela de la programació. 
Els altres, republicans i joves 
modernistes, vibrant per la 
possibilitat que fos represen-
tada a la ciutat. La Junta de 
l’Ateneu Igualadí �nalment en 
va prohibir la representació.
Avui, cent dotze anys després 

i apro�tant la Capitalitat de 
la Cultura Catalana, l’Ateneu 
presenta i produeix per Festa 
Major 2022 “La Corte del Fa-
raón”.
En aquesta versió de la sarsu-
ela, la del 2022, es combinen 
els temes musicals amb una 
comèdia que té com a prota-
gonistes en els membres de la 
junta de l’any 1910, les forces 
vives de la ciutat i els membres 
de la companyia de l’obra i que 
representaran Maria Beren-
guer, Laia Borràs, Iris Cabré, 
Cesc Marginet, Joan Valentí, 
Marçal Gené, Sheila Grados, 
Francesc Mas, Mireia Moncu-
nill i Abel Reyes.
Sota la direcció escènica i 
dramatúrgia del director Pep 
Farrés, la direcció musical de 
Josep Miquel Mindán, la di-
recció coreogrà�ca de Mari-
ona Camèlia i la direcció de 
cors de Laia Cuadras, el cos 
d’actors i ballarins, la JOSA i 
la coral Xalest s’han conjurat 
per portar sobre les taules del 
Teatre Municipal de l’Ateneu 
aquesta obra, una idea origi-
nal del soci i historiador Pau 

Duran. Una producció que 
compta també amb la partici-
pació de Roser Cubí en el dis-
seny de vestuari, Xavi Salo en 
l’escenogra�a i Rafael Roca en 
la il·luminació.
Un exercici de catarsi col·lec-
tiva i ciutadana que vol desfer 
la prohibició realitzada per la 

junta de l’entitat de l’any 1910 i 
vol fer re�exionar l’espectador 
sobre els marges de la censura 
i la llibertat d’expressió en la 
cultura. 
Els mitjans de comunicació 
locals van dir:
“(...) pero en el cas present, es 
tal là fama lograda per l’ obra 

y tan populars, per desgrasia, 
les cansóns deia mateixa, que 
no hi cab ni remotament la 
sorpresa de la bona fe”. ( Pà-
tria, 24 de setembre de 1910)
“Quasibé que tots vosaltres, 
Ileigidors amics, haure fru-
ït aquest hermós espectacle, 
sino al compás del ¡Ay ba! al 
del no menys delitós y vulga-
ríssim ¡qué te quieres tú apos-
tar...!” (Jovent, 1 d´octubre de 
1910)
“Díjose que la Junta del Ate-
neo, Había prohibido la re-
presentación de La Corte 
de Faraón por considerarla 
indecente”. (El Independien-
te, Igualada, 29 de gener de 
1911)
Una obra que es va estrenar 
ahir dijous i que es podrà 
gaudir també avui divendres 
i demà dissabte a les 19 h al 
Teatre Municipal de l’Ateneu i 
del que es poden adquirir en-
trades a Tickets Igualada. En 
queden poquíssimes! 

Av. Catalunya, 57
08700 CARME (BCN)

93 804 43 61 - 600 005 771
drrneger@yahoo.es 



Aquesta setmana ha 
vingut a la meva 
notaria en Pere. 
Recentment ha 

mort el seu pare, client de la 
notaria, i per diferents mo-
tius desitja renunciar a l’he-
rència. Volia informar-se de 
quina manera podia renun-
ciar i a qui li correspondria 
la seva part, si als seus fills 
o si als seus germans. Re-
nunciar (o repudiar segons 
diu el nostre Codi Civil) a 
una herència implica moltes 
conseqüències, i per això li 
hem explicat en el nostre 
despatx els seus efectes:

1) Si renuncio a l’herència, 
puc penedir-me’n i accep-
tar-la després?. 

Això no és possible, la renún-
cia és irrevocable, i una ve-
gada renunciada no es pot, 
en un moment posterior, ac-
ceptar l’herència.

2) Renunciar si hi ha testa-
ment: 

Habitualment, en els testa-
ments, hi sol aparèixer una 
segona opció (substitució) 
per als casos que el nomenat 
hereu o legatari mori abans 
que el testador o renunciï 
als béns. En aquests casos 
s’haurà d’aplicar aquesta 
substitució conforme surti 
en el testament.

3) Renúncia si no hi ha tes-
tament: 

Quan no hi ha testament, 
s’hauria de tramitar l’ano-
menada acta de declaració 
d’hereus abintestat, i al re-
nunciar a l’herència, no pas-
saran a heretar els fills del 
renunciant, sinó que la seva 
porció de l’herència acrei-
xerà als altres cohereus. En 
aquest cas, per exemple, no 
heretaran els fills d’en Pere, 

sinó els seus germans.

4) Puc fer la renúncia de for-
ma verbal, sense documen-
tar-la?.  

Degut als seus importants 
efectes, la renúncia a Catalu-
nya ha de ser davant Notari 
i no és vàlida la renúncia fet 
en document privat o verbal-
ment.

5) Què  succeeix si l’hereu 
té deutes i renuncia a l’he-
rència?

En aquest cas, si els creditors 
de l’hereu es senten perjudi-
cats, poden impugnar judi-
cialment aquesta decisió en 
el termini d’un any des de la 
renúncia.

6) Si el causant difunt té 
deutes importants o desco-
neguts: 

S’ha de tenir en compte que, 
per l’acceptació de l’herència 
pura i simple, l’hereu res-

pon dels deutes del difunt i 
de les càrregues hereditàri-
es, no només amb els béns 
hereditaris, sinó també amb 
els béns propis. Per això, a 
part d’una renúncia simple a 
aquesta herència, és possi-
ble l’anomenada acceptació 
a benefici d’inventari (obliga-
tòria a Catalunya en el cas de 
menors i persones subjectes 
a tutela, entre d’altres). Con-
sisteix en fer un llistat dels 
béns de l’herència i dels seus 
deutes i càrregues heredi-
tàries, i una vegada realitzat 
l’inventari en el termini de 6 
mesos, prendre una decisió 
definitiva sobre la mateixa. 
Aquest tipus d’acceptació és 
convenient en cas de sos-
pitar que hi poden existir 
deutes d’import elevat sense 
conèixer-se exactament la 
seva quantia. 

7) Renúncia a favor de per-
sona determinada: 

Em planteja en Pere la pos-

sibilitat de renunciar a favor 
d’un dels seus germans, amb 
qui té més relació. És pos-
sible, però té un cost fiscal 
més gran, ja que tributarà: 
a) en Pere per l’impost de 
successions com si hagués 
acceptat l’herència; b) el seu 
germà, en Joan, per efectu-
ar-se l’equivalent a una do-
nació. 

8) És possible renunciar en 
vida del causant abans que 
mori o m’he d’esperar a la 
seva mort? 

En principi, no és possible la 
renúncia al dret de legítima 
abans de la vida del causant, 
excepte en uns supòsits 
residuals de pactes en de-
terminats casos, no massa 
habituals a la pràctica. 

9) No pot fer-se en part, a 
termini o condicionalment: 

És a dir, en Pere no pot re-
nunciar a una part de l’he-

rència i acceptar l’altra, o 
renunciar de forma condici-
onada a que es compleixi, o 
no, un fet.

10) Renúncia prescrita: 

En el cas que hagin trans-
corregut més de quatre anys 
i mig des de la defunció del 
causant, si en Pere renuncia 
a l’herència, s’interpretarà 
que hi ha una donació, i la 
Generalitat ens girarà una li-
quidació de l’impost corres-
ponent a la mateixa.

11) Renúncia de menors 
d’edat: 

Per renunciar a les herències 
o llegats de menors d’edat, 
caldrà que la renúncia sigui 
feta pels pares del menor i, a 
més, hauran de comparèixer 
a la renúncia els avis paterns 
i materns del menor, un de 
cada banda i el de més edat, 
per tal de no haver d’acudir a 
l’autorització judicial.

Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada
carlosjimenez@notariado.org
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Qui hereta la meva part 
si renuncio a l’herència del meu pare?



La Veu de l’Anoia recorda els seus 40 anys d’història amb 
una exposició al Museu de la Pell
REDACCIÓ / FOTOS: J. GUASCH

U n dels primers actes 
de la Resta Major va 
ser, dilluns, la inau-

guració de l’exposició dels 40 
anys de La Veu de l’Anoia, a 
la Sala de les Encavallades 
del Museu de la Pell. L’acte va 
comptar amb força assistència 
i una nodrida presència de les 
personalitats polítiques de la 
ciutat, entre els quals l’alcalde 
Marc Castells, la vicepresiden-
ta del Parlament Alba Vergés, 
el diputat igualadí Jordi Riba 
i diversos regidors. També hi 
eren presents nombrosos lec-
tors i subscriptors, així com els 
socis fundadors del periòdic 
-l’any 1982-, i col.laboradors 
del setmanari, entre ells l’autor 
de la fotogra�a de la portada 
del número 1, Josep Bou.
En l’exposició s’hi poden veu-
re els objectes que s’han uti-
litzat per fer el diari al llarg 
d’aquests quaranta anys, com 
gravadores, ordinadors, mà-
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La inauguració de l’exposició va comptar amb la presència de nombroses autoritats.

A l’exposició s’hi poden veure les 40 portades més significatives d’aquestes quatre dècades, així com tota l’hemeroteca del periòdic i diferent material.

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

Bona Festa Major!
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quines d’escriure, entre altres. 
També es poden consultar 
totes les edicions d’aquests 
40 anys de trajectòria i un 
dels espais més entretinguts 
és un recorregut per les 40 
portades més destacades dels 
més de 2.000 números que 
té La Veu. També hi són els 
Gegants de La Veu, els únics 
dels Països Catalans que ca-
racteritzen a dos periodistes.

En els parlaments d’inaugu-
ració, la directora de La Veu, 
Pia Prat, va donar les gràci-
es a tots aquells que han fet 
possible que s’arribi a aques-
ta xifra i va defensar un pe-
riodisme lliure de pressions. 
Per la seva banda, l’alcalde 
Marc Castells, va felicitar a 
La Veu per aquest aniversari 
i va destacar que tot i els en-
trebancs de tots aquests anys 

i les dificultats, que van arri-
bar a posar la publicació en 
perill, aquests s’hagin pogut 
superar i avui en dia La Veu 
gaudeixi de molt bona salut.
L’acte va finalitzar amb un 
petit refrigeri, que va per-
metre als assistents repassar 
els 40 anys d’història de la 
publicació. L’exposició, es-
tarà oberta fins el 22 de se-
tembre.

Col.laboradors, lectors i subscriptors, representants d’entitats i polítics d’Igualada i comarca, es van 
donar cita dilluns a la Sala d’Encavallades del Museu de la Pell.

Josep Bou. davant de les fotografies de les portades 
dels números 1 i 100, de les quals n’és l’autor.

El cap de redacció de La Veu Jordi Puiggròs, amb l’alcalde 
i regidors, durant la visita de l’exposició.

La teva botiga especialista en construcció

PORCEL·LÀNIC
50 x 100
60 x 60
75 x 75

10,80 € / m2
11,95 € / m2
14,95 € / m2
12,50 € / m2

des de

des de

des de

des de

*21% IVA a part.

25 x 100
Parquet
*Fins esgotar estocs.

+ 60 models diferents
+ 16.000 m2 en estoc

a preus immillorables!
+Oportunitats ZONA OUTLET 

Especialistes en ceràmica, paviment i revestiment.
Grans estocs. Entrega immediata.

Vilanova del Camí:  93 806 02 40
Calaf:  93 869 87 50

No perdis el temps! !Compta amb el nostre Servei
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Les directores de la Biblioteca Central, Montse Lobato; de l’Arxiu 
Comarcal, Marta Vives; i del Museu de la Pell, Glòria Escala,

 i l’exregidor de l’Ajuntament d’Igualada Jordi Pont.

A l’exposició es pot consultar l’hemeroteca física del periòdic, 
així com també els darrers anys en format digital.

L’alcalde Marc Castells, assenyalant una de les 40 portades 
més destacades que es poden veure a l’exposició.

Marc Castells i Alba Vergés, amb els socis fundadors de La Veu de 
l’Anoia Josep Vidal, Antoni Castells, Josep Maria Andreu i Pere Prat.

L’alcalde Marc Castells, durant el seu discurs, amb la directora de La Veu Pia Prat 
i els regidors Jordi Marcé, Carlota Carner, Pere Camps i Patrícia Illa. Podeu visitar l’exposició de La Veu fins al 22 de setembre.

oferint
professionalitat

joieria 
rellotgeria
taller propi

RAMBLA SANT ISIDRE, 45
T. 93 803 24 48 · IGUALADA
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Bona Festa Major!

Segueix-nos!
@roset_jardins

c/Òdena 14, 08700 Igualada · 93 803 58 05 - 666 468 786
rosetjardins@rosetjardins.com

606 94 94 49
c/St. Antoni de baix, 7 · Igualada 

jorditomasvila@gmail.com
www.parquetsigualada.cat

Ctra. de Valls, 70-72 · Sta. Mgda de Montbui
Tel.  93 803 20 66 

taller@autoreparacionesagustin.com 

Av. Pau Casals 40 - 08700 Igualada
93 803 29 00

www.construccionspanades.com
info@construccionspanades.com

Bosch Car Service

Automòbils F.P. Bosch
Ctra. de La Pobla, 191 - 08788  VILANOVA DEL CAMÍ

93 804 64 03 fpboschtaller@gmail.com

·Injecció de Benzina
·Injecció Dièsel
·Electricitat/Electrònica
·Encesa
·Xapa
·Línia PreITV

·Frens, ABS, ESP
·Mecànica de manteniment
·Mecànica motor
·Sistemes de Refrigeració
·Pintura
·Banc de Potència

PLANXISTERIA I PINTURA
ASSECATGE AL FORN

Ronda Anoia, 31
08710 Sta. Margarida de Montbui

Tel. 93 804 65 62
brilloplanxisteria@hotmail.com 

ESCANEJAT I FOTOCÒPIA DE PLÀNOLS I FOTOS A COLOR

Escanegem i fotocopiem tota mena de documents,
des d'un simple DNI fins a plànols, fotografies de
gran format, o pòsters, en blanc i negre i COLOR

Formats de digitalització: JPG, PDF i TIFF

Amplada màxima: 90 cm

Consulteu-nos sense compromís

lacopisteria@lacopisteria.es

Òdena, 86 - 08700 Igualada
Tel i Fax: 93 804 55 79



REDACCIÓ / LA VEU 

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

Pere Bas i Vich (Esparregue-
ra, 1897- Igualada, 1975). La 
Biblioteca Central d’Igualada 
i l’Arxiu Comarcal de l’Anoia 
volen donar a conèixer l’obra i 
el llegat d’aquest artista de les 
arts grà�ques en una exposi-
ció que s’inaugurarà coincidint 
amb la Festa Major d’Igualada. 
L’exposició «Bas d’Igualada, es-
tamper» és fruit de la recerca 
feta per M.Teresa Miret i Solé, 
exdirectora de la Biblioteca i 
autora del llibre dedicat a Pere 
Bas, que es va presentar di-
lluns, durant la inauguració de 
l’exposició. 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’àmbit 
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 
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La Biblioteca Central recorda l’estamper Pere Bas i Vich, 
un artista de les arts gràfiques a Igualada

personal es barreja amb la seva 
obra i el seu entorn social va 
ser el dels grups culturals més 
actius de la ciutat, com la Re-
vista d’Igualada, l’Agrupació 
Fotogrà�ca, Palestra, Anabis i 
el Centre d’Estudis Comarcals 

d’Igualada.
Els que el van conèixer el re-
corden com un home alt i 
ferm, amb els cabells grisos i 
una mica llargs, amb caràcter, 
però amb un tarannà tranquil. 
De les seves mans en van sor-

tir autèntiques obres d’art que 
es van emmarcar dins el mo-
viment noucentista, que era, 
més que un estil, una actitud 
moral de posar en valor l’obra 
ben feta i alhora la manifesta-
ció d’un fort sentit catalanista. 

Els treballs que sortien del seu 
taller gaudien de molt prestigi 
i la seva fama es va estendre 
arreu del territori català. «Tro-
bo naturals, com �or pròpia 
de la terra, aquestes tan es-
caients joies tipogrà�ques de 
l’obrador de l’amic Bas, l’ino-
blidable», 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 �ns als anys se-
tanta. 
Els últims anys de la seva vida, 
va continuar anant diàriament 
al taller i assegut en una cadi-
ra controlava amb la mirada 
tot el que s’hi feia. A la mort 
de l’impressor, el seu �ll, Pere 
Bas Pla, que l’havia ajudat en 
la impremta, va deixar aviat 
l’obrador del carrer d’En Roca 
i se’n va anar d’Igualada.

Dr. J.R.Claramunt, 
num col 30697, ORL

Av. Barcelona 168, baixos ·  08700 Igualada  ·  Tel. 93 804 74 64  ·   www.institutclaramunt.com
CONCERT AMB LES PRINCIPALS COMPANYIES ASSEGURADORES

VISITA OTORRINOLARINGOLOGIA
NENS I ADULTS 

(RECONEGUDA EXPERIÈNCIA MÈDICA I QUIRÚRGICA) 

LOGOPÈDIA PER NENS I ADULTS

ESTUDIS AUDITIUS INFANTILS I ADULTS

RETARD DEL LLENGUATGE, 
DE LA PARLA I 

DE L’APRENENTATGE 

ESTUDI I AVALUACIÓ 
DEL VERTIGEN  

DIETÈTICA I NUTRICIÓ

PSICOLOGIA
                                                                                                                                                           

TERÀPIES NATURALS



Versots i ball parlat del Ball de Sant Miquel i Diables.

Actes en honor a Sant Bartomeu, patró de la ciutat
REDACCIÓ / LA VEU 

En aquesta pàgina podeu 
veure  fotogra�es d’al-
guns dels actes d’aques-

ta setmana de Festa Major en 
honor a Sant Bartomeu, tant 
de la Vigília de dimarts, com 
dimecres, dia del patró. Tots 
els actes, com era d’esperar, 

han estat prou participats, 
respectant en tot moment el 
caràcter tradicional, festiu i 
alhora carregat de certa emo-
ció que sempre tenen aquestes 

activitats a càrrec de les dife-
rents colles.
També fem referència a Pau 
Sanuy Costa, estudiant de per-
cussió i bateria a l’ESMUC, 

que és el Tabaler de la Festa 
Major d’enguany, i que ha par-
ticipat al capdavant del seguici 
al Trasllat i Retorn, la Proces-
só, la Passacalle i la Diana.

Trasllat del Sant, dimarts al migdia.

Final de la Diana, dimecres al matí.

Passacalle.

Entrega del foc.Presentació del Tabaler.

· Assessorament d’empreses i autònoms
· Impostos  · Comptabilitats
· Finances i Control Gestió
· Mercantil Legal i Registre

· Laboral (Nòmines i Seg. Social)
· Matriculacions i canvis de nom de vehicles

623 462 338   www.gestjops.cat   hola@gestjops.cat

Us  des�gem  una  bona Festa  Major!

Venda  - Lloguer - Reparació
ÒDENA 938 035 706  - LLEIDA 973 184 058  - www.autobomba.com

Gamma professional

ÒDENA 938 035 706  LLEIDA 973 184 058  
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David Pérez.
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REDACCIÓ / LA VEU 

El cartell de la Festa Ma-
jor d’Igualada 2022 és 
obra dels joves iguala-

dins, titulats a l’Escola La Gas-
par de la nostra ciutat, Aina 
Martín i David Pérez.
El concepte del cartell prové 
dels orígens d’Igualada i de la 
seva història. Igualada, deno-
minada anteriorment Aquala-
ta, signi�ca “on el riu s’eixam-
pla”.
A partir d’això, vam agafar 
com a element principal les 
muntanyes de la conca, junt 
amb diferents elements em-
blemàtics de la Festa Major, 
representant que arriben per 
elles. Vam escollir els colors de 
la bandera igualadina, selecci-
onant les muntanyes en blau 
per representar la història del 
riu, combinant així història i 
tradició.
Els autors han explicat al pro-
grama o�cial de la FM què en 
pensen de l’art, una expressió 
que els ha portat a estudiar en 

El cartell, dels joves igualadins de 
La Gaspar Aina Martín i David Pérez

l’escola o�cial d’arts de la ciutat 
i a esdevenir la seva forma de 
guanyar-se la vida.
Aina Martín Mora (Iguala-
da, 2002) és Tècnica de CF de 
Grau Superior de Grà�ca Pu-
blicitària cursat a l’Escola la 
Gaspar d’Igualada. “L’art sem-
pre ha format part de la meva 
vida, arran d’això arriba el 
disseny grà�c, una de les me-
ves passions. Gràcies a la meva 
iniciativa i esforç, he pogut 
participar en projectes que han 
fomentat sempre les meves ga-
nes d’aprendre i de descobrir”.
David Pérez Rodríguez (Igua-
lada, 2002) és Tècnic de CF 
de Grau Superior de Grà�ca 
Publicitària cursat a l’Escola la 
Gaspar d’Igualada. “Em con-
sidero una persona polivalent, 
apassionada al món de l’art 
des que tinc consciència. Sem-
pre m’ha meravellat expressar 
i comunicar, llavors és quan 
vaig descobrir el disseny grà-
�c, que m’ha permès desenvo-
lupar-me professionalment i 
artísticament”.

REDACCIÓ / LA VEU 

El programa o�cial de la 
Festa Major ens dona de-
talls de com va ser aques-

ta activitat fa just cent anys. El 
1921 al 1923 l’Ajuntament va 
modi�car el camper de l’escut 
de la ciutat, amb l’afegit centrat 
del rusc de l’Ateneu Igualadí. En 
aquell 1922 es celebrava entre 
cinc dies, del 23 al 27 d’agost.
La portada del programa asse-
nyalava un aspecte curiós de la 
festa: l’escenari des d’on la co-
bla tocava sardanes a plaça, era 
la balconada de l’Ajuntament. 
Ara bé, mirant amb detall el 
programa, dividit en dos grans 
apartats: els “Festeigs públics” i 
les “Diversions particulars”, cap 
dels actes que
organitzava el consistori com a 
“Festeigs públics”, recollia una 
activitat sardanística des del 
balcó de la casa de la vila. En 
canvi, les activitats de les Socie-
tats igualadines agrupades sota 
el títol de “Diversions particu-
lars”, tant a l’Ateneu Igualadí, 

La Festa Major, 
cent anys abans

com el Centre Tradicionalista 
i la Joventut nacionalista, s’hi 
programaven activitats sarda-
nístiques.
La Festa Major de 1922 discor-
ria farcida d’extraordinàries gat-
zares, concerts, focs arti�cials, 
montgol�ers i traques valenci-
anes. L’any següent el capità ge-
neral de Catalunya orquestrava 
el cop d’estat amb l’inici de la 
dictadura de Primo de Rivera.Aina Martín.
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Estampa del Sant ha 
creada per Roger Cos-
ta Campos. Nascut a 

Igualada el 1997, i des de ben 
petit vinculat activament amb 
diverses entitats de la ciutat. 
Inquiet i amb ganes de fer co-
ses, graduat en disseny grà�c 
per la Universitat de Barce-
lona, i actualment treballa en 
projectes de disseny editorial, 
cartellisme, identitat corpora-
tiva i de vegades, audiovisual.
Costa explica que “per l’estam-
pa d’enguany el que s’ha treba-
llat i el que es vol transmetre és 
que més enllà de la imatge del 
sant i el lligam amb el patró de 
la ciutat (que evidentment no 
es pot obviar), el que està clar 
és que cadascú pot viure la 
festa com vulgui, i que al �nal, 
Sant Bartomeu no deixa de ser 
l’origen, el motiu, o �ns i tot 
(per alguns), l’excusa. L’excusa 
perfecta per celebrar la festa.
I això és el que es vol transme-
tre i fer sentir a tothom amb 
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L’Estampa del Sant, de Roger Costa Campos, una original 
proposta... amb confeti!

Roger Costa, autor de l’Estampa del Sant.

l’estampa (i sobretot amb el 
confeti). Que és festa! Que es 
pot tocar i que s’ha de viure en
persona. L’estampa d’enguany 
té la intenció de situar i repre-
sentar al sant com l’origen o 
el motiu històric pel qual se 
celebra la Festa Major, però 
també busca que la gent pre-
cisament tingui la sensació de 
que és festa a les seves pròpies 
mans.
Que la pugui tocar, que la pu-
gui sentir, i al cap i a la �, que 
tothom la pugui viure com 
vulgui, ja que Sant Bartomeu 
no deixa de ser l’origen, el mo-

tiu o l’excusa”.
D’entrada, es pot veure que 
l’estampa està formada per 
una cartolina impresa col·lo-
cada dins una bossa que tam-
bé conté confeti.

I és que la intenció d’aquesta 
estampa (més enllà de la part 
que representa Sant Barto-
meu), és que tothom tingui 
sensació de festa a les seves 
pròpies mans. Que quan la 

gent obri la bossa per treure 
l’estampa també trobin el con-
feti, i que recordin que al cap 
i a la �... siguin quines siguin 
les creences de cadascú: És 
Festa Major!
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L’agenda mòbil es pot 
descarregar tant per 

Android com IOS 
i permet consultar i

 buscar totes les activi-
tats que es fan a la ciutat

Tots els actes de la Festa Major, i les activitats de cada 
setmana a la ciutat, a través de l’app Agenda Igualada
REDACCIÓ / LA VEU 

Des del mes passat de 
juliol, ja funciona la 
nova aplicació mòbil 

amb l’Agenda d’Igualada. El 
regidor Miquel Vives ha expli-
cat que l’Ajuntament ha creat 
aquesta agenda digital “per a 
donar una nova vida d’infor-
mació, àgil immediata i actu-
alitzada de tot aquells esde-
veniments que s’organitzen o 
compten amb la col·laboració 
de l’Ajuntament”.
Aquesta nova aplicació que ja 
està disponible tant per An-
droid com per IOS està creada 
amb la col·laboració de tots els 
departaments de l’Ajuntament 
d’Igualada especialment per 
Promoció Cultural, Turisme i 
Promoció de la cIutat. El re-
gidor Miquel Vives ha volgut 
recordar que els fulletons es-
pecí�cs de cada departament 
continuaran existint però 
es podran trobar també en 
aquesta agenda central.
Les activitats estan disponi-
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bles de forma individual però 
també s’agrupen per cicles 
com poden ser la Festa Major, 
l’European Balloon Festival, 
o la Mostra de Teatre. En el 
cercador es poden buscar ac-
tivitats per temàtica, horari o 
ubicació. 
Aquesta aplicació, ha explicat 
el regidor de Promoció de la 
Ciutat, “s’ha creat amb la vo-
luntat que sigui molt intuïtiva, 

clara i amb visibilitat de tots 
els actes amb la seva informa-
ció principal”.
El regidor de Comerç i Turis-
me, Jordi Marcè, ha explicat 
que aquesta agenda actualitza-
da i centralitzada que compta 
amb la implicació de tots els 
departaments “donarà servei a 
la nova web de turisme d’Igua-
lada que s’obrirà a la tardor i 
que de moment ja conté el nou 

vídeo de promoció de la ciutat 
:L’abraçada d’Igualada. El nou 
web mostrarà tot el potencial i 
la informació turística d’Igua-
lada i el seu entorn”.
L’aplicació es pot descarregar 
de forma gratuïta de de Goo-
gle Play d’android i l’App Store 
de IOS, i hi podeu veure qual-
sevol tipus d’activitat no no-
més d’aquests dies, sinò també 
per a les properes setmanes. 

RAMBLA SANT ISIDRE, 29 · IGUALADA (BCN)
Tel. 607 789 875 - 607 789 874 -Email: info@trivazquez.com
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Aquest estiu a Vitaldent Igualada 
emblanquiment gratuït 

amb el teu tractament dental!

BONA FESTA MAJOR!!

Rambla Sant Isidre, 37

93 804 75 97
*Promoció vàlida fins al 31/08/2022 i per a tractaments superiors a 300€. 

Tractaments subjectes a prescripció facultativa. No acumulable a altres promocions. 
Registre sanitari E08683011



Els Ambauka, a la Festa Major 2019.
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El grup d’espectacles in-
fantils Ambauka ja va 
estar present a la Festa 

Major d’Igualada el 2019, i 
amb notable èxit amb el seu 
espectacle.
Ambauka va néixer el 2008 
a l’Esplai l’Agrupa de Molins 
de Rei, quan uns quants mo-
nitors vam decidir formar un 
grup d’animació per celebrar 
la Festa de la Primavera. Des-
prés d’aquella primera exitosa 

El grup Ambauka torna a Igualada després de tres anys 
i espera als més petits el dilluns amb el seu espectacle 

actuació, el 2009 la forma-
ció es consolida sota el nom 
d’Ambaükatunàbia, i des de 
l’inici el grup destaca per la 
seva aposta pels espectacles 
familiars de qualitat, altament 
participatius, enèrgics i per a 
totes les edats, i amb música 
100% en directe combinant 
sons i músiques populars i 
moderns.
Amb dos discs sota el braç 
(Mira com sona, 2010 i Tal 
dia farà un any, 2014) i èxits 
com La Llegenda de Sant Jordi 

o L’energia de l’esplai, el 2019, 
ja amb el nom d’AMBAUKA, 
publiquen el seu tercer treball 
discogrà�c, De cap per avall. 
14 noves cançons cuinades 
amb amor, esperit crític i a foc 
lent, amb col·laboracions tan 

especials com Cesk Freixas, 
Roba Estesa, Arnau Tordera, 
Mònica Usart o El Pot Petit.
En directe, el grup presen-
ta el nou concert De cap per 
avall, i  segueix oferint altres 
espectacles per tot l’any que 

mantenen l’energia gamber-
ra i l’essència del primer dia 
amb l’experiència afegida 
d’aquests més de 10 anys ro-
dant pels escenaris i fent can-
tar, ballar, jugar i passar-s’ho 
bé a petits i grans.

Elaboració 
pròpia amb 
productes 

d’alta qualitat

Alegria que és 
Festa Major

Servei a domicili
Alba, 11 · Igualada

Tel 93 803 08 83 Fax 93 803 95 71
calpassanals@hotmail.com
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Àmplia oferta d’actes infantils

Com sempre, l’oferta d’ac-
tes infantils a la Festa Major 
d’Igualada acostuma a ser 
força àmplia. A més dels que 
ja ofereix la Coll@nada, des 
de l’Ajuntament també s’han 
organitzat activitats a partir 
d’avui divendres.
Així, avui al migdia tindrà lloc 
l’inauguració de la petita bibli-
oteca lliure del barri de Sant 
Agustí, a la plaça Catarineu, 
amb l’actuació de “la Petita 
Festa”, amb Pitus i Gil Robert. 
Es tracta d’un espectacle fami-
liar participatiu amb contes de 
pols de lluna i cançons. Tots 
esdevindrem balladors i can-
tadors i la plaça es vestirà de 
festa. 
Fins diumenge no tornarà a 
haver-hi activitats infantils del 
programa o�cial. A les 7 de la 
tarda, al carrer de Sant Jordi, 
l’Espai Xarxa ens oferirà “Fili 
Busters”, de la Cia Mortelo & 
Manzani. La nova i arriscada 
aventura en què Mortelo&-
Manzani posaran en perill les 
seves vides i les de tot el públic 
que envolti l’escenari a menys 
de deu metres de distància, 
en un evident homenatge als 
temeraris de tota la vida. Els 
últims reclutes de la presti-
giosa “Fili Busters Daredevil 
Academy”.Divertidíssima pro-
posta de circ i pallasso, amb 
tècniques de circ.
Al mateix lloc, i ja dins de la 
revetlla de les places, podreu 
veure “La Di�erent Orques-
tra” (vegeu pàgines 60-61).
Dilluns, a les 7 de la tarda, 
torna la Cercavila Menuda, 
amb sortida i arribada a la 
plaça de l’Ajuntament. Aquest 
any hi participaran  Petits Mal 
Llamp; Petits Diables amb el 
Drac Bufarot i el drac Xerric; 
Drac Mal Llamp; Capgrossos 
de la Colla Gegantera del Bis-
balet Carme i Caterina; els Na-

nos d’Igualada amb els Músics 
de Dessota i els Gegantons Pia 
i Tomeu; Petits Gegants de la 
Ciutat Tonet i Conxita;  la 
mainada de l’Agrupació Folk-
lòrica amb el Ball de Cercolets 
d’Igualada, acompanyats dels 
Grallers Pelforts; Bitrac Dan-
sa amb el Ball de Corrandes, 

acompanyats dels Grallers de 
Santa Madrona; i la canalla 
dels Moixiganguers d’Iguala-
da amb els Grillats morats.
Darrere la cercavila es pot 
afegir tothom que disposi 
d’un element festiu adient 
per a una cercavila de Festa 
Major. 

Restaurant

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

RESERVES 93 806 05 55

26€
PER NOMÉS

MENÚ ESPECIAL 
DE FESTA MAJOR 

AMB COPA DE CAVA 



Els Moixiganguers 
volen fer el 3 de 9 amb 

folre, que encara no 
han fet mai a la plaça 
d’Igualada. També el 

volen completar la Jove 
de Valls, i els Xiquets de 
Reus intentaran fer tres 

espectaculars castells 
de vuit, entre ells el 2d8

Presentació, dimarts, de la jornada castellera de la Festa Major.

REDACCIÓ / LA VEU 

E l proper diumenge, a 
partir d’1/4 d’una del 
migdia, la plaça d’Igua-

lada tornarà a transformar-se 
per acollir, a la �, una jorna-
da castellera com cal després 
de dos anys de pandèmia. En 
aquesta ocasió, hi ha moltes 
ganes de fer una cita històri-
ca, amb la presència dels nos-
tres Moixiganguers i les colles 
convidades dels Joves Xiquets 
de Valls i els Xiquets de Reus. 
Dimarts al migdia, represen-
tants de les tres colles van 
comparéixer a la plaça per a 
explicar alguns detalls del què 
volen assolir aquest diumenge  
a la capital de l’Anoia.
L’alcalde Marc Castells va in-
dicar que “La vostra presència 
ens ajuda a visibilitzar el món 
casteller que surt de la post-
pandemia, i és un orgull per la 
ciutat d’Igualada que hi sigueu 
per aquesta Festa Major”. L’al-
calde va fer una crida a la ciu-
tat a que la plaça bulli aquest 
diumenge i s’acosti i faci pinya 
als assajos i als castells.

Els Moixiganguers, de les 
millors colles de l’any
El president dels Moixigan-
guers, Oriol Solà, indicava en 
el mateix sentit que “aquest 
no és un any qualsevol, l’hem 
esperat durant molt temps, en 
tenim moltes ganes. Animem 
també a la gent de la ciutat a 

La jornada castellera, amb Joves de Valls, Xiquets de Reus 
i els nostres Moixiganguers, promet ser espectacular

participar-hi, i fem una crida 
a totes les camises de tots els 
anys de la colla que la treguin 
de l’armari”.
El cap de la colla igualadina, 
Jordi Moreno, indicava que 
“diumenge ens podrem tor-
nar a veure amb la ciutat a la 
nostra plaça, i ens agrada molt 
que Xiquets i Joves s’estimin 
tant la plaça igualadina amb 
ganes de fer-la gran”. Respecte 
l’actuació de diumenge, Mo-
reno afegia que “a nivell de 
castells hem estat picant pedra 
des del primer moment que es 
va poder. Hem començat amb 
l’accelerador apretat. Tenim 
l’intenció d’igualar la millor 
actuació que hem fet mai a 
aquesta diada: recuperar el 5 
de 8 que no fem des del 2018 
i treballem el 3 de 9 amb folre, 
un castell que encara no hem 
pogut fer en aquesta plaça”.
Els Moixiganguers van com-
pletar aquesta construcció en 

tres ocasions, les dues prime-
res a l’octubre del 2018, i la 
darrera ocasió a �nals de la 
temporada del 2019.
Cal tenir en compte que des 
de la represa castellera i en 
el que portem de temporada,  
només les històriques colles 
dels Xiquets de Valls, els Cas-
tellers de Vilafranca, els Mi-
nyons de Terrassa i la Jove de 
Tarragona han aconseguit els 
castells de 9.  Els igualadins 
van donar el tret d’inici del 
segon tram de la temporada 
el passat dissabte, a Santa Co-
loma de Queralt, on van com-

pletar el 3 i el 4de8, i el 5de7.
Val a dir que els Moixigan-
guers, aquesta temporada, 
estan demostrant -amb les es-
tadístiques a la mà- que són 
una de les colles més destaca-
des del panorama casteller.
Per la seva banda, Joel Bru-
gués, cap de Pinyes dels Xi-
quets de Reus, indicava que 
“és un any de molts canvis i 
venim a Igualada a màxims, 
volem donar-ho tot. Volem 
ajuntar 3 i 4 de 8 i si arros-
seguem les camises necessà-
ries fer el nostre primer 2 de 
8 amb folre de la temporada. 

Ens estimem molt aquesta 
plaça, volem que sigui la pri-
mera vegada d’ajuntar 3 cas-
tells de 8 aquesta temporada”.
Ian Gallart, cap de Pinyes de 
la Joves de Valls, també deia 
que “ens agrada la plaça, la 
diada, és una plaça que enten 
els castells i els viu. La colla 
hem intentat estar al nivell i 
portar el màxim que podem. 
És una plaça on no ens cos-
ta arrossegar camises. Tenim 
l’intenció de portar el 5 de 8 
i el 3 de 9 amb folre, el tercer 
castell segons assajos i un pi-
lar de mèrit”.

Av. Barcelona, 188 - 08700 - IGUALADA
Tel. 93 803 29 65
www.vitermik.es
info@vitermik.es

L’energia més eficient és la que no es consumeix

c/ del Roser, 21, local 2
08700 Igualada
93 173 70 12 · 667 00 74 64
sara@saracastells.com
    @saracastells.joiera 
    @saracastellsescolajoieria
    @saracastells.joiera
www.saracastells.com

Us desitja una bona 
Festa Major!
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Joves Xiquets de Valls
La Colla Joves Xiquets de Valls 
és una colla castellera vallenca, 
fundada l’any 1813 per en Jo-
sep Batet i Llobera, antic enxa-
neta del Ball de Valencians Va-
llenc-Alcoverenc i innovador 
en la tècnica d’alçar construc-
cions humanes. 
El color de la seva camisa és 
vermell, fent al·lusió al color de 
l’escut de la ciutat de Valls. El 
seus castells més importants a 
l’època moderna són el 4 de 9 
sense folre (coronat per primer 
cop a la Diada de Santa Úrsula 
del 1999 i posteriorment des-
carregat a la de Sant Fèlix del 
2000), el 2 de 8 sense folre (co-
ronat per primer cop per Santa 
Úrsula del 2004 i posterior-
ment descarregat a la Vigília de 
la Diada Nacional del 2017) i el 
3 de 9 sense folre (coronat per 
primer cop a la Diada de Santa 
Úrsula del 2019).

Xiquets de Reus
Els Xiquets de Reus es va 
fundar el 18 de novembre 
de 1981, pel 125è aniversari 
de l’arribada del ferrocarril a 
Reus. El color de la seva ca-
misa és marró com l’avellana, 
fruit sec típic del Baix Camp. 
El pantaló blanc i la faixa ne-
gra formen part de la indu-

La Joves de Valls ha arribat a completar un 3 d 9 sense folre. 3 de 9 amb folre dels Xiquets de Reus, el seu millor castell.

mentària castellera.
El 1996, la colla afrontà el cas-
tell de nou en la celebració 

dels quinze anys de la colla. El 
10 d’agost es carregava �nal-
ment el 3 de 9 amb folre, con-

vertint-se així en colla de nou. 
El  2006 la colla va ser distin-
gida amb la Creu de Sant Jor-

di, en reconeixement a la tasca 
de difusió del fet casteller en el 
seu 25è aniversari.

NO ET QUEDIS SEC. 
TANCA L'AIXETA!
Cada petit gest que facis per estalviar aigua serà una gran 
contribució davant l’actual situació d’alerta per sequera que afecta 
14 municipis de l’Anoia. Cal reduir aquest descens continuat de les 
reserves d'aigua per evitar que s'apliquin noves limitacions de 
consum.

Et proposem consells per ajudar-te a fer un ús responsable 
d’aquest recurs escàs. Per exemple, rega al matí o al vespre per 
evitar l’evaporació durant les hores de més sol, i no ho facis en 
excés. El pla de sequera estableix que només es pot regar dos dies 
a la setmana.

El consum responsable comença a casa i cada gota que estalviïs 
serà una gota més per al planeta.

@AiguadeRigat_aiguaderigat.cat
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Aquest any, amb sis 
escenaris: el carrer de 
Sant Jordi, la plaça de 
l’Ajuntament, la plaça 

Pius XII, la zona de Ba-
rraques, la plaça de Cal 

Font i el Parc Central

La Different Orchestra actuarà al carrer Sant Jordi.

REDACCIÓ / LA VEU 

T orna un clàssic: la re-
vetlla de les places. 
Aquest any, amb sis 

escenaris: el carrer de Sant 
Jordi, la plaça de l’Ajuntament, 
la plaça Pius XII, la zona de 
Barraques, la plaça de Cal 
Font i el Parc Central.

La Di�erent Orquestra, 
al carrer Sant Jordi
A les 11 de la nit, la gresca 
començarà amb l’acte per als 
més petits, LA DIFFERENT 
ORQUESTRA, al Carrer de 
Sant Jordi.
Always Drinking Marching 
Band és una companyia for-
mada per músics, actors, 
tècnics i poetes de bar entre 
molts altres, que porta re-
corrent i animant els carrers, 
places i escenaris de l’estat Es-
panyol, Europa, Àsia, Àfrica i 
Amèrica des del 1997.
“Vam decidir anomenar-nos 
així per retre honor a l’esperit 
mediterrani de compartir la 
vida a l’aire lliure: a les ter-
rasses menjant unes tapes i 
compartint cerveses amb els 
amics d’ambdós costats de la 
barra. D’aquí prové “Always 
Drinking”.La missió és no 
deixar indiferent a cap pú-
blic, sent la qualitat musical 
i humorística la nostra gran 
prioritats tu mateix, i sigues 
diferent”, ens expliquen. Un 
dels seus millors espectacles 

La Revetlla de les Places assegura música i festa per a totes 
les edats fins ben entrada la matinada de dilluns

és La Di�erent Orquestra, que 
podrem veure al carrer Sant 
Jordi.
L’argument és senzill: la Gran 
Orchestra Internazionale 
Cucurella, una orquestra de 
ball de les de tota la vida, perd 
tots els seus músics just abans 
del concert.  Com si fossin les 
rates del Titànic, la majoria de 
músics i el dos cantants han 
abandonat el vaixell al darrer 
moment i a l’hora del bolo 
només queden el pianista i el 
trompetista. Què han de fer? 
Suspendre? Tal com està el 
pati, no poden abandonar. 

Hauran de renovar-se o morir. 
Seran capaços de trobar una 
solució amb tan poc temps? El 
carrer està ple d’artistes anò-
nims que es moren de ganes 
de sortir a escena, però és pru-
dent deixar pujar als escenaris 
a gent estrafolària, fora de nor-
ma, que et pugui revolucionar 
el públic? Estaran disposats a 
acceptar a qualsevol estrany 
que sigui capaç de cantar, ba-
llar i entretenir la gent encara 
que sigui diferent?  
“La Di�erent Orquestra” és 
un homenatge a la vida de 
l’artista, un espectacle de pa-
llassos, un concert en directe 
amb música d’ara i d’abans, 

un show amb molt d’humor 
que demana la interacció del 
públic, perquè el públic és el 
que fa diferent l’espectacle. El 
Show ha de continuar. I si no 
hi ha artista l’haurem de bus-
car. Avui pot néixer una nova 
estrella, i pots ser tu.  Perquè 
“La Di�erent Orquestra” és 
una proposta única i irrepeti-
ble que veu en la diferència la 
major de les virtuts i riqueses 
humanes. 

La música de Lady Gaga, a la 
plaça de Cal Font
També a partir de les 11 de la 
nit podrem assistir, a la plaça 
de Cal Font, a tot un tribut a 

l’artista internacional Lady 
Gaga.
Carolina Serrato, cantant i 
actriu, ha participat en dife-
rents produccions musicals a 
Espanya com We Will Rock 
You (paper protagonista de 
Scaramouche), Forever King 
of Pop (paper protagonista de 
Narradora-Presentadora), Pe-
ter Pan o Aladdín. El projecte 
Gaga Xpression neix el 2011 
i un any després, Carolina és 
reconeguda com a Doble O�-
cial de Lady Gaga a Espanya, 
avalada pel club o�cial de fans 
de l’artista al nostre país.
Ha col·laborat en actes o�cials 
com la presentació del perfum 

Passeig Verdaguer, 55 - Local 9 - 10
08700 - IGUALADA
Telèfon 93 804 54 01
www.bocaaboca.cat - info@bocaaboca.cat

boca a boca col·labora amb:

Especialistes en:
· Odontopediatria
· Ortodòncia i Ortodòncia invisible
· Anestèsia amb Sedació Conscient 
· Implantologia i Cirurgia
· Posturologia, Podologia i Logopèdia
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de Lady Gaga, a l’esdeveni-
ment privat de Perfumeries 
Sephora per a directius d’Es-
panya i França, fent-se passar 
per l’artista.
Ha actuat en festes juntament 
amb OBK i Kate Ryan entre 
d’altres, i ha participat als Gay 
Pride de Madrid, Mallorca i 
Frankfurt.
El xou de Gaga Xpression es 
desenvolupa amb veu en di-
recte i dos ballarins, múltiples 
canvis de vestuari, vídeos, 
amb una gran pantalla LED 
amb què l’artista interactua 
durant tot el xou.

Rrrrec Festival, a la zona 
de Barraques
A partir de les 11, a la zona 
de Barraques, podreu escoltar 
Adrià Puntí i altres convidats 
al Rrrrec Festival. Podeu llegir  
tot el necessari a les pàgines 62 
i 63. 

Bredda i Ke te kalles, a la 
plaça Pius XII
La proposta de la Coll@nada 
per a la revetlla de les places és 
el concert dels grups Bredda, 
a les 12 de la nit, i Ke te kalles, 
a partir de 2/4 de 2. Després, 
música sense parar �ns a les 7 
del matí. 

El ball de sempre, a la plaça 
de l’Ajuntament
L’apartat més clàssic de la re-
vetlla serà, com sempre, a la 
plaça de l’Ajuntament, amb 
l’actuació d’una orquestra de 
primera: La Principal de la 
Bisbal. A partir de les 12 de 
la nit, prepareu-vos per a un 
gran espectacle.
La Principal de la Bisbal és 
una cobla de sardanes funda-
da el 1888 pels membres de 
la Cobla Vella de la població 
de la Bisbal d’Empordà. L’any 
1932 va ser escollida la cobla 
o�cial de la Generalitat de Ca-
talunya, títol que li fou restitu-
ït el 1978 pel president Josep 
Tarradellas. L’any 2014 rebé el 
Premi Nacional de Cultura. 
El naixement de La Principal 
de la Bisbal coincideix amb 
l’època que la sardana comen-
ça a expansionar-se per Cata-
lunya. Feia tot just tretze anys 
de la mort de Pep Ventura, 
en feia quatre de l’aparició a 
Torroella de Montgrí de Els 
Montgrins, en faltaven dos per 
la naixença de La Principal de 
Peralada. La sardana havia co-
mençat un procés d’evolució 
i expansió que li va permetre 
estendre’s de les terres de Gi-
rona a arreu de Catalunya.

Les �gures més rellevants de la 
història de la cobla n’han for-
mat part en un moment o altre 
de la seva trajectòria artística. 
Cal esmentar els tenores Josep 
Gispert, Albert Martí, Ramon 
Rosell, Josep Coll, Ferran Ri-
gau i Ricard Viladesau; els 
tibles Enric Barnosell, Àngel 
Pont, Joan Parés i Lluís Pujals; 
els trompetistes Pere Pruñu-
nosa, Francesc Capellas i Joan 
Sadurní; els �scornaires To-

màs Garcia, Lliberat Juanals, 
Josep Puig “Moreno” i Josep 
Riumalló; els contrabaixistes 
Fèlix Horcajo, Emili Saló, Jo-
sep Vallespí, etc.

El Parc Central, sencer per al 
Va Parir Tour
El Parc Central promet ser una 
gran discoteca a l’aire lliure. 
A partir de mitjanit i �ns les 
4 de la matinada, tornen una 
vegada més a Igualada els de 

Flaixbac amb el seu Va Parir 
Tour.  Gaudirem d’un festival 
espectacular per saltar, cantar, 
suar i cridar al món que estem 
més vius que mai. Al xou mu-
sical del VA PARIR TOUR so-
narà la millor música i l’esce-
nari s’omplirà d’efectes visuals. 
La festa està garantida amb els 
locutors de FLAIXBAC: Car-
les Pérez, Mar Arans, Andreu 
Presas, Marc Frigola i l’humor 
del Gran Germán.  

La Principal de la Bisbal, a la plaça de l’Ajuntament.

www.peralba.com

Berga · Igualada · Puigcerdà · Andorra · Terrassa · Manresa · Vic · Barcelona  · Mollerussa
Igualada · Carrer Alemanya, 33. Pol. Ind. Les Comes. 08700 · Tel. 93 805 49 95 · igualada peralba.com

Posem a la teva disposició un equip d'enginyers
per acompanyar-te en els teus projectes 
ajudant-te en la preparació prèvia, estudi, 
legalització i posada en funcionament 
de sistemes fotovoltaics.
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FINQUES PARERA

C./ dels Esquiladors 23, baixos
Tel. 93 803 26 26

www.finquesparera.com
info@finquesparera.com

L’ACOMPANYEM I L’ASSESSOREM 
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Després de dos anys 
d’aturada per la pan-
dèmia, el RRRRec 

Festival tornarà per la Festa 
Major d’Igualada.
La 9a edició arriba amb mol-
tes ganes i energia i es cele-
brarà al llarg de dues nits: 
divendres 26 i diumenge 
28 d’agost. Els concerts se-
ran gratuïts i tindran lloc 
a la zona de les barraques 
(davant el Museu de la Pell 
d’Igualada).
El cartell d’enguany ve carre-
gat de grups de renom i amb 

una important empremta 
igualadina. Música pop, rock 
i electrònica de primer nivell 
que farà vibrar de nou al pú-
blic d’aquesta cita musical.
Les primeres notes del RRR-
Rec Festival 2022 les posarà 
el quartet igualadí Things & 
Flowers, que presentaran el 
disc “Sempreviva”, un treball 
de peces inèdites del grup i 
algunes versions. També des 
d’Igualada la banda Psyc-
hodrome pujarà a l’escenari 
amb el seu segon LP titulat 
“La Infinidad del Mundo” 

(2022, La Cúpula). Un àl-
bum amb aire fresc però 
que manté el toc alternatiu 
i grunge que els caracterit-
za. La música electro-Pop 
arribarà ben entrada la ma-
tinada de la mà del duet An-
tonio K. Puertas, i Andrés 
Vera ‘Udri’. Ells presentaran 
Projecte Na!, un treball on 
canvien la seva forma de 
fer i aposten per una mú-
sica diferent, més fàcil de 
comprendre, d’escoltar, de 
digerir... on els temes po-
den tenir pinzellades dance, 
trance, trip-pop, però sense 
perdre la seva gran persona-
litat. La primera nit del RR-
RRec Festival la tancarà la 

registre musical arribarà el 
grup granadí Apartamentos 
Acapulco, que presentaran 
el seu darrer treball “El Año 
del Tigre”. Un àlbum, el ter-
cer de la formació, que arri-
ba amb un repertori exquisit 
de cançons amb ritmes que 
naveguen entre l’indi rock, 
sintetitzadors, pop, i ritmes 
més melòdics. El cartell de 
diumenge també compta-
rà amb el trio Chaqueta de 
Chándal. El grup arriba amb 
nou àlbum sota el braç “Fu-
turo, tú antes molabas”, amb 
cançons més pop, i melodies 
més amables, que embolca-
llen les seves lletres reivindi-
catives. Finalment, la banda 

El RRRRec Festival tornarà a sonar per la Festa Major 
d’Igualada després de dos anys d’aturada per la pandèmia

música dels igualadins The 
Forest Shotgun Motorcycle.
Diumenge serà el grup lo-
cal Daydream (De Rec) qui 
engegarà els motors del 
Festival amb la seva música 
tant personal. Adrià Puntí, 
un dels llegendaris al RRR-
Rec Festival, també posarà 
la seva nota musical oferint 
un repàs de dels temes que 
l’han acompanyat al llarg del 
seu viatge vital. Canviant el 

El festival omplirà 
de música pop, rock 
i electrònica les nits 
del 26 i 28 d’agost
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Playback Maracas tancarà la 
nit i també la novena edició 
del RRRRec Festival amb te-
mes musicals marcats per la 
seva electrònica orgànica i 
els seus directes immersius.

#10anysManelCaro
A més de la programació de 
concerts per al divendres 
i diumenge nit, el RRRRec 
Festival organitzarà dissabte 
27 d’agost, una jornada festi-
va en homenatge als 10 anys 
de la mort de Manel Caro, 

un dels impulsors del festi-
val.
Manel Caro va ser un acti-
vista cultural igualadí, ferm 
defensor de preservar el pa-
trimoni industrial del barri 
del Rec i promotor de diver-
ses iniciatives per reactivar el 
barri a tots els nivells. Caro 
va ser co-fundador de l’enti-
tat Amics del Rec, l’Associ-
ació Cultural laBastida i un 
dels impulsor del RRRRec 
Festival.
La jornada festiva compta-

Dissabte 27 s’organitzarà una jornada festiva en record als 10 
anys de la mort de Manel Caro, un dels impulsor del festival

rà amb activitats artístiques 
i musicals, i es durà a terme 
dissabte 27 d’agost, a partir 
de les 19h, a l’espai creatiu 
La MaCa (Associació Manel 
Caro), l’Associació cultural 
organitzadora del festival.

El Festival de música
El RRRRec Festival va néi-

xer el 2011 al barri del Rec 
d’Igualada sota l’empara de 
l’Associació Amics del Rec 
(després laBastida del Rec) 
amb l’objectiu de difondre 
la bellesa del barri i reivin-
dicar-lo com una zona cul-
tural potent de la ciutat, 
organitzant activitats cul-
turals durant tot l’any, on la 

música sempre hi ha tingut 
un pes molt important. Des 
del 2018, l’Associació Manel 
Caro (La MaCa) és qui orga-
nitza el festival.
El RRRRec Festival es celebra 
en el marc de la programació 
de la Festa Major d’Igualada, 
i compta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Igualada.

Assegurança 
 de rentat 
  opcional 
   per només

  1,50€

detergents
netejavidres, 
desengreixants, 
netejallantes...



L’any 2007, ara farà 15 
anys, neix la colla de 
portants de la imat-

geria festiva de la ciutat que 
s’anomenarà Associació Cul-
tural Dessota. Un grup de 
músics, músiques, gegante-
res, geganters i portadores i 
portadors d’altres �gures, que 
omplen els carrers i mostren, 
de nou, que la vida sota de la 
imatgeria és alegre, festiva, 
familiar i divertida.
Actualment formem part 
d’aquesta petita gran família 
més de 160 persones censa-
des, repartides en deu secci-
ons i amb moltes ganes que 
aquest nombre vagi creixent.
Dessota mostra que la cultu-
ra popular té un recorregut 
vital, ja que les seccions es-
tan formades per membres 
d’edats diferents, adaptant-se 
a les seves mides i capacitats, 
és per això que els infants, 
quan entren a l’entitat per fer 
ballar la imatgeria, comencen 
amb els Nanos (en Grouxo, la 
Nena, el Nen, la Iaia, el Pin-
xo i el Panxo); quan aquests 
infants comencen a entrar a 
l’adolescència, passen a por-
tar els Petits Gegants d’Igua-
lada; seguits dels Gegantons 
(Pia i Tomeu); els Capgros-
sos de la Ciutat (Petra l’En-
cantadora, Rufus el Traginer, 
Martingales el Músic i Mosca 
l’Aviador); i, per últim, l’Àliga 
de la Ciutat, portada per jo-
ves que ja han arribat a la ma-

joria d’edat. Quan els porta-
dors i les portadores arriben, 
per dir-ho d’alguna manera, a 
l’edat adulta, passen a fer ba-
llar els Gegants de la Ciutat, el 
Tonet el Blanquer i la Conxita 
la Teixidora. I totes aquestes 
�gures, acompanyades dels 
músics: grallers, gralleres, ta-
balers i tabaleres. 
Dessota, durant aquests quin-
ze anys, ha estat encapçalada 
per presidents de tot tipus, 
tots cap�cats per donar vida 
i continuació a la cultura po-
pular, a l’associacionisme i 
en de�nitiva, a la passió per 
la imatgeria festiva. Sempre 
acompanyats de les perso-
nes que han format part de 

les juntes i que, amb molta 
il·lusió, han dedicat un gran 
esforç per fer, dia rere dia, 
una mica més gran aquesta 
família.
Aquesta Festa Major, després 
de dos anys molt complicats a 
resultes de la pandèmia, Igua-
lada podrà tornar a veure ba-
llar amb plena normalitat la 
seva imatgeria popular.

Qui és qui a la imatgeria po-
pular igualadina?
- Els gegants d’Igualada:
representen uns reis i foren 
construïts el 1943. Actual-
ment tenen dos balls. El vell 
té una música d’autor anònim 
i el ball fou creat per Dessota. 

construïts l’any 2002 i són els 
fills del Tonet i la Conxita. 
Els seus noms venen dels pa-
trons de la ciutat.
- Nans d’Igualada: són fi-
gueres portades pels nens i 
nenes de l’entitat. Construïts 
l’any 1943 a Barcelona i se’n 
va fer una restauració inten-
siva el 2006.
- Capgrossos d’Igualada:
Rufus el Traginer, Martinga-
les el Músic, Petra l’Encanta-
dora i en Mosca l’Aviador. El 
1983 van ser construïts per 
Llorenç Miquel.
- L’Àliga d’Igualada: l’Àli-
ga, construïda l’any 2000, és 
l’única figura que pot entrar 
a la basílica de Santa Maria. 
Balla sota una música de 
Concepció Ramió i un ball 
de Misericòrdia Pàmies. La 
dansa té una primera part 
lenta i majestuosa que acaba 
amb una part més moguda i 
alegre
- Gegants dels Poble Sec: en 
Jordi i la Montserrat, cons-
truïts el 1954 a Barcelona.
- Gegants de la Font Vella:
el Sr. Botines i la Sra Pilar. 
Són els gegants més antics de 
la ciutat, fa més de 150 anys 
que ballen i volten per places 
i carrers.
- Gegants de Sant Ignasi:
van ser construïts el 1918 i 
tot i no tenir música i dan-
sa propis, ballen les tonades 
més populars del repertori 
tradicional.

Dessota: 15 anys portant la imatgeria festiva 
de la ciutat d’Igualada

El nou ball estrenat l’estiu de 
l’any 2016 té una dansa crea-
da per Lluís Ardèvol i música 
d’Aniol Noguera. 
-Tonet el blanquer: va ser 
construït l’any 2001 i pagat 
pel Gremi de Blanquers. La 
música que l’acompanya fou 
creada per Concepció Ra-
mió, amb una lletra d’Antoni 
Dalmau. L’autor del ball és la 
colla del Tonet. És el marit 
de la Conxita la Teixidora i 
pare del Tomeu i la Pia.
- Conxita la teixidora: va ser 
construïda el 2002 i és una 
geganta portada només per 
dones. Representa el món 
igualadí del tèxtil.
- La Pia i el Tomeu: van ser 

Bona Festa Major
APROFITA LES NOVES PROMOCIONS

IGUALADA C/ Òdena, 33 93-1161646 · 671694462 -Avd. Balmes, 61 646558595
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REDACCIÓ / 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’han incrementat 
substancialment els carrers i 
places de pas de la Diana, les 
matinades del dia 24 d’agost 
i s’ha presentat un nou acte 
a càrrec del Ball de Sant Mi-
quel i els Diables. La FESTHI 
celebra la via lliure de l’Ajun-
tament a l’engalanament dels 
barris.
Des de l’entitat patrimonia-
lista igualadina han presentat 
també la seva publicació anu-
al 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 donant tot el pro-
tagonisme al Tabal de la Pate-
ra, ha jugat amb la portada i 
la contraportada de la publi-
cació, dibuixant-hi la totalitat 
d’aquest element del seguici 
igualadí. 
En la publicació, a banda del 
programa, s’hi troba 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. 
La publicació es pot adquirir 
en el seguit d’actes on parti-
cipi la federació. La FESTHI 
demana aquesta col·laboració 
de cinc euros -en cas de socis- 
i de 7 euros -en cas de perso-
nes no associades- per tal de 
poder fer front a les despeses 

de la Festa Major i per l’im-
puls de noves recuperacions. 

Pau Sanuy, Nou Tabaler de 
la Festa
El jove igualadí i estudiant 
de l’ESMUC (Bateria i Per-
cussió) Pau Sanuy i Costa 
-membre de la Banda de 
Música d’Igualada i de la 
Jove Orquestra Simfònica 
de l’Anoia- ha estat designat 
Tabaler per part de la Fede-
ració. Sanuy va ser presentat 

el passat dilluns 22 d’agost al 
Saló de Plens de l’Ajuntament 
d’Igualada -en el mateix acte 
també es va presentar l’Es-
tampa del Sant.
En record a la seva funció 
d’anunci, el Tabaler obre la 
Passacalle marcant l’inici i el 
final dels actes amb el toc de 
la Patera. També acompanya 
a les autoritats en les anades i 
tornades des de la Casa Con-
sistorial fins la basílica de 
Santa Maria. 

Una Diana encara més es-
tesa als barris i els nous en-
galanaments, “24. Grossa 
Festa” i l’Entrega del Foc 
encapçalen les novetats als 
actes
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. 

La FESTHI ha concentrat els actes entorn el dia 
de Sant Bartomeu

Telf. 93 801 00 08 

TRANSPORTS BERNADET S.A.
Polígon La Barquera / Barquera,2  ·  08786 Capellades (Barcelona)

www.transportsbernadet.com

Telèfon de contacte: 
608 446 236

@cal.vicens
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L’exposició es va inaugurar 
el dia 23 d’agost -la vigília- a 
les 11 del matí i es podrà vi-
sitar �ns a l’11 de setembre. 
Es pretén fer un recull de les 
experiències i els moments 
més íntims de la Festa, ho 
farà seguint el model de la 
Federació però sense entrar 
en teoritzacions sobre el pro-
pi 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 es van encarregar de 
recollir el foc que va encen-
dre la Tronada, l’acte que de 
forma tradicional organitzen 
els Voladors per donar inici 
a la Festa. L’Entrega es va fer 
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. 
Des de la Federació valoren 
positivament que aquesta ve-
gada des de la regidoria s’hagi 
treballat de forma pro-activa 
per l’engalanament als barris 
i constaten que el reparti-
ment de domassos és també 
fruït de la visió expansionis-

ta de la Festa que impulsa la 
FESTHI, considerant la Fes-
ta Major de Sant Bartomeu 
com una celebració de tota la 
ciutat.
recisament des d’aquesta 
perspectiva, la FESTHI ha 
augmentat el nombre d’itine-
raris de la Diana passant a te-
nir-ne cinc. Els itineraris van 
sortir dimecres dels extrems 
de la ciutat per confluïr a la 
Plaça de l’Ajuntament, des-
pertant al veïnat i anunciant 
la Diada de Sant Bartomeu a 
tota la ciutat des de les 8 del 
matí del 24 d’agost. 
A part dels actes esmentats, 
la Federació ha seguit impul-
sant els actes que habitual-
ment treballa a l’entorn del 
24. Com cada any es va viure 
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 
Diables i la Passacalle. 
Durant la Diada de Sant 
Bartomeu -24 d’agost- es fa 
celebrar la Diana, la Mis-
sa 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 finalitzant, la FESTHI 
recorda que l’entitat està en 
procés de creixement i que 
té una campanya de crei-
xement en nombre de socis 
oberta a tota la ciutadania 
interessada en discutir i tre-
ballar per la Festa Major de 
Sant Bartomeu. Qui ho de-
sitgi pot fer-se’n soci o sòcia 
des del portal: https://festhi.
cat/fes-te-soci/. 
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L a colla Gegantera del 
Bisbalet neix l’any 
2002 al cor del Barri 

de Santa Caterina, Carme 
i travessies d’Igualada. Tot 
va començar amb la crea-
ció del gegant Bisbalet i el 
Pepet i la Quimeta. La pri-
mera figura va ser feta per 
M. Àngels Martín, una de 
les veïnes del barri mateix; i 
les dues següents es van fer 
amb la participació de mol-
ta gent del barri.
Els dos capgrossos, poste-
riorment incorporats a la 
colla, la Carme i la Cateri-
na, simbolitzen les traves-
sies del barri que desembo-
quen al carrer principal.
Seguidament l’any 2012 
neix la Cinta, construïda 

La Cinta representa una veï-
na del barri que va a vendre 
porcs al mercat que es feia al 
nucli del barri  (antigament 
Plaça Espanya i actual Plaça 
Independència; vulgarment 
Plaça dels Porcs).
El Bisbalet és un homenatge 
al Sr. Jaume Bisbal, veí del 
barri i portador dels gegants 
de la ciutat.
Actualment, la colla segueix 
en peu i activa. Any rere any 
realitzem entre 20 i 25 sor-
tides arreu de Catalunya i 
un cop l’any fem una sortida 
fora de Catalunya.

Gràcies per con�ar en nosaltres

Pg. Verdaguer, 36 · IGUALADA · Tel. 93 804 00 25
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h (no tanquem al migdia)

Av. Barcelona, 67 · Vilafranca del Penedès · 93 892 05 14 
de dilluns a divendres de 9 a 20.30 h i dissabtes de 9 a 14 h

Centre
d’estètica
depilació · depilació 

amb làser díode
solàrium

massatges tractaments

Prepara el teu necesser 
per a les vacances.

No t’oblidis de la teva pell!
Sigues previsora i reserva 

la teva cita pel juliol i l’agost. 
No tanquem per vacances.

Bona Festa Major!

La colla gegantera del Bisbalet: 20 anys

pel taller Sarandaca. Aques-
ta figura es creà amb la fi-
nalitat de donar una parella 
al nostre gegant, que feia 10 
anys que voltava sol per Ca-
talunya.

La primera �gura va 
ser feta per M. Àngels 

Martín, una de les veïnes 
del barri; i les dues 

següents es van fer amb 
la participació de molta 

gent del barri

Tècnics especialistes de
BMW i Mini

per Igualada 
i comarca
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D illuns de Festa Major 
sempre és dia, al ves-
pre, de les havaneres. 

En aquesta ocasió, ens arriba 
un grup amb un estil molt 
propi, l’Ultramar. Hi haurà 
rom cremat organitzat amb la 
col·laboració dels membres de 
la Comissió de Festes.
Ultramar és un grup innova-
dor, dinàmic i creador, amb 
un estil propi  caracteritzat  
principalment per els cuidats 
arranjaments de les cançons, 
la variació i harmonia de les 
veus, i la personal interpreta-
ció dels temes originals esco-
llits del repertori internacio-
nal i tradicional, així com de 
composicions pròpies i d’au-
tors contemporanis.
Per Ultramar la recerca de la 
màxima qualitat i la bona co-
municació amb el públic, es 
la preocupació constant que, 
afortunadament es veu re-
compensada a cada concert  
amb la càlida  acollida que 
sol manifestar la gent que ens 

Les havaneres del grup Ultramar, amb un estil propi, 
dilluns al Parc de l’Estació Vella

segueix i ens escolta. Això gai-
rebé sempre permet agrair els 
seus aplaudiments amb el cor-
responent “Bis”.
Grup fundat  l’any 2000  per 
Núria Berengueras i Àngel 
Riba, quan després d’una ex-
tensa i variada carrera musi-
cal, decideixen començar una 
nova etapa. Carolina Oliver i 
Pere Rodriguez,  ex-compo-
nents també de “Quatre Veus“, 
completaven la primera for-
mació.
Durant aquells primers anys, 
una gran quantitat d’actua-
cions i concerts entre els que 
caldria ressaltar les populars  
Cantades d’Havaneres de Ca-
lella de Palafrugell, Palamós i 
Tarragona, en varies ocasions, 
a mes d’un total de nou tre-
balls discogrà�cs.
L’any  2003  a L’Espai – Barce-
lona, i amb l’assistència perso-
nal  del “Mestre”, es presenta 
el concert “Homenatge a Or-
tega Monasterio“ títol també 
del primer CD d´Ultramar , 
enregistrat l’any 2002 amb la 
discogrà�ca DiscMedi. Un 

treball dedicat a  J.L.Ortega 
Monasterio, que inclou una 
selecció d’Havaneres i Can-
çons marineres exclusivament 
de l’autor i compositor de 
tants, i tan coneguts èxits po-
pulars: El meu Avi, La Balada 
d’en Lucas,  El Canó de Pala-
mós,  etc...
En aquest primer treball d’es-
tudi del Grup, coproduït  per  
Joan Ramon i Àngel Riba, hi 
participen destacats companys 
professionals del mon de la 
música: Ferran Cubedo, Ama-

do Jaén, Francesc Membrives, 
Oriol Saña, i la col·laboració 
especial de l’amic Dyango, ex-
cel·lent músic i gran cantant 
internacional que interpreta el 
tema  Meritxell, acompanyat 
a la guitarra pel  propi Mestre 
Ortega Monasterio.
L’acordionista Francesc Mem-
brives, moltes vegades col·la-
borador d’Ultramar, entra 
a formar part del grup l’any 
2006.
Durant la temporada d’estiu 
d’aquest any, amb la copro-

ducció d’en Joan Ramon, es 
presenta: “La Ruta del Rom”. 
Dos anys mes tard, el 2008, en 
Joan Ramon també s’incorpo-
ra a la formació.
Actualment, Ultramar esta 
format per quatre components 
residents a les comarques del 
Vallès Oriental i Occidental: 
Núria Berengueras: Veu  i 
Guitarra; Agustí Alonso: Veu 
i acordió; Joan Ramon: Baix 
i guitarra; Rafa Pino: Veu i 
guitarra, i Juan Carlos Esteve: 
Veu i percussió.
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L ágrimas de Sangre, 
també coneguts per 
les sigles LDS, fa més 

d’una dècada que conquerei-
xen escenaris amb el seu estil 
inclassi�cable i una posada en 
escena explosiva. Sens dub-
te un dels grups de rap líders 
a nivell nacional i referents a 
l’escena hip hop: dos discos 
d’or i dos de platí ho con�r-
men, més de 130 milions de 
reproduccions a Spotify i més 
de 400 mil oients mensuals. 
Tindrem l’oportunitat de veu-
re’ls en directe demà dissabte 
a les 12 de la nit al Parc Cen-
tral. 
LDS, s’han convertit en una de 
les principals bandes de l’estat 
espanyol com així ho rati�ca 
el fet de trobar-los com a caps 
de cartell als principals festi-
vals de música alternativa de 
l’estat, més de 300 concerts a 
l’esquena i una gira 2022 amb 
més de 40 dates nacionals i 
internacionals per Llatinoa-
mèrica i Europa. Tot un còctel 
que acompanya el llançament 
del seu quart àlbum, “Armó-
nico Desorden” (Guspira Re-
cords 2022), que veurà la llum 
el proper 25 de març, del qual 
ja hi ha hagut un parell d’aven-
ços que destaquen per la seva 
contundència: sumant més de 
200.000 reproduccions a You-
Tube i superant 300.000 Spo-
tify en només dues setmanes.

LDS destaca pel seu ric uni-
vers líric i sonor, oferint te-
mes vitalistes i ballables per a 
moments de festa, juntament 
amb altres propostes més ín-
times en versos existencia-
listes, sense deixar de banda 
aquelles més crues i amar-
gues en forma de cançons 
protesta. LDS està integrada 
per Still ill, Microbio i Neidos 
a les veus i Acid Lemon a la 
producció musical; acom-
panyats en directe per Ricky 
Hammond com a multi-ins-
trumentalista. Sens dubte 
parlar de LDS és sinònim de 
trajectòria, consolidació i fu-
tur. “No és donar-hi voltes, ni 
és tornar-hi, és tornar”.

En el seu període amateur, del 
2006 al 2015, LDS es conso-
lida com l’aposta més ferma i 
original de l’escena alternati-
va de Barcelona i, després de 
collir l’èxit amb el seu àlbum 
autoeditat “La Real Música 
Explícita” (2011) que inclou 
el hit “Cuando sale el sol”, la 
banda entra al circuit profes-
sional amb el disc “Si uno no 
se rinde” (New Beats / Kasba 
2015) i el seu single “Lo cele-
braré”, explotant a nivell naci-
onal, i sent la seva música aco-
llida com una proposta fresca, 
intel·ligent i propera.
Només un any més tard apa-
reix “Viridarquia” (New Beats 
/ Kasba 2016), el seu segon 

Lágrimas de Sangre (LDS), promet una posada en escena 
explosiva la nit de dissabte al Parc Central

àlbum d’estudi, que consolida 
la seva posició com a banda 
emergent, i amb què el 2017 
actuen als principals festivals 
i macrofestivals de l’estat es-
panyol, guanyant el estatus de 
caps de cartell amb concerts 
massius per tota la península.
Al tercer disc d’estudi “Vérti-
go” (Guspira Records 2019), 

LDS es reivindica com a 
banda de rap amb un so més 
urbà. Acumulant 28 milions 
de reproduccions a Spotify 
en 3 anys, i amb una gira ple-
na de sold outs que arrenca 
amb un espectacular concert 
al Sant Jordi Club de Barce-
lona, la banda prepara el salt 
a Llatinoamèrica quan el Co-
vid19 els obliga a posposar 
una gira per Mèxic.
Tot i això, LDS aprofita el 
confinament per llançar àl-
bums en solitari presentant 
Still ill “Allò que mai no mor” 
(Guspira Records 2020) i 
Microbi “Oficio y Teràpia” 
(Guspira Records 2020) i 
recupera per fi les actuaci-
ons en directe el 2021, girant 
per tota la península adap-
tant el seu concert a teatres 
i auditoris, mentre en paral-
lel Microbio publica “Me he 
pillado una gorra” (Guspira 
Records 2021), Neidos tre-
balla al seu LP en solitari, i la 
banda al complet dóna for-
ma al seu quart àlbum estu-
di. a punt per escoltar-lo en 
directe a Igualada!

Av. Madrid, 32 · Òdena  
totcamioodena@gmail.com
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S alsa, txa-txa-txa, músi-
ca urbana, timba... sons 
actuals i exòtics, també, 

per al grup femení Karamba, 
que actuarà dissabte a partir 
de les 10 de la nit a la plaça de 
Cal Font. 
Les Karamba és un projecte 
musical conformat íntegra-
ment per dones vingudes de 
diversos llocs del món; Ve-
neçuela, Cuba, Catalunya, 
Panama i l’Argentina. Elles es 
nodreixen de les seves arrels 
multiculturals per mesclar a la 
perfecció ritmes llatins com el 
son, el txa-txa-txá, la salsa i la 
timba. Són una banda mestis-
sa en tots els sentits. Són calor 
i colors vius, però també canvi 
i lluita. Una banda que des de 
Barcelona crea un color musi-
cal únic i especial capaç d’en-
dolcir qualsevol orella.
En només dos anys s’han 
convertit en una de les ban-
des amb més reconeixement 
internacional com es la seva 
presencia a Groningen (Ho-
landa) a l’Eurosonic Noor-
derslag (ESNS) 2020, la �ra de 
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Mescla multicultural amb les Karamba dissabte a Cal Font
professionals de la música més 
important d’Europa o la seva 
actuació a Londres al Flawa 
Festival. També han actuat a 
festivals catalans de renom 
com el Black Music Festival, 
Bioritme, Clownia o el Fes-
tival Esperanzah entre molts 
d’altres. Això representa un 
clar exemple del potencial de 
Las Karamba.
Les seves lletres estan plenes 
d’herències musicals i experi-
ències personals que omplen 
de consciència i crítica apor-
tant sempre la seva visió fe-
minista. Són líriques sense 
fronteres, sense edats i sense 
exclusions de cap tipus. Ex-
pliquen histories sempre amb 
l’humor, el sentiment i la veri-
tat per davant.
Las Karamba es van estre-
nar al 2020 amb dos senzills 
“El Beso” i “Sabana” que for-
maran part del seu nou disc. 
Avui, ens presenten el seu nou 
senzill “Margarita” per anar 
obrint boca de Camino Así el 
seu primer disc que estarà dis-
ponible el 4 de març en formar 
físic i digital.
El 2018 es funda al si dels 

carrers de Barcelona, entre el 
caos, el trànsit, la ciutat i l’es-
très, en la necessitat d’adquirir 
forces, combatre pors i conta-
giar d’alegria i il·lusió tot pú-
blic.
Neix de l’empatia entre set 
històries de vida. Històries de 
migracions i herències musi-
cals, amb la intenció de per-
seguir somnis, experimentar 
el potencial i la sensibilitat 
humana.
Actualment la banda està inte-
grada per Ahyvin Bruno (veu 
i guir), Rita Baulida (timbal), 
Ahylin Bruno (congues), Livi-

et Ojeda (baix), Natasha Arizu 
(teclat) i Maria Gil (�auta), els 
qui amb el seu primer album 
“ Camí Així” porten color i 
llum allà on van.
Les “Karamba” som la veu de 
totes aquelles dones que van 
callar, que van estar a l’ombra, 
que van lluitar soles, al llarg de 
la història de la música, i que 
avui tenen molt per explicar.
A parer seu, la proposta de 
Las Karamba se centra ara en 
“la música urbana”, a la qual 
han arribat evolucionant des 
de la diversitat cultural cuba-
na, bàsicament el son i el txa-

txa-txa, tenint en compte que 
“Cuba en té moltes” rami�ca-
cions”.
Cançons com “Basta ya”, 
“Margarita”, “No saben nah”, 
“Pasa la página” o “Presentes”, 
que exploten en un missatge 
de reivindicació i sobirania fe-
menina amb què es transmet 
tota la força de generacions 
passades que van abanderar la 
lluita i el canvi feminista.
“Reivindiquem el paper de 
la dona. Estem pel canvi de 
l’estereotip masclista, especi-
alment en aquest gènere, per-
què canviï la manera de veure 
la dona”, a�rma Anggie Obin, 
que recalca que “Camino así” 
(Guspira Records) recull les 
“experiències viscudes a Bar-
celona i tot el que ens ha pas-
sat a una ciutat diversa”.
Amb edats compreses en-
tre els 21 i els 30 anys, Obin 
exposa que “amb el temps i 
el coneixement mutu” han 
descobert noves a�nitats mu-
sicals, tot i que ha estat un 
procés “difícil” ja que “totes 
tenim moltes in�uències i 
idees pròpies, i poc a poc les 
anem integrant”.
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H an actuat moltíssi-
mes vegades al llarg 
de la seva dil.latada 

història a Igualada. Els incom-
bustibles “Los Diablos” actua-
ran avui divendres a la plaça de 
Cal Font a partir de les 10 de la 
nit, just quan celebren més de 
cinquanta anys dels seus èxits 
més sonats, com “Un  rayo de 
sol”, “Fin de semana”, i tants 
d’altres. Ja tenen una edat, que 
diuen, però continuen sonant 
perfectes damunt l’escenari. 
Que és del què es tracta.
No en va es tracta d’un dels 
conjunts més populars, de 
més vida musical d’Espanya i 
associats a la Cançó de l’Estiu 
pels seus èxits comercials. El 
grup es va iniciar al Baix Llo-
bregat i els seus integrants van 
ser Agustín Ramírez com a 
cantant i Enrique Martín a la 
guitarra i es van donar a conèi-
xer com el duo “Los Diablillos 
del Rock” i cantaven temes de 
moda.
Més tard s’incorpora Emilio 
Sánchez a la bateria i Amado 
Jaen a la guitarra baixa i com 
a quartet van gravar alguns te-
mes com “Tu tambien serás ye-
ye” i “Brutal”.
Finalment el quartet es trans-
forma en quintet amb la inclu-
sió de Gianni Escavirri i gra-
ven per al segell Regal el 1968 
temes com “Gracias amor”, 
però el disc passa sense pena ni 

Els incombustibles Los Diablos tornen a Igualada celebrant 
més de 50 anys de música 

glòria. El 1969 apareix un altre 
disc amb “En casa de Tomás” i 
“Sol, amor y mar”, que va gua-
nyar un festival i no va servir 
per a gaire més.
El 1970 després de gravar “Un 
rayo de sol” van aconseguir el 
seu primer disc d’or, marcant la 
línia musical desenfrenada del 
grup, i encara que van recórrer 
Espanya i omplien els escena-
ris, els crítics argumentaven 
que el grup era “populachero”.
El tema “Un rayo de sol” va 
passar a ser la cançó de l’estiu 
el 1970, cosa que Los Brincos 
havien aconseguit el 1967 amb 
“Lola”, Els Canaris el 1968 amb 
“Ponte de rodillas”, seguits per 
Fórmula V amb “La playa, el 
sol, el mar, el cielo y tu”, i Los 
Payos el 1969 amb “Maria Isa-
bel”.
Los Diablos van ser, malgrat 
les critiques, un grup de super-
vendes, que van fer ombra a 
Fórmula V i Los Mitos. Ells 
van sorgir quan la música co-
mençava a transformar-se, a 
ser més progressiva, i el pop 
anava desapareixent.

Per a molts Los Diablos no 
aportaven res de nou a la músi-
ca, però és indiscutible la qua-
litat de les seves produccions 
i el bon ús de les veus. Agustí 
argumentava que el grup era 
alegre, refrescant i estiuenc.
El 1970 també graven “Cantar 
y cantar”, de tornada repetitiva 
com moltes de les seves can-
çons, “Dieciséis años”, “Una 
mañana”, “Cosas de amor”, “El 
tiempo pasa” i altres més. Ar-
riba l’any 1971 i van reaparèi-
xer amb “Fin de semana” i “Me 
conformaré”. Un any després, 
el 1972, “Niña de papá” i “Oh, 
oh, July”.
El temps transcorria i Los Di-
ablos seguien aportant els seus 

temes alegres i estiuencs i su-
mant vendes. El 1973 “Mi talis-
mán” i “Lazos de amistad”  un 
tema de contingut més seriós. 
Al següent any, quan el pop era 
cosa del passat, ells seguien co-
llint èxits amb  “Un gramo de 
felicidad”, “Acalorado” i “En ti 
lo encontré”. El 1975 “Rosana”, 
“Amigo del alma” i “Luna de 
miel”, entre d’altres, segueixen 
sent èxits de vendes. Ells, igual 
que els grups que van triomfar 
a la dècada anterior, van comp-
tar amb temes propis gràcies 
al seu guitarrista Amado Jaen, 
que va aportar molts temes al 
grup. El 1977, cansats de tant 
viatjar, van decidir separar-se.
El 1982 es van reunir de nou i 

després d’un nou èxit van sig-
nar un contracte i van gravar 
nous discos. El 1995 van gra-
var al costat d’altres grups de 
l’època i l’èxit de gravar al cos-
tat de Fórmula V va ser tant 
que la col·laboració ha conti-
nuat i actualment han realitzat 
gires i presentacions al costat 
dels qui van ser els seus rivals.
A la línia social, Los Diablos 
van provar amb el tema “El sol 
sale para todos”.
No hi ha dubtes que malgrat 
els seus temes alegres i senzills 
i la seva música lleugera majo-
ritàriament, econòmicament 
van ser un gran negoci per 
al seu productor, el conegut 
Tony Ronald.
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L a Pegatina és un dels 
grups de moda del 
panorama musical ca-

talà i espanyol. Bona part de 
l’èxit es deu als seus ritmes ba-
llables, a la lletra dels seus te-
mes i, sobretot, a la virtuositat 
dels seus directes. Tot això és 
perfecte per a un concert avui 
divendres a la nit al Parc Cen-
tral. Els de Montcada i Reixac 
presentaran el seu nou treball
Hacia otra parte.
La Pegatina és, sens dubte, el 
millor revulsiu emocional que 
pot haver damunt d’un esce-
nari. La seva festa és inusual 
en tant que enèrgica, divertida 
i ballable. Espectacle i adrena-
lina �ns arribar a l’èxtasi. Mai 
es cansen de repartir alegria 
i bogeria allà on van. Se’ls ha 
vist a més de 35 països (Mèxic, 
Argentina, Equador, Uruguai, 
Xile, Xina, Japó, Canadà i gran 
part d’Europa) i ja superen els 
1200 concerts amb només 18 
anys de vida. 
El seu estil és variat: passen del 
merengue a la rumba o a l’ska 
amb gran facilitat i poden fer 
embogir el públic amb punk 
gitano o, simplement, amb 
càntics hooligans. Versàtils i 
sempre anaeròbics, La Pega-
tina ja ha editat vuit discos, 
un documental i un directe de 
“La Gran Pegatina”.
La Pegatina acaba de publi-
car el seu desè àlbum i el més 
internacional. A ‘Hacia otra 
parte’ (Calaverita Records / 
Música Global) el grup de 
Montcada i Reixac recopila 
10 col·laboracions amb grups 
del món, com els francesos 
Chinese Man, els argentins 
Los Auténticos Decadentes o 

A ballar com mai amb “La Pegatina”, dissabte al Parc Central, 
amb el seu nou treball Hacia otra parte

els holandesos Chef ’Special. 
La jugada, irònicament afa-
vorida per la impossibilitat de 
viatjar durant la pandèmia, els 
ha portat a “divertir-se, jugar 
i aprendre nous llenguatges”, 
expliquen contents a l’ACN 
Adrià Salas i Rubén Sierra. Di-
uen que han trobat l’equilibri 
entre el mestissatge marca de 
la casa i el pop, i potser aquest 
és el pòsit que queda per a fu-
turs treballs, com les cançons 
que començaran a sonar aviat 
d’un nou EP cantat exclusiva-
ment en català.
“La pandèmia ha facilitat 
aquest disc”, assumeix el can-
tant de La Pegatina, Adrià 
Salas. Així és, perquè si bé la 
primera col·laboració (amb 
Youthstar, de Chinese Man) 
data d’abans del 2020, la resta 
de cançons han estat creades 
a partir de la crisi sanitària, 
a distància i gràcies a la nova 
cultura de treball virtual i l’in-
tercanvi d’arxius.
Set de les deu cançons s’han 
publicat prèviament a la sor-
tida del disc, com a senzills, 
un altre signe dels temps mu-
sicals. “Ens sap greu per si les 
tres que són novetat no tenen 
la mateixa difusió que la resta”, 
diu Salas, d’altra banda crític 
amb la cultura del ‘single’, que 
atribueix a l’eclosió de la músi-
ca urbana.
A cada cançó, el grup pensa-

A ‘Hacia otra parte’ 
(Calaverita Records / 

Música Global) 
el grup de Montcada 
i Reixac recopila 10 
col·laboracions amb 
grups de tot el món.

va en un artista (normalment 
conegut) amb qui podria con-
geniar bé, sobretot mirant 
d’apropar-se al seu estil, i no 
a l’inrevés. Fet el contacte, 
se’ls enviava una, dos o tres 
propostes (en algun cas), per-
què l’artista escollís, i a partir 
d’aquí decidia quina seria la 
seva aportació: instrumental, 
vocal, creant la lletra, etc.

Rock, pop i música 
comercial
La barreja inclou el rock (La 
vela puerca, Uruguai), l’ska 
(Panteón Rococó, Mèxic) o el 
pop (Youthstar), però amb un 
punt “d’equilibri” entre el seu 
mestissatge i la música més 
comercial. A La Pegatina es-
tan contents amb el resultat: 
“És el que hem buscat sempre 
i gràcies a aquest experiment 
n’hem trobat un de molt bo; 
això és el que ens en portem 
de cara al futur, per seguir tre-
ballant amb aquest prisma”, 

resumeix el cantant de la ban-
da. Salas afegeix que el grup 
sempre ha defensat que la seva 
música havia de ser “apta per a 
tots els públics”.
El nou disc de La Pegatina està 
concebut com un viatge mu-
sical per la geogra�a que han 
trepitjat una o diverses vegades 
en els seus desplaçaments ha-
bituals, sobretot a l’Amèrica del 
Sud, i per Europa. En realitat, 
el grup està content de poder 
fer de “prescriptors” de tota 
una colla d’artistes de la músi-
ca alternativa que són “bandes 
súper famoses” als seus països, 
però que aquí pocs coneixen. 
“Ens agrada donar a conèixer 
aquí els nostres referents, arrel 
dels viatges que hem fet”, rebla 
Sierra.
El disseny del disc, elaborat per 
Belén Elorrieta, acompanya 
plenament aquesta intenció, 
doncs apareix com una maleta 
de viatge d’un groc llampant, 
que inclou a més del plàstic un 

mapa mundi, una tarja d’em-
barcament, etc.
En aquest nou àlbum els de 
Montcada han abandonat la 
multinacional Warner per tor-
nar a segells locals. “No l’hau-
ríem fet si haguéssim seguit en 
una multinacional”, asseguren 
Salas i Rubén Sierra conven-
çuts que la gestió dels drets 
amb tants artistes implicats 
hauria resultat una odissea. 
En tot cas, el divorci es va pro-
duir una mica abans, per des-
avinences amb la línia musical 
del segell més decantada cap a 
la música urbana. “Ens van do-
nar carta de llibertat”, diu Salas.
També estan convençuts que 
amb Warner tampoc hau-
rien pogut tirar endavant el 
seu no projecte: un EP amb 
sis cançons –ja enregistrades- 
exclusivament en català que 
s’anomenarà ‘La meva gent’, i 
que s’aniran desvetllant amb 
comptagotes d’aquí a poques 
setmanes. 

és

és

 www.gestoriagaltes.com
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La col·lecció es publicarà 
conjuntament abans d’acabar 
2022, com una torna “local” 
després d’haver publicat el seu 
àlbum més internacional.
Tot plegat, un aperitiu del que 
tenen programat pel vintè 
aniversari del grup, que com-
memoren el 2023. L’altra ini-
ciativa que ja preparen és una 
novel·la grà�ca de recull de 
totes les anècdotes i experièn-
cies dels múltiples viatges de 
La Pegatina. 
L’il·lustrador del llibre serà 
l’argenti Mr.Ed, i l’autor del 
text, Lluc Silvestre.
Abans, La Pegatina fa gira 
aquest estiu per Catalunya i 
l’Estat, amb parada a diversos 
grans festivals, entre els quals 
Canet Rock o el Fan Fan Fest 
de Madrid. Al setembre vi-
atjaran –una vegada més a 
Holanda-, i la intenció és se-
guir amb una gira internaci-
onal que els torni a portar a 
l’Amèrica Llatina a partir del 
novembre.

Des de 2003 �ns avui
El grup inicia la seva carre-
ra l’any 2003 amb el nom de 
Pegatina Sound System, amb 
més de vint actuacions a l’es-
quena i un parell de temes re-
collits en un EP, van comen-

çar a recórrer la península i a 
tocar en festivals i concerts.
El 2006, i ja amb el nom esta-
blert de La Pegatina, després 
de gravar temes per a diver-
sos recopilatoris, van gravar 
el seu primer disc que a prin-
cipis de 2007 veuria la llum. 
Es titulà Al carrer! i va ser pa-
gat per ells mateixos.
En aquest disc, a més de bar-
rejar llengües com el castellà, 
català o el gallec, hi col·labo-
ren artistes com ara Manu 
Chao, Gambeat, Che Sudaka, 
o Txarango.
Amb aquest disc i treball in-
tens de concerts i autopromo-
ció, La Pegatina es presenta 
dos anys després amb 4 nous 
membres, 4.500 còpies ve-
nudes, 180.000 descàrregues 
d’Internet i una gira que els 
van dur per Suïssa, França, 
Itàlia i Espanya, on van fer 
més de 250 concerts. En el 
concert de �nal de gira, en la 
Sala Apolo de Barcelona, van 
vendre totes les entrades 10 
dies abans de l’actuació.
Al febrer de 2009 van presen-
tar nou disc, Via Mandarina, 
produït per Kasba Music i 
gravat en els estudis de “La 
Atlántida”.Hi col·laboren mú-
sics de D’callaos i El Puchero 
del Hortelano entre d’altres. 
Una vegada més, també s’ex-
pressen en diferents llengües 
com ara el català, el gallec, el 
castellà i el portuguès. En la 
gira de 2009 (“Via Mandarina 
Tour”) actuaren a Espanya, 
Anglaterra, França, Alema-
nya i Suïssa entre d’altres.
El grup es consolida com un 
fenomen que trenca amb tots 
els vells fonaments de la in-
dústria musical, adherit con-

tínuament a les xarxes socials 
i seguit per milers de fans, 
tot i formar part del circuit 
no comercial. A principis del 
2010 reben el premi al Millor 
Artista Pop / Rock del 2009 
per la revista Enderrock i 
també el premi a la Millor Pà-
gina Web (www.lapegatina.
com).
Això va servir per donar-li 
una nova empenta al pro-
jecte i alçar-se com un grup 
referència també a Europa. 
Aquell any van anar a tocar 
als Països Baixos, Àustria, 
Liechtenstein, França, Itàlia i 
també el Canadà.
El mes de febrer de 2011 pre-
senten el disc que els consoli-
darà com un dels grans grups 
estatals i europeus. L’àlbum 
portà per nom Xapomelön, 
editat novament per Kasba 
Music. Al disc, hi participen 
Joan Garriga, Amparo Sánc-
hez, els rapers In*digna i les 
Sey Sisters.
El febrer de 2013 publiquen 
el seu quart disc Eureka!, que 
conté 15 cançons. En aquest 
disc hi participen Mario Díaz, 
Romi Anauel, Love of Lesbi-
an, Esne Beltza i els sicilians 
Baciamolemani i estrenen el 
documental La Pegatina: El 
docu.
A principi de 2014 presen-
ten la nova gira Lloverá y yo 
vére Tour on continuaran 
tocant els seus temes estrella 
per diferents països. El dia 
12 de maig surt a la venda el 
seu cinquè treball titulat Re-
vulsiu. Un disc amb el qual 
col·laboren Dubioza Kolek-
tiv, Capitán Cobarde, Ska-P, 
Hanggai, Turttle Island, MS 
Maiko, Rayden del grup 
A3Bandas i Oques Grasses. 
El van presentar a Madrid, 
Barcelona i Bilbo i la seva gira 
va passar per Asia, Europa i 
Sud-amèrica però sense obli-
dar-nos d’altres llocs catalans 
com el Canet Rock, el Clow-
nia o localitats com Mataró, 
Igualada o Mollerussa. 

El conegut grup 
català celebrarà l’any 

vinent el seu vintè 
aniversari, durant el 
qual faran gira per 
l’Amèrica Llatina

PLANXISTERIA GELABERT S.L.

Tel.93 803 21 98

C/ Gaspar Camps, 31 
08700 Igualada

pgelabertsl@gmail.com

www.planxisteriagelabert.com

c/Dr.  Pujadas, 3  IGUALADA
Tel. 93 805 46 99   /615 664 380

www.florsivioles.net

Bona Festa Major!



Plaça del Pilar, 4  · Igualada, BCN
Tel. 936 01 48 58

662 90 60 30
 @immohecla      @immoheclabcn

info@immo-hecla.com
www.immo-hecla.com

Garanties que donem a IMMO-HECLA:
confiança, experiència, professionalitat,

transparència i seguretat

Bona Festa Major!

IOGA L’OM, ESCOLA DE FORMACIÓ MIQUEL GABARRÓ 

FORMACIÓ PROFESSORS/ES DE IOGA
FORMACIÓ A LA NATURA

• 3 anys

• 400 hores

• 1 seminari mensual

INICI SETEMBRE 2022

Titulació amb accés al Certificat de Professionalitat 
d’Instrucció en Ioga, homologable a nivell estatal i europeu

INSCRIPCIONS OBERTES

Escola fundada el 1984
Formant professors des del 2003

www.iogalom.com ·  · T. 659 980 817 
formacioiogalom@gmail.com · Vilafranca del Penedès
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D imarts van començar 
les visites guiades, 
un dels atractius de 

la Festa Major d’Igualada dels 
darrers anys, i que sempre 
és un èxit de públic. Aques-
ta vegada, també. Els terrats 
d’Igualada, més a prop del cel, 
és una iniciativa que ens per-
met veure, de la mà de David 
Martínez, terrats de la ciu-
tat que amaguen unes vistes 
magní�ques, així com indrets 
realment desconeguts per a la 
majoria d’igualadins. Al ma-
teix temps, les visites guiades 
s’aturen a Cal Maco, on ben 
aviat serà una realitat el futur 
alberg de pel.legrins.
Cal Maco serà, a partir dels 
primers mesos de l’any vinent, 
un centre d’atenció i informa-
ció turística i un alberg amb 
capacitat per a 48 persones. 
Aban de l’estiu l’Ajuntament 
ja va explicar que les obres de 
transformació de l’edi�ci de 
cal Maco encaren la recta �nal 
i que la voluntat és que l’al-
berg estigui en funcionament 
el 2022 i pugui ser un centre 
d’acollida de pelegrins del 
camí de Sant Ignasi. Es pre-
veu que aquest any , Jubileu de 
Sant Ignasi pels 500 aniversari 
de l’estada del sant a Manresa, 
passin per la capital de l’Anoia 
milers de pelegrins. Concreta-
ment, una mitjana de 40 pele-
grins al dia de l’abril a setem-
bre i 10 pelegrins al dia la resta 
de mesos de l’any. Després ja 
es compta que el volum bai-
xarà però s’espera assolir una 
a�uència superior a l’actual i 
estabilitzada, com ja ha suc-
ceït amb els pelegrins de Sant 
Jaume d’uns anys cap aquí.
Cal Maco és un dels edi�cis 

Les visites guiades permeten veure terrats de la ciutat amb 
unes vistes increïbles, i conéixer el futur alberg de Cal Maco

amb interès patrimonial més 
coneguts de la ciutat d’Iguala-
da situat a la plaça de la Creu. 
Es tracta d’una construcció 
d’estil senyorial, caracteritzada 
per una façana principal orna-

mentada en què s’ordenen un 
conjunt de �nestres al voltant 
d’una tribuna central. El pro-
jecte agafa caràcter l’any 1914 
amb la reforma realitzada per 
l’arquitecte Josep Pausàs i Coll 

(va ser arquitecte municipal 
d’Igualada �ns a l’any 1927). 
És un element de referència 
arquitectònica dins el context 
de la ciutat i està protegit pel 
seu interès patrimonial.

La titularitat de l’edi�ci és de 
l’Ajuntament d’Igualada. Fins 
al 2019 va acollir l’Arxiu Co-
marcal, que s’ha traslladat 
a l’edi�ci de la Teneria de la 
Plaça del Rei. L’adequació als 
nous usos que es proposen 
per a Cal Maco com a centre 
d’atenció, informació, acollida 
i allotjament de visitants han 
consitit en una intervenció 
integral a nivell de distribució 
i compartimentació interior, 
però afectant molt poc les fa-
çanes i estructura existents.
El futur Centre tindrà a la 
planta baixa l’espai d’Atenció 
al Visitant, amb ús compartit 
amb l’Espai d’Acollida. A la 
primera planta hi haurà es-
pais comuns per a l’alberg, que 
inclouen sala amb zona de 
lectura, zona de treball, sala 
menjador, cuina per a pele-
grins i banys públics. Al segon 
pis s’hi desenvoluparan les 
habitacions per a hostes, amb 
habitacions col·lectives per 
a vuit persones i habitacions 
més petites per a dues perso-
nes amb llitera. A la tercera 
planta es contemplen habita-
cions quàdruples, pensades 
especialment per a famílies, 
adaptades per a persones amb 
mobilitat reduïda, incloent 
també espais administratius i 
serveis complementaris, com 
la bugaderia.
Es preveu també fer transi-
table i accessible al públic la 
seva coberta superior, perquè 
els visitants puguin gaudir 
de les vistes que hi ha en di-
recció Sud. Finalment, al pati 
s’hi planteja una mínima in-
tervenció, en un espai bàsica-
ment que ha de ser a la rela-
xació pel pelegrí. En total, Cal 
Maco oferirà 48 llits distribu-
ïts en 12 habitacions.

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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de l’1 al 5 de setembre

DESTACATS!

22:00 H | PLAÇA DEL MERCAT________________________________
CONCERT amb

LA DÉCADA PRODIGIOSA 
Organitza l’Ajuntament de Vilanova del Camí

22:30 H | PLAÇA DEL MERCAT________________________________
GRAN CONCERT DE FESTA MAJOR amb

DEMARCO
Organitza l’Ajuntament de Vilanova del Camí

DISSABTE
SETEMBRE3

23:30 H | EMBARRACA’T (COSTAT DEL CAP)__________________________________

THE TALENT, EL MUSICAL
Organitza l’Ajuntament de Vilanova del Camí

00:30 H | EMBARRACA’T (COSTAT DEL CAP)__________________________________
CONCERT amb

VA PARIR TOUR
Organitza l’Ajuntament de Vilanova del Camí

2DIVENDRES
SETEMBRE

DIIIVEEENDDDR
SETEMBRE



Amb la col·laboració de:

Labin: Més de 70 anys al costat 
dels agricultors

Una empresa igualadina, amb una clara aposta per la inter-
nacionalització, però també, per l’I+D i l’ecologia

Labin és una empresa familiar fundada per l’avi Joan Mateu el 1948, en 
plena postguerra, qui, sense saber res d’agricultura ni química va co-
mençar utilitzant les carnasses dels adobers per fer-ne adobs i els pri-
mers fertilitzants de la comarca amb l’ajuda tècnica d’una farmacèutica 

d’Igualada.

La va seguir el seu pare, Joan Mateu, químic de formació, qui es va centrar en 
l’expansió de la companyia, construint les naus actuals i tecni�cant els processos 
de fabricació a través de la mecanització. Va elaborar els primers adobs granu-
lats, una novetat per l’època, i va aconseguir desenvolupar, a través d’un labora-
tori propi, agricultura de precisió amb productes nutricionals per corregir man-
cances, i potenciar atributs i qualitats de les plantes i les hortalisses. Va iniciar el 
salt internacional cap als primers mercats forans: Itàlia, França i Grècia.

La tercera generació, Joan Mateu �ll, agafa les regnes de l’empresa el 2010 amb 
una línia de continuïtat del negoci, però amb una clara aposta per nous mercats 
(arribant a exportar a més de 30 països) i per la investigació, creant un depar-
tament d’I+D molt potent que cada any desenvolupa una desena de productes 
nous i també, nous sistemes.

L’empresa compta actualment amb un equip de més de 50 persones, 3 plantes 
de producció i una facturació de 15 MEUR anuals. Labin pertany al món de la 
nutrició vegetal, elaboren productes per a les plantes i per a l’agricultura, no fan 
plaguicides ni insecticides: “La nostra �loso�a és que una planta ben nodrida i 
alimentada tindrà un millor rendiment, i una major resistència al clima, a les 
adversitats i a les plagues. Per tant, des de Labin realitzem complexos vitamínics 
perquè les plantes resisteixin, són bioestimulants”, detalla Joan Mateu, CEO de 
l’empresa.

A Igualada elaboren els productes líquids i en pols, i a la planta de Balaguer, els 
granulars (NPK), un producte de més fàcil aplicació a la terra. Tots els productes 
per a l’agricultura, els comercialitzen a l’engròs, també a cooperatives agrícoles i 
a grans �nques. No realitzen venda al detall. A més, també tenen una divisió de 
jardineria, que anomenen “gardening”, uns productes que venen a empreses de 
jardineria d’arreu de l’estat.

Innovació al servei de l’agricultor
Des de Labin realitzen una gran aposta per l’I+D: “Treballen molt amb fórmules 

www.labin.net

Ubicació: C/ Alemanya, 10
08700 Igualada
Telf. 93 803 19 66
Fax  93 804 67 50

de precisió i una elevada con�dencialitat, i aquesta investigació va molt enca-
minada a la producció ecològica. Hi apostem en ferm, a nivell pressupostari, 
també. Un agricultor que vulgui fer agricultura ecològica ha de poder tenir to-
tes les eines per tal de treure una producció amb les mateixes quantitats que 
l’agricultura convencional sense renunciar als criteris ecològics i amb la millora 
qualitativa que representa”, exposa Joan Mateu.

Com a mostra d’aquesta aposta, el 90% dels productes i solucions que desenvo-
lupen cada any a través de la innovació són ecològics: “Vam ser dels primers a 
Espanya a treure productes certi�cats per a agricultura ecològica, fa més de 15 
anys. L’agricultura està en canvis constants, climatològics, el mercat, les varietats 
de productes.... Cal una reinvenció constant, i des de Labin, seguim ampliant el 
departament d’exportació i consolidar noves estructures comercials. Mantenim 
aquesta aposta creixent pel producte ecològic, l’i+D; i l’apro�tament energètic i 
minimització de l’energia que gastem”, exposa Joan Mateu. I és que des de Labin, 
per tal de preservar el medi ambient, utilitzen energia neta i renovable, com la 
biomassa vegetal, en el seu procés de fabricació d’adobs granulars. Per tal de 
potenciar la nova agricultura, l’empresa disposa d’un nou laboratori al Parc Ci-
entí�c de Barcelona.
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Diumenge 4 de setembre
10:30h / Carrers i places. Cercavila pels recents remodelats carrers i places del 
poble amb La Banda de l`Escola de Música de Capellades.
11:30h Repic de campanes de Festa Major.
12:00h / Església de Santa Maria. Missa solemne amb l’acompanyament musical 
de la prestigiosa Orquestra internacional Costa Brava.
14:00h / Plaça Major. Sardanes amb l’ Orquestra Costa Brava.
18:00h / Plaça Major Concert de Festa Major amb l`Orquestra Costa Brava.
20:00h / Plaça Major. Ball de Gala amb l’Orquestra Costa Brava. A la mitja part 
es repartiran entrepans i cava per tothom.

Dilluns 5 de setembre
11:00h / Pista Poliesportiva. Partit de bàsquet femení entre els equips locals 
CARRER AMUNT-CARRER AVALL amb trofeus per l’equip guanyador i medalles 
per tots els participants cedits per la Diputació de Barcelona.
12:00h / Capella de la Mare de Déu de la Creu. Missa de difunts.
13:00h / Cafè del Poble. Vermut de Festa Major.
14:00h / La Sala. Paella Popular. Per recollir el tiquet cal trucar al tel. 93 809 20 10 
(Ajuntament) o al 617 579 233 (Carme Marsà). El preu és de 10€ i la data límit de recollida de tiquets el 
26 d`agost.

16:00h / La Sala. Bingo Popular amb magnífics premis a la línea i al bingo.
17:30h / Plaça Major. Jocs de carrer per petits i grans. Cursa atlètica. Categories 
infantil, juvenil i amateur amb trofeus pels guanyadors i medalles per tots els 
participants cedits per la Diputació de Barcelona. Tot seguit, xocolata amb 
melindros per tothom.
20:00h / Plaça Major. Havaneres. Acabarem la Festa Major d’enguany amb 
el reconegut grup d’havaneres “Son de l’Havana”. A la mitja part es repartirà el 
tradicional rom cremat per tots els assistents.

Dissabte 27 d’agost
19:00h / La Sala. Inauguració de l’exposició de pintures de l’artista montmaneuen-
ca Elisabet Soler Pons. Es podrà visitar els dies 27 i 28 d’agost i durant tots els dies 
de la Festa Major. (Programes i horaris apart).

Dijous 1 de setembre
18:30h / Plaça Major. Caminada Popular a La Font de Mussa. Hi haurà tres 
recorreguts, per tots els nivells. En arribar es repartiran entrepans, beguda i 
un iogurt per tots els participants gentilesa de El Pastoret i de l’Ajuntament de 
Montmaneu. Inscripció prèvia als tel. 93 809 20 10 (Ajuntament) o bé al 617 579 233 (Carme 
Marsà). Aconsellem portar calçat còmode i una llanterna per la tornada.

21.30h / Plaça Major. Engalanament de la plaça. Encesa de la traca per l`hereuet i 
la pubilleta que donarà l’inici de la Festa Major d`enguany.

20:00h / Plaça Major. Lola Stouthamer’s Almost a Quintet

Lola Stouthamer – Saxo i veu
Miguel Gistau – Guitarra
Alvaro Taborda – Contrabaix
Iñaki Rodriguez – Bateria

22.30h / Plaça Major. Actuació musical amb “Lo Pau de Ponts”, cantautor 
conegut per les seves cançons i paròdies i per la seva col·laboració a l’equip de “El 
fricandó matiner” de RAC 105.

Divendres 2 de setembre
11:00h / Cafè del Poble. Campionat de Botifarra amb trofeus per les tres primeres 
parelles guanyadores. Per inscripcions trucar al tel. 93 809 20 10 (Ajuntament) o al 617 579 233 
(Carme Marsà).

11:00h / Pista Poliesportiva. Partits de tenis taula i futbol sala amb trofeus pels 
guanyadors i medalles per tots els participants cedits per la Diputació de Barcelona.
21:00h / Plaça Major. Tradicional Sopar Popular. Entrega de trofeus a les parelles 
guanyadores del Campionat de Botifarra, presentació de l`hereuet i la pubilleta i 
del pregoner-ra de la Festa Major d’enguany. Per recollir el tiquet cal trucar al tel. 93 809 

20 10 (Ajuntament) o al 617 579 233 (Carme Marsà). El preu del sopar és de 7€ i la data límit fins 

el 26 d’agost . Tot seguit el “Ballet Glamour & Cheerleaders” ens oferirà un vistós 
espectacle musical molt variat i divertit.

Dissabte 3 de setembre
9.00h Repic de campanes de Festa Major
9:00h / Plaça Major. Sortida a peu o amb bicicleta a La Font de La Panadella. En 
arribar s’oferirà esmorzar i beguda per tothom.
11:00h / Zona Esportiva. Festa de l’escuma, inflables i circuit de cotxes de xoc 
ecològics.
17:00h / Plaça Major. Espectacle amb la companyia de teatre “Las Lloronas” que 
ens oferirà l’obra “No hi havia una vegada”, apte per tots els públics.

20:30h / Plaça Major. Escala en Hi-Fi amenitzada pels veïns i veïnes del poble on 
ens oferiran un lluït espectacle musical.
24:00h / Plaça Major. Actuació musical amb el reconegut grup de versions 
referent de les terres de Ponent, “La Cosa Nostra”, amb una proposta musical que 
va des del rock, la rumba, l’ska, punk rock o el celta.

Dissabte 27 d’a’a’ gost

Festa Majoror
2022

AGRAÏMENTS ALS NOSTRES COL·LABORADORS:
EL BRUC CAFETERÍA QUERALT - SERVISIMÓ - CEMSA - ELÈCTRICA RAIMOND - NARIS CERVESA ARTESANA - PASTISSERIA SANGRÀ - AVÍCOLA SOLER - PRAT ESPECTACLES - HOTEL RESTAURANT BAYONA - 

FORN ELECTRICITAT - ESTACIÓ DE SERVEI LA PANADELLA - JOAN SOLÉ FOTÒGRAF - BIGPAPER GRÀFIQUES - JARDINERIA I VIVER TRAVÉ - BON ÀREA SANT GUIM - ENTREBOSC - GRUP CIEF - MAR-K - FINQUES 
BADIA - RESTAURANT PARADA - PARERA INSTAL·LACIONS - JAUME FUSTERIA EBENISTERIA - ROSET JARDINS - ESTACIÓ DE SERVEI SANT GUIM - TRADEGRUP - AGRUPACIÓ DE PROPIETARIS DE L’ÀREA 

PRIVADA DE CAÇA MONTMANEU I LA PANADELLA - FINQUES PARERA - OUS MARIMON - CONSTRUCCIONS CARULLA - FUSTERIA PANÉ - CONSTRUCCIONS DOMÈNEC TURULL MATEU - FINQUES RAMBLES - 
EXCAVACIONS GASSÓ - COESMA - FUNERÀRIA J. TORNÉ- CA LA MARIA BAR RESTAURANT - CONSTRUCCIONS LLACUNA - EL CAFÈ DEL POBLE MONTMANEU - SEYART - LEANCAT - CAL TARIBÓ RESTAURANT 

- ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS - PASTORET - NOU ACTIS OBRES I SERVEIS - LIDER FINANCE SERVEIS HIPOTECARIS - SUBIRÓS REPRESENTACIONS ARTISTIQUES
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E l Servei Local de Tele-
assistència de la Dipu-
tació de Barcelona ha 

rebut un total de 578 trucades 
des de l’Anoia relacionades 
amb temes climàtics, el que 
portem d’estiu.
El Servei Local de Teleas-
sistència de la Diputació de 
Barcelona ha activitat, des del 
passat 1 de juny i dins del pro-
grama “Parlem de...”, el pro-
tocol i la campanya “Consells 
per fer front a la calor”, que es 
porta a terme durant tot l’estiu. 
I, durant aquest mes d’agost, a 
més de la calor, les trucades 
també s’han fet pels ruixats i 
tempestes dels darrers dies.
En total, la primera quinzena 
d’agost s’han dut a terme 4.677 
trucades motivades per tem-
peratures extremes i/o fenò-
mens meteorològics adversos.
I en el període que va de l’1 de 
juny �ns al 15 d’agost s’han fet 
18.521 trucades en el marc del 
programa preventiu “Parlem 
de...”.
Trucades per comarques:
Alt Penedès 886    
Anoia 578
Bages 1.207
Baix Llobregat 3.027
Barcelonès 3.056
Berguedà 308
Garraf 617
Maresme 1.711
Moianès 68
Osona 702
Vallès Occidental 4.870
Vallès Oriental 1.491
Si es detecta qualsevol inci-
dència o cas especial en l’ha-
bitatge que pugui generar una 
major vulnerabilitat davant 
dels efectes de la calor o dels 
temporals, s’informa als ser-
veis socials de l’ajuntament 
corresponent, i també s’està 
en permanent contacte amb 
els serveis d’emergència de la 
comunitat davant qualsevol 
emergència.
A més, el Centre d’atenció 
del servei es comunica diàri-
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L’igualadí Ventura 
Montes, al programa 
de TV3 Revolució 4.0

REDACCIÓ / LA VEU 

L ’igualadí Ventura Mon-
tes, Delegat de Plan-
tes de Tractament de 

Residus de l’empresa PreZe-
ro a Catalunya, ha participat 
aquesta setmana al programa 
de TV3 Revolució 4.0, presen-
tat per Xantal Llavina i dedicat 
a la sostenibilitat i als objec-
tius que té el nostre país per 
complir l’anomenada Agenda 
2030. 
La presentadora començava  

el programa visitant l’aboca-
dor de Can Mata, als Hosta-
lets de Pierola, el més gran de 
Catalunya, juntament amb el 
cuiner Pep Nogué, amb qui 
parlava dels hàbits de consum 
que tenim. Posteriorment, van 
a l’Ecoparc del mateix muni-
cipi, on es veu com funciona 
el sistema de tractament de 
residus, on cada vegada tenen 
més importància tecnologies 
com la intel·ligència arti�cial, 
amb les explicacions de Ven-
tura Montes.

Gairebé 600 trucades aquest estiu, 
del Servei de Teleassistència de la 
Diputació, per temes climàtics

ament amb el Centre de Co-
ordinació Operativa de Ca-
talunya (CECAT) i es reben 
avisos sobre possibles alertes 
per altes temperatures o per 
mal temps dels diferents ter-
ritoris de la província de Bar-
celona.
En el cas que existeixin alar-
mes taronges o vermelles, es 
contacta amb les persones 
usuàries de la zona afectada, 
prioritzant tant les que són 
vulnerables per la seva situ-
ació de salut -amb malalti-
es cardiorespiratòries, per 
exemple-, o pel fet de viure 
en habitatges aïllats.

Programa “Parlem de...”
El programa “Parlem de...” és 
un programa de trucades pre-
ventives i proactives que el 
Servei Local de Teleasssitèn-
cia realitza des de l’any 2015. 
Cada mes s’identi�quen una 
sèrie de temàtiques per àrees 
i, en funció de les caracterís-
tiques de la persona usuària, 
els riscos a que estigui més 
exposada, els seus interes-
sos o bé com es desenvolupi 
la conversa, el personal tele-
operador proposa un tema, 
introdueix consells i recoma-
nacions, i també la convida a 
explicar les seves vivències.
La �nalitat d’aquestes campa-
nyes és fomentar l’autonomia 
personal i afavorir l’empode-
rament de les persones grans, 
així com incorporar hàbits 
de vida saludable, incremen-
tar-ne la participació social i 

crear vincles amb la comuni-
tat.

Servei Local de Teleassis-
tència de la Diputació
El Servei Local de Teleassis-
tència de la Diputació de Bar-
celona és un servei d’atenció 
domiciliària que garanteix la 
seguretat i dona tranquil·litat 
i acompanyament a les perso-
nes que poden estar en situa-
ció de risc per factors d’edat, 
fragilitat, solitud, discapacitat 
i/o dependència, les 24 hores 
del dia i els 365 dies a l’any, 
detectant situacions d’emer-
gència i donant resposta im-
mediata a aquestes.
Actualment aquest servei es 
presta a 95.984 persones amb 
la col·laboració dels ajunta-
ments de la província de Bar-
celona (excepte la ciutat de 
Barcelona).
El Servei Local de Teleassis-
tència de la Diputació de Bar-
celona respon a l’Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) número 3. Salut i Ben-
estar. “Garantir una vida sana 
i promoure el benestar per a 
totes les persones a totes les 
edats”. Els 17  ODS  van ser 
proclamats per l’Assemblea 
General de Nacions Unides 
el 25 de setembre de 2015 i 
formen part de l’agenda glo-
bal per a 2030. La Diputació 
de Barcelona n’assumeix el 
compliment i desplega la seva 
acció de suport als governs 
locals de la província d’acord 
amb aquests ODS.

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

FRUITA I VERDURA

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com



Recepció dels infants sahrauís que passen l’estiu a l’Anoia
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REDACCIÓ / LA VEU 

L ’Ajuntament d’Igualada 
i representants de di-
verses entitats d’Igua-

lada Solidària han fet, aquest 
dilluns 22 d’agost, la tradici-
onal recepció als nois i noies 
sahrauís que són a la comarca 
passant l’estiu en el marc del 
programa Vacances en Pau, 
que coordina ACAPS (Asso-
ciació Catalana d’Amics del 
Poble Sahrauí).
Els dos anys de pandèmia i les 
complicades relacions políti-
ques entre l’estat espanyol, el 

REDACCIÓ / LA VEU 

E l Govern de la Genera-
litat ha iniciat ja el des-
plegament dels serveis 

territorials a la vegueria del Pe-
nedès. Entre aquest any 2022 
i el 2023, vuit departaments 
de la Generalitat tindran seu a 
Igualada, el Vendrell, Vilafran-
ca del Penedès i Vilanova i la 
Geltrú. La mesura dona, d’una 
banda, resposta a la reivindica-
ció històrica del territori i, de 
l’altra, permet una interlocució 

Fa més de 25 anys que 
infants d’aquest terri-
tori en con�icte passen 
l’estiu acollits a l’Anoia 
en el marc del progra-
ma Vacances en Pau

Marroc i el Front Polisari van 
complicar burocràticament 
l’arribada dels infants, però 
�nalment han pogut arribar i 
seran a l’Anoia �ns el proper 1 
de setembre.
Enguany s’ha pogut reprendre 
aquest projecte, que ja fa més 

de 25 anys que es du a terme, 
i nens i nenes sahrauís han 
pogut tornar a passar l’estiu 
amb famílies d’acollida a dife-
rents llocs d’Europa. A l’Anoia 
s’han acollit quatre nens i tres 
nenes provinents de diferents 
campaments de refugiats del 
Sàhara.
Anton Maria Marimon, Presi-
dent d’ACAPS Anoia i Fermí 
Capdevila, Regidor de Coope-

ració de l’Ajuntament d’Igua-
lada i representant d’Igualada 
Solidària, han desitjat una fe-
liç estada als nois i noies i han 
agraït a les famílies d’acollida 
la seva solidaritat i compro-
mís amb aquest projecte que 
permet als infants conèixer 
una realitat diferent a la dels 
camps de refugiats, gaudir 
d’un estiu enriquidor i rebre 
assistència mèdica.

De la mateixa manera, tant 
Marimon com Capdevila van 
posar de manifest la difícil si-
tuació política i humana que 
viu el poble sahrauí i van de-
manar la resolució d’un con-
�icte que fa més de 40 anys 
que dura.
L’acte, com ja és tradició, va 
�nalitzar amb un berenar de 
germanor i el lliurament d’ob-
sequis als infants acollits.

El Tecnoespai, a punt per a acollir els Serveis Territorials de 
la Generalitat a l’Anoia de la Vegueria Penedès

més directa entre ciutadà i ad-
ministració, apropant la Gene-
ralitat al Penedès.
El desplegament territorial va 
ser anunciat el passat 22 de 
març.
Pel que fa al calendari pre-
vist, en els pròxims mesos es 
posaran en marxa els serveis 
territorials d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural, 
d’Educació, de Drets Socials i 
de Vicepresidència, Polítiques 
Digitals i Territori. Mentre que 
entre l’últim trimestre de 2022 

i principis de 2023 entraran en 
funcionament les seus territo-
rials dels departaments de Cul-
tura, d’Economia, d’Empresa i 
Treball i de Salut.
Les seus dels departaments de 
la Generalitat donaran servei 
a una població de gairebé mig 
milió de persones de l’àmbit 
territorial de la vegueria del 
Penedès. Aquest model de 
desplegament territorial des-
centralitzat s’ha tirat endavant 
amb el consens del territori i 
la complicitat de les capitals 

de comarca. I suposa la redis-
tribució dels efectius de la Ge-
neralitat per tal de donar una 
resposta singularitzada pel Pe-
nedès.
Els vuit futurs serveis territori-
als al Penedès s’establiran a les 
quatre capitals creant un espai 
Generalitat a cada una d’elles. 
El departament Vicepresidèn-
cia, Polítiques Digitals i Salut 
s’ubicaran a l’edi�ci IGNOVA a 
Igualada. Els departaments de 
Drets Socials i d’Empresa i Tre-
ball seran al Vendrell, a l’edi�ci 

de l’antiga Biblioteca Popular. 
Els departaments d’Acció Cli-
màtica, Alimentació i Agenda 
Rural i de Cultura s’instal·laran 
al l’Àgora de Vilafranca. I �-
nalment, els serveis territorials 
d’Educació i Economia se situ-
aran a Vilanova i la Geltrú.
De moment, el Tecnoespai de 
l’antiga fàbrica Amèlior ja és a 
punt per a acollir, d’aquí po-
ques setmanes, els serveis de 
Vicepresidència i Polítiques 
Digitals. Els de Salut trigaran 
més temps.

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

Florenci Valls, 48 3r | 08700 Igualada
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MONTBUI / LA VEU 

Durant aquesta setma-
na han començat a 
l’Estadi Municipal de 

Futbol les obres de substitució 
de la gespa arti�cial del ter-
reny de joc. Els treballs aniran 
a càrrec de l’empresa Fieldturf 
Poligras, i s’han adjudicat per 
196.409’87 euros IVA inclòs.
Els treballs suposaran l’ac-
tuació en una super�cie de 
5.806’05 metres quadrats, es 
realitzaran seguint els crite-
ris tècnics de reapro�tament 
i estalvi de materials,  i per-
metran posar al dia la super-
�cie de pràctica esportiva de 
l’equipament, la qual dispo-
sava d’aquesta gespa arti�ci-
al, sense canviar, des de l’any 
2006.
Durant els darrers mesos s’ha-
vien aguditzat les mancances 
de la gespa arti�cial que es 
troba instal·lada actualment, 
que es trobava deteriorada 
per l’ús i que provocava una 
pèrdua de part de les propi-
etats biomecàniques pròpies 
per a la pràctica de l’esport del 
futbol.   
Les obres es realitzaran du-
rant les properes setmanes 
per tal de garantir que els 
equips que utilitzen l’Estadi 

comarca Espai patrocinat per

www.taxisigualada.com
Tel. 609 478 219

info@taxisigualada.com

82  |  Divendres, 26 d’agost de 2022

A punt l’inici de les obres de canvi 
de gespa a l’estadi de Montbui

STA. M. MIRALLES / LA VEU 

L a 4a Edició Festival Jazz 
Miralles ja és a prop. En 
una aposta clara per la 

cultura, el poble es prepara per 
fer vibrar els assistents amb 
una programació de dos dies. 
Tindrà lloc els dies 2 i 3 de se-
tembre, la setmana vinent. 
Envoltats de natura, gaudirem 
de la bona música. Un festival 
que aquest any es caracteritza-
rà per impulsar les noves gene-
racions de musics, donant veu 
als alumnes de l’Escola –Con-
servatori Municipal de Música 
d’Igualada amb �e Groovin’ 
Septet que seran els encarre-

La setmana vinent, 
torna el Jazz-Miralles

gats d’obrir el festival. Però 
també comptarem amb tota 
una llegenda de la música com 
és el Jaume Llombart que ens 
presentarà el seu treball “Cons-
tantunes”. Per tancar el festival 
comptarem amb el grup Quin-
tet Plus i la veu de la Celeste 
Àlies que ens faran gaudir amb 
els seu ritme.
Divendres, a les 7, actuarà �e 
Groovin’Septet, a les 8, Jaume 
Llombart. Dissabte, a les 8 del 
vespre, Quintet Plus. Copa i 
tast de vi blanc de proximitat. 
Compra anticipada d’entrades 
a 7€ per dia a entrapolis.com. 
El mateix dia l’entrada costarà 
9€ (només amb targeta).

El 3 de setembre, 
caminada contra el 
càncer al Bedorc

2 de setembre. El cost de la 
inscripció és de 10 euros pels 
adults i 6 euros pels nens �ns a 
14 anys (nascuts el 2008), i in-
clou una bossa del caminador 
amb productes de parafarmà-
cia  i un obsequi per cada nen 
participant.
La ruta, de 5,7 kilòmetres i 
amb un desnivell de 177 me-
tres, serà circular i recorrerà 
els voltants d’El Bedorc, amb 
sortida i arribada a la Placeta 
dels Arbres del poble. El recor-
regut està dissenyat per a que 
pugui participar gent de totes 
les edats que gaudeixin d’un 
temps de natura, activitat física 
i solidaritat. 

EL BEDORC / LA VEU 

L ’Associació Contra el 
Càncer al Bedorc orga-
nitza  la II Caminada 

Nocturna contra el Càncer – El 
Bedorc en Marxa, una cita soli-
dària amb la qual es recaptaran 
diners per a la recerca oncolò-
gica i a ajudes directes als paci-
ents i les seves famílies.
Se celebrarà el dissabte 3 de 
setembre a les 20 hores. Les 
inscripcions es poden realit-
zar, a través del web https://
enmarcha.contraelcancer.es/
ca/esdeveniment/ii-camina-
da-nocturna-el-bedorc-con-
tra-el-cancer/ �ns al divendres 

Municipal puguin començar 
les seves respectives competi-
cions a primers d’octubre.

Es prepara l’homenatge de 
“Noces d’Or”
L’Ajuntament de Santa Mar-
garida de Montbui està treba-
llant en una nova edició de la 
Setmana de la Gent Gran, que 
es durà a terme entre els dies 
3 i 9 d’octubre, i que �nalitza-
rà amb la celebració del Dinar 
de la Gent Gran. 
Aquest acte inclourà un ho-
menatge “Noces d’Or” a les 
parelles del municipi que ce-
lebrin enguany els 50 anys de 
casats i/o de convivència. To-
tes aquelles famílies que com-
memorin enguany les “No-
ces d’Or” poden adreçar-se 

a l’Ajuntament montbuienc 
�ns a mitjans de setembre per 
tal de comunicar-ho. Caldrà 
portar fotocòpia del DNI dels 
integrants de la parella, foto-
còpia del Llibre de Família i 
també telèfon de contacte de 
la parella homenatjada i un 
altre telèfon dels seus famili-
ars. 
L’Ajuntament organitzarà del 
3 al 9 d’octubre una nova Set-
mana de la Gent Gran
Entre els dies 3 i 9 d’octubre 
està previst que s’organitzi 
una nova edició de la Setma-
na de la Gent Gran, la qual 
organitzarà la Regidoria de 
Gent Gran de l’Ajuntament, 
amb el suport del col·lectiu de 
la Gent Gran del municipi. 
En aquesta ocasió, si la nova 
normalitat així ho permet, 
està previst que s’organitzin 
tallers, conerts de petit for-
mat, el tradicional play-back, 
espectacles, i jocs per a la gent 
gran. 
La darrera activitat d’aquest 
certamen serà el 14è Dinar de 
la Gent Gran, el qual es farà el 
proper diumenge 9 d’octubre.

SÍLVIA PIQUÉ
ADVOCADA
COMPTABLE

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

Igualada

Tel. 93 803 58 05
666 46 87 86

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

EIX MOTOR CATALUNYA

Cerquem per a les nostres instal·lacions 
de l’Anoia

Mecànic/Tècnic en Automoció
Experiència mínima 2 anys

Sou Fix + Incentius
Formació continuada a càrrec de l’empresa

Pots enviar el teu currículum a: 
jmpous@eixmotor.com indicant 

a l’assumpte: Tècnic Igualada, o bé 
a les instal·lacions del carrer 
d’Alemanya, 48 d’Igualada.



CAPELLADES / ACN 

El jaciment de l’Abric 
Romaní a Capellades 
continua oferint sorpre-

ses. Un equip d’arqueòlegs de 
l’IPHES-CERCA hi està ex-
cavant des del 8 d’agost amb 
l’objectiu de �nalitzar el nivell 
on va aparèixer un campament 
de caçadors de cérvols de fa 
60.000 anys. “Ja estàvem aca-
bant quan ens ha sortit un nou 
nivell d’ocupació just a sota i 
que semblaria més important 
i amb més restes”, detallava a 
l’ACN una de les codirectores 
Gema Chacón. 
Fogars, restes de fauna consu-
mida (sobretot ossos de cér-
vol) i eines de pedra son algu-
nes de les troballes que estan 
apareixent a 12 metres de pro-
funditat. Enguany es complei-
xen 40 anys d’excavacions con-
tinuades en aquest jaciment de 
referència per explicar aquell 
període de la història.
A l’Abric Romaní hi treballen 
més d’una vintena de perso-
nes, entre investigadors i es-
tudiants, i està previst que la 
campanya s’allargui �ns al 26 
d’agost. Després de la recerca 
continuada durant quatre dè-
cades, ja es treballa a 12 me-
tres de profunditat i s’han es-
tudiat 18 nivells arqueològics. 
“És com tenir un edi�ci de 18 
plantes, per ara, perquè sabem 
que en queden més encara”, 
destaca a l’ACN una de les co-
directores del jaciment, Gema 
Chacón.
Enguany havien de �nalitzar 
l’anomenat nivell ‘R’, on ja l’any 
passat es va poder documentar 
un campament especialitzat en 
la caça de cérvols. Per sorpresa 
dels investigadors, ha apare-
gut just per sota un nivell que 
semblaria encara “més impor-
tant” pel tipus de restes que ja 
s’hi estan començant a revelar. 
“Hem trobat sobretot restes de 
focs que organitzen els espais 
i les activitats dels neandertals, 
tenim moltes restes de fauna 
consumida, nous cranis de 
cérvol, i eines de pedra”, deta-
lla Chacón.
Una de les particularitats del 
jaciment i que el fa singular és 
que les troballes hi apareixen 
sedimentades i “segellades”, 
�ns al punt que, quan desta-
pen les restes de fogars, encara 
poden sentir l’olor a cremat. I 
en el cas de les eines de fusta, 
aquestes es poden arribar a 
“positivar” amb resina a partir 
de l’espai que han deixat.  
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Sense restes humanes, 
de moment
En aquest jaciment, però, no 
han aparegut restes humanes. 
Una dada que els investiga-
dors justi�quen pel fet que era 
un campament de caçadors 
temporal i no un lloc d’enter-
raments. “Era un lloc de pas 
estratègic, on s’hi feien cam-
paments curts, per caçar i fer-
hi activitats quotidianes com 
ara processar les restes de carn 
amb els focs, que també els 
donaven llum, protecció i es-
calfor”, explica la codirectora. 
Ara bé, sí que podria aparèixer 
algun dia una dent de llet d’al-
gun dels infants que formaven 
part del grup. “El que està clar 
és que aquí el Ratolí Pérez s’ho 
va emportat tot”, diu en broma 
la investigadora.
Malgrat tot, subratlla la im-
portància d’un jaciment que ja 
s’ha convertit en una referència 
per la gran quantitat de fogars 
(centenars) que s’han docu-
mentat i les restes que perme-
ten comprendre millor com vi-
vien els neandertals. El fet que 
s’hagi estudiat de forma conti-
nuada durant 40 anys és també 
un factor que li aporta un gran 
valor cientí�c.
Sobre el fet de trobar restes 
humanes, l’antropòleg i codi-
rector Eudald Carbonell, a�r-
ma que l’”esperança no s’ha 
de perdre mai quan excaves, 
perquè els nivells canvien en-
cara que siguin molt similars”. 
I afegeix: “No es pot a�rmar 
que no trobarem restes hu-
manes però sí que no n’hem 
trobat en 40 anys”.  Tanmateix, 
Carbonell admet que trobar 
una resta humana a l’Abric ara 
és “una qüestió menor”, des-
prés d’haver treballat durant 

tants anys al jaciment d’Ata-
puerca, on han aparegut múl-
tiples peces.

Un aniversari amb 
regust a comiat
L’any que ve serà l’últim que 
Eudald Carbonell estarà al 
capdavant de les excavacions 

al jaciment. I el 2024, l’últim a 
Atapuerca. Carbonell, doncs, 
penjarà el seu barret que tant 
el caracteritza ben aviat. Mi-
rant enrere, l’arqueòleg està 
satisfet de la feina que s’ha fet 
al jaciment en els darrers 40 
anys i que ha permès ampli-
ar el coneixement sobre com 

com vivien els neandertals. 
Segons ha explicat, l’aprenen-
tatge més destacat que s’enduu 
és haver pogut ajudar a formar 
els nous arqueòlegs, historia-
dors i cientí�cs “que volen sa-
ber com ens hem fet humans”.
“El millor que pot fer una 
persona que ensenya és fer-
se prescindible”, ha assenyalat 
Carbonell sobre la idoneïtat de 
les tres persones que el relle-
varan al capdavant de l’Abric 
Romaní a partir de 2024. Es 
tracta de Gema Chacón, Pal-
mira Saladie i Pep Vallverdú.
Sens dubte, l’assignatura pen-
dent del jaciment és la cons-
trucció d’un museu on poder 
explicar qui eren i com vivien 
els neandertals. “Per comuni-
car i socialitzar la ciència cal 
un gran esforç i aquí falta un 
museu per poder explicar a 
tothom la vida dels neander-
tals”, assenyala Eudald Car-
bonell. “Jo em jubilaré i no ho 
veuré, potser ho aconseguiran 
els meus deixebles o qui els 
continuïn”, ha dit l’arqueòleg 
amb sornegueria.

Noves descobertes a l’Abric Romaní de Capellades en el 40è 
aniversari de les excavacions

Tu,etslaclau
#comerçlocal

Patrocinen:

PREMI A LA INICIATIVACOL·LECTIVATERRITORIAL 2020

Botiga 
al Carrer
Dissabte 3 de setembre
Passeig Jacint Verdaguer i davant 
dels comerços al centre d’Igualada



COPONS / LA VEU 

E nguany, a Copons es 
celebra la mostra per 
posar en valor la sin-

gularitat dels horts del poble 
i el seu tomàquet a partir de 
visites, xerrades, tastos i acti-
vitats durant tot un matí.
Demà dissabte 27 d’agost es 
celebrarà, després de l’èxit de 
la primera edició, la segona 
Mostra Hortícola de Copons, 
una mostra creada per divul-
gar, promoure i posar en valor 
l’excepcionalitat dels horts de 
Copons. Es realitzaran un se-
guit d’activitats, visites, xerra-
des, tastos, mostra de cuina i 
activitats infantils.
A les 9:30h del matí comen-
çaran les activitats amb una 
visita guiada dirigida pel 
Col·lectiu Eixarcolant. La vi-
sita es centrarà en els horts, 
on es mostrarà la singularitat 
d’aquest espai, organitzat per 
bancals delimitats per murs de 
pedra seca i un complex siste-
ma de reg. També es posarà 
en valor la varietat de tomà-
quet singular que s’hi cultiva, 
el tomàquet de Copons, amb 
una xerrada especí�ca sobre 
els resultats obtinguts pel Col-
lectiu Eixarcolant en l’estudi 
d’aquesta varietat, la qual tin-
drà lloc a les 11:15h del matí. 
Paral·lelament, es celebrarà 
una activitat familiar dirigida 
per l’AFA de Copons, d’11h 
a 13h i durant aquestes dues 
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Demà dissabte, Copons acollirà la 2a Mostra Hortícola

hores, s’aniran fent grups per 
aprendre a preparar una bro-
queta amb el producte prota-
gonista de la jornada, el tomà-
quet de Copons. 
A més, durant tot el matí es 
podrà gaudir d’una mostra de 
productes de proximitat i dels 

horts de Copons, a càrrec de 
l’Associació Horts de Copons, 
acció contemplada per dina-
mitzar i donar visibilitat al co-
merç local del municipi.
A partir del migdia es realit-
zarà un Show Cooking amb 
Sergi Ortiz, cuiner del Restau-

hortolans de Copons i els pa-
radistes.
Totes les activitats tindran lloc 
a la plaça de Ramon Godó, 
excepte la visita guiada que 
tindrà lloc als horts.  Les ins-
cripcions per les visites guia-
des, totalment gratuïtes, s’han 
de realitzar trucant a l’Ajunta-
ment de Copons – 93 809 00 
00 (a partir del 22 d’agost).

Consolidar el vincle 
de Copons amb els horts
Enguany, la intenció d’aques-
ta segona mostra és promou-
re els horts de Copons i els 
seus valors i història, establint 
unes visites periòdiques que 
donin a conèixer als habitants 
del municipi i de la comarca,  
la singularitat del tomàquet 
de Copons i les particulari-
tats dels seus horts establint 
el marc per seguir realit-
zant anualment la Mostra de 
Copons i les visites guiades.

rant Antic Forn de Cervera, 
seguit d’un tast de productes 
amb cinc varietats elaborades 
amb el tomàquet de Copons, 
a càrrec del Col·lectiu Eixar-
colant.
A les 13h es sortejarà una 
cistella amb productes dels 

Ja es poden consultar la programació i els 
horaris de la Festa Major de Calaf
CALAF / LA VEU 

L a Festa Major de Calaf 
es celebrarà com sem-
pre el primer cap de 

setmana de setembre, del di-
jous 1 al dilluns 5.
El cap de cartell d’aquesta edi-
ció serà el grup de Terrassa 

Doctor Prats presentant el seu 
quart disc “Pel cantó bo” (Mú-
sica Global 2022). La banda 
actuarà la nit del dissabte 3 de 
setembre a la plaça dels Arbres 
a partir de les 23.30h i com-
partirà escenari amb el grup 
Maruja Limón i dj Send0.
D’altra banda, Natxo Tarrés 

(ex cantant de Gossos) & �e 
Wireless faran reviure Bob 
Marley durant el concert de 
divendres 2 de setembre a la 
nit, després del pregó. Animal 
Dj .
Pel que fa al públic infantil, el 
grup d’animació Xiula actuarà 
el dissabte 3 a les 17.30 h amb 

l’espectacle “Big Chicken” amb 
què faran un repàs per tots els 
seus èxits.
La gran Orquestra Selvatana 
serà un altre dels plats forts de 
la programació que després de 
l’èxit de l’any passat, enguany 
tornarà a amenitzar el concert 
i el ball del dilluns 5 de setem-
bre a la tarda.
Dins de la programació de la 
Festa Major tampoc hi faltarà 
el country amb Joe Fields, di-
jous al vespre a plaça BCN 92; 
el concert de Sardanes amb la 
Cobla Juvenil Ciutat de Sol-
sonsa, el diumenge 4 després 
de missa o el concert d’hava-
neres amb Havàname, el diu-
menge 4 a la tarda.
Finalment, també hi haurà 
les propostes més populars 
a càrrec de les entitats com 
la cercavila dels Geganters i 
Grallers el dissabte a la tarda 
o el correfoc amb els Diables 
de l’Alta Segarra el diumenge 
a la nit. Un gran castell de focs 
clourà des del Castell la Festa 
Major el dilluns al vespre.

 Tindrà lloc de l’1 al 5 
de setembre i comptarà 
amb el grup Dr. Prats 
com a cap de cartell la 
nit de dissabte. També 

el grup Xiula o 
l’Orquestra Selvatana

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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REDACCIÓ / LA VEU 

La Diputació de Barce-
lona, a través del Pla 
de Vigilància i Infor-

mació contra els incendis 
(PVI), ha detectat des del 21 
de juny més 600 abocaments 
amb risc de provocar un foc. 
És pràcticament el mateix 
nombre de vessaments que 
es van detectar l’estiu passat 
durant els dos mesos i mig 
de tota la campanya, fins l’1 
de setembre. Per comarques, 
enguany el Baix Llobregat i 
el Vallès Occidental són les 
que per ara acumulen més 
abocaments, amb 125 i 108 
punts incontrolats, respecti-
vament. La llista la continu-
en l’Anoia, el Vallès Oriental 
i Osona, amb 87, 72 i 46 ca-
sos. Des que el PVI es va po-
sar en marxa, la Diputació ha 
desplegat 4.000 actuacions i 
ha informat 37.000 persones.
Pel que fa la resta de comar-
ques de l’ens, a l’Alt Penedès 
s’han detectat 46 vessaments, 
al Maresme n’hi ha hagut 40 i 
al Garraf, 33. La llista la tan-
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VALLBONA / LA VEU 

Vallbona d’Anoia és a 
punt de viure la seva 
Festa Major. Tot i que 

els dies de més desta a la vila 
són per les festes del Roser, 
tindrem un parell de dies amb 
activitats, especialment per 
als més petits.
Demà dissabte 27 d’agost,
a les 6 de la tarda, animació 
infantil amb l’espectacle Holy 
Party i Festa de l’Escuma a les 
pistes del carrer Pèlag Roquer. 
Cal portar prèviament roba 
que es pugui embrutar. La 

Festa Major a 
Vallbona d’Anoia

pols i l’escuma de colors es 
poden rentar, però poden 
quedar restes. Abstenir-se de 
participar en els llençaments 
de pols en cas de problemes 
respiratoris. Es recomana l’ús 
d’ulleres per evitar molèsties. 
A les 9 del vespre, botifarrada 
amb pa amb tomàquet amb 
el duet de Sílvia Tomàs a la 
plaça de l’Esglèsia. Compra 
de tíquets del sopar a l’Ajun-
tament, a 3€. 
Diumenge 28 d’agost, d’11 
a 2 del migdia, in�ables a la 
piscina. Entrada amb l’abona-
ment o amb la del dia.

LA POBLA CL. / LA VEU 

Tot l’alumnat de la Pobla 
de Claramunt qui cur-
si estudis d’Educació 

Infantil Superior, Primària, 
Secundària, Batxillerat, Cicles 
Formatius (Grau Bàsic, Mitjà i 
Superior) i Estudis Universita-
ris de grau i de postgrau cor-
responents als nivells 2 (Grau 
Universitari) i 3 (Màster Uni-
versitari), pot bene�ciar-se de 
les beques que ofereix un any 
més el seu ajuntament. Les 
úniques condicions per a ac-
cedir-hi són estar empadronat 
al municipi o, en cas contrari, 
cursar estudis a l’Escola Ma-
ria Borés. D’aquesta manera 
el consistori ofereix el seu su-
port econòmic a tots els po-
blatans menors de 25 anys que 
realitzin una formació regla-
da en aquest curs 2022-2023. 
D’aquesta manera es dona 
suport a la despesa que supo-
sa l’escolarització obligatòria i 

Convocades les beques 
a la Pobla de Claramunt

s’estimulen els estudis posto-
bligatoris.

Els imports de les beques
Pel que fa a les aportacions 
municipals, aquestes varien en 
funció dels estudis que es rea-
litzin. En concret la beca desti-
nada a Educació Infantil Supe-
rior i Primària serà de 20 €, la 
de l’alumnat d’ESO serà de 30 
€, en el cas del Batxillerat i Ci-
cles Formatius de Grau Mitjà 
o Superior per a alumnes me-
nors de vint-i-cinc anys serà 
de 100 € i pels Estudis Univer-
sitaris de grau, postgrau i màs-
ter per a menors de vint-i-cinc 
anys serà de 200 €.
Les sol·licituds es poden pre-
sentar des del 26 d’agost �ns al 
30 de setembre per l’alumnat 
d’Infantil Superior i Primària, 
i des del 24 d’octubre �ns al 
25 de novembre per a la resta 
d’estudis. Les bases de la con-
vocatòria es poden consultar a 
www.lapobladeclaramunt.cat.

quen el Bages amb 26 casos, 
el Moianès, amb 12, i el Ber-
guedà, amb 7.
Més de la meitat dels abo-
caments detectats durant 
aquest mes i mig han estat 
a camins, pistes o boscos, 
mentre un centenar han estat 
a urbanitzacions o masies. 
També n’hi ha hagut una sei-
xantena a zones agrícoles o 
forestals, mentre més de mig 
centenar han estat a zones 
urbanes o polígons. Pel que 
fa al tipus de vessaments, 421 
dels 700 detectats han estat 
deixalles, mentre que 138 ca-

Detecten 87 abocaments amb risc 
d’incendi a la comarca

sos han estat incidències en 
infraestructures.
Al mateix temps, la Diputa-
ció destaca les intervencions 
dissuasives. Se n’han fet una 
quarantena per l’ús d’eines 
que generen guspires, i una 
trentena per barbacoes que 
no complien la normativa.
Les inspeccions i actuacions 
del Pla de Vigilància i Infor-
mació contra els incendis es 
continuaran desplegant fins 
l’1 de setembre en col·labo-
ració amb els ajuntament i 
les Agrupacions de Defensa 
Forestal.

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
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Espai patrocinat peresports
Quim París i Jordi Casablanca, campions del món de Biketrial

BIKETRIAL / LA VEU

E ls pilots d’Anoia Trial 
Club Armand Mollà 
i Quim París, i Jordi 

Casablanca del Club A Tot i 
Amb Tot de Castellolí, van 
participar en el Campionat 
del món de BikeTrial celebrat 
a Reinosa (Cantàbria) del 10 
al 14 d’Agost amb uns magní-
fics resultats. La competició 
estava composada per dues 
proves a diferents seus, una a 
l’estació d’ski d’Alto Campoo 
i l’altra a Reinosa. 
El recorregut del primer dia 
d’Alto Campoo va constar de 
8 zones naturals i dues voltes 
i destacà per la duresa de les 
zones de pedres i aigua amb 
forts desnivells, i pel llarg re-
corregut de més de 4 hores, 
acompanyat pel fet de com-
petir a gairebé 2000m. d’al-
titud, i on el Quim París va 
obtenir la primera plaça se-
guida només a 8 peus de di-
ferència del pilot xec Radim 
Zenaty. En Jordi Casablanca 
també va obtenir el primer 
calaix del podi adventatjant 
al segon classificat per 7 
punts de penalització, dada 
clau que li serviria per em-
portar-se el títol finalment. 
L’Armand Mollà va realitzar 

un bon trial aconseguint 
un 4rt lloc  en la categoria 
d’Elit. El segon dia de cursa 
tingué lloc a Reinosa amb 
un combinat de 7 zones na-
turals i indoor a dues voltes. 
Tant en Quim París com en 
Jordi Casablanca sortien 
amb la pressió d’encapçalar 

la classificació. En Quim 
va demostrar la seva madu-
resa i van realitzar un trial 
gairebé sense errades amb 
una puntuació de 9 peus , 
demostrant la seva concen-
tració i autoritat i que li va 
donar el títol de campió del 
món de Biketrial sots 16. 

Quim París.

Jordi Casablanca.
Armand Mollà. A en Jordi Casablanca se li 

van complicar les coses en 
la darrera jornada però va 
aconseguir acabar amb una 
meritoria segona posició a 
2 punts de penalització del 
primer, resultat que li servi-
ria per alçar-se amb el títol. 
Cal destacar l’excel·lent fei-
na que va fer l’ Armand de 

motxiller al Quim així com 
la 4a plaça aconseguida per 
l’Armand en la categoria 
Èlit, categoria reina amb els 
millors pilots del món.
Destacar també que la Selec-
ció Catalana de BikeTrial va 
ser la guanyadora per Naci-
ons, seguida de la República 
Txeca i d’Espanya.

VIU LA FESTA MAJORVIU LA FESTA MAJOR
A RÀDIO IGUALADA!A RÀDIO IGUALADA!

D I J O U S , 2 5 D ' A G O S TD I J O U S , 2 5 D ' A G O S T

A L E S 2 1 : 0 0 H .A L E S 2 1 : 0 0 H .

PREGÓ DEPREGÓ DE
FESTA MAJORFESTA MAJOR

D I S S A B T E , 2 7 D ' A G O S TD I S S A B T E , 2 7 D ' A G O S T

A L E S 1 2 : 0 0 H .A L E S 1 2 : 0 0 H .

PROGRAMAPROGRAMA
ESPECIALESPECIAL
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El pierenc Toni Bou guanya el trial belga del Mundial a l’aire lliure
MOTOR / JOSEP M. VIDAL

E l quart dels sis tri-
als dels que consta el 
campionat del món 

a l’aire lliure, va tenir lloc 
pels voltants de la població 
belga de Comblain-au-Pont. 
Tot i que li va costar més del 
compte, el pilot pierenc Toni 
Bou amb la Montesa no va 
fallar i va aconseguir el tri-
omf.
Bou a l’arribada del trial 
comentava:  “Ha estat un 
carrera molt atapeïda, en la 
qual no podien cometre’s 
molts errors. En la primera 
volta hem fallat en les zones 
3 i 11, on hem perdut molt 
punts. Ja en la segona volta, 
hem sortit molt concentrats, 
intentant no cometre errors 

per a poder recuperar, enca-
ra que hem comès una gran 
fallada en la zona 2, quan 
anava a buscar el zero. He 
pres un risc que podria ha-
ver-me estalviat, ja que hem 
arriscat molt i aquí s’ha com-
plicat encara més la carrera. 
Afortunadament, a partir 
d’aquí hem corregut molt bé, 
hem seguit concentrats en el 
nostre objectiu i al final hem 
aconseguit una nova victòria 
en Comblain-au-Pont”.
El pierenc afegira que “estem 
molt contents. A més, m’he 
sentit còmode sobre la moto 
i he pogut defensar-me dels 
rivals, a pesar que no soc un 
pilot especialista en terrenys 
com els d’avui. Respecte al 
campionat, és una victòria 
importantíssima. És genial 

sumar punts aquí i continu-
ar traient punts d’avantatge 
als nostres rivals pel títol”.
A la categoria de Trial2 hi 
van participar l’austríac 
Marco Mempor amb GasGas 

Carme acollirà les curses de cròs i marxa el 3 de setembre
ATLETISME / LA VEU

E l passat 17 d’Agost, di-
mecres, es va dur a ter-
me la presentació de la 

9ª edició del Cross de Carme 
i la 1ª edició de la Marxa de 
Carme ets Tu.  L’acte va comp-
tar amb la presencia de l’Alcal-
de Marc Sánchez, i del Presi-
dent de l’Associació Carme ets 
Tu, Medir Ros.
Ambdues proves es duran a 
terme el proper 3 de Setembre, 
dissabte, a partir de les 18,00 

h. tarda, sobre un recorregut 
de 5 Km. amb un 3% d’asfalt 
i un 97% de camins forestals. 
L’entrega de dorsals i convo-
catòria conjunta d’ambdues 
proves serà a les 16,00 h., a la 
Pista Poliesportiva de la vila. 
La prova tindrà la sortida al c/
Sant Jordi, i l’arribada a la Pis-
ta Poliesportiva.  
La 9ª edició del Cross de Car-
me i la 1ª edició de la Marxa 
de Carme ets Tu, son obertes 
a tots els atletes que hi vulguin 
prendre part, amb les catego-

ries habituals, i amb uns drets 
d’inscripció de 10€, anticipa-
des �ns al dia 1 de Setembre 
al web: www.runedia.mun-
dodeportivo.com/inscrip-
cio/202254679/. També es po-

del Piera Scan que acon-
seguí el 14è lloc, així com 
Àlex Canales de La Pobla 
de Claramunt amb Sherco  
classificat en el 17è lloc. A 
Trial3 magnífic tercer lloc 

del pilot txec David Fabian 
amb Beta del Moto Club Pi-
era Scan  Aquest diumenge 
el mundial de trial continu-
arà pels voltants de la ciutat 
francesa de Cahors.

ho facin constar al fer la seva  
inscripció. L’organització té 
contractada una assegurança 
personal d’accidents i RC per 
als participants. 
Pel que fa als premis, tindran 
Trofeu els 3 primers/eres de la 
general de la cursa. Tindran 
obsequi els 3 primers/eres de 
les categ. corresponents. El 
1er/1ª classi�cats de Carme, 
tindran un obsequi especial. A 
tots els participants s’els lliura-
rà una samarreta al·legòrica, i 
i avituallament sòlid i líqud. 
L’organització serà a càrrec 
de l’Ajuntament de Carme i 
de l’Associació Carme ets Tu, 
amb el patrocini de Multi-
dental Igualada, Servisimó, 
Supermercat Dia de La Torre 
de Claramunt i Peixos Du-
eñas, i amb la col·laboració del 
CAI, i el suport de diverses �r-
mes   comercials.

dran fer presencialment, el dia 
de la cursa, si no s’ha arribat 
als 150 participants globals. 
La Marxa no és competitiva.  
Els participants que tinguin 
llicència federativa, cal que 

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.
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POESIA / LA VEU

L’activista igualadina 
Meri Fresneda García 
ha publicat ‘Poemeri, a 

corazón abierto’ del qual ha 
destacat “la sensibilitat i la in-
tensitat” a l’hora d’expressar les 
seves emocions i pensaments. 
“Va dirigit a totes aquelles 
persones que vulguin conèi-
xer-me una mica més i alhora 
que vulguin sentir-se bé amb 
elles mateixes en descobrir els 
poemes més profunds que po-
drien ser dedicats per a elles 
també”, ha dit.
Publicada a Círculo Rojo Gru-
po Editorial, el lector “trobarà 
una recopilació de poemes i 
frases breus que abasten te-

mes diversos com l’amor, el 
veganisme, el feminisme i la 
motivació personal”, segons el 
segell d’autoedició.
“M’agrada escriure i dedicar 
frases perquè m’encantaria que 
algú m’ho fes i perquè crec que 
és un gest senzill, bonic i sin-
cer que fa feliç la persona que 
els hi dediqui”, ha manifestat 
Fresneda.
El llibre suposa una recopilació 
de poemes i frases breus nas-
cudes des de “el més profund 
del meu cor”, segons l’autora. 
“Si ningú abans ha tingut el 
cor obert amb tu, permet-me 
arribar-te a l’ànima i fer-te 
somriure, perquè fer feliç algú 
no costa res”, ha afegit.

La jove autora igualadina Meri Fresneda publica Poemeri, 
a corazón abierto, expressiva intensitat d’emocions

Meri Fresneda García (Igua-
lada, 1991), coneguda com a 
Vondy, es de�neix com a ac-
tivista LGTB+, feminista, ve-
gana, poeta, �lòsofa, baixista, 
ballarina i futbolista amateur. 
Ha publicat amb Círculo Rojo 
el seu primer recuil de poe-
mes. 
El 2016 va crear la seva pròpia 
marca de roba per “satisfer la 
necessitat de vestir amb el seu 
propi estil i trencar esquemes 
amb una línia de roba sense 
gènere”. El 2020 va començar 
el seu projecte de cuina vegana 
a Instagram “donant a conèixer 
les in�nites possibilitats gastro-
nòmiques del món vegà”. 

Meri Fresneda.
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Torna demà i diumenge a Collbató la 16a edició del Festival Gong
MÚSICA / LA VEU

Després de veure’s obli-
gats de posposar els 
dies 23 i 24 de juliol 

per l’activació del Pla Alfa de 
prevenció d’incendis, �nal-
ment, Les Coves de Montserrat 
de Collbató, acolliran  els dies 
27 i 28 d’agost la 16a edició del 
Festival Gong reprenent el for-
mat habitual d’abans de la pan-
dèmia.
Gong és un festival de música 
de petit format que se celebra 
cada estiu en el marc incom-
parable de les Coves de Mont-
serrat apro�tant la gran sala 
anomenada La Catedral per les 

seves dimensions i que disposa 
d’una acústica excel·lent.
El festival també compta amb 
un segon escenari anomenat 
La Terrassa del Gong un espai 
obert, a peu de la muntanya, on 
es pot assistir al segon concert 
nocturn seient en alguna de les 
taules que permeten sopar o 
prendre alguna cosa durant el 
concert mentre es gaudeix de 
l’aire fresc d’una nit d’estiu amb 
unes vistes que arriben al mar.
Les propostes musicals del 
festival abracen les noves so-
noritats, especialment instru-
ments petits i de nova creació, 
les músiques del món, la mú-
sica espiritual i cantautors de 
proximitat.

La particularitat de l’edició 
d’enguany es troba que recu-
pera el format original, fet que 
a causa de les restriccions Co-
vid-19, l’any passat només es va 
es poder celebrar a La Terrassa 
del Gong. Enguany, cada jor-
nada seguirà una temàtica ben 
diferenciada.
El dissabte 27 d’agost, el caire 
espiritual serà la temàtica prin-
cipal.
A les 21:00h i en el marc de les 
coves, El Cor de Monjos del Ti-
bet seran els encarregats d’in-
augurar la 16a edició, unint les 
muntanyes sagrades del Tibet 
i Montserrat. A continuació, 
a les 23:00h, a La Terrassa del 
Gong, serà el torn Mediterra-

niam, una nova formació que 
combina les músiques i ins-
truments tradicionals del me-
diterrani i l’Índia amb els sons 
d’avantguarda.
El diumenge 28 d’agost, la te-
màtica estarà destinada a nous 
instruments. A les 21h, a Les 
Coves, el protagonisme serà 
pel músic portuguès establert a 
Catalunya Jorge da Rocha. Pre-
sentarà el seu àlbum en solita-
ri,  Blau (Being Lost As Usual). 
Després de publicar dos dis-
cos amb veu i contrabaix, Da 
Rocha incorpora altres instru-
ments i in�uències que obren 
el camí a noves textures i pai-
satges sonors. 
Per concloure la 16a edició, a 

les 23:00h els músics Juanjo 
Montañés (Nigra Sum, Aní-
mic) i David Crespo (Balago) 
han creat especialment per 
l’ocasió la proposta Tabor i l’es-
pectacle Ars Organica. Tabor 
és la regió de Montserrat, que 
segons la tradició de les ermi-
tes agrupava l’àrea de Sant Je-
roni, el punt més alt de la mun-
tanya. Aquest nom prové d’una 
muntanya sagrada de Galilea, 
el lloc de la trans�guració de 
Jesús.  El seu nom evoca alti-
tud, misticisme en un estat re-
mot i transformació. 
Les entrades es poden adquirir 
anticipadament a la web del 
Festival:  www.gong.cat a preu 
únic per dia: 28€.

Dissenyem, elaborem i gestionem projectes de refrigeració i clima globals. 
Construïm instal·lacions eficients, eficaces, i fàcils de mantenir.

Patrocinador oficial del C.F. Igualada

Conservem el temps, 
preservem la qualitat.

Refrigeració industrial
NH3, Glicol/Temper, CO2

S.A.T.
Servei manteniment 24/365
Plataforma Intel·ligent de Manteniment (PIM)

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

www.friotex.com
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Con�icte social
A Tous • Belfast

Perseguits
Suspens •  La Bestia
REDACCIÓ / 

El Doctor Nate Samuels torna a 
Sud-àfrica, lloc on va conèixer 
la seva difunta dona, amb les 

seves dues �lles per passar uns dies a 
la Sabana veient la fauna del lloc. El 

que va començar com un viatge tran-
quil per a la família i una manera d’es-
tar recordant feliçment la seva dona 
i mare, es convertirà en un autèntic 
malson. Un lleó salvatge s’ha escapat 
del safari i comença a caçar el pare i 
les seves �lles sense cap treva.

REDACCIÓ / 

El �lm ens trasllada al 1969 i 
ens presenta Buddy, un nen de 
classe obrera, del nord de Bel-

fast, que se sent feliç, estimat i segur. 
El seu món és tota vida i diversió als 
carrers d’una comunitat que roman 
unida. Una comunitat on tots els seus 
familiars viuen al mateix carrer i on és 
impossible perdre’s, perquè tothom es 
coneix a Belfast.
Però, cap a �nals dels anys seixanta, un 

calorós mes d’agost converteix els som-
nis d’infància de Buddy en un malson. 
El descontentament social acumulat, 
de sobte esclata al mateix carrer de 
Buddy i la situació s’intensi�ca ràpi-
dament. Primer, un atac emmascarat, 
després disturbis i, �nalment, un con-
�icte que s’estén per tota la ciutat, avi-
vant les �ames més enllà de la capital. 
Catòlics contra protestants, els que �ns 
fa un instant eren veïns cordials i amo-
rosos, es converteixen de cop i volta en 
enemics mortals.

REDACCIÓ/ 

Tercer lliurament de les aven-
tures de Tadeo Jones, un 
senzill i simpàtic paleta amb 

esperit aventurer i somiador, que 
acaba convertint-se en arqueòleg per 
casualitat. Amb Tadeo Jones veurem 
la seva fidel companya, l’arqueòloga 
Sara Lavroff. Pel·lícula d’animació 
per al públic infantil i familiar que 
torna a dirigir el tres cops guanyador 
del Goya Enrique Gato.

Noves aventures d’aquest simpàtic paleta
Animació •  Tadeo Jones 3. La table esmeralda



Cinema 
a l’Anoia

Yelmo Cines 3D 
Abrera

1/TADEO JONES 3. LA TABLA 
ESMERALDA
Ds a Dc: 15:45/17:50/19:55/22:00
1/AFTER. AMOR INFINITO
Dv: 16:00/18:05/20:10/22:15
1/BULLET TRAIN
Dj: 22:30
1/DRAGON BALL SUPER: SUPER 
HERO (VOSE)
Dj: 18:00
1/DRAGON BALL SUPER: SUPER 
HERO (VDCAT)
Dj: 20:15

3/DIOS MÍO, ¿PERO QUÉ NOS 
HAS HECHO?
Dv a Dj: 15:45/17:40
3/NOP
Dv a Dj: 19:45/22:30
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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
ALINE
Dg: 17:30
BELFAST
Dg: 19:20

TANCAT PER VACANCES FINS 
L’1 DE SETEMBRE

Menú de dilluns a diumenge per 8,95€

93 803 93 40  /      609 420 063 Servei a domicili

4/ AFTER. AMOR INFINITO
Dj: 16:00/18:05/20:10/22:15
4/ MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Dv a Dc: 16:15/18:15
4/ BULLET TRAIN
Dv a Dc: 20:15/22:45

5/TADEO JONES 3. LA TABLA 
ESMERALDA
Dv i Dj: 15:45/17:50/19:55/22:00
5/ AFTER. AMOR INFINITO
Ds a Dl i Dc:  16:00/18:05/20:10/ 
22:15
Dt: 16:00/20:10/ 22:15
5/ AFTER. AMOR INFINITO (VOSE)
Dt: 18:05

6/PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 
3
Dv a Dj: 16:10/18:20/20:40
6/LA BESTIA
Dv a Dj: 22:45

7/TADEO JONES 3. LA TABLA 
ESMERALDA
Dv a Dj: 18:30
7/VOY A PASÁRMELO BIEN
Dv a Dj: 20:30
Dv i Ds: 16:20
7/DC LIGA DE SUPERMASCOTAS
Dg a Dj: 16:20
7/POR LOS PELOS, UNA 
HISTORIA DE AUTOESTIMA
Dv a Dj: 22:40

8/TADEO JONES 3. LA TABLA 
ESMERALDA
Dv a Dj: 18:30
Dv Ds i Dc: 17:00
8/TADEO JONES 3. LA TABLA 
ESMERALDA (VDCAT)
Dg a Dt i Dj: 17:00
Dv Ds i Dc: 17:00
8/VOY A PASÁRMELO BIEN
Dg a Dj: 21:30
8/DC LIGA DE SUPERMASCOTAS
Dv i Ds: 21:00
8/THOR: LOVE AND THUNDER
Dv i Ds: 23:00



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



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



E l 24 d’agost és Sant 
Bartomeu, un dels 
dotze apòstols de Je-

sús. No se’n sap gaire, de la 
vida d’aquest sant; s’anome-
na quatre vegades en el Nou 
Testament, una vegada en 
cada un dels evangelis si-
nòptics (Mateu 10,3; Marc 
3,18; Lluc 6,14) i una vegada 
en els Fets dels Apòstols (Ac 
1,13).
Bartomeu sempre es troba 
al costat de Felip. Si aquesta 
identificació és correcta, va 
ser Bartomeu qui pronuncià 
la frase: «Pot venir alguna 
cosa bona de Natzaret?» 

Des de l’alt mirador del vell 
retaule, dolç i auster, senzill 

Agost i Setembre
26: Teresa; Alexandre; Anastasi; Eleuteri; Víctor.

27: Mònica; Cesari; David; Joan; Liceri; Rufos.
28: Agustí; Edmond; Hermes; Julià; Moisés.

29: Joan; Adelf; Sabina; Basila. 
30: Panani; Bononi; Pere.

31: Ramon; Paul.lí; Arístides. 
1: Josué; Artur; Gil; Constanci; Sixte; Vicenç; Abigail.

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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Sant Bartomeu, apòstol Gràcies Ginés!

Traspàs de Ginés Navarro 
Martinez, exjudador, exde-
legat i soci nº 1 de l’Agrupa-
ció de Veterans Futbolistes 
d’Igualada

Passen els minuts, els dies i els 
anys a una velocitat que fan de 
la vida un instant. Un instant 
per créixer, aprendre, gaudir 
i compartir el que som a la 
vida, tenint present que tot el 
que ens envolta és la nostra 
vida. Moments a la vida per 
lluitar, gaudir, riure o plorar. 
També hi ha moments que 
ningú vol que arribin, però el 
pas implacable del rellotge de 
sorra ens recorda que no som 
eterns.
Ha marxat el Ginés, persona 
molt estimada dins la gran 
familia de l’Agrupació de Ve-
terans Futbolistes d’Igualada, 
ha marxat el “perico” de l’Avi, 
l`espós. el pare, l’avi, el juga-
dor, el delegat, el rondinaire, 
el gamberret, el divertit, el 
soci nùmero 1 de l’agrupació. 

Un home senzill carregat de 
valors que la duresa de la vida 
mai va poder doblegar l’es-
perit de l’eterna joventut que 
desprenia la lluentor dels seus 
ulls. Compromès, leal, noble, 
de gran cor, va fer de la seva 
a�ció la seva vida.
Gràcies Ginés per ser com 
vas ser, autèntic, real i amb 
un cor digne de tot el que vas 
representar. Et trobarem a fal-
tar, però sempre recordarem 
l’entremaliada joventut en la 
brillantor dels teus ulls i el teu 
gran somriure darrere el fum 
del teu caliquenyo. Allà on 
vagis riuran segur!. Descansa 
amb la tranquilitat dels homes 
de bé i haver estat una petita 
part de l`història de aquesta 
agrupació que t’ha valorat i 
sobretot estimat. Els condols 
mes sincers a tota la família 
en aquest moments de tras-
bals i un “�ns sempre” a un 
home que va saber guanyar-se 
el cor de tot un vestidor.
Joan Tort Garcia

Empènyer les línies més enllà
Josep Espar i Ticó era un home 
gran. No només físicament. 
També pel que ha fet. Valent, te-
naç, convençut i generós. Sem-
pre a punt per fer. I sabia com 
fer-ho. Optimista, treballador, 
persistent. Un home d’acció. 
Sabia integrar a la gent per fer 
coses. Volia recuperar el país. 
Sempre volia sumar.
Tenia les seves idees, que de-
fensava amb energia, però tam-
bé respectava les dels altres. 
Només calia que l’objectiu fos 
comú, que ell ja hi era aportant 
diners,  idees i solucions. Un 
optimista que només sabia anar 
endavant.
Va ser un activista cultural, em-
presari i polític. Un dels funda-
dors de CDC, del diari Avui, de 
Cavall Fort, de la discogrà�ca 
Edigsa, la distribuïdora de lli-
bres Arc de Barà, la Fundació 
Universal de la Sardana, pro-
motor de campanyes com la 
que va remoure Galinsoga al 
capdavant de la Vanguardia o la 
de “Volem Bisbes catalans”.
Era partidari de fer actes de 
potència per convicció. Com 
quan es va posar dempeus per 
cantar la Senyera en els fets del 
Palau de la Música. La seva va 
ser la primera veu que ressonà 
i ni els dos policies que s’hi van 
abraonar al damunt van acon-
seguir deturar-lo. Deia que “te-

nir grans idees és absolutament 
indispensable, però si al darrera 
no hi ha actituds que hi donin 
suport, les idees queden descal-
çades”.
S’havia postulat com a presi-
dent d’Omnium, però no va re-
sultar elegit. Però això no el va 
descoratjar. Va seguir treballant 
en l’àmbit cultural i polític per 
empènyer les línies més enllà. 
Quan assolia una meta, ja en 
posava una més enllà. “Tot es 
fa poc, a poc, però amb coratge. 
S’han d’omplir buits, que n’hi ha 
molts”
Va rebre una molt merescuda 
Creu de Sant Jordi el 1984, la 
Medalla d’Honor de Barcelona 
el 2001 i el premi Canigó de la 
Universitat Catalana d’Estiu el 

2020. Va ser secretari general 
del Segon Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catalana i del 
Tercer Congrés Catalanista.
I sobre la independència de Ca-
talunya deia “deixem-nos de si 
hi arribarem o no hi arribarem. 
El que cal és anar-hi. I nosaltres 
hi anem.” Sempre amb cola. 
Amb respecte. Sense retrets. 
Sempre endavant amb un som-
riure, però amb determinació. 
Convençut del que feia i donant 
ànims a qui defallia. Un exem-
ple per a tots, pensin el que pen-
sin i facin el que facin. Ha mort 
als 94 anys sense haver parat de 
treballar. Descansi en pau.

Pere Prat

i noble, ens adoctrina enca-
ra amb sa paraula l’home de 
Déu, sant Bartomeu, patró 
del nostre poble.
Paraula feta gest i feta exem-
ple
que l’ampla nau no fa estre-
mir,
però penetra al cor de qui el 
contempla amb ulls de cris-
tià i d’igualadí.
Per ço, com la d’ahir,
la Igualada d’avui sabrà 
copsar-la, la paraula vivent 
del sant Patró, i n’entendrà 
la parla, i sabrà recordarne 
la lliçó:
Primer donar la pell, com 
ell, que vendre’s l’ànima! 
(Poema de Mn. Josep Forn i 
Talló, any 1930, Igualada)



              

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 26:
MR SINGLA

Pujades, 47

DISSABTE 27:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DIUMENGE 28:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)

CASAS V.
Soledat, 119

(22:00 - 9:00h)

DILLUNS 29:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)

ADZET
Av. Barcelona, 9
(22:00 - 9:00h)

DIMARTS 30:
SECANELL

Òdena, 84

DIMECRES 31:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIJOUS 1:
LA CREU

P. de la Creu, 7



SALUT  | 95Divendres, 26 d’agost de 2022

La introducció dels 
aliments sòlids en 
els lactants és un 
dels moments que 

genera més dubtes entre 
les famílies. No és estrany, 
ja que suposa un canvi im-
portant per als nadons, 
que han de familiaritzar-se 
amb nous gustos i textu-
res, però també per als 
pares, que han de comen-
çar a crear les bases d’uns 
hàbits alimentaris saluda-
bles.  L’equip de pediatria 
del CAP Igualada Nord 
explica els diferents mèto-
des existents per començar 
l’alimentació complemen-
tària i dona les 3 claus per 
fer-ho amb èxit.

1. El moment: quan cal co-
mençar?
Durant el primer any de vida 
de l’infant la llet ha de con-
tinuar sent la principal font 
nutritiva, els altres aliments 
són de caràcter complemen-
tari i cal introduir-los per 
garantir una salut, un crei-
xement i un desenvolupa-
ment òptims.

El moment exacte de l’inici 
pot variar segons el desen-
volupament psicomotor del 
nadó (si es manté assegut, si 
agafa els aliments i se’ls posa 
a la boca) i l’interès que de-

mostri per tastar nous gus-
tos i textures. A grans trets, 
es recomana en nadons ma-
jors de sis mesos per la ma-
duració neurològica, renal, 
gastrointestinal i immune, i 
abans dels set mesos de vida, 
ja que esperar més enllà po-
dria contribuir a un major 
risc de dè�cit de ferro, risc 
d’augment d’al·lèrgies i into-
leràncies, pitjor acceptació 
de textures i sabors, i �ns i 
tot alteració de les habilitats 
motores orals. Malgrat això, 
en alguns casos es pot inici-
ar l’alimentació abans, sobre 
els quatre mesos, però mai 
abans dels tres. 

Durant els primers sis mesos 
de vida del nadó es recomana 
mantenir una lactància ex-
clusiva sigui materna o arti-
�cial i després anar incorpo-
rant l’alimentació de manera 
progressiva.

2. La preparació: sòlids o 
triturats?
El procés d’aprenentatge 
d’hàbits alimentaris és espe-
cialment important durant 
els primers anys de vida ja 
que, a més de facilitar un 
bon estat nutricional i un 
creixement òptim, pot aju-
dar a consolidar l’adquisi-
ció d’hàbits saludables per a 
l’edat adulta.

La manera que s’ofereixen els 
aliments als infants pot ser 
variada, i pot anar des dels 
triturats �ns als aliments sò-
lids. Si que es veritat que per 
poder oferir-los els aliments 
sòlids (conegut també com 
baby-led-weaning BLW) cal 
que els nadons tinguin sis 
mesos, tinguin una sedesta-
ció estable, és a dir, que man-
tinguin asseguts, i disposin 
de la coordinació mà-boca. 
Així com la preparació dels 
aliments i la mida d’aquests 
caldrà que sigui diferent a la 
dels adults. La consistència 
ha de ser su�cientment tova 
perquè els infants puguin 
desfer-ho amb la pressió de la 
llengua contra el paladar, és 
a dir que nosaltres puguem 
desfer l’aliment amb la pres-
sió suau de dos dits. Cal tenir 
en compte que la seva motri-
citat va evolucionant, pel que 
inicialment la presentació de 
l’aliment sol ser necessària en 
mida d’un dit (�ngerfoods) i 
anar variant segons l’adapta-
ció del nadó. 

Pel que fa a la introducció de 
l’alimentació triturada, es re-
comana oferir presentacions 
que tinguin variabilitat de 
textures, olors, colors i sabors 
de manera que es contribuei-
xi a l’adaptació en l’alimenta-
ció, així com en l’estimulació 

L’alimentació complementària i el 
baby-led-weaning:
les 3 claus per introduir els aliments sòlids en nadons

de la musculatura oral i la 
gestió progressiva cap a l’ali-
ment sòlid. 

3. L’actitud: els àpats com a 
procés d’aprenentatge
És important destacar que els 
àpats són espais de contacte, 
de relació i afecte. Cal man-
tenir una actitud receptiva i 
tolerant ja que és un procés 
d’aprenentatge molt impor-
tant i recordar que la in�uèn-
cia més important sobre els 
hàbits alimentaris és l’exem-
ple que els adults els donen.

La preocupació que l’infant 
que no menja és habitual du-
rant aquesta etapa, sobretot 
per la diferència entre el que 
l’adult vol que mengi i el que 

realment menja. Els adults 
són els responsables d’adqui-
rir aliments que l’infant ha de 
consumir, l’infant sa, amb la 
seva capacitat d’autoregula-
ció, decideix quan vol o no 
vol menjar i quina quantitat. 

No es recomana menjar 
mentre es mira la televisió ni 
altres dispositius, així com 
tampoc utilitzar tècniques 
de distracció (“avioneta” o 
jocs de falda) per mantenir 
l’infant actiu i forçar la in-
gesta. 

Aprendre bons hàbits ali-
mentaris des de petits faci-
lita un estat nutricional i un 
creixement òptims i posa les 
bases per a una bona salut.

ENTRE TOTS MILLOREM L’HOSPITAL DE DIA ONCOLÒGIC
LA SEVA LLUITA ÉS LA NOSTRA LLUITA

COL·LABORA-HI!
WWW.ESLANOSTRALLUITA.CAT

@CAPNordIgd



Enric Casanovas i Sirvent /  
Gerent de 9Abaicles

Soc Enric Casanovas i Sirvent, nascut al Passeig Verdaguer d’Igualada. Als dos anys els pares marxaren 
a viure a Vilanova del Camí on varen muntar Joguines Angelina. Recordo als dotze o tretze anys estar 
darrera el taulell. Durant uns anys vaig fer de mecànic, que m’agrada molt, però he acabat de botiguer 
que encara m’agrada més. Vaig començar amb les bicicletes als 18 anys i en tinc 59. Són 41 anys de no 
fer altra cosa que aconsellar, vendre i reparar bicicletes i fer ciclisme com a esport.

Sou la botiga d’Igualada que te més bicicletes en stock. 
Quantes en teniu?

Físicament més de tres-cents models diferents entre la 
botiga i el magatzem. Però a través de catàleg de mar-

ques europees, en tenim milers. La pandèmia que ho ha trasto-
cat tot, va fer que moltes marques no poguessin fabricar i ens 
varem haver d’espavilar per a tenir existències. Ara tenim mol-
tes més marques que abans.

La botiga que teníeu al carrer de Santa Caterina era més gran.

En realitat no perquè ho compartíem amb la joguineria. Aquí 
al carrer Comarca, 62 hi tenim 120 metres quadrats de boti-
ga i una super�cie similar de magatzem on, a més, hi fem les 
reparacions. És la mida ideal per a treballar en Pere -el meu 
germà- i jo.

Hi ha molta varietat de preus en bicicletes?

Molta. Tanta que sovint costa triar. Una bicicleta por anar des 
dels 200 euros als 12 mil. Hom ha de saber què es vol gastar i 
què en vol fer de la bicicleta. Hi ha qui compra per internet, 
pensant-se que és més barat, però els hi arriba la bicicleta des-
muntada dins d’una caixa i els pot resultar difícil de muntar-la 
bé. Nosaltres mirem de donar servei, tant d’assessorament per a 
la compra, com manteniment i reparació. Moltes marques -�ns 
hi tot de cotxes o motos- s’han posat a fabricar bicicletes elèctri-
ques i patinets. Actualment costa discernir entre el que és barat 
i el que és de baixa qualitat. Hi ha marques que, per a baixar 
costos, posen frens de plàstic. Fugim d’aquestes barbaritats.

Quines marques teniu?

Sobretot europees, fabricades a Europa. La més antiga que te-
nim es BH, fabricada a Euskadi, que aposta per la qualitat i el 

disseny. També tenim Peugeot, KTM, Monty, Torpado.... sem-
pre marques europees de garantia.

Hi ha un auge de la bicicleta elèctrica?

És molt divertida i gent que s’ha cansat dels costos i prohibici-
ons de la moto, es passen a la bicicleta elèctrica, que té moltes 
prestacions, sobretot les bicicletes de muntanya.

A partir de quina edat és millor bicicleta elèctrica?

Si ets gran i t’agrada fer ruta, pots sortir amb els joves i fer ruta 
sense problemes. Si vols divertir-te a la muntanya, una elèctrica 
et farà disfrutar a totes les edats, però si ets gran, és imprescin-
dible.

En una bicicleta elèctrica s’ha de pedalar ? 

És imprescindible. Els patinets i altres vehicles de mobilitat ur-
bana no necessiten dels pedals, però no tenen consideració ni 
legislació de bicicleta.

Patinets també en teniu?

Ens hem quedat amb una sola marca, fabricada a Barcelona, 
molt �able i que dona una bona garantia post venda.

I bicicleta infantil?

Tenim molta experiència en jogueteria, i nomes toquem bici-
cleta infantil de molta seguretat.

A Igualada fan falta més carrils bici?

Crec que sí. N’hi ha pocs i alguns estan bastant mal fets.

L’esport de la bicicleta ha evolucionat molt a l’Anoia?

També en l’esport les tendències canvien. Teníem un club de 

BMX amb 150 corredors. Deien que era una moda passatgera i 
ara es esport olímpic. 

Encara vas en bicicleta?

Cada dia faig dues hores, en elèctrica. Fas esport igualment 
però és molt més divertit.

Quina és la màxima autonomia d’una bateria?

Depén de la pujada i del que vulguis pedalar. Jo només engego 
la bateria a les pujades i allargo molt l’autonomia. 

La Veu compleix 40 anys i vosaltres sempre hi heu cregut.

Estem a l’Anoia i servim a l’Anoia. La Veu és un gran vehicle per 
a arribar als clients anoiencs. Des del 1985 que hi col.laborem 
tan quan teníem Faro, com ara amb la nova botiga. La Veu és 
imprescindible per al comerç de l’Anoia.

Ha estat difícil el trànsit de Faro a 9Abacicles?

Al carrer Santa Caterina no anava bé per a aturar els cotxes i 
carregar les bicicletes i aquí es mes fàcil d’accedir-hi i d’aparcar 
per a entretenir-se mirant les bicicletes. Tots els inicis o re-inicis 
són difícils, però la gent ens coneix i sap que sempre ens preo-
cupem que el client estigui satisfet. 

“La Veu és imprescindible 
per al comerç de l’Anoia”

  Jaume Singla Sangrà @jaumesingla

Divendres, 26 d’agost de 2022

Espai patrocinat per:

És “tocar a morts” demanar l’amnistia i referèndum d’autodeterminació als partits que van impulsar el 155. Mai “voldran” reconèixer el 
“dret” si no s’hi veuen “obligats”. Tampoc el reconeixen a Kosova, perquè ningú els retregui “manca de coherència”. Miren amb recel a Es-
còcia, tot dient que “allà és diferent”. Callen amb Irlanda, perquè saben que és “el resultat” d’un enfrontament llarg i violent, igual a com es 
van perdre les “colònies” americanes o les Filipines. Del Sàhara no en parlen perquè  estaven “en mal moment” i, com ara, es van plegar a 
“altres interessos”. Fan “el favor” d’asseure’s a “dialogar” per fer conversa discursiva i expositiva i “apuntar-se el tanto”. Cadascú pot dir la 
seva i fins i tot, “escoltar” l’altre. Només intercanvien “paraules, idees i posicionaments”. Com “parlar del temps”, sabent que no s’hi pot fer 
res. “Negociar” és quelcom més. Cal tenir “trumfos” per aconseguir “objectius”, fets de “pretensions i renúncies”, que acaben sent comuns, 
encara que plenament no satisfacin a ningú. Els “catalans entaulats” no faran gran cosa davant el “gat vell” de l’estat. Només “postureig”. 
Cridar “desperta ferro” no és argument suficient. Per “negociar” cal quelcom més. Ells fan “miau!” i cacen “ratolins”. 




