
L’Anoia, a punt per la Diada

` PÀGINES 21 I 22

La primera 
setmana de curs 
escolar acaba 
amb normalitat

` PÀGINES 10 I COMARCA

` PÀGINA 10

Divendres, 9 de setembre de 2022 - 40è any - Núm. 2086 - 1,90 € - Publicacions Anoia, S.L

Emissions CO₂ (g/km): 98 – 118 (WLTP). Consum mitjà (l/100 km): 4,3 – 5,2 (WLTP).

TOYOTA IGUALADA
www.toyotaigualada.toyota.es

Av. Europa, 4 - 08700 Igualada
Telf: 938 048 230

DISSENYAT PER A TOT EL 
QUE ET PROPOSIS

NOU TOYOTA
YARIS CROSS
ELECTRIC HYBRID

Piera celebra la 
seva Festa Major 
amb actes per a 
tots els públics

Dessota celebra els seus 15 anys aquest cap de setmana
` PÀGINA 31

Dessota celebra 
15 anys portant la 
imatgeria festiva
Per commemorar l’aniversa-
ri l’entitat organitza una jor-
nada festiva aquest dissabte 
oberta a tota la ciutat amb 
tots els elements de la imat-
geria festiva igualadina pre-
sents.
L’Ajuntament d’Igualada de-

L’Olla Expressa 
estrena avui 
divendres 
el musical 
“Maldepesta”

www.veuanoia.catLA VEUde
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dica, aquest mes de setem-
bre, el seu Espai Igualadinís-
sim a l’associació Dessota, 
portadors de la imatgeria de 
la ciutat d’Igualada, coinci-
dint amb la celebració dels 
seus 15 anys.
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Onze de Setembre
l’editorial

Rememorant el 1714, el proper diumenge es celebra la 
Diada, que es va començar a fer el 1886 i es va atu-
rar durant la dictadura. A l’inici tenia un caràcter més 

cultural que polític, però aviat es convertí  en una jornada 
de defensa dels drets i les llibertats del país i en un acte de 
rea�rmació del caràcter 
propi de Catalunya i de la 
seva identitat com a nació. 
El 2012, organitzades per 
l’ANC i Òmnium Cultu-
ral, va encetar un seguit de 
manifestacions cíviques 
multitudinàries, per ex-
plicar al món la voluntat 
d’aconseguir la independència. El crit de “President, posi les 
urnes” naixia de la presidenta de l’ANC -que més tard va ser-
ho del Parlament de Catalunya- i també dels centenars de 
milers de persones que sortiren als carrers.
El 2017 es va fer un referèndum. Per uns il·legal, per altres 
mancat de les garanties democràtiques i per la resta, emparat 
en el dret internacional. Les votacions fetes amb valentia ciu-
tadana i gran violència policial, van donar una aclaparadora 
majoria a qui demanava una República Catalana. El govern 
català va declarar-la, però va deixar-la en suspens instants 
després. L’Estat espanyol va intervenir la Generalitat aplicant 
el 155, un article constitucional desenvolupat expressament 

per l’ocasió. El President va marxar a l’exili i molts membres 
del seu govern van ser empresonats i jutjats al Tribunal Su-
prem, que els va condemnar per sedició, utilitzant una inter-
pretació novadora dels articles penals, que els condemnats 
han recorregut als Tribunals de Justícia Europeus. El 2021 

el govern de l’estat indultà els 
dirigents empresonats a Lledo-
ners.
D’aquesta situació han sortit 
diferents posicionaments dels 
partits polítics. No hi ha uni-
tat d’acció i els enfrontaments 
entre les forces independen-
tistes s’han fet més freqüents i 

violents. Són diversos els pronunciaments polítics d’aquests 
dies. Van des de considerar afeblit el moviment indepen-
dentista, �ns a titllar de traïdors els polítics que han deixat 
de liderar les esperances del país. El President Aragonès ha 
anunciat que no anirà a les manifestacions perquè “van con-
tra els partits polítics i no contra de l’estat”. I això ha generat 
malestar en aquells que veuen les accions del seu govern molt 
allunyades de qualsevol confrontació.

El proper diumenge hi haurà més manifestacions, posiciona-
ments i explicacions. I Catalunya seguirà sent la nació mil·le-
nària dels catalans.  

Diumenge, Catalunya 
seguirà sent la nació 

mil·lenària dels catalans

Pablo Llarena, magistrat del TS 
instructor del cas del Procés, veu 
com les seves decisions segueixen 
sent qüestionades. Ara el Comitè de 
Drets Humans de l’ONU ha dit que 
“Una aplicació del dret intern que, 
de manera automàtica, doni lloc a 
la suspensió dels càrrecs electes per 
presumptes delictes basats en ac-
cions públiques i pacífiques amb 
anterioritat a l’existència d’una con-
demna impedeix una anàlisi indivi-
dualitzada de proporcionalitat de la 
mesura i, per tant, no es pot conside-
rar que compleixi els requisits de ra-
onabilitat i objectivitat. La suspensió 
va ser arbitrària i no es va seguir un 
procediment imparcial.”

Iñigo Urkullu, lehendakari del 
País Basc, va lamentar que “No hi 
ha avenços significatius en el com-

pliment de l’Estatut d’Autonomia 
i aquest any s’han obert nous pro-
cessos d’inconstitucionalitat contra 
acords de l’Executiu Basc.”

Yolanda Díaz, vicepresidenta del go-
vern i Ministra del Treball, ha afir-
mat que “una inflació desbocada 
requereix que els agents socials esti-
guin a l’altura de les circumstàncies.”

Pedro Sánchez, president del govern 
espanyol, ha anunciat “la rebaixa de 
l’IVA del gas del 21 al 5% a partir 
de l’octubre. Inicialment, fins al 31 
de desembre, però amb possibilitat 
d’allargar-se si és necessari. L’objectiu 
és que baixi la factura de la calefac-
ció.”

Jaume Giró, conseller d’Economia i 
Hisenda, ha declarat que “És molt di-
fícil dir res de nou sobre el dèficit fis-
cal. La principal conclusió de l’anàlisi 
fet de l’any 2018 és que el maltracta-
ment de l’Estat versus Catalunya és 
sistemàtic, endèmic i deslleial.” I l’ha 
xifrat per aquest any en una forquilla 
entre 17.49 i 20.196 milions d’euros.

Pere Aragonès, president de la Ge-
neralitat de Catalunya, ha dit que “no 
aniré a la manifestació de la Diada 

perquè la mobilització de l’ANC 
va contra els partits i institucions 
i no contra l’Estat.”

Dolors Feliu, presidenta de 
l’ANC, va respondre “Estem sols. 
La independència l’hem de fer no-
saltres, de baix a dalt. Ningú no la 
farà per nosaltres. Si el President 
finalment no va a la manifestació 
és perquè no està implicat en el 
projecte de la independència”.

Carles Puigdemont, president 
de la Generalitat  l’exili, ha dit 
“Mantinguem-nos serens, per-
què ens volen neguitosos. Man-
tinguem-nos pacífics, perquè ens 
volen violents. Mantinguem-nos 
units, perquè ens volen dividits. 
Mantinguem-nos mobilitzats, 
perquè ens volen quiets i callats.  
Mantinguem-nos decidits, perquè 
ens volen renunciats”.

Jordi Solé i Diana Riba, eurodi-
putats, van adreçar una pregunta 
a la Comissió Europea preocupats 
“pel setge acadèmic a que s’enfron-
ten alguns investigadors catalans i 
si aquesta persecució ideològica 
és compatible amb els principis 
fonamentals de la UE”.

Els partits unionistes, des dels més 
tradicionals -socialistes, populars i 
comunistes, aquests últims amb noms 
canviants, per dissimular que ho són-, 
�ns als nous partits que estan sorgint 
fruit de les divisions, lluites personals 
i el desmesurat afany de protagonisme 
d’alguns personatges, tots sense excep-
ció reivindiquen el terme constituci-
onalista per de�nir-se políticament. 
Pretenen, així, diferenciar-se de la res-
ta de l’oferta política. Però aquest intent 
de patrimonialitzar el terme constitu-
cionalisme no deixa de ser una apro-
piació indeguda. L’entorn unionista 
tendeix a oblidar que de constituciona-
listes ho som gairebé tots -anarquistes 
i cupaires juguen en una altra lliga-, 
amb una petita diferència: els unionis-
tes ja tenen una constitució, l’espanyola 
de l’any 1978, mentre que el 52 % dels 
catalans encara no tenim una constitu-
ció catalana. Però la tindrem aviat.
Unes eleccions locals tenen òbviament 
com a primer objectiu els interessos 
municipals, però no només això. La 
gestió d’una alcaldia va bastant més 
enllà de la recollida d’escombraries, 
l’ordenament del trànsit i altres temes 
locals. Així, aspectes més polítics, més 
de país, no es poden excloure del debat 
municipal. Amb un exemple s’entendrà 
millor. En temps de la monarquia d’Al-
fonso XIII el meu besavi era l’alcalde 
d’Igualada. Doncs bé, en fer-se públics 
els resultats electorals de les elecci-
ons municipals del 12 d’abril de 1931, 
va caure la monarquia espanyola, i el 
monarca espanyol va agafar el camí de 
l’exili. I no cal dir que el meu parent, 
l’alcalde Josep Lladó, també va haver 
d’abandonar el seu despatx del primer 
pis de l’ajuntament.
Amb aquests records, alhora familiars 
i polítics, vull posar sobre la taula que 
intentar limitar els efectes d’unes elec-
cions locals a la gestió tècnica del mu-
nicipi és utòpic, com ho era pretendre 
que les eleccions de 1931 no anirien 
molt més enllà de la pura gestió mu-
nicipal. Tan enllà que van fer caure la 
monarquia, un dels pilars del règim. En 
aquest context, no s’ha d’excloure que 
una possibilitat per afavorir el camí cap 
a la independència de Catalunya pugui 
venir per la via d’unes eleccions muni-
cipals, no les de l’any que ve, que no hi 
hauria temps per preparar-ho, però sí 
les de l’any 2027. Llavors farà noran-
ta-sis anys d’aquelles eleccions muni-
cipals que van capgirar Espanya. Els 
polítics cal que siguin imaginatius, i 
enlloc està escrit que unes altres elecci-
ons municipals no puguin acabar ser-
vint de palanca de�nitiva per assolir la 
independència de Catalunya.

MIQUEL SAUMELL
@MiquelSaumell

Més enllà 
d’unes eleccions 

municipals

MÉS ENLLÀ 
DE L’ANOIA
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Cada setmana tenim 
una enquesta 

participa-hi! 
#L’enquesta 
de la setmana

E l passat mes de juliol es va publicar 
al Diari O�cial de la Generalitat 
de Catalunya l’anunci d’informa-
ció pública de l’estudi informatiu i 

l’estudi d’impacte ambiental de la supressió 
del pas a nivell d’FGC a Igualada i el soter-
rament de la mateixa estació. I després de 
molts anys de reivindicacions, estudis i pro-
postes, �nalment ha arribat l’estudi infor-
matiu que ha de solucionar la integració del 
ferrocarril a Igualada.
La història de la línia, en aquests últims 
quaranta anys llargs, ha estat desfavorable 
pel ferrocarril a Igualada: Primerament per 
l’amenaça de tancament que va originar la 
multitudinària manifestació de l’any 1977 
per tal de salvar la línia. Posteriorment, va 
venir l’escurçament del traçat des de l’anti-
ga estació �ns a la ubicació actual per evitar 
els nombrosos passos a nivell que existien a 
l’actual passeig Mossèn Jacint Verdaguer. I 
actualment, tot i que la línia s’ha modernit-
zat amb una tardana electri�cació �nalitza-
da l’any 1999, i es va millorar el sistema de 
senyalització, encara manté quasi la totalitat 
del traçat original de 1893, quan es va in-
augurar el tram Igualada-Martorell. Aquest 
traçat tan antic fa que el tren trigui al voltant 
d’una hora i mitja a arribar a Barcelona (amb 
el servei R60).
Per tant, aquesta oportunitat que té Iguala-
da per millorar el servei ferroviari d’FGC i 
aconseguir una veritable estació intermodal 
que disposi d’espais adequats pels viatgers, 
és de les poques que tindrà la ciutat en molts 
anys i que cal apro�tar al màxim.
Tornant a l’estudi informatiu de la supressió 
del pas a nivell i soterrament de l’estació, cal 
remarcar una sèrie de mancances que són 
necessàries estudiar i corregir. Al respecte he 

presentat al·legacions que han de permetre 
millorar aquestes mancances que el projecte 
deixa i que són, a grans trets, les següents:
La nova estació ferroviària plantejada s’ha 
fet separada completament de la resta de 
modalitats de transport. Si bé un dels requi-
sits actuals és permetre que en un mateix 
espai es pugui intercanviar entre transports 
sense haver de moure’s de lloc ni patir les va-
riacions climàtiques, aquest no és el cas de 

l’estudi informatiu. Tampoc s’ha tingut en 
compte alguns dels actuals serveis que dis-
posa l’estació i d’altres necessaris com per 
exemple: el servei de restauració i cafeteria, 
un espai concret pel servei de taxis amb ac-
cessibilitat perquè persones amb mobilitat 
reduïda puguin accedir al taxi sense baixar 
de la vorera, o bé estacionaments temporals 
per un «petó i adeu» (en anglès anomenats 
«kiss and ride»). Per aquest motiu, s’ha de-
manat moure tots els espais soterrats a la su-
perfície, on es pot fer una veritable estació 

intermodal amb un vestíbul que permeti es-
perar i accedir a qualsevol de les modalitats 
de transport públic que hi haurà al mateix 
emplaçament.
Addicionalment, moure els espais de gestió 
d’FGC soterrats cap a la superfície, facilitaria 
un canvi també important: Poder ampliar les 
vies amb un petit tram soterrat, cap al pas-
seig Mossèn Jacint Verdaguer, per tal de si-
tuar un túnel de maniobres i estacionament 
de trens. Aquesta ampliació obriria tota una 
porta de possibilitats a millorar el servei de 
viatgers d’FGC. Per exemple, permetria ini-
ciar el servei molt més d’hora i �nalitzar-ho 
més tard, perquè es podria estacionar i dei-
xar els trens a la mateixa estació. També 
donaria cabuda a estacionar algun tren que 
hagi patit una avaria �ns el seu trasllat al ta-
ller de Martorell.
Finalment, i ja en un àmbit més tècnic, el tra-
çat soterrat s’ha plantejat a partir del viaduc-
te de la riera d’Òdena �ns a Igualada. Aques-
ta solució deixa el pendent massa brusc per 
poder arribar a Igualada amb l’estació ja 
soterrada. La solució per evitar el pendent 
brusc i que permetria una millor integració 
urbana cap a Vilanova del Camí, seria refer 
l’actual viaducte de la riera d’Òdena rebai-
xant-lo seguint un pendent descendent cap 
a Igualada i que seria molt més suau. A més, 
refer el viaducte permetria plantejar-ho per 
doble via de cara el futur i situar per damunt 
una passera per vianants i carril bici inte-
grada al mateix viaducte i molt més ample, 
a l’estil de l’estudi informatiu que es va fer 
l’any 2010.
Ara cal esperar el resultat de les al·legacions 
que de ser acceptades, haurien de millorar el 
projecte dissenyat en l’estudi informatiu pre-
sentat al juliol d’enguany.  

Miquel Caro 639 34 54 78
Josep Caro 630 09 78 78

Rambla St. Ferran 62, 1r, 4t
estilllar@yahoo.es
www.estil-llar.cat

Que no se’ns escapi el tren!

Aniràs a la manifestació de la Diada a Barcelona?

Sí 18,7% No 81,3%

BENJAMÍ BORRÀS.
Enginyer i expert en 
sistemes ferroviaris

Membre de Junts Anoia
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EL PERSONATGE DE LA SETMANA

DESSOTA: L’entitat portadora de la imatgeria festiva de la ciutat 
celebra aquest cap de setmana el seu 15è aniversari amb una fes-
ta oberta a tothom. Per molts anys més! RAMBLA SANT ISIDRE, Nº 29 · IGUALADA (BCN)

Tel. 607 789 875 - 607 789 874 - Email: info@trivazquez.com

LA  CANTINA  de PIERA. 
1916-2022- 106 ANYS 
D’HISTORIA

Josep Llopart Isart

En  motiu de la FESTA  MAJOR  el 
dia 8 de Setembre de la Vila de Piera 
seria designable a qui correspongués, 
(l’Ajuntament potser) fer un reconei-
xement a la tasca  realitzada  per aquest 
establiment, “ La Cantina” durant  106 
anys de donar servei al  públic, �ns el 
dia d’avui.
La Piera que jo recordo des de l’any 
1942 ha tingut com altres poblacions 
una  transformació important en tots 
els aspectes. Duran molts anys 1940 i 
uns quants més les fàbriques del Sa-
naüja, la fàbrica nova de llençols, la Bò-
vila, el Forn del Pep eren  els principals 
motors que donaven feina a molta gent 
de Piera però també del meu poble, els 
Hostalets de Pierola. Els Hostalets de-
peníem  de  Piera pels serveis elemen-
tals de l’època com eren el “baster” dels 
germans Balart, per l’arranjament dels 
guarniments dels animals que eren la 
principal força de la pagesia. També els 
serveis dels germans Tello en l’arran-
jament dels  carros; de la Farinera per 
moldre el gra. Del Veterinari per l’ana-
lítica dels porcs en la matança que es 
feia a cada casa. Serveis més  domèstics 
com la farmàcia del Sr. Sagristà. Sub-
ministres de peix a càrrec del Valentí 
o la Pastoreta. O sifons, gasoses i gel 
del Sr. Jaume Torres. També els serveis 
funeraris. Era tot un  context emmar-
cat dins l’època i que l’establiment de 
la Cantina era la cirereta del pastís. La 
Cantina punt de trobada. No tancava 
mai, era oberta tota la nit. Era el lloc  
de  trobada per diferents motius. Ca-
çadors  a primeres hores del matí, pa-
gesos  per esmorzar,  vermuts al mig-

dia  dinars de tota mena que encara 
segueixen. Uns són de negocis, altres 
de família,  també de polítics i  d’esti-
uejants etc.
En l’aspecte social i humà, la Cantina 
va tenir un paper molt important i 
compromès després de la guerra civil. 
En aquelles setmanes, mesos i anys en 
què la repressió del règim guanyador 
exercia sobre els perdedors, en el meu 
poble els Hostalets de Pierola a algunes 
persones autenti�cades com a “rojos” 
no se’ls permetia l’entrada al cafè  casal 
per anar jugar a cartes o al dòmino, i 
el que feien aquests homes era baixar 
caminant �ns a la Cantina, que aquí 
sí que eren rebuts com els altres ciuta-
dans. El Tonet, pare de la Margarita, la 
Mª Teresa  i la Trini sempre tenien un 
bon tracte per aquestes persones.
També en el camp esportiu i escolar  
la Cantina era el lloc on  els equips de 
futbol dels anys 1960 es concentra-
ven abans dels partits (alguns com el 
que subscriu que jugava a Futbol amb 
l’equip del Piera, i dinava sense pagar ja 
que el Tonet em deia: “no pateixis que 
un dia ja cobrarem”). Sempre col·labo-
rant. Anys més cap aquí  també varen 
promocionar i avalar col·laborant amb 
l’hoquei. El Jaume, marit de la Marga-
rita va impulsar junt amb el meu amic 
Pere Musarro aquest esport en què 
duran uns anys varen estar a Primera 
Divisió portant el nom de Piera a dife-
rents  ciutats d’Espanya
En la vessant educativa, la Cantina era 
el lloc on els nostres �lls que anaven 
a l’institut de Martorell o Igualada  
s’esperaven resguardant-se del temps, 
espera’n l’autocar que els portava als 
instituts esmentats. Els pares que amb 
cotxes particulars els portaven de casa  
i els deixaven a la Cantina com a lloc 
de espera.
Moltes coses més queden per esmen-
tar, però actualment la Cantina ha 

sobreviscut duran aquests 106 farcits 
d’històries.
Actualment segueix activa. Sota la di-
recció de la Margarita amb un equip 
de cuiners i cambrers professionals 
que donen servei diàriament a més 
de cent-cinquanta comensals. L’equip 
de cuiners i ajudants, fan que els plats 
surtin guisats  amb un gust excel·lent . 
La gran  varietat que  formen el menú 
diari són una prova de professionalitat   
dels responsables de la cuina. Al men-
jador, és un espectacle veure’ls com 
treballen. El Joan Ramallo i l’Anna són 
els timoners d’aquest vaixell. El David, 
l’Enric i la Yoli  dominant a la perfec-
ció el seu o�ci, (tal com deia el Tonet... 
un bon cambrer sempre ha de tenir 
les mants plenes de  plats), les auxili-
ars, l’Eva i la Mati, complementen un 

equip immillorable. I per damunt de 
tots observant, controlant i dialogant,  
la Margarita, que sempre amb la seva 
veu dolça i calmosa posa aquelles pa-
raules que els clients agraeixen després 
d’assaborir un bon dinar. Una menció 
especial pel Jaume. Sempre amb un 
somriure als llavis i amable com nin-
gú i ajuda’n allà on faci falta sense que 
li caiguin cap anell.
Per acabar. La Cantina és mereixedo-
ra de un reconeixement com establi-
ment de la Vila de Piera que sobreviu 
ha  tots els canvis polítics i socials que 
s’ha esdevingut. Piera pot estar orgu-
llosa de tenir aquest establiment com 
emblema i reconèixer el servei que al 
llarg de cent-sis anys  està donant als 
ciutadans. 
Felicitats.
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adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així, mateix, és important que la llargària 
de les cartes no sigui excessiva, d’altra manera LA VEU es reserva el dret a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes 
adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles �rmats 
exposen el parer dels seus autors.

del lector
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JOSEP CASTELLTORT PANADÉS

És l’agost i encara fa calor al mig del dia, però 
el començament de la nit, a la fresca, és 
molt agradable. 
Anem pels postres amb un pastís, d’un ani-

versari ja una mica covat. Bastants anys, o sigui, 
molt a celebrar pel que ja s’ha tingut i menys, però 
no pas gens, per les il·lusions
A fora xerriquen els grills  “riiic, riiic,...”  i les volia-
nes van desesperades al llums del jardí. 
- Europa havia d’estrènyer els llaços amb Rússia i no 
seguir depenent dels americans.
- No devia ser fàcil associar-se amb la Rússia del Pu-
tin. Per altra part, 
no tenir un exèrcit 
de veritat és un bon 
negoci. S’estalvien 
molts diners.
- Però el preu és ele-
vat. No ets ningú.
- Sí.
- Tot això ja no ser-
veix de res.  El que 
compta és el que hi 
ha ara mateix.
- Però està bé mirar 
de quin costat hi ha 
més raó.
- No serveix per a 
fer política interna-
cional.
- És veritat.
- I ara què?
- No ho sabem, però sembla una guerra que no pot 
guanyar ningú.
- La perd Europa.
- Sobretot Ucraïna i després Europa.
- I els europeus, què farem?
- Nosaltres res, encara que siguem europeus. Espe-
rar i mirar. Què faran els que manen: Alemanya i 
França.
Els grills segueixen xerricant i les papallonetes tor-

JAUME SINGLA
@jaumesingla

Diumenge torna a ser 11 de setembre. Dic 
torna a ser perquè és una Diada que va 
més enllà de ser un dia festiu al calenda-
ri. La naturalesa de l’onze de setembre fa 

que sigui una diada marcada per la resposta de la 
ciutadania.
Al llarg dels anys he viscut moltes diades i de caràc-
ter molt diferent. La primera va ser a Sant Boi -vila 
on hi ha enterrat Rafael de Casanova- l’any 1976 
que va ser la meva primera manifestació pública. 
L’any següent -1977- a Barcelona es va fer la mani-
festació del milió de persones amb la triple reivin-
dicació: Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia. 
Tot i estar en plena sortida del franquisme i amb to-
tes les estructures de l’estat en mans dels franquis-
tes, a partir d’aquella gran manifestació, Catalunya 
va entrar en el camí de la recuperació de l’Estatut 
republicà. Dic republicà perquè va recuperar la �-
gura del president de la Generalitat en la persona 
de Josep Tarradellas, nomenat sota el règim  de la 
Segona República. Això va ser abans de l’aprovació 
de la Constitución Española. (No tinc més remei 
que acceptar que varen ser més receptius a les de-
mandes populars els franquistes que venien de la 
dictadura que els demòcrates de tota la vida que 
actualment administren l’estat).
Des d’aleshores que la Diada ha tingut diverses ce-
lebracions, inclús molts anys va ser únicament un 
dia festiu sense gairebé cap reivindicació. Des de 
l’any 2010 però que l’Onze de setembre ha tornat 
a ser una jornada de lluita o, almenys, de sortir al 
carrer massivament. Després de dos anys de pan-
dèmia, aquest any patim la desmobilització interes-
sada d’una part de l’independentisme i això genera 
un dubte: cal anar a la manifestació de diumenge a 
la tarda al Paral·lel de Barcelona?

Manllevo les paraules del professor Josep Costa: 
“sense les manifestacions massives no hauríem 
aconseguit res. I si aquestes manifestacions no 
haguessin estat cíviques i festives, no haurien es-
tat tan massives. Això no treu que ara, o en altres 
moments, no siguin útils i necessàries manifesta-
cions d’altres tipus. La realitat, en tot cas, és que 
sense treure milions de persones al carrer cada 11 
de setembre no hi hauria hagut procés d’indepen-
dència. Tothom coneix el paper de la Via Bàltica, 
no? Doncs la Via Catalana juga el mateix paper. La 
mobilització massiva de la ciutadania va empènyer 
als partits a fer coses que no tenien cap interès en 
fer. Per exemple, unes eleccions plebiscitàries o un 
referèndum vinculant. La mobilització de la socie-
tat va fer impossible que la independència fos una 
moneda de canvi per fer pactes d’elits. Va fer im-
possible les reculades i frenades que els partits hau-
rien volgut fer en algun moment. Va fer impossi-
ble la supervivència dels polítics professionals que 
només eren independentistes un dia a l’any -l’Onze 
de setembre- i els quinze dies de la campanya elec-
toral”.
Per tot això, i moltes altres raons personals, diu-
menge a la tarda seré al Paral·lel de Barcelona on, si 
voleu, ens podem trobar tots plegats.  

La mobilització massiva de la 
ciutadania va empènyer els partits a fer 

coses que no tenien cap interès en fer

Diumenge ens 
trobem al Paral·lel

Sobretaula d’agost de 2022
nant-se boges al llum. No escolten el tema, però si 
l’escoltessin farien el mateix. Aquí no comptem.
- I què passarà a Europa?
- No ho sabem. Però només hi ha dues sortides lò-
giques: seguir o canviar. Seguir igual que ara és en-
fonsar-se.
- Canviar com?
- Hi ha dos camins sembla: la democràcia autorità-
ria, tot de cop Espanya seria a l’avantguarda del que 
ve. Però la democràcia autoritària suposaria la dis-
gregació més menys lenta de la Unió Europea.
- I l’altra?

- Ja la sabem: apro-
fundir la democrà-
cia restant poder 
als estats i donant 
més poder a Brus-
sel·les i als espais 
socials reals que hi 
ha sobre el terri-
tori:  ciutats, àrees 
metropolitanes, na-
cions, regions,  per 
sota dels estats, ... I 
potser...
- Ja t’emociones. En 
fi, sempre anem a 
parar al mateix lloc: 
poder totalitari o 

llibertat, els poderosos o la gent.
- Això és utòpic.
- El totalitarisme no en té res d’utòpic. Ja l’hem 
tastat. És una inclinació natural dels poderosos.
- Volia dir la llibertat. Però el cert és que sense de-
sig de llibertat no hi haurà res que valgui la pena 
en política.
- Però potser tot anirà molt diferent.
- Potser sí, o potser no.
Crec que els grills xerricaven mes fort, però al fa-
nal, un dragonet ha atrapat una voliaina i se la 
menja en un segon. 

Aquesta imatge és de les 
voreres del Carrer Girona/
Capellades Les rajoles i 
llambordins trencats, foradats 
o aixecats són perillosos per 
als vianants. Cal fer-hi alguna 
cosa.

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
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Som-hi proposa convertir l’Hotel Ciutat d’Igualada en 
una residència d’estudiants

REDACCIÓ

El grup municipal d’Igua-
lada Som-hi proposa que 
l’Hotel Ciutat d’Igualada 

sigui una residència d’estudi-
ants. Coincidint amb l’inici del 
curs escolar, la formació plan-
teja aquesta proposta amb dos 
objectius: solucionar les di�cul-
tats per trobar pisos que tenen 
els estudiants universitaris i de 
Formació Professional que ve-
nen a Igualada i recuperar un 
edi�ci que en aquest moments 
es troba absolutament degra-
dat.
El portaveu a l’oposició de 
l’Ajuntament d’Igualada, Jordi 
Cuadras, detalla que “la nostra 
ciutat necessita una residència 
d’estudiants i tenim un edi�ci 
buit, tancat i ple d’habitacions 
que compleix amb els requisits 
necessaris per aquest ús. Iguala-
da no pot conformar-se en veu-

re com l’Hotel Ciutat d’Iguala-
da es degrada cada vegada més 
i comença a representar un 
problema de salubritat pública 
amb els baixos inundats d’ai-
gua tal i com estan ara mateix. 

Per això proposem arribar a un 
acord amb el banc que en té la 
propietat perquè, amb col·labo-

ració público-privada, l’edi�ci 
passi a ser una residència d’es-
tudiants. Cal estudiar i utilitzar 
totes les vies possibles fer-ho”.
L’Hotel Ciutat d’Igualada, tan-
cat des de fa set anys, compta 

amb 57 habitacions i es calcula 
que podria acollir �ns a 120 o 
150 estudiants. Cuadras desta-

ca que l’Hotel “es troba en un 
lloc idoni per ser residència 
d’estudiants: al costat del futur 
Campus Universitari de l’antic 
Hospital, connectat amb auto-
busos amb el Campus del Pa de 
la Masa i l’Institut Milà i Fon-
tanals i a un minut de l’estació 
de tren i autobusos”. Igualada 
Som-hi també proposa que “els 
baixos de l’Hotel siguin apro-
�tats per ubicar-hi una sala de 
jocs, gimnàs i estudis oberta 
a tota la ciutat. A més, l’Hotel 
està ubicat en un barri amb 
manca d’equipaments públics i 
això donaria una nou dinamis-
me a la zona”.
La formació que integren PSC, 
Comuns i el grup ciutadà Igua-
lada Oberta, lamenta que el 
govern de Junts no hagi plani-
�cat on poden anar a viure els 
estudiants que venen a Iguala-
da: “Tenim un govern que no 
és conscient dels greus proble-

mes que tenen els estudiants de 
fora que volen estudiar i viure 
a Igualada per trobar un lloc 
on viure. Sempre hem recolzat 
l’ampliació dels estudis univer-
sitaris i de Formació Professio-
nal a la nostra ciutat però això 
ha d’anar acompanyat d’una 
previsió d’on poden viure, sinó 
és un peix que es mossega la 
cua”. De fet, desenes d’estudi-
ants han de recórrer a les xarxes 
socials per buscar un pis o una 
habitació tot deixant missatges 
al grup de Facebook “Pis d’Es-
tudiants Igualada”.
Igualada Som-hi planteja que 
la residència que hi havia pro-
jectada darrere el Campus Uni-
versitari de l’antic Hospital no 
es faci i que tots els esforços va-
gin destinats a convertir l’Hotel 
Ciutat d’Igualada en la residèn-
cia d’estudiants que necessita la 
ciutat i solucionar el “forat ne-
gre” que ara representa. 
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REDACCIÓ

6.928 infants i adolescents han 
iniciat aquesta setmana el curs 
escolar 22-23 amb norma-
litat. Ho han fet en les 14 es-
coles d’infantil i primària, els 
5 centres de secundària i les 4 
llars d’infants municipals de la 
ciutat. Aquests darrers ja van 
començar la setmana passada 
però encara queden vacants a 
P0. 
Com cada any, l’ajuntament 
ha activat el dispositiu espe-
cial per facilitar la mobilitat i 
garantir la seguretat de l’alum-

nat, sobretot en les entrades i 
sortides dels centres.
Aquest any, la ciutat ha inver-
tit més de 160.000 euros en 
obra nova, on destaca la cuina 
de l’escola Gabriel Castellà, i 
també la millora de l’e�ciència 
energètica lumínica de l’esco-
la Ramon Castelltort, i les in-
versions en la creació d’aules 
sensorials a les 4 llars d’infants 
municipals.
A més, darrerament també 
s’ha engegat la construcció 
d’un nou campus universitari 
al Passeig, amb una inversió 
inicial de més de 6 milions 
d’euros, sumat al que ja va 
construir al Pla de la Massa. 
Durant aquests últims anys, 
també s’ha invertit més de 

mig milió d’euros per millorar 
l’e�ciència energètica a l’Es-
cola/Conservatori Municipal 
de Música, reformant-ne tot 
el sistema de clima i també 
d’il·luminació en dues fases; 
i s’ha rehabilitat l’espai de La 
Teneria per albergar en un fu-
tur l’Escola d’Adults i l’Escola 
O�cial d’Idiomes. 
Així, l’Ajuntament d’Igualada 
segueix situant el coneixe-
ment com un dels pilars de la 
ciutat i apostant no només per 
inversions en equipaments 
educatius públics, sinó també 
en la cerca de recursos a altres 

administracions públiques, 
com es va fer amb el projecte 
de l’Institut Badia i Margarit.
La regidora d’Ensenyament, 
Patrícia Illa, assegura que se-
guiran “picant a totes les por-
tes, que sempre s’han obert”. 
A més, Illa tancava el resum 
de l’inici del curs escolar co-
mentant que “sospito que du-
rant aquest 2022 tindrem no-
tícies sobre grans inversions 
a nivell educatiu a la nostra 
ciutat, com ja ho ha estat els 
4 milions d’euros d’inversió 
d’altres administracions que 
es van aconseguir per a la uni-
versitat. És important que el 
govern de la ciutat tingui la 
capacitat d’atracció d’inversió 
pública pel coneixement i per 

l’atracció del talent a la nostra 
ciutat”.

POBLE ACTIU CRITICA LA 
RETALLADA EN LA INVERSIÓ 
ALS CENTRES EDUCATIUS
Amb l’inici de les classes, 
Poble Actiu ha apro�tat per 
denunciar retallades en els 
centres educatius d’Igualada. 
Neus Carles, regidora de la 
formació municipalista, ha 
criticat la reducció de la inver-
sió per manteniment dels edi-
�cis de les escoles primàries 
d’Igualada que ha passat dels 
100.000€ anuals previstos en 
el pressupost 2022 a la meitat, 
50.000€ previstos en el pressu-
post 2023. Carles ha denunci-
at que la retallada en inversió 
en educació pública ha estat 
possible pels acords als que 
van arribar el govern Castells 
i Igualada Som-hi per apro-
var els pressupostos per l’any 
2023, que inclouen aquesta 
retallada.
La candidatura impulsada per 
la CUP ha rebutjat una nova 
retallada en l’educació pública 
i ha acusat el govern Castells 
d’aplicar les retallades en ser-
veis públics “com ja van fer 
els governs de Convergència 
fa una dècada a la Generalitat 
de Catalunya”. Neus Carles ha 
a�rmat que “destinar 50.000€ 
en inversió pel manteniment 
de sis edi�cis de les escoles 
públiques és una quantitat 
econòmic miserable i més te-
nint en compte que en la seva 
gran majoria es tracta d’edi-
�cis que van ser construïts fa 
forces dècades i que pateixin 
de�ciències evidents”.
En aquest sentit, la regido-
ra de Poble Actiu ha recor-
dat que la responsabilitat de 
l’Ajuntament és vetllar pel 
manteniment dels edi�cis 
d’escola primària del municipi 
i assumir el cost del servei de 

Prop de 7.000 alumnes inicien el curs escolar amb normalitat a Igualada
consergeria. Neus Carles ha 
defensat que retallar 50.000€ 
respecte un pressupost de 60 
milions d’euros “demostra que 
el govern Castells té una ob-
sessió contra l’escola pública”. 
Així mateix, Carles ha criticat 
Igualada Som-hi “per dir que 
defensen l’escola pública amb 
les paraules però que amb els 
fets la condemnen a una reta-
llada de pressupost inassumi-
ble”.

MILLORA DE LES ESCOLES 
PRIMÀRIES
Pau Ortínez, regidor de Poble 
Actiu, ha explicat que durant 
els darrers mesos han realitzat 
una ronda de reunions amb 
les Associacions de Famílies 
d’Alumnes de les escoles pú-
bliques d’Igualada per escol-
tar la seva opinió sobre l’estat 
dels edi�cis, així com per sa-
ber els reptes de les AFA, les 
mancances de les escoles i 
com els ha afectat la pandè-
mia. Entre les propostes més 
compartides, les reunions 
han servit per identi�car tres 
reptes: la millora de la mobi-

litat a les entrades i sortides 
de les escoles, la instal·lació 
de jocs als patis i la inclusió 
d’espais de joc a l’entorns de 
les escoles per trobar-s’hi les 
famílies després de l’escola i 

teixir comunitat educativa.
En aquest sentit, Poble Actiu 
ha recordat que moltes de les 
millores que les famílies re-
clamen no són possibles sen-
se inversió econòmica i han 
constatat que “el govern Cas-
tells no dona resposta a les 
seves demandes”. Així mateix, 
Ortínez ha recordat que Igua-
lada ha d’afrontar el repte de 
garantir una mobilitat segura i 
sostenible a tota la ciutat però 
especialment a l’entorn dels 
centres educatius, especial-
ment aquells que es troben en 
vies amb major trànsit.

ILLA REPLICA QUE NO TOT EL 
PRESSUPOST D’ESCOLES ÉS 
EN LA PARTIDA D’EDUCACIÓ
Davant aquestes crítiques de 
Poble Actiu, Patrícia Illa ha 
respost que “estem acostumats 
a aquestes declaracions fetes 
des del desconeixement per 
part de Poble Actiu, ja ens va 
passar amb les llars d’infants”. 
La regidora ha emplaçat al 
grup municipal a preguntar 
abans de fer les declaracions 
i ha assegurat que el pressu-

post destinat a les escoles està 
repartit en diferents depar-
taments: “aquest any havíem 
pressupostat 100.000 euros a 
ensenyament i n’hem invertit 
160.000”, ha conclòs. 
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REDACCIÓ

L’Ajuntament d’Iguala-
da celebrarà la Diada 
Nacional de Catalunya 

amb un programa d’actes que 
arrencarà avui divendres 9 de 
setembre a les 19.30 h al Te-
atre Municipal l’Ateneu amb 
l’Acte Institucional, la confe-
rència ‘Onze de setembre: les 
llibertats perdudes que ens cal 
tornar a guanyar’, a càrrec de 
Laura Borràs i Castanyer, que 
a �nals de juliol va ser suspesa 

La conferència institucional de la Diada 
anirà a càrrec de Laura Borràs

com a presidenta del Parla-
ment.
Borràs, que és �lòloga i políti-
ca, també va ser consellera de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya entre 2018 i 2019, 
i diputada al Congrés dels Di-
putats entre 2019 i 2021.
Per tancar la conferència, el 
Cor Exaudio, format per do-
nes la majoria de les quals 
s’han format a l’Escola Con-
servatori Municipal de Músi-
ca d’Igualada, serà l’encarre-
gat d’interpretar Els Segadors 

dins de l’Acte Institucional.
En acabar l’acte, a les 20.30h, 
hi haurà la des�lada dels Mi-
quelets, que sortirà des de 
davant del Teatre Municipal 
l’Ateneu, passarà pel corraló 
del General Vives, la Rambla 
General Vives, el carrer Cus-
tiol, la plaça Pius XII, el car-
rer Sta. Maria i acabarà a la 
plaça  de l’Ajuntament.
A les 21 h, a la plaça de l’Ajun-
tament, Laura Borràs serà 
l’encarregada de la Hissada de 
la Senyera. Tot seguit, l’alcal-
de d’Igualada, Marc Castells, 
farà la lectura del discurs ins-
titucional, amb la interpreta-
ció de l’Himne Nacional de 
Catalunya a càrrec del Cor 
Exaudio, que també interpre-
taran cançons populars cata-
lanes.
Com a cloenda dels actes de 
Diada Nacional de Catalu-
nya, dissabte 10 de setembre 
a les 18.30 h l’Agrupació Sar-
danista d’Igualada organitza 
una ballada de sardanes a la 
plaça de Cal Font amb la co-
bla Marinada de Badalona. 

REDACCIÓ

El tradicional correfoc de 
Festa Major, que es va 
haver d’anul·lar per la 

pluja, es farà demà dissabte 10 
de setembre a les 23 h.  La sor-
tida es farà a la plaça de Sant 
Miquel i s’anirà en direcció 
al carrer Sant Sebastià, plaça 
de la Creu, carrer Nou, Plaça 
Pilar, carrer Custiol i plaça de 
Pius XII on �nalitzarà l’acte. 
Les colles participants seran 
els Petits Diables, els Dia-
bles Pixapòlvora, els Diables 
d’Igualada, el grup Mal-Llamp 
amb el Drac Flameus, i els 
Dracs i Víbries d’Igualada. 
A tothom qui participar del 

Correfoc es  recorda que cal 
portar roba de cotó, preferi-
blement vella, amb mànigues 
i pantalons llargs, un barret 
amb ales que cobreixi tot el 
cap i tapar-se el clatell amb un 
mocador de cotó. També és 
molt important protegir-se els 
ulls amb ulleres, portar calçat 
adequat (esportiu, de munta-
nya, etc.) i  tenir cura de tapar 
les orelles per disminuir els 
sorolls de les explosions piro-
tècniques. En cap cas dema-
nar al veïnat que aboqui aigua 
perquè pot ser un perill per la 
pirotècnia i al llarg de tot el re-
corregut obeir sempre  les in-
dicacions dels serveis d’ordre 
públic i de sanitat. 

Aquest dissabte es celebra 
el correfoc suspès per la 
Festa Major

Premsa Comarcal

Endesa adaptarà 833 suports a 
Catalunya per a protegir l’avifauna

amb l’equip d’Investigació 
de Fauna de la UB, i va rea-
litzar una campanya d’adap-
tació de suports en zones 
d’interès natural amb la 
implementació de nous dis-
senys. Cal recordar que no 
existia un marc normatiu 
que definís criteris tècnics 
de protecció de l’Avifauna.

La col·laboració d’En-
desa amb l’equip de Con-
servació de Fauna de la 
UB s’ha mantingut fins els 
anys recents, tot promovent 
diferents tasques d’investi-
gació per a la determinació 
dels factors que afecten al 
desenvolupament de la po-
blació d’àliga cuabarrada 
(2011), o l’establiment de 
guies per a la mitigació del 
risc d’electrocució en línies 
elèctriques (2015).

Endesa, seguint la 
política de sensibilit-
zació mediambiental 
de la Companyia per a 
la protecció de l’avifau-
na, té previst adaptar 
enguany a Catalunya 
833 suports repartits 
per les diferents co-
marques amb l’objec-
tiu de mitigar l’electro-
cució d’ocells. Fa anys 
que la Companyia ade-
qua torres i instal·la 
dispositius a diverses 
línies de mitjana ten-
sió del territori per tal 
de preservar espècies 
d’aus protegides i ame-
naçades. D’aquesta 
manera redueix el risc 
elèctric per als ocells i 
millora la qualitat del 
servei als clients. 

ACTUACIONS SENSE 
INTERROMPRE ELS 
SERVEI ELÈCTRIC 
DELS CLIENTS

El primer semestre 
de l’any, ja s’ha actuat  
en 272 suports. Les actu-
acions es fan seguint un 
ordre de prioritat tècnic 
basat en criteris de con-
servació d’espècies. En 
el període 2020-2024 es 
preveu actuar en 1.700 su-
ports arreu de Catalunya. 
Durant els propers mesos 
és previst adaptar els al-
tres 561 suports restants. 

CONVENI FIRMAT 
AMB LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

Endesa es compro-
met a adaptar, adequar 
i corregir tots aquells 

suports de línies de mit-
jana i alta tensió que 
des de l’any 2014 s’han 
classificat com a suscep-
tibles de representar un 
perill per a l’avifauna. En 
aquest sentit, la Compa-
nyia modifica les torres 
assenyalades i introdueix 
elements anticol·lisió i 
dispositius aïllants als 
punts en tensió de les lí-

nies. Així  aconsegueix 
protegir els ocells i redu-
ir-ne el risc d’electrocució 
i col·lisió. L’acord també 
estipula que s’introdui-
ran aquestes mesures en 
tots aquells suports que 
es puguin detectar en un 
futur, sempre seguint els 
criteris de priorització 
establerts per la Genera-
litat. 

ALTRES CONVENIS 
PRECEDENTS: 
UNIVERSITAT DE BAR-
CELONA, DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA I ICRA

L’any 2001, Endesa ja 
va signar un conveni amb 
la Diputació de Barcelona i 
la Universitat de Barcelona 
(que es va perllongar fins el 
2007). En aquest període la 
Companyia va col·laborar 

❱ Endesa té signat un conveni amb la Generalitat de Catalunya 
per a reduir el risc d’electrocució i col·lisió d’ocells a la xarxa.  
El primer, d’aquestes característiques, que es signa amb una 
companyia elèctrica i que estableix un marc i protocol d’actuació

❱ Fa més de vint anys que la Companyia adapta 
suports de línies elèctriques arreu del país. 
En el període 2020-2024, en el marc d’aquest 
acord, es preveu actuar en 1.700 suports. 
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desenvolupament territorial 
sostenible, indispensable per a 
combatre la desigualtat global, 
la crisi climàtica i la creixent 
manca de recursos davant 
d’un sistema que col·lapsa.
Alhora, les JoveTalks es pre-
senten també com una opor-
tunitat de motivar i formar 
joves emprenedors, aportant 
els coneixements, l’empenta i 
les capacitats necessàries per 
liderar projectes transforma-
dors de la societat globalitza-
da actual.

LA PRIMERA XERRADA, A 
IGUALADA
La primera de les xerrades 
programades en el marc de 
les JoveTalks, organitzada per 
la JCI Igualada, se celebrarà el 
dijous 15 de setembre a les 19 
h a l’Ateneu Igualadí.
Amb el títol “El Futur del Ca-
talà al Món de l’Empresa”, el 
�lòleg i autor del llibre “Decà-
leg irreverent per a la defensa 
del català” Gerard Furest ana-
litzarà la situació actual de la 
llengua en l’àmbit empresa-
rial, posarà sobre la taula els 
reptes que planteja un futur 
canviant i incert; i buscarà a 
través de la conversa i el de-
bat col·lectiu possibles vies 
com a joves emprenedors de 
prendre partit en la transfor-
mació de la realitat que tenim 
per davant.. 

REDACCIÓ

La JCI Catalunya dona el 
tret de sortida a les Jo-
veTalks, un cicle de xer-

rades organitzades per les as-
semblees locals de la JCI arreu 
del territori català.
Aquestes pretenen aterrar els 
conceptes d’emprenedoria, 
territori i sostenibilitat a les 
diferents realitats locals amb 
l’objectiu d’analitzar i com-
prendre els contextos diversos 
i poder generar propostes jo-
ves, innovadores i transforma-
dores.
Al llarg de totes les JoveTalks, 
que s’inicien aquest mes de se-
tembre i està previst que con-
tinuïn celebrant-se durant el 
pròxim any 2023, es tractaran 
temes com la creació d’empre-
ses, la cerca de talent jove al 
món rural i el futur del sector 
primari, o el replantejament 
del model de consum actual.

Les JoveTalks neixen com una 
proposta de joves líders de 
tota Catalunya enfront de la 
crisi derivada de la pandèmia 
de Covid-19 i dels efectes que 
aquesta ha tingut en l’econo-
mia mundial i en la vida de les 
persones arreu del planeta.
L’objectiu d’aquest projecte 
és de potenciar les economi-
es locals com a peça clau del 

REDACCIÓ

Igualada Comerç va orga-
nitzar, el passat dissabte, 
una nova edició de la Bo-

tiga al carrer d’estiu.
La Botiga al Carrer por-
ta cinquanta-dues edicions 
ininterrompudes i només en 
dues ocasions no s’ha pogut 
acabar per inclemències del 
temps. Una d’elles va ser la 
del passat dissabte, ja que al 
voltant de les set de la tarda 
la pluja va fer acte de pre-
sència i es va haver de donar 
per acabada. Fins aquesta, 
hora la jornada va transcór-
rer amb un ambient familiar 
i festiu. La resposta de la gent 

Igualada Comerç valora positivament la 
Botiga al Carrer tot i haver-se d’acabar 
més aviat a causa de la pluja

El �lòleg Gerard Furest 
analitzarà la situació 
actual del català en 
l’àmbit empresarial

LA REINVENCIÓ COM A 
HORTIZÓ

va ser molt important durant 
tot el dia, tant al Passeig Ver-
daguer, com als carrers del 
centre de la ciutat.
Aquest esdeveniment con-
tinua essent un referent en 
el món del comerç i sobre-
tot una gran oportunitat i 
proposta pels comerciants 
d’Igualada. Anualment, la 
Botiga al Carrer se celebra el 
primer dissabte del mes de 
març i del mes de setembre, 
donant cloenda a les rebai-
xes. 
En aquesta edició, els co-
merciants participants van 
superar les previsions, tant al 
passeig com davant dels esta-
bliments, ampliant conside-

rablement l’oferta al públic.
Igualada Comerç va posar a 
disposició de tothom una ca-
feteria-bar al mateix Passeig 
amb una molt bona accepta-
ció i afluència de gent.
Les activitats programades al 
voltant de la Botiga al Carrer 
van complementar una jor-
nada molt participativa, amb 
un acapte de sang o activitats 
per als més petits per part 
d’Animan’s.
Igualada Comerç fa una va-
loració molt positiva de la 
jornada, a més d’agrair molt 
sincerament a tots els que 
d’una manera o altra han fet 
possible aquesta edició de la 
Botiga al Carrer. 

La Jove Cambra 
Internacional estrena cicle 
de xerrades a Igualada

L’objectiu d’aquest 
projecte és potenciar 
les economies locals 

i motivar a joves 
emprenedors

REFORMA

Nuestra 
prioridad 
eres TÚ

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
PER OFICINES

Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2

Inclou: 
-Calefacció

-Neteja 
-Wi�

Disposa:
-Llum Natural

-WC
-Sostres alts

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

Preu mensual lloguer 200€ 

Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803

10 Divendres, 9 de setembre de 2022IGUALADA



REDACCIÓ

El passat diumenge 4, la 
Ràdio Nacional d’Ir-
landa, RTÉ va estrenar 

l’audio-drama “Escapism and 
Dime Novels” (“Escapisme 
i Novel·les de Duro”), escrit 
per Gerard Freixes Ribera, 
d’Igualada, i ambientat a la 
presó Model de Barcelona. 
Tot i que RTÉ es de les radi-
os més veteranes del món i 
produeix radioteatres des de 
els seus orígens, amb autors 
destacats com John Boorman, 
Patrick McCabe, Maeve Binc-
hy  o Angela Carter, aquest és 
el primer cop que produeix un 
autor català i també de la resta 
de l’estat espanyol.
Gerard Freixes s’ha inspirat 
lliurement en la vida de Luis 

L’igualadí Gerard Freixes estrena un àudio 
drama a la Ràdio Nacional d’Irlanda

García Lecha, guardià a La 
Model que va escriure no-
vel·les de duro aconsellat pel 
reclús Francisco González 
Ledesma, futur guanyador 
del Planeta, que també escri-
via histories de l’oest amb el 
nom de Silver Kane. Lecha va 
compaginar el seu treball a la 
presó amb escriure centenars 
de “Bolsilibros”, novel·letes de 
l’oest, terror o ciència-�cció, 
�rmant com Clark Carrados 
o Louis G. Milk. Amb aquest 
punt de partida, “Escapism 
and Dime Novels” construeix 
una �cció al voltant de Carlos 
Gallardo, escriptor i guardià 
de presó i la seva relació amb 
un pres també escriptor en els 
anys 70.
Tot i ser  en anglès, la �cció 
sonora té un repartiment ma-

joritàriament hispà encapçalat 
per Antonio Gil (protagonis-
ta de“Plutón BRBNero” i “La 
Reina del Sur”) com a Carlos 
Gallardo juntament amb José 
Miguel Jiménez, Letícia Va-
quero, Fede Gonzales i Marcos 
Isla, sota la direcció d’Eithne 
Hand, Mark Dwyer al so, i la 
producció de Kevin Reynolds 
per a Drama on One.
Com a promoció del radiote-
atre, RTÉ també va fer el pro-
grama “In �e Wings: Esca-
pism and Dime Novels”, amb 
entrevistes als actors entre 
bambalines.
L’audiodrama “Escapism and 
Dime Novels”, i el programa 
In �e Wings, es pot escol-
tar a Catalunya al podcast de 
Drama on One a RTÉ a Rte.ie/
radio/dramaonone. 

REDACCIÓ

El Servei d’Atenció a la Sa-
lut Sexual i Reproductiva 
(ASSIR) Anoia de l’ICS 

Catalunya Central i l’entitat 
Dones Amb Empenta (DAE) 
recuperen la consulta Tarda 
Jove, adreçada a joves menors 
de 25 anys de la comarca de 
l’Anoia, i ho fan amb una nove-

tat destacada: després de molts 
anys es torna a oferir el servei 
també fora del CAP.
Aquest espai d’assessorament 
i orientació per a joves sobre 
temes de salut sexual, afectiva 
i reproductiva està disponible 
tots els dilluns a la tarda, de 18 a 
19 h, a la tercera planta del CAP 
Anoia (passeig Mossèn Cin-
to Verdaguer, 170, Igualada); 

i el primer i tercer dimarts de 
cada mes de 18.30 a 19.30 h, al 
Centre Cívic Nord (carrer Sant 
Martí de Tous, 6, Igualada). El 
servei és gratuït i no cal dema-
nar cita prèvia.
El servei compta actualment 
amb una llevadora de l’ASSIR 
Anoia i una psicòloga de su-
port de Dones Amb Empenta. 
La llevadora orienta i dona res-
postes sobre relacions afectives 
i sexuals, resol dubtes sobre 
anticoncepció, dona consells 
per evitar les infeccions de 
transmissió sexual, parla dels 
comportaments de risc, fa pre-
venció del càncer del coll uterí, 
atén la patologia ginecològica 
i fa educació afectiva i sexu-
al, entre d’altres. La psicòloga 
dona suport a la llevadora en 
els casos que ho requereixin. 

La Tarda Jove sobre salut sexual 
i reproductiva de l’Anoia surt del CAP
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NOELIA GARCIA 

Divendres passat La Veu 
de l’Anoia va celebrar 
l’acte institucional de 

commemoració del 40è ani-
versari de la publicació. L’esde-
veniment es va celebrar al re-
cinte gastronòmic el Kubb de 
Sesoliveres i va comptar amb 
prop d’un centenar assistents.
La presentació de l’acte va 
anar a càrrec del periodista de 
La Veu, Marc Vergés, qui va 
donar la benvinguda a tots els 
assistents. 

La Veu de l’Anoia celebra els 40 anys amb un acte ple d’emocions
A continuació, la directora 
general de La Veu, Pia Prat, 
i Jordi Puiggròs, director de 
redacció van agrair al públic 
la seva presència així com la 
tasca de totes les persones que 
durant quaranta anys han fet 
possible que La Veu de l’Anoia 
encara sigui un projecte viu i 
amb molt bona salut.
A continuació, el president 
de l’Associació Catalana de 
Premsa Comarcal, Francesc 
Fàbregas, va expressar la seva 
estima per Igualada i La Veu: 
“Quan vaig començar al món 

de la premsa vaig agafar La 
Veu com a exemple i model a 
seguir. Aquesta publicació ha 
tingut i té un pes molt impor-
tant dins de la nostra associ-
ació.”
Per la seva part, el secretari de 
Difusió de la Generalitat, Jofre 
Llombart, afegia que “aquests 
quaranta anys són el resultat 
d’una feina molt ben feta, tre-
ball constant i molta rigorosi-
tat”.
Finalment, l’alcalde d’Iguala-
da, Marc Castells, també va 
voler dedicar unes paraules 

al públic i a La Veu, agraint la 
tasca diària de tots els que fan 
possible que La Veu de l’Anoia 
surti cada divendres, així com 
un petit record d’anècdotes 
de la publicació. També va re-
marcar la importància que té 
aquest periòdic per a la ciutat 
i la comarca.
La celebració va seguir amb 
la conferència magistral “La 
importància de la premsa co-
marcal en el nostre territori”, 
a càrrec de Marçal Sintes, pe-
riodista, director de la revista 
Tripodos, director de l’Institut 

de Recerca en Comunicació 
de Relacions Internacionals i 
professor de la Universitat Ra-
mon Llull. Sintes va fer un re-
corregut pel món de la premsa 
local i comarcal, remarcant 
que és una tasca imprescin-
dible per a la ciutadania. A 
més va esmentar la �gura dels 
periodistes que treballen per 
aquests tipus de periodisme, 
la seva rigorositat i constància 
per fer més i millor les notíci-
es i els continguts que ens to-
quen de més a prop.
En la part �nal de l’acte ins-
titucional es va reconèixer a 
diversos col·laboradors de La 
Veu.
La Veu compta des dels seus 
inicis amb un grup de col·la-
boradors �dels que cada set-
mana envien els seus articles 
i fotogra�es de manera inter-
rompuda. Per aquesta raó, des 
de La Veu de l’Anoia s’ha vol-
gut reconèixer i agrair la seva 
tasca desinteressada durant 
aquests anys a:
Josep Maria Vidal. Actiu col-
laborador de la secció d’es-
ports de motor. Amb els seus 
escrits i fotogra�es ha infor-
mat cada setmana dels ral·lis, 
trials o resultats dels pilots 
anoiencs al Dakar.
Josep Elias Farré. Com a degà 
del periodisme igualadí, en 
Josep ha publicat, i publica en-
cara, articles sobre la història 
d’Igualada i els costums de la 
societat igualadina.
Carmel·la Planell. Indiscu-

Jordi Puiggròs i Pia Prat van agrair la feina de tots aquells que han passat per La Veu en aquests 40 anys • CARMEL·LA PLANELL

Destrucci— d'arxiu
 confidencial

Tel. 608513338
info@ecocgm.com Av. Barcelona, 5  IGUALADA 

Tel.  93 8067711 
        627 628 508

FRUITA I VERDURA
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tible col·laboradora cultural 
amb els seus articles d’expo-
sicions, concerts, teatre, cine-
ma, viatges…
Miquel Saumell. Els seus arti-

cles d’opinió, que es publiquen 
quinzenalment, aporten el 
punt de vista dels diversos te-
mes d’actualitat d’aquest igua-
ladí resident a Barcelona.

JOSEP ELIAS FARRÉ 

Escric aquestes línies el 3 
de setembre, aniversa-
ri exacte de la sortida a 

la palestra del nou setmanari. 
Aquí he completat la meva for-
mació periodística, no acadè-
mica, però sí, vocacional. Aquí 
he fet fotos de portada, he escrit 
editorials, columnes (esperit 
d’un poble, catalana i folklòri-
ca) igualadines, de vida social, 
necrològiques i religioses.
He tingut quatre directors: Jau-
me Ferrer Piñol, íntim amic, 
a qui estic molt agraït per ha-
ver-me convidat a formar part 
del primer equip de redactors. 
Ell fou qui va dir-me del pro-
jecte de crear un “diari” nou, 
escrit en català, per a l’Anoia 
i com contrapunt a la “prem-
sa del movimiento”. D’aquella 
Redacció sols quedem el Ra-
mon Robert i jo!
El Francesc Català Mateu, amb 

qui compartíem edat i criteris, 
tant que m’encarregava que 
redactés els articles d’opinió del 
setmanari (editorials). Fou un 
gran relacions públiques.
Jaume Singla Sangrà. Fou di-
rector 23 anys! Amb ell teníem 
diferències, donat que era més 
llançat i atrevit, amb sentit més 
periodístic, cosa que li portà 
plets judicials. Sempre hem 
mantingut molt bona relació 
personal.
Amb el Jordi Puiggròs, �nal-
ment, tenim bons lligams par-
ticulars i �ns i tot amb la seva 
família. Amb ell hem fet re-
llevants pàgines, com donar a 
conèixer l’igualadinisme de la 
Marina Tomàs, mare dels Raluy. 
Vàrem anar a l’Arxiu de Sala-
manca, en busca de “papers” 
anoiencs (4.000) de catalogats. 
Visitàrem el Museu  Episcopal 
de Vic, per fotogra�ar el perga-
mí on apareix per primer cop el 
nom de “Aqualata.” 

Al principi vàrem tenir l’Emili 
Àlvarez Moliné, que sols co-
brava per deixar-nos el títol de 
periodista.
Per la meva part he informat 
que:  Joan de Serrallonga fou 
el primer igualadí que anà a 
Amèrica, amb Cristòfor Co-
lom. Vaig informar com van 
beneir-se a Alemanya les cam-
panes de Santa Maria. I, també, 
de la inauguració del temple 
multirreligiós dels JJOO Bar-
celona 92.
Això va comportar-me fer dues 
cròniques, una per la Veu i al-
tre per VIDA, tota vegada que 
Mn. Còdol es va comprometre 
a col·laborar a les pàgines de 
Religió del nostre setmanari 
a canvi de rebre informació i 
fotogra�es pel seu “patufet”- 
Així, a mi em va tocar escriure 
pels dos setmanaris.
Són pàgines del periodisme 
local, que tot sovint és bo de 
recordar. 

L’endemà de la festa

Els premis de reconeixement 
van ser patrocinats per l’em-
presa PreZero.
Un cop finalitzada l’entre-
ga dels reconeixements, els 

assistents van poder gaudir 
d’un dinar pica-pica amb 
productes km 0 de l’Anoia 
preparat per Manel Pla als 
magnífics jardins d’elKubss. 

La jornada va estar amenit-
zada per la música del pia-
nista i compositor igualadí 
Albert Gàmez. 

A dalt, entrega del reconeixement a Josep Elias. A baix, part de l’equip 
de La Veu brindant per aquests 40 anys  • CARMEL·LA PLANELL

7a JORNADA GASTRONÒMICA
DE LES PLANTES OBLIDADES
Un esdeveniment únic on descobrir què són i per a què serveixen 
les plantes oblidades. 

Un esdeveniment únic, perquè construïr un model de producció 
i consum d'aliments més sostenible és tant possible com 
imprescindible.

Més de 100 activitats, repartides en 15 blocs i dutes a terme 
per més de 100 ponents: tasts, xerrades, tallers, activitats 
infantils, sortides, actuacions musicals, i molt més. I també una 
fira amb 70 parades on descobrir tot tipus de productes silves-
tres i els projectes que hi ha al darrere.

17-09-22

Més informació i inscripcions a www.eixarcolant.catMés informació i inscripcions a www.eixarcolant.cat
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L’Inboud Màrqueting: 
la nova tendència en venda digital

“Ley de Reforma del Texto Refundido 
de la Ley Concursal”

L’atur augmenta lleugerament a l’agost fins a les 350.945 per-
sones, una tendència habitual en aquesta època de l’any. Tot i 
això, se situa en valors prepandèmia. Continuem treballant per 
un món del treball digne i just per a tothom.

ROGER TORRENT I RAMIÓ @rogertorrent
Conseller d’@empresacat i @treballcat
 de la Generalitat de Catalunya. Pare de l’Elna i l’Ada.

L’Inboud Màrqueting també 
anomenat Mercadotecnia 
d’atracció és una tècnica que 
el que busca principalment 

és captar clients mitjançant l’atrac-
ció utilitzant per a això continguts en 
xarxes socials, posicionament SEO 
i la combinació amb altres eines de 
venda.

L’Inboud Màrqueting va néixer de les 
mans de Brian Halligan i Dharmagh 
Shah, fundadors també de la cone-
guda i exitosa plataforma HubSpot i 
d’altres so�wares de màrqueting.

Aquest mètode consta de 4 fases:
- Atreure: El primer que cal aconse-
guir és, d’una banda, crear contingut 
de qualitat, de tipus informatiu més 
que comercial, en el qual es donin 
instruccions, consells i tota mena 
d’informació de manera que es resol-
guin dubtes als potencials clients i ge-
neri interès. Els blogs han d’estar ben 
redactats, ser concrets i atemporals. 
Posteriorment, cal assolir un bon po-
sicionament SEO, ja que de res servi-
ria tenir bon contingut si no arriba a 
molta gent. El principal objectiu, per 
tant, seria donar a conèixer la marca i 
tot el que fem a com més gent millor i 

Una vegada ha superat tots 
els tràmits, el Congrés de 
Diputats ha aprovat de�ni-
tivament la nova Reforma 

de la llei concursal. Aquesta llei entrarà 
en vigor 20 dies després que sigui pu-
blicada al BOE, es preveu a �nals de se-
tembre, amb l’excepció del procediment 
especial per a les micro-empreses; de la 
DA11ª (ajornaments i fraccionaments 
de deutes tributaris) que entraran en vi-
gor a partir de l’1 de gener de 2023, i de 
l’article 689.2 que entrarà en vigor quan 
s’aprovi el reglament de la DT de la llei 
17/2014 de 30 de setembre que es refe-
reix als nomenaments i retribucions dels 
administradors concursals, qüestió gens 
pací�ca, i que des del 2003 està pendent 
que s’aprovi aquest reglament.

És l’enèsima reforma de la Llei Con-
cursal amb l’esperança que no sigui un 
fracàs com totes les precedents. Aques-
ta reforma transposa la Directiva eu-
ropea 2019/1023, que ve imposada des 
de Brussel·les, trenca motlles i l’esperit 
d’ella és “assegurar la continuïtat d’em-
preses i negocis que són viables, però 
que es troben en di�cultats �nanceres 
que poden amenaçar la solvència i im-
plicar el consegüent concurs”, esperit 
anglosaxó.

A grans trets la llei preveu, entre al-
tres, les tres novetats que segueixen. A 
� d’anticipar-se a la insolvència, que és 
fonamental, uns “plans de reestructu-
ració” que és un instrument pre-con-
cursal dirigit a evitar la insolvència, as-
senyala la norma. La llei preveu, reduir 

“portar-los” cap a nosaltres, cap a les 
nostres plataformes.

- Convertir: Un cop ens han arribat 
els clients, hem d’obtenir el registre 
de les seves dades personals: nom, 
telèfon, mail o altres dades d’interès 
(gustos personals, necessitats...), a 
� de poder contactar amb ells i ofe-
rir-los directament allò que necessi-
ten. Ho farem mitjançant formularis, 
etc.

- Educar o Tancar: En aquesta fase 
és on cal esforçar-se per tancar la 
venda, contactar amb ells, concertar 
visites...

- Delectar o Fidelitzar: Una vegada 
materialitzada la venda (o no) hem 
de continuar treballant a � de mante-
nir-los amb nosaltres i �delitzar-los. 
No sols pensant a futures compres, 
sinó �ns i tot perquè ens promocio-
nin en les seves xarxes. Per tant, és 
donar bon servei de venda, però tam-
bé de postvenda.

Segons un estudi d’HubSpot, més del 
80% dels professionals del màrque-
ting invertiran en aquesta mena d’es-
tratègies en els pròxims anys. 

els terminis del procediment concursal, 
facilitant “la aprobación de un convenio 
cuando la empresa sea viable y una liqui-
dación rápida cuando no lo sea”, altra cosa 
és, o serà, el que passa, o passarà als jut-
jats.

Introdueix un procediment especial per 
a les micro-empreses, una facturació de 
menys de 700.000 € anuals, un passiu 
de 350.000 € o que tinguin menys de 10 
treballadors, que entrarà en vigor l’1 de 
gener del 2023.

Per últim modi�ca la llei de la segona 
oportunitat (concurs de persona física), 
introdueix la possibilitat d’exoneració del 
passiu i conservar el patrimoni mitjança 
un pla de pagaments, “permitiendo así 
que conserves tu vivienda habitual y acti-
vos empresariales”. I, important, ha elevat 
a 10.000 € el límit d’exoneració de deute 
públic, quan en el projecte de llei preveia 
la no exoneració.

El projecte també preveia, l’absurd, que 
certs procediments podien tramitar-se 
sense la perceptivitat de l’advocacia i la 
procura, �nalment, mitjança una esme-
na, la reforma els inclou en tots els pro-
cediments.

La intenció de la llei és bona, anticipar-se 
a la insolvència, però en la nostra societat, 
de moment, la insolvència està mal vista, 
d’aquí que els futurs “plans de reestruc-
turació” el que pretenen és presentar-los 
com més aviat per superar els problemes 
�nancers de l’empresa. Ho aconseguirà 
aquesta nova Reforma? Al temps. 

ORIOL AMAT @oriolamat  
Catedràtic Economia Financera i Comptabilitat
(UPF Barcelona School of Management)

Les previsions econòmiques no són veritats absolutes. Ens anirà mi-
llor si: -estudiem bé el passat, -intentem entendre el present, 
            -ens preparem per a escenaris ben diferents 
            -i no sobreactuem quan hi hagi situacions inesperades

Hay algo que no entiendo por más que lo piense. Con mayor 
o menor fluidez continúan los intercambios comerciales entre 
USA, la UE y RUS a la vez que USA y la UE continúan enviado 
armamento a UCR. Y el enfrentamiento sigue y los precios au-
mentan. Para meditar.

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

EVA REMOLINA

“Els factors que in�ueixen en el valor d’un immoble 
no són només els metres quadrats i la zona”

Advocat ICB director de Iuris Trivium Advocas 
josepsoriguera.advocat@icab.cat

“La llei preveu reduir els terminis 
del procediment concursal”

JOSEP SORIGUERA 
BLANCH Economista
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Sóc l’Isaac Mateo Marginet, vaig néixer 
a Igualada el 2 de novembre de l’any 
1990.
Pare de la petita Chloe i casat amb la 
Rosa Queraltó, el tres formem un equip 
espectacular.
Amant dels esports, però en practico 
menys del que m’agradaria.
Juntament amb la meva germana Erika 
som propietaris del local Erika Nails 
& Coffee House, situat a la plaça més 
bonica del centre de la ciutat, la plaça 
de la Isabela.
Emprenedor, en busca constant de nous projecte. M’encanta 
convertir idees en projectes i desenvolupar-los. 
Actualment en procés de desenvolupament del projecte “Caravaning Park Igualada-
Òdena”.  Un nou espai a la comarca destinat al món del caravaning.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és...
que el conjunt de la ciutat d’igualada i comarca aposten pel comerç, negocis i em-
preses de la ciutat convertint Igualada en una ciutat referent de Catalunya.

#234 Isaac Mateo Marginet

Hi ha gent dient que fa espectacles per la genera-
ció Z i cobrant les entrades a més de 20€.

MARTÍ ROSSELL PELFORT @MartiRosPel

CAMPIONES DEL TORNEIG D’HISTÒRICS. Les 
blaves superen al Sant Cugat, amb una especta-
cular primera meitat, i escriuen el CF Igualada al 
palmarès del torneig! A més, les igualadines han 
copat els premis individuals 

CLUB FUTBOL IGUALADA @CFIgualada_

Ja podem obs. i escoltar, més del que és habitual 
a #Igualada, ja comecen a arribar, la Cotxa fuma-
da (Phoenicuros ochruros) i el Pit roig (Erithacus 
rubecula). Obs. sedentaris el parc de Valldaura el 
Bitxac comú (Saxicola torquatus) i el de Vallbona 
el Puput (Upupa epops).

DANIEL MACIA MARTI @Macia_daniel

A veure, que hi ha molta penya despistada: portar 
els fills a la privada no és delicte, els pares que 
opten per la privada no són delinqüents. Hi ha qui 
opta per comprar una segona residència, o com-
prar-se un cotxàs... i després diu que no es pot 
permetre la privada. Prioritats.

MIQUEL SAUMELL @MiquelSaumell

#Masquefa rep 1.150.000€ dels Fons Next Ge-
neration per a la rehabilitació d’habitatges. El 
projecte de rehabilitació d’habitatges associat a 
l’eficiència energètica i l’accessibilitat preveu be-
neficiar fins a uns 215 habitatges.

AJUNTAMENT MASQUEFA @AjMasquefa

Això que no parin de robar catalitzadors dels ve-
hicles a la gent, es una gran putada. Es increïble 
l’augment d’aquests robatoris i de difícil solució . 

RICARD DE COPONS @taxisigualada 

Jo em considero hereu dels neandertals de l‘Abric 
Romaní a Capellades i considero a tots els sa-
piens uns colons.

ARQUEÒLEG GLAMURÓS @arqueoleg

#latevaveu

#latevaveu     .
Volem fer gran l’etiqueta #latevaveu

Ajudeu-nos a viatjar per la comarca i a conèixer els seus seguidors! 

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

@humansanoia

3.“Per a nosaltres la format-
geria no és una feina, sinó 
una forma de viure”2.La directora d’una escola 

d’Igualada: “Hem tingut dos 
dies per preparar l’inici de 

curs, ha sigut molt just”
1. Les obres de la C-15 entre 

Igualada i Vilafranca del Pe-
nedès entren en la seva fase 

més intensa

www.veuanoia.cat

FOTO: Cesc Sales

@descobreixcatalunya @milghauss @vallsay 

XARXES 
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CALAF · LA VEU 

Calaf va donar el tret 
de sortida el passat 
divendres 2 de setem-

bre a la cinquena edició de la 
Fira Agro Alta Segarra, que 
enguany es va desplaçar a 
una nova ubicació, l’esplana-
da de la carretera Llarga da-
vant del Casal de Calaf.
La consellera d’Acció Climà-
tica, Alimentació i Agenda 
Rural, Teresa Jordà, va in-
augurar la fira en el marc de 
les jornades RECOMEX de 
l’IRTA (Institut de Recerca 
i Tecnologia Agroalimentà-
ries) destinades als resultats 
d’assaigs i innovacions en 
cultius extensius d’hivern 
on hi van assistir més de 300 
persones inscrites.
La consellera, en el seu dis-
curs inaugural, va assenya-
lar que en un context com 
l’actual d’emergència cli-
màtica la pagesia assumeix 
més càrrega i que per això, 

“cal que comencem a aplicar 
mesures tecnològiques per 
adaptar-nos i mitigar aquest 
impacte”. Per la seva part, 
Jordi Badia, alcalde de Ca-
laf, va destacar que la fira, al 
ser dinàmica, connecta més 
bé amb les demandes que el 
sector té avui, ja que porta 
innovacions i les explica al 
públic interessat. 
En aquest sentit, va agrair a 
tots els expositors haver-se 
mantingut fidels a la fita i 
mostrar el seu interès per 
participar-hi després dels 
dos anys d’aturada a causa de 
la pandèmia.
El dissabte al matí es va re-
alitzar una segona ponència 
tècnica destinada a parlar 
dels equips per aplicació va-
riable en agricultura de pre-
cisió. En aquesta es va fer 
una demostració pràctica 
dels beneficis de l’aplicació 
de l’agricultura de precisió i 
es va exposar la forma més 
rendible d’integrar-la dins de 

La Fira Agro Alta Segarra tanca la 5a edició promovent les 
innovacions del sector agrícola

cada explotació.
D’altra banda, durant els dos 
dies de la fira es va poder 
visitar fins a una quinzena 
d’expositors, que a més, van 
programar diverses activitats 
com: mostres de digitalitza-

ció de productes i serveis per 
a l’agricultor, tècniques d’es-
talvi energètic, canvi de neu-
màtics, sorteigs, etc.
Finament, al llarg de les dues 
jornades, també es van dur 
a terme diferents demostra-

cions a camp de màquines 
en moviment per tal  que el 
públic assistent les pogués  
veure treballar en directe i 
conèixer de primera mà com 
apliquen la tecnologia 4.0 de 
forma pràctica.

MASQUEFA · LA VEU 

L’Ajuntament de Mas-
quefa s’ha presentat 
a la convocatòria del 

“Programa de barris per a la 
rehabilitació d’habitatges”. En 
el cas de Masquefa el projec-
te presentat per l’Ajuntament 
rebrà una subvenció total 
d’1.150.000€, aproximada-
ment, que es destinaran a 

motivar i recolzar la rehabi-
litació i millora de l’e�ciència 
energètica, l’accessibilitat i la 
conservació dels habitatges 
d’àmbits vulnerables.
L’alcalde de Masquefa, Xavier 
Boquete, ha valorat molt po-
sitivament aquesta subvenció 
i posa en valor que “dels 947 
municipis que té Catalunya, 
només 38 hem assolit aquesta 
subvenció. Això vol dir que 
els veïns del nostre poble que 

més ho necessitin tindran 
l’oportunitat de posar al dia el 
seu habitatge. I tot, gràcies a 
la feina que ha aconseguit fer 
l’Ajuntament per ser mereixe-
dor d’aquest ajut”.
Xavier Boquete, a més, afe-
geix que “hem aconseguit 
que els habitatges amb més 
necessitats d’e�ciència ener-
gètica de Masquefa tinguin 
un revulsiu i una oportunitat 
pràcticament inèdita arreu 
del nostre territori. De fet, 
som un dels municipis més 
petits de tot Catalunya que ha 
aconseguit aquesta subven-
ció. Hi hauran 215 habitatges 
i les respectives famílies que 
podran disposar d’una ajuda 
considerable que els permeti 
reduir el consum energètic”.
Daniel Gutiérrez, regidor 

d’Habitatge, explica que 
aquesta subvenció “és fruit 
de la feina excel·lent dels ser-
veis tècnics i de la plani�cació 
estratègica de Masquefa. El 
desenvolupament del POUM i 
el disseny de l’Agenda Urbana 
Local han permès dissenyar 
un projecte ambiciós que ge-
nerarà bene�cis a moltes fa-
mílies”.
Daniel Gutiérrez destaca que 
aquesta inversió complementa 
la feina iniciada en l’àmbit de 
l’habitatge. En aquest sentit, 
en el darrer any i mig s’han 
rehabilitat dos habitatges per 
emergències i s’ha redactat la 
normativa d’utilització; s’ha 
adquirit un habitatge que serà 
rehabilitat properament; s’ha 
iniciat el Pla Local d’Habitatge 
que projectarà els eixos fona-

mentals de la política d’habi-
tatge; i el nou POUM oferirà 
nous espais per la generació 
d’habitatge privat i públic.

QUATRE ÀMBITS D’ACTUACIÓ I 
215 HABITATGES BENEFICIATS
La proposta presentada inclou 
tres àmbits d’actuació amb un 
parc de 758 habitatges, de�ni-
da a partir de criteris d’antigui-
tat i vulnerabilitat. L’objectiu 
és aconseguir la rehabilitació 
energètica i d’accessibilitat del 
30% d’aquests, arribant �ns a 
215 habitatges. 
• Casc antic de Masquefa: 294 
habitatges
• Casc antic de La Beguda: 82 
habitatges
• Barri de Montserrat i Barri 
de Font de la Malesa: 382 ha-
bitatges. 

Masquefa rep 1.150.000€ dels Fons Next Generation per a la 
rehabilitació d’habitatges

 691590613C/ Piera 3, Igualada - 938045802 -      
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MONTBUI · LA VEU 

Dilluns passat, una set-
mana abans del que 
era habitual, van co-

mençar les classes correspo-
nents al curs 2022-2023 a les 
escoles García Lorca, Antoni 
Gaudí i Montbou i aquest di-
mecres 7 de setembre ho van 
fer també a l’Institut Montbui. 
Aquests centres s’afegeixen 
així a les llars d’infants muni-
cipals “L’Estel”, “Santa Anna” 
i “Montxic”, que es troben en 
funcionament des del comen-
çament d’aquest mes de se-
tembre.
Actualment han començat el 
curs a les escoles de Montbui 
805 alumnes, distribuïts de 
la següent manera. A l’escola 
Montbou hi ha 106 alumnes, 
al Garcia Lorca 366 matricu-

lats. Pel que fa a l’escola Antoni 
Gaudí, els infants matriculats 
són 333. Cal tenir en compte 
que aquests nombres poden 
variar durant el curs.
Pel que fa a l’Institut Mont-
bui comecen el curs 2022-
2023 580 alumnes. Sumant els 
alumnes de les escoles i l’Ins-
titut Montbui, 1385 alumnes 
van començar el nou curs en 
els darrers dies. 
Cal recordar que 87 infants 
de 0 a 3 anys van començar el 
curs a les llars d’infants muni-
cipals. 
El retorn a les escoles i institut 
dels infants i els joves ha co-
mençat amb total normalitat, 
sense incidències, i, enguany, i 
després de dos cursos, els pro-
tocols contra la covid-19 han 
deixat de ser protagonistes.
Cal remarcar que durant les 

vacances estiuenques s’han 
dut a terme treballs de man-
teniment necessaris en els 
edi�cis i instal·lacions edu-
catives. A nivell municipal, 
cal remarcar que a requeri-
ment de la direcció de l’escola 
Antoni Gaudí, i donades les 
característiques del centre 
(gran exposició al sol en ac-
tivitats realitzades fora de les 
aules) des de l’Ajuntament es 
va decidir la instal·lació de 
dues zones d’ombra arti�cial, 
una en el pati d’educació In-
fantil, i una altra en el pati de 
Primària. 
Aquesta actuació, que va tenir 
un cost de 7.350 euros va ser 
subvencionada al 50 per cent 
per la Diputació de Barcelona 
a través de la línia d’ajunts del 
Programa Sectorial d’Equipa-
ments Responsables. 

1385 alumnes montbuiencs han començat 
el curs 2022-2023

MONTBUI · LA VEU 

Aquest passat cap de 
setmana es va celebrar 
la Festa Major del nu-

cli residencial “La Mallola”. 
Com és tradició, l’Associació 
de Propietaris de La Mallola 
va preparar les activitats, que 
es van realitzar a la plaça de 
l’antiga Alzina.
Malgrat la pluja que va caure 
dissabte a la tarda, durant el 
dia els veïns i veïnes van pre-
parar l’espai festiu. Ja al vespre 

es va poder preparar i celebrar 
la tradicional barbacoa/sopar 
de festa major. Va tancar la 
jornada festiva de dissabte un 
espectacle de mim a càrrec de 
Jaw-Clow and Street �eater.
L’endemà diumenge els més 
menuts de La Mallola van ser 
protagonistes amb una mati-
nal lúdica. Jocs tradicionals 
per a la mainada van omplir 
de diversió aquest nucli, que 
sempre realitza la seva festa 
major el primer cap de setma-
na de setembre. 

La Mallola va celebrar la 
seva Festa Major

MONTBUI · LA VEU 

Durant els propers dies 
es repartirà pels do-
micilis montbuiencs 

el programa de “Cursets i Ta-
llers” organitzats en l’àmbit 
del lleure formatiu i de l’oci al 
municipi. El programa recull 
nombroses propostes organit-
zades pels Departaments de 
Cultura i Gent Gran, també 
per la Biblioteca Mont-Àgora, 
el servei Mont-jove i també hi 
ha activitats esportives que es 
realitzen a Mont-aQua.
El programa està dividit en 
diferents blocs. Així, la Gent 
Gran podrà realitzar diferents 
activitats com el taller “En 
forma”, “Patxwork”, l’activitat 
musical “Les cançons de la 
nostra vida”, un taller de pin-
tura, un altre d’alfabetització, 
un taller de “labors” i un altre 
sobre benestar emocional.
Els tallers i cursets de Cultu-
ra inclouen propostes d’an-
glès avançat, “sevillanas”, dos 
tallers de ball llatí (un els 
dimarts i un altres els diven-
dres), teatre per a adults, vio-
lins, risoteràpia, tècniques de 
superació de pors, un taller ar-
tístic per fer un calendari d’ad-
vent, activitat de sardanes per 
a nens i també un altre curs 
per a adults. D’igual manera es 
farà un taller de country avan-
çat, un altre de country nivell 
mig, dos cursets de ioga (un al 

Nucli Antic), un taller d’anglès 
per a viatgers, i dues activitats 
de manteniment físic “mou-
te”, les quals es realitzaran 
tant a Mont-Àgora com tam-
bé al Centre de Serveis Nucli 
Antic.l
Les inscripcions pels cursets i 
tallers de Cultura i Gent Gran 
es podran formalitzar entre 
els dies 19 i 22 de setembre, 
entre les 4 i les 8 de la tarda 
a Mont-Àgora. El darrer dia 
d’inscripcions serà el diven-
dres 23 de setembre, però en 
aquest cas en horari de 10 a 13 
hores. El pagament dels cur-
sos es farà amb tarjeta.
Cal remarcar que les places 
dels cursos són limitades. Tin-
dran una boni�cació del 50 
per cent en la taxa els jubilats 
i pensionistes, les persones en 
situación d’atur i les persones 
amb diversitat funcional (dis-
capacitat igual o superior al 33 
per cent).

PILATES I GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT, A MONT-
AQUA
Pel que fa a les activitats que 
s’organitzaran a Mont-aQua, 
els dimarts i dijous s’oferta un 
curs de pilates. 
D’igual manera, però orga-
nitzat pel Servei d’Esports de 
l’Ajuntament montbuienc es 
farà els dimarts i dijous de 
9.30 a 10.30 hores (entre octu-
bre i juny) un curs de gimnàs-

tica de manteniment. Aques-
ta activitat està adreçada a 
persones a partir de 60 anys, 
i es realitzarà tant al pavelló 
Mont-aQua com també a les 
pistes exteriors. Per inscriu-
re’s a aquest curs en concret, 
cal anar a l’Ajuntament mont-
buienc entre els dies 19 i 30 
setembre, de 9 a 13 hores.

MONT-JOVE ORGANITZA UN 
TALLER DE LETTERING I 
DOS CURSETS AMB NIVELL 
DIFERENCIAT D’ANGLÈS
L’Espai Mont-jove, el servei 
municipal que canalitza les 
inquietuts i dinamitza els jo-
ves del municipi oferta per a 
aquest trimestre un curs de 
lettering i dos cursos d’an-
glès (diferents nivells I i II). 
Per a més informació sobre 
aquests cursos podeu trucar 
al 697403980. Les inscripci-
ons es poden formalitzar a 
Mont-jove (carrer Sant Mi-
quel, 6), els dilluns i dimecres 
de 16 a 18 hores. 

A punt l’oferta cultural i formativa 
de cursets i tallers

MONTBUI · LA VEU 

Coincidint amb l’arribada de 
la tardor està previst que du-
rant les properes setmanes 
Cinemes Mont-Àgora repren-
gui les projeccions de cinema 
comercial després de l’habitu-

al aturada estiuenca. 
La programació de cinema 
comercial i temàtic tornarà a 
apostar clarament recuperar 
l’hàbit de la ciutadania d’assis-
tència al cinema com a experi-
ència d’oci i de socialització i 
apostant per arribar a tots. 

Torna la programació al 
cinema Mont-Àgora

Seguim treballant per 
oferir-vos el millor servei!

US RECORDEM QUE TORNEM 
A OBRIR EL 29 DE SETEMBRE
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Tindrà lloc dijous 
8 de setembre a 2/4 
de 8 del vespre a la 

Biblioteca l’Atzavara.

La UMIC farà parada 
aquest divendres a la 
plaça del Mercat

ÒDENA · LA VEU 

Aquest setembre 
l’aposta de l’Ajunta-
ment d’Òdena per 

posar en valor al patrimo-
ni odenenc i apropar a la 
ciutadania espais singulars 
dels diferents nuclis, creant 
sinergies entre la música de 
petit format i l’entorn conti-
nua amb el cicle de concerts 
gratuïts ‘Música i patrimoni’.
El passat mes de juny i juli-
ol ja es van celebrar dues de 
les propostes d’aquest cicle 
musical i aquest mes de se-
tembre se’n realitzaran dues 
més. Així, el primer dels dos 
concerts serà divendres 9, a 

Òdena reprèn aquest setembre el IX Cicle de concerts 
‘Música i Patrimoni’

TEATRE · LA VEU 

El doctor en Història i 
menció Cum Laude 
per la UPF Barcelona 

per la seva tesi “Paraules de 
president”, Josep Vicenç Mes-
tre Nogué, serà l’encarregat 
de pronunciar la conferència 
amb motiu de la celebració de 
l’Onze de Setembre a Òdena. 
Sota el títol “Paraules de pre-
sidents”, Mestre explicarà què 
s’amaga darrere els discursos 
dels presidents de Catalunya? 
Com parlaven a inicis del se-
gle XX i com parlen ara? Són 
autonomistes, federalistes, 
confederalistes o indepen-
dentistes? Repassarà algunes 
anècdotes de Macià a Puigde-
mont, passant per Maragall, 
Montilla, Mas, Torra, Prat de 

la Riba o Aragonès.
L’acte es durà a terme dijous 8 
de setembre a les 19,30 h a la 
Biblioteca l’Atzavara on segui-
dament també tindrà lloc un 
refrigeri.
La celebració de l’Onze de 
setembre a Òdena també ar-
ribarà com cada any amb el 
tradicional canvi de senyera 
a la Torre del Castell amb la 

participació dels membres de 
pubillatge, el consistori i tot-
hom que s’hi vulgui afegir. La 
convocatòria és a dos quarts 
d’onze del matí al peu de la 
torre el mateix diumenge 11 
de setembre.
Tots els veïns i veïnes estan 
cridats a assistir i participar 
dels actes de la Diada; dijous 
dia 8 a la conferència instituci-
onal a la Biblioteca l’Atzavara i 
el mateix dia 11, diumenge, al 
canvi de senyera a la Torre del 
castell d’Òdena. 

les 20 h, a la Plaça de l’esglé-
sia Verge de la Pau del Pla 
d’Òdena, al carrer Aurora. 
Hi actuarà Júlia Blum, consi-
derada una de les noves veus 
més especials i destacades 
dels últims anys, amb èxits 
com ‘Respira’ o ‘Nem fora’, i 
col·laboracions amb artistes 
com Sara Roy o Koers. Blum 
presentarà el seu primer Ep, 
que compta amb cinc temes i 
du per títol ‘Sobre la marxa’ i 
té una sonoritat que definei-
xen com a fresca i melòdica.
L’últim dels concerts serà el 
dia 16 de setembre a les 20 
h, amb Anna d’Ivori i Adrià 
Mort. Tindrà lloc a la terras-
sa de la Biblioteca l’Atzava-

Òdena recupera la conferència de l’11 de 
setembre, amb “Paraules de presidents” 
a càrrec de Josep Vicenç Mestre Nogué

ra, al carrer Guixera. Anna 
d’Ivori, cantautora tarra-
gonina, pianista i composi-
tora, presentarà el seu disc 
‘Ales de paper’ acompanyada 
d’Adrià Mort a la bateria. El 
seu repertori compta amb 
cançons plenes de vides que 
s’entrellacen, com les seves 
partitures en aquest espec-
tacle.
El cicle de concerts “ Musi-
ca&patrimoni” és organitzat 
per l’Ajuntament d’Òdena i 
compta amb la col·labora-
ció de Produccions Musicals 
Harmonics i el suport de la 
Diputació de Barcelona. La 
direcció artística és d’Ed-
mon Bosch. 

VILANOVA DEL C. · LA VEU 

La Unitat Mòbil d’Infor-
mació al Consumidor 
(UMIC) visitarà aquest 

divendres 9 de setembre Vila-
nova del Camí. El vehicle del 
personal tècnic de Consum de 
la Diputació de Barcelona farà 
parada a la plaça del Mercat de 
10:30 h a 13:00 h per atendre 
les consultes de la població. El 
servei és gratuït i no cal dema-
nar cita.
El servei que ofereixen les 
UMIC està destinat als ajunta-
ments que, com Vilanova del 
Camí, no disposen de serveis 
municipals de Consum i té 
com a �nalitat bàsica defen-
sar els consumidors i els seus 
drets.
A més a més, les UMIC tam-

bé faciliten material infor-
matiu i donen consells sobre 
com estalviar en les factures 
d’aigua, gas i electricitat, que 
són les consultes més habi-
tuals, juntament amb les re-
lacionades amb les clàusules 
abusives en contractes hipo-
tecaris, telecomunicacions i 
empreses de telefonia mòbil.
Les UMIC formen part del 
programa de l’O�cina Pro-
vincial d’Informació al Con-
sumidor (OPIC) del Servei 
de Suport a les Polítiques de 
Consum de la Diputació de 
Barcelona. La seva presta-
ció està destinada als ajun-
taments que no disposen de 
serveis municipals de Con-
sum i té com a �nalitat bàsica 
defensar els consumidors i 
els seus drets. 

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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CASTELLOLÍ · LA VEU 

Des del 29 d’agost �ns 
al 4 de setembre, més 
de 3.000 estudiants 

universitaris d’enginyeria d’ar-
reu del món han competit en 
el disseny, desenvolupament, 
construcció i conducció d’un 
cotxe de competició monopla-
ça durant la Formula Student 
Spain (FSS). Enguany es trac-
tava de la 12a edició d’aquest 
projecte educatiu internacio-
nal i ha tingut lloc al Circuit 
Parcmotor de Castellolí.
La competició de futurs pro-
fessionals tenia dues catego-
ries principals dividides en 3 
proves en estàtic i 5 proves di-
nàmiques. L’edició d’enguany 
ha comptat amb la participa-
ció de 67 equips formats per 
estudiants provinents de dife-
rents universitats d’Alemanya, 
Suïssa, Itàlia, Anglaterra, Por-
tugal, Polònia, Croàcia, Es-
tònia, Estats Units, Romania, 
Països Baixos, França, Islàndia 

i Espanya. Cal destacar que 52 
dels equips han competit amb 
monoplaces elèctrics i que 
enguany també s’ha comptat 
amb la participació de 12 ve-
hicles totalment automatitzats 
(sense conductor). El projecte 
promou l’excel·lència acadè-
mica de l’enginyeria perquè 
abasta tots els aspectes de la 
indústria de l’automoció: la in-
vestigació, disseny, construc-
ció, prova, desenvolupament, 
comercialització, administra-
ció i �nances. Per tant, per-
met als estudiants formar part 
d’una experiència professional 
real, aplicant els seus coneixe-
ments teòrics a la pràctica.
L’alcalde de Castellolí, Joan 
Serra, es mostra orgullós i 
celebra que enguany aquesta 
competició hagi tingut lloc al 
municipi: “Durant una setma-
na, Castellolí ha estat el centre 
del món universitari en el sec-
tor de l’automoció i el motor; 
una estratègia que fa temps 
que hi treballem”. El fet de 

disposar d’equipaments com 
el Circuit Parcmotor i el Cam-
pus Motor Anoia, ha estat clau 
per poder acollir l’esdeveni-
ment, però també el fet que 
Castellolí sigui un municipi 
de referència del sector del 
motor a nivell internacional, 
on tenen lloc des de fa anys 
diversos projectes d’innovació 
de mobilitat connectada.

Castellolí ha acollit més de 3.000 estudiants d’enginyeria 
en una competició internacional d’automoció

A més, el fet que tots aquests 
estudiants, acompanyats dels 
seus professors i equips tèc-
nics hagin estat a la comarca 
aquests dies ha sigut un fac-
tor favorable pels comerços 
i hotels del territori -tant de 
Castellolí com els municipis 
de la Conca d’Òdena-, ja que 
durant una setmana han uti-
litzat els serveis i equipaments 
anoiencs.
L’edició d’enguany no ha estat 
una edició especialment fàcil 
pels estudiants ja que el factor 
meteorològic ha condicionat 
la competició; alguns episodis 
de pluja, pedra i fort vent van 
obligar a buscar alternatives 
al campament on molts estu-
diants havien dormit aquests 
dies. En aquest sentit, l’alcal-
de de Castellolí, Joan Serra, 

ha volgut fer un agraïment a 
l’Ajuntament d’Igualada per 
cedir espais municipals com 
l’Escorxador als estudiants del 
Formula Student. L’alcalde, 
també ha volgut fer un agraï-
ment al Circuit ParcMotor per 
cedir les seves instal·lacions 
i fer possible la celebració de 
l’esdeveniment.
Per últim, Joan Serra també ha 
volgut fer una menció especial 
a Emili Hernández, traspassat 
recentment, qui ja havia pro-
mogut que altres campionats 
se celebressin al Circuit Parc-
motor: “Gràcies a l’Emili, la 
gent ens ha conegut perquè ja 
havia portat altres edicions del 
Formula Student d’Andorra. 
Aquesta feina anterior ha estat 
clau perquè aquesta edició del 
Formula Student Spain s’hagi 
celebrat a Castellolí”.
La FSS està organitzada per 
STA (Societat Espanyola d’En-
ginyers d’Automoció), amb el 
suport d’institucions i im-
portants empreses d’automo-
ció, com Nissan, Mathworks, 
Doga, Bosch, entre d’altres. 
També compta amb un grup 
de més de 300 voluntaris, 
majoritàriament dels sectors 
de l’automoció, que treballen 
sense ànim de lucre per a l’es-
deveniment, i amb el suport 
de més de 70 joves estudiants 
que cursen els seus últims 
anys del grau d’enginyeria. 

CASTELLOLÍ · LA VEU 

Castellolí ha celebrat, un 
any més, la Festa Major 
del barri de Sant Feliu 

aquest dissabte, 3 de setembre. 
L’Ajuntament ha organitzat els 
tradicionals actes a l’Església 
de Sant Feliu, els quals han 
comptat amb la participació 
d’un centenar de persones.
La vetllada es va iniciar a les 
8 del vespre amb una missa 
o�ciada pel mossèn Eduard 
Flores, rector del municipi; 
acompanyada per una can-

tada a càrrec de la coral cas-
tellolinenca Coral d’Aulí. Tot 
seguit, a les 9 del vespre va 
ser el torn de la tradicional 
sardinada popular, la qual va 
comptar amb una gran parti-
cipació. Després de menjar es 
va celebrar la cantada d’hava-
neres amb el grup Ultramar 
i van ser amenitzades amb el 
tradicional rom cremat elabo-
rat per gentilesa de la família 
Brugués.
En declaracions, l’alcalde de 
Castellolí, Joan Serra, ha vol-
gut agrair al regidor de festes, 
David Arana, i a tot el seu 

equip de la Comissió de Fes-
tes per la gran tasca d’organit-
zació feta i ha assegurat que 
“tot i la di�cultat de la previ-
sió meteorològica, enguany 
s’ha celebrat una de les mi-
llors festes de Sant Feliu que 
s’han fet mai; especialment, 
pel principal concert”.
Per últim, l’alcalde també ha 
fet un agraïment a tots els ve-
ïns i veïnes que han participat 
de la festa i fer que, un any 
més, s’hagi pogut celebrar 
la Festa Major de Sant Feliu 
“sense aquesta participació 
no seria possible”.

Castellolí celebra una de les millors festes 
de Sant Feliu

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

D E R C ' D
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VALLBONA D’ANOIA · LA VEU 

L’Ajuntament de Vallbo-
na d’Anoia, la brigada 
municipal, ha estrenat, 

aquest mes d’agost, un camió 
amb bolquet i grua de la mar-
ca Isuzu. L’objectiu és poder fer 
diversos treballs de reparació i 
manteniment a tot el munici-
pi d’una manera més ràpida i 
efectiva i dotar a la brigada de 
material més preparat per dur 
a terme les seves actuacions en 
millors condicions de treball.

El nou vehicle rellevarà l’antic 
camió que tenia més de dotze 
anys i a causa de les constants 
reparacions i problemes, es va 
optar, en una inversió el 2021, 
per la compra d’un de nou. A 
causa de la manca de submi-
nistraments en l’àmbit mundi-
al, no ha estat �ns aquest juliol 
que ha arribat.
El camió s’ha adquirit per un 
import total de 46.840 € (IVA 
inclòs) a través de la central de 
compres de l’Associació Cata-
lana de Municipis (ACM). 

L’Ajuntament adquireix 
un nou camió grua per la 
brigada municipalLA LLACUNA · LA VEU 

Des del mes de maig 
l’Ajuntament de la 
Llacuna aporta cada 

dia quatre cisternes d’aigua als 
dipòsits municipals per com-
pensar el fet que l’aqüífer Car-
me-Capellades estigui en un 
nivell molt baix des de fa me-
sos. Aquesta mesura, malgrat 
que és costosa, està assegurant 
el subministrament d’aigua de 
boca a la Llacuna i està evitant 
que s’hagin d’aplicar mesures 
restrictives severes sobre l’ús 
de l’aigua a les llars del muni-
cipi.
Aquestes aportacions diàri-
es d’aigua tenen un alt cost 
econòmic per aquest motiu 
l’Ajuntament està fent es-
forços i cerca el suport de 
les administracions. D’altra 
banda, l’Ajuntament també 
ha engegat estudis per bus-
car fonts d’aigua alternatives, 
com pous que puguin suplir 
l’aportació habitual de l’aqüí-
fer Carme-Capellades o aju-
dar a alentir així el descens de 

reserves.  
L’Agència Catalana de l’Aigua 
manté en alerta l’aqüífer Car-
me-Capellades des del maig 
arran del nivell baix d’aigua 

La Llacuna compensa diàriament amb 
quatre cisternes la manca d’aigua 

subterrània. Aquesta aler-
ta afecta el subministrament 
d’un municipi de l’Alt Penedès 
i de 15 dels de l’Anoia, entre 
els quals es troba la Llacuna. 

LA TORRE DE C. · LA VEU 

El nucli de Vilanova 
d’Espoia de La Torre de 
Claramunt va acollir el 

passat dissabte una de les actu-
acions que s’emmarquen en les 
50es Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya amb 
l’actuació d’un grup de dansa 
folklòrica “Detelini” vingut des 
de Bulgària.
La jornada va començar a les 
sis de la tarda al Centre Cultu-
ral d’Espoia amb un acte de re-
buda al grup internacional de 
Bulgària “Detelini”, a continu-
ació va tenir lloc una cercavila 

amb el grup convidat i l’acom-
panyament dels Gegants, el 
Grup de Caramelles de Vilano-
va d’Espoia i l‘Esbart Dansaire 
de Capellades. A les set de la 
tarda, a l’escola Torrescassan 
va ser el moment de l’actuació 
del grup “Detelini”. L’espectacle 
va ocasionar una fusió entre la 
cultura catalana i la búlgara ja 
que, els grups locals i el convi-
dat de Bulgària van compartir 
escenari en diferents moments.
L’actuació s’emmarca en la 
50es Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya 
que porten com a lema “Les 
danses dels pobles, pel nostre 

La Torre de Claramunt acull les 50es Jornades Internacionals 
Folklòriques de Catalunya amb una actuació d’un grup de Bulgària

poble” i que tenen al cartell la 
participació de grups folklò-
rics de diferents cultures del 
món, vinguts de Brasil, Bulgà-
ria, Kenya, Romania i Mèxic. 
L’objectiu del festival és la co-
hesió entre els pobles del món 
mitjançant una de les expres-
sions més representatives de la 
cultura popular, la dansa.
El conjunt de dansa popular 
“Detelini” es va establir a Pa-

vel Banya, Bulgària el 1989 de 
la mà de Nedka i Kolio Ka-
vrakov. Des de llavors el con-
junt ha estat el centre del pa-
triotisme i del domini artístic 
búlgar. Actualment, el conjunt 
compta amb 120 intèrprets 
d’entre 5 i 28 anys, que canten 
i ballen un repertori molt ric 
i temperamental. El repertori 
està format per danses de totes 
les sis regions etnogrà�ques de 

Bulgària, però principalment 
de la regió etnogrà�ca de Trà-
cia. 
Jaume Riba, alcalde del muni-
cipi, es mostrava molt content 
de formar part del festival i 
poder acollir a artistes vinguts 
d’un país tan llunyà “el ball és 
una forma artística que ens 
permet conèixer altres cultures 
i aquesta és una gran oportu-
nitat per a nosaltres”. 
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PIERA · LA VEU 

DIVENDRES, 9 DE SETEMBRE

- Al Gall Mullat
Espectacle infantil amb el 
grup Xiula
- A les 19 h, des de l’Av. Car-
retera d’Igualada (davant del 
Play Cafè) �ns a la pl. del Peix
Correbars’22
- A les 21 h, a la plaça del Peix
Actuacions de grups pierencs:
Ow Farran (versions), Par-
simoonians (sk’n reggae) i 
GIVE (versions en acústic)
- A les 23 h, al carrer Copèr-
nic (Polígon Industrial)

Devotion Festival. Amb els 
discjòqueis Marsal Ventura, 
Miquel del Pozo, Jose Fariña 
t Jofre Soteras per seguir ce-
lebrant els 10 anys del Devo-
tion Festival

DISSABTE 10 DE SETEMBRE
- Al Gall Mullat
Sevillanes
Amb la participació de Soles 
de Andalucía, El Amanecer 
de Piera i Destellos de Anda-
lucía
- A les 13 h, al Gall Mullat
Concert vermut amb La Ha-
bitación Prohibida (versions 
de rumba)

- A les 17.30 h, al Gall Mullat
Festa del Pubillatge. I acte de 
proclamació dels nous repre-
sentants de Piera 2022
- A les 19 h, des del Gall Mu-
llat �ns a la plaça del Peix
Cercavila de Festa Major
Amb la participació dels 
Amics del Pubillatge, Eixerits 
Geganters de la Vila de Piera i
Colla Gegantera de Collbató 
Celebració del 25è aniversari 
dels Falcons de Piera troba-
da de colles de construccions 
humanes 
- A les 22 h, des de la plaça del 
Peix �ns al Gall Mullat
Correfoc. Amb la participa-
ció dels Diables de Piera, la 
Colla
Infantil dels Diables de Piera i 
la Tita i el Fumat
- A les 23 h, al Gall Mullat
Concert amb Mosaic Grup 
emergent nascut durant el 
con�nament
- A les 00.30 h, al Gall Mullat
Concert amb Buhos. Rock i 
mestissatge amb in�uències 
del reggae i l’ska

DIUMENGE 11 DE SETEMBRE
DIADA DE CATALUNYA

Totes les activitats de la Diada
es fan al Gall Mullat
- A les 10 h

Piera celebra la seva Festa Major i la Diada Nacional de Catalunya

PIERA · LA VEU 

Tot està preparat per aco-
llir la celebració de la 
quaranta-sisena edició 

del Concurs de Teatre Ama-
teur Vila de Piera, amb la par-
ticipació de nou companyies 
teatrals arribades de diversos 
punts del territori català.
El concurs començarà l’1 
d’octubre i conclourà el 26 de 
novembre i comptarà amb 
actuacions tots els dissabtes 
d’aquests dos mesos en sessi-
ons de tarda al Teatre Foment. 
El grup de teatre «El Centru» 
de Canet de Mar serà l’encar-
regat d’encetar la programació 
amb la representació de «La 
reina de bellesa de Leenane».
Durant les següents setmanes, 
la ciutadania podrà gaudir 
amb l’elenc del «Cassanenc», 
vingut de Cassà de la Selva, 
que interpretarà la peça «Mort 
accidental d’un anarquista»; la 
companyia «Teaiatre» de Teià, 

amb «Una jornada particu-
lar»; el grup «Punt i Seguit» 
de Terrassa amb «La Mone-
da» i una mostra de l’obra 
«Com testos a les olles», per 
part del grup de teatre «Cul» 
de Sant Vicenç de Castellet.
La programació s’estendrà 
també durant tot el mes de 
novembre, el qual començarà 
amb la interpretació de «La 
casa de Bernarda Alba» per 
part de les actrius i els actors 
del grup de teatre «La K-ma-
ma» de Calafell. La següent 
setmana, els «Carlins» de 
Manresa pujaran a l’escenari 
per oferir «Play Strindberg», 
mentre «Qollunaka Teatre» 
de Terrassa ho farà el següent 
dissabte amb «La taverna de 
la Rosita». El grup de teatre 
«Tàndem» de Santa Perpètua 
de Mogoda interpretarà l’obra 
«Un cop l’any» i tancarà l’edi-
ció d’enguany del Concurs de 
Teatre Amateur. 

Es publica la programació 
del 46è Concurs de Teatre 
Amateur Vila de Piera

Missa de la Diada
- A les 11.30 h
Acte d’homenatge a Rafael 
Casanova. Hissada de la ban-
dera i Himne dels Segadors 
amb la participació de la BOP 
de l’Aula Municipal de Músi-
ca, Pubillatge de Piera i Fal-
cons de Piera. Ofrena �oral i 
lectura del manifest
•Acte institucional obert a la 
participació de tothom
- A continuació,
Concert-vermut amb Héctor 
Floría Trio (Jazz)
- A les 14 h
Dinar de germanor. Amb 
paella i postres de la diada.

PIERA · LA VEU 

L’alumnat d’educació 
infantil i primària ha 
tornat avui a les aules 

prescindint de les mascare-
tes, distàncies de seguretat i 
entrades esglaonades que han 
caracteritzat els dos darrers 
anys escolars. En el cas de 
l’Educació Secundària Obli-
gatòria (ESO), el batxillerat 
i la formació professional, el 
curs començarà el pròxim 7 
de setembre.
A banda d’avançar la data 
d’inici de curs, la Generalitat 
de Catalunya també ha im-
plantat la jornada intensiva 
durant el mes de setembre 
a les escoles i instituts i, en 
aquest marc, els centres edu-
catius ofereixen activitats de 
lleure gratuïtes en horari de 
tarda.
El nostre municipi, el retorn 
escolar s’ha produït amb 
normalitat a tots els centres 
educatius del municipi, amb 
nervis i alegria pels retroba-
ments després de les vacan-
ces d’estiu. Per altra banda, 

l’oferta s’ha vist incrementada 
amb una nova línia del cicle 
formatiu de grau mitjà de sis-
temes microinformàtics i xar-
xes. Aquests estudis passen a 
tenir dos grups classe a pri-
mer, donada la forta deman-
da dels alumnes i del mercat 
laboral.
També a partir d’enguany el 

Comença un nou curs escolar

P2 és gratuït a les escoles bres-
sol públiques amb l’objectiu 
d’estendre la gratuïtat a l’esco-
larització de tots els infants de 
zero a tres anys a les escoles 
bressol públiques. Aquest fet 
ha comportat l’ocupació ple-
na de places de l’escola bressol 
municipal El Gall Mullat per 
aquesta franja d’edat. 

Venda de tiquets de paella 
i postres al Casal de Joves i 
Grans
Preu: 3 euros
- Després de dinar,
Bingo popular
- A les 18 h
Ballada de sardanes. Amb 
la Cobla Sant Jordi Ciutat de 
Barcelona.
- A les 20 h
Havaneres. Amb el grup Bar-
ca de Mitjana. Hi haurà rom 
cremat per als assistents
- A les 22 h
Espectacle piromusical i 
cloenda dels actes de la Festa 
Major 2022 



CAPELLADES · LA VEU 

Aquesta setmana ha 
començat l’obra de re-
habilitació del centre 

de la vila, per la part baixa 
del carrer d’Oló en direcció a 
Casa Bas. Aquests treballs te-
nen una important afectació 
en el trànsit de vehicles, que 
no podran passar ni estacio-
nar a partir del carrer 11 de 
setembre.
La plaça Sant Jaume és on ara 
hi ha les màquines de l’obra, 
executada per Construccions 
Galan SL després de l’adjudi-
cació que es va fer en la dar-
rera sessió plenària. 
S’ha començat foradant des 
de la plaça Sant Jaume cap a 
Casa Bas i després se seguirà 
pel carrer d’Oló �ns arribar al 

Passeig Miquel i Mas.
Aquesta és la primera fase i 
s’espera estigui acabada en un 
parell de mesos. Seguidament 
es continuarà treballant per 
la plaça Sant Jaume i tots els 
seus carrers adjacents: Magi-
na Carme, Canaleta i 11 de 
Setembre, durant un parell 
mes de mesos.
Mentre s’hi estigui treballant 
es veu també afectat el servei 
de recollida porta a porta ja 
que no hi pot accedir el ca-
mió de recollida. Per això s’ha 
habilitat dos punts especials, 
on es concentren els cubells.
Recordem que l’execució 
d’aquest projecte es va fer 
primer per una altra empresa 
que després d’un temps va 
decidir retirar-se i renunciar 
a l’obra.  

Ha començat la 
remodelació del centre 
històric de CapelladesCAPELLADES · LA VEU 

El diumenge 11 de se-
tembre es la Diada Na-
cional de Catalunya. A 

Capellades se celebrarà amb 
els actes habituals: Pujant a 
Miramar a enlairar la Senyera 
i amb l’acte institucional als 
Jardins de Mossèn Pere Ribot.
Així a les 8 del mati es farà 
a la plaça Verdaguer la con-
centració de les persones que 
vulguin pujar caminant a Mi-
ramar.
Seguidament, a les 11, als Jar-
dins del Capelló es farà l’hissat 
de la senyera amb els regidors 
de la corporació municipal, 
mentre la Cobla Catània in-

terpreta el Cant de la Senye-
ra. Seguidament l’alcalde de 
Capellades, farà el parlament 
institucional, encara davant el 
pal masteler.

Tot a punt per celebrar la Diada Nacional 
de Catalunya

En acabar, ja dins la porxada 
dels jardins del Capelló, hi 
haurà un concert amb la Co-
bla Catània amb coca i mosca-
tell per al públic. 

CAPELLADES · LA VEU 

Aquest mes d’agost s’ha 
fet una segona edi-
ció de les passejades 

nocturnes per la Cinglera del 
Capelló iluminada.
Igual que l’any passat aquesta 
proposta ha tingut molt bona 
acollida i s’ha esgotat totes 
les places previstes. Per això 
s’ha decidit ampliar la visita 
dues setmanes més, els dies 
9, 10, 16 i 17 de setembre, 
també amb 3 grups diferents 
a les 21.30, 221.15 i 23 hores.

Es tracta d’una visita comen-
tada d’uns 45 minuts, amb 
grups de 25 persones. S’hi 
accedeix per la Ronda del 

S’amplien les visites nocturnes 
per la Cinglera del Capelló

Capelló amb el carrer Divi-
na Pastora. S’ha de comprar 
l’entrada anticipada a entra-
polis.com. 

CAPELLADES · LA VEU 

Del 12 al 29 de setembre 
s’obren les inscripci-
ons per a les activitats 

que s’organitzen des de Cal 
Ponet.
Aquest proper curs es repetirà 
les activitats habituals com el 
taller de memòria, les noves 
tecnologies o la gimnàstica, 
però també hi ha la previsió 
d’oferir-ne de noves.
Tothom qui hi estigui interes-
sat pot adreçar-se al mateix 
casal els dilluns, dimecres i di-
jous de 4 a 7 de la tarda.
Aquest proper curs es prova-
rà d’ampliar l’oferta de cursos, 
però caldrà que hi hagi un mí-
nim de persones apuntades. 

Inscripcions obertes 
per a les activitats 
de Cal Ponet

ES LLOGA LOCAL CÈNTRIC
PER OFICINES

Zona c/ Sant Magí d’Igualada de 70m2

Inclou: 
-Calefacció

-Neteja 
-Wi�

Disposa:
-Llum Natural

-WC
-Sostres alts

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

Preu mensual lloguer 200€ 

Tracte directe. Interessat trucar al: 696 233 803
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S. MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

Sant Martí de Tous ha cele-
brat aquest passat cap de 
setmana una nova edició 

de la seva Festa Major d’Estiu. 
Els dies 2, 3 i 4 de setembre el 
poble s’ha omplert de diverses 
activitats pensades per al gau-
di de tots els públics, com ara 
el campionat de futbol, el tor-
neig de ping-pong, concerts, 
una matinal de jocs infantils, 
un sopar popular i un vitast.
Un any més, la comissió dels 
50 anys i l’Ajuntament han or-
ganitzat la festa major petita 
de Tous seguint la tradició. La 
festa es va encetar el divendres 
2 de setembre amb el primer 
torneig de Futbol-7, organit-
zat per la UE Tous, el qual va 
comptar amb una gran parti-
cipació de totes les generaci-
ons. L’acte va tenir lloc al nou 
camp municipal d’esports que 
Tous va inaugurar aquest estiu 
coincidint amb què l’Ajunta-
ment culminava la transfor-
mació de la zona esportiva del 
municipi. La mateixa zona que 
va ser l’encarregada d’acollir el 
mític sopar popular, de la mà 
del Xiri i el qual va comptar 
amb unes 80 persones.
Dissabte, Tous es va desper-
tar amb una matinal plena de 
jocs infantils, una gimcana 
adreçada a infants d’entre 3 i 
6 anys pels carrers i carrerons 
del poble. Aquest acte va estar 

organitzat per l’Associació de 
Veïns del Serral. La Casa del 
Teatre Nu també va tenir el 
seu acte, representant l’obra de 
teatre i dansa “Blink Màgic”. 
Aquesta va comptar amb tres 
passis, el dissabte i el diumen-
ge. Durant el matí, els infants 
i joves també van tenir el seu 
acte. Van participar al ‘Tous 
Got Talent’, el qual va comptar 
amb un sorteig d’un magní�c 
DRON. Al migdia, els veïns i 
veïnes de Tous van poder gau-
dir de la inauguració de l’ex-
posició “20 anys d’Amics” a la 
Sala Camil Riba, la qual recull 
els darrers vint anys de vida de 
l’entitat els Amics de Tous.
Al vespre els vins de Mas Vi-
cenç i unes tapes casolanes de-
licioses van ser el plat estrella 
pels touencs i touenques, que 

Tous celebra amb èxit una nova edició de la seva
Festa Major d’Estiu

van poder gaudir d’un vitast, 
que tot i l’amenaça de mal 
temps es va poder celebrar, 
sent tot un èxit. Mentrestant, 
els assistents van poder escol-
tar bona música de la mà de 
Shushu González. Aquest acte 
va estar organitzat per la Co-
missió de l’Agermanamenta la 
nit, es va poder celebrar una 
nova edició del cicle Tous Sons 
d’Estiu amb un doble concert 
a càrrec del grup de percussió 
“Maracumbé” i de músiques 
urbanes amb diferents artistes 
locals i diferents estils.
El diumenge va ser l’últim dia 
de la Festa Major d’Estiu, però 
el dia també va estar omplert 
d’actes. De bon matí, des de 
la plaça de Fàtima va sortir la 
passejada botànica, a càrrec 
de Mercè Cartanyà i a mig 

S. MARTÍ DE TOUS · LA VEU 

Sant Martí de Tous acollirà 
aquest dimarts, 13 de se-
tembre, la presentació del 

llibre “Ubuntu: La República 
del bé comú” (Angle Editorial), 
de Raül Romeva, vicesecretari 
general de Prospectiva i Agen-
da 2030 d’ERC. L’acte tindrà 
lloc a les 19:30 hores al Casal 
de Tous, al Carrer de la Indus-
tria, 3 
L’obra, que va ser l’obra gua-
nyadora del Premi d’Assaig Irla 
2020, convida el lector a pen-
sar quin futur es vol per Cata-
lunya. En el pròleg, el president 
d’ERC Oriol Junqueras avança 
què és ubuntu: “Em reconec en 
la mesura que et reconec a tu. 
La teva felicitat és la nostra. No 
té a veure amb tu o amb mi, té a 
veure amb nosaltres. Només si 
ens veiem com a part integrant 
d’un ecosistema més ampli i 
complex podrem existir, ser”. 
Junqueras també indica que 
“una mirada ubuntu ens aboca 
a començar per petits canvis al 
nostre entorn que formin part 
d’una autèntica revolució glo-
bal. 
A més, afegeix que en l’obra de 
Romeva “no hi trobareu passat 
sinó futur” i que l’obra “no par-
la d’allò que s’ha fet sinó de per 
què ho hem fet, i sobretot per 
què continuem endavant”. 

Raül Romeva 
presenta el seu 
llibre a Sant Martí 
de Tousmatí es va celebrar  el campi-

onat de ping-pong, amb tres 
categories i 34 participants en 
total. Al migdia, va ser el torn 
de la Trobada �llolenca gau-
dint d’un magní�c arròs entre 
més de 140 començals.
A la tarda, es va disputar el 
tradicional trofeu de FME de 
futbol amb un triangular entre 
la UE Tous, el CF Montbui i la 
SE Ateneu Igualadí. Els tres 
participants van endur-se un 
trofeu commemoratiu, però 
l’equip guanyador va ser pels 
am�trions. Després d’aquest 
triangular, es va fer la � de fes-
ta a la piscina amb una festa 
holly, per acomiadar l’estiu.
Tots els actes de la Festa 
Major d’Estiu 2022 de Tous 
estan organitzats per l’Ajun-
tament, la comissió 50tous, 
l’AV del Serral i l’AV de Fillol, 
en col·laboració amb altres 
colles i entitats del municipi. 
El consistori recorda el seu 
compromís amb la cultura i 
la festa segura.
El primer tinent d’alcalde i 
regidor de cultura i festes, 
Pau Mir, fa un balanç posi-
tiu i comenta “un any més 
la FME demostra la implica-
ció de les colles i entitats del 
poble per passar un cap de 
setmana fantàstic, que tam-
bé serveix de retrobament i 
tancament de l’estiu, moltes 
gràcies a tothom qui ha col-
laborat i participat”.

raddiioiigualladda.cat

JA HIJA HI
TORNEMTORNEM

A SER!A SER!
A Q U E S T D I L L U N S , 1 2 D E S E T E M B R E ,A Q U E S T D I L L U N S , 1 2 D E S E T E M B R E ,
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S. M. SESGUEIOLES · LA VEU 

Del 19 al 22 d’agost, Sant 
Martí Sesgueioles va 
viure la seva festa ma-

jor, en el seu format habitual, 
i amb un munt de novetats, 
després de les restriccions dels 
últims anys.
Divendres es va fer el tradici-
onal concurs de dibuix, i acte 
seguit el repic de campanes. 
Com a novetat, enguany el 
sopar popular i bingo va ser 
organitzat per l’AFA Font de 
l’Anoia, qui es va implicar ac-
tivament amb la festa major.
Una de les grans novetats d’en-
guany va ser la baixada d’an-
dròmines, que va tenir lloc 
el mateix dissabte 20 al matí. 
Una activitat molt ben rebuda, 
que va acollir grans enginys i 
una molt bona participació.
La tarda de dissabte va ser torn 
per la tradició, amb la cercavi-
la dels nous gegants de Sant 
Martí Sesgueioles, acompa-
nyats dels vells i dels de Calaf, 

amb la música de la xaranga 
HoPeta Street Band. A l’ar-
ribada va tenir lloc el pregó, 
que enguany va ser a càrrec 
de l’alcaldessa Rosa Narbona, 
i la presentació de l’hereu i la 
pubilla de Sant Martí Sesguei-
oles.
Durant el vespre de dissabte 
es va celebrar una de les ac-
tivitats destacades d’aquesta 
edició, que va ser la recu-
peració de l’escala en Hi-Fi. 
L’espectacle va rebre una gran 
participació i va sorprendre a 
tothom qui en va formar part. 
A la nit, l’actuació de Kara-
oke’s Band i de Dj Campà va 
posar � als actes de dissabte, 
amb molta música i entrete-
niment.
El diumenge de festa major 
va comptar amb diferents 
propostes de ball, des de sar-
danes �ns a ball d’orquestra; i 
�nalment dilluns es va poder 
gaudir de l’actuació del nou 
grup de música de proximi-
tat, el trio El Gaig Daurat. 

Sant Martí Sesgueioles va 
viure una gran Festa Major

ARGENÇOLA · LA VEU 

DiEl pròxim 9 i 10 de 
setembre, a Clariana 
(Argençola), se cele-

brarà l’Embosca’t Festival, un 
festival on podràs gaudir de 
propostes musicals singulars 
al mig del bosc, allà on la mú-
sica i la natura s’embranquen. 
Degut a l’alt risc d’incendi, 
aquest juliol es va haver de 
posposar el festival i aquest 
cap de setmana reprèn la seva 
activitat. El cartell d’aquest 
any comptarà amb bandes 

com Mazoni, Mishima, Anna 
Andreu i Ferran Palau, artistes 
que gràcies a la seva música i 
lletres són capaços de fer-nos 
ballar l’ànima. Vine a gaudir 
de dues nits d’estiu on tam-
bé comptarem amb servei de 
barra: begudes fresques i com-
binats, juntament amb una 
bonica oferta gastronòmica.. 
L’obertura de portes serà a les 
20:00h de la tarda i les actuaci-
ons començaran a partir de les 
21:30h. L’aforament és limi-
tat i les entrades anticipades. 
+info: emboscatfestival.cat. 

Torna l’Embosca’t Festival a Argençola

LA TORRE DE C. · LA VEU 

L’Ajuntament de la Torre 
de Claramunt va tancar 
la setmana passada tots 

els projectes  aprovats dins 
dels pressupostos partici-
patius del 2022, amb la col-
locació dels elements de la 
segona fase de remodelació 
del parc del Mil·lenni/Pati 
de l’Escola La Torre. Aquest 
va ser un dels dos projectes 
que van aconseguir més vots, 
juntament amb l’habilitació 
d’un local per als joves, i als 
quals s’han destinat 35.000 
euros dels pressupostos mu-
nicipals.
La proposta de la segona fase 
del Parc del Mil·lenni/Pati de 
l’escola La Torre consistia en 
col·locar-hi una estructura 
de fusta que disposa de case-
ta amb tobogan, rocòdrom i 
zona de refugi amb bancs per 
a infants de 3 a 12 anys. Al 

costat s’hi ha instal·lat un tipi 
per als més petits i unes tau-
les de pícnic. Seguint la pro-
posta, també s’hi han afegit 
altres elements per fomentar 
la biodiversitat del parc, com 
la col·locació de caixes niu 
per a ocells i hotels d’insectes.
Respecte a l’altra proposta 
aprovada, durant els actes de 

La Torre completa la remodelació del 
parc del Mil·lenni, aprovat pels 
Pressupostos Participatius

la Festa Major al juny l’Ajun-
tament ja va inaugurar el lo-
cal de la gent jove, que està 
situat al centre social Sant 
Joan Baptista, i que té el ma-
teix horari que aquest. Des de 
l’Ajuntament ja treballen per 
preparar el procés dels pres-
supostos participatius 2022-
23, que seran els quarts. 

Fruites i verdures

c/Sant Josep, 71 · Igualada (BCN)

93 805 58 44
618 41 54 70

@fruiteriaandreuserra
FruiteriaAndreuSerra

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

assessoria@ceosl.cat

FISCAL
COMPTABLE

LABORAL/ASSEGURANCES SOCIALS
MERCANTIL
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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
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C/ del Retir, 40
08700 Igualada

publicitat@veuanoia.cat

Per publicitat a
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senagua@senagua.cat

www.senagua.cat
POUS i MINES
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Calaf celebra cinc dies de Festa Major gaudint d’una trentena d’actes
CALAF · LA VEU 

Calaf ha celebrat la seva 
Festa Major de l’1 al 
5 de setembre. Prè-

viament, però, també es van 
programar altres activitats per 
tal de no atapeir l’agenda dels 
dies o�cials i poder garantir a 
la ciutadania assistir a gairebé 
tots els actes sense superpo-
sar-los. Aquest va ser el cas del 
concert de country i de l’acte 
homenatge a Maria Àngels Pu-
jol, La practicanta, que va om-
plir de gom a gom el Casino de 
Calaf amb la presentació d’un 
llibre autobiogrà�c i l’exhibició 
del vídeo de l’entrevista que li 
va fer Televisió de Calaf quan 
es va jubilar.
El dijous 1 de setembre al ves-
pre va tenir lloc el pregó. L’al-
calde, Jordi Badia, va explicar 
que la Festa Major d’enguany 
recuperava el model habitu-
al i que mereixia Calaf, ja no 
només pel catàleg d’actuacions 
sinó per la seva essència i es-
perit de garantir espais per tro-
bar-se i donar-se l’oportunitat 
de reconeixes com a vilatans. 
En aquest sentit, va dedicar un 

agraïment a l’equip de govern i 
al personal de l’Ajuntament per 
tirar-la endavant i, en segon 
lloc, va fer-ho a les entitats del 
poble: “La Festa Major no seria 
possible sense les entitats, que 
vol dir les persones que hi tre-
ballen de manera desinteressa-
da, però és que tampoc tindria 
sentit. És a través d’elles que 
ens organitzem com a col·lec-
tiu i canalitzem els nostres 
interessos individuals”, va des-
tacar.
Enguany, el Pregó va ser a 
dues veus entre dues perso-
nes de referència: Neus Quer 
i Antonio Mestres, quins han 
posat i posen al servei de la 
vila el seu talent, va destacar 
l’alcalde. Amb clau d’humor i 
tocs teatrals la Neus i l’Anto-
nio van anar desgranant que 
és i que ha estat per ells la Fes-
ta Major de Calaf i els canvis 
que ha viscut al llarg dels anys.
Al llarg dels cinc dies, la Fes-
ta Major de Calaf ha comptat 
amb més de trenta activitats, 
de les quals, moltes organit-
zades per les mateixes entitats 
com: les sardanes a la fresca; 
les barraques amb el sopar 

popular, la festa dels 80 i 90 i 
els disc joqueis locals; els tor-
nejos esportius de botifarra, 
tenis, escacs o futbol; la cursa 
de lokus; el teatre; la ballada 
de la metredansa; el correfoc; 
la cercavila, etc.
D’altra banda, la programació 
dels concerts i balls ha comp-
tat amb algunes de les propos-
tes musicals més valorades del 
moment com el concert de 
Natxo Tarrés & �e Wireless 
divendres nit o Doctor Prats 
dissabte; alguns grans clàssics 
com l’espectacle “Big Chicken” 
de Xiula pels més menuts; les 
sardanes amb la Cobla Juvenil 
Ciutat de Solsona o els balls 
amb l’Orquestra Selvatana.
Al llarg de les nits de Festa 
Major es va habilitar un Punt 
Lila un servei d’informació i 
acompanyament per a la pre-
venció i detecció de situacions 
de violència masclista.
A més, entre les propostes ar-
tístiques cal destacar tres expo-
sicions: de ceràmica a càrrec de 
les germanes Prat, de pintura 
“Absències” de Ramon Puigpe-
lat i també de pintura “Impres-
sions” de Marisol Franco. 
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REDACCIÓ · FUTBOL 

El CF Igualada s’ha pro-
clamat campió de l’His-
tòrics amb una golejada 

al Sant Cugat FC (1-4), de-
mostrant la seva superioritat 
durant tot el Torneig. Marina 
Salanova, amb un hat-trick, i 
Marcet van fer els gols de les 
de l’Anoia, tots ells a la prime-
ra part, mentre que Carlota va 
marcar el gol d’un digne Sant 
Cugat, de penal.
Les igualadines es van avan-
çar només començar el partit 
amb un gol d’estratègia en un 
corner. Marcet va realitzar un 
xut sec al balcó de l’àrea i va 
sorprendre la defensa vallesa-
na (0-1, m.6). A partir d’aquest 
moment va començar el reci-
tal de Marina Salanova, que 
va marcar tres gols de forma 
consecutiva en els minuts 13, 
24 i 36.
El Sant Cugat, que comptava 
amb diverses baixes per lesió, 
va tenir també alguna ocasió 
puntual, com una acció de 

Laura Sesé que va marxar fora 
per poc, però es va veure do-
minat per un millor to físic del 
conjunt de l’Anoia, que amb 
una Marina estel·lar va marxar 
al descans amb la �nal pràcti-
cament sentenciada (0-4).
A la segona meitat el Sant Cu-
gat, tot i la diferència al marca-
dor, no va pedre la cara al par-
tit en cap moment i va tractar 
de dominar més el joc al mig 
del camp. Carmen, amb un 
xut molt llunyà quasi sorprèn 
a Puig (m.64) .
Els canvis i l’entrada de juga-
dores de refresc van mantenir 

la intensitat del partit, i l’Igua-
lada, amb un resultat molt fa-
vorable va veure com el Sant 
Cugat se li acostava més. Al 
minut 72, Carlota va poder fer 
el gol de l’honor de penal, que 
va signi�car el de�nitiu 1-4.
El CF Igualada va poder alçar 
la copa de l’Històrics Femení, 
i la seva jugadora Marina es 
va proclamar MVP i màxima 
golejadora del torneig, amb 4 
gols, tres d’ells a la �nal, con-
tra un gran rival que en la seva 
primera participació a l’Histò-
rics es va quedar a les portes 
del títol. 

El CF Igualada guanya el Torneig dels 
Històrics amb una exhibició de Marina
1

4

SANT CUGAT FC

CF IGUALADA
vs.

JOSEP M. VIDAL · MOTOR 

Per camins de terra se-
garrencs es va disputar 
el Ral·li Cervera pun-

tuable pel Campionat de Ca-
talunya de Ral·lis de Terra a 
més d’altres campionats de 
promoció.
Un ral·li, aquest, que durant 
varies edicions va arribar a 
ser puntuable pel campionat 
estatal i en el que foren va-
ris els pilots i copilots parti-
cipants anoiencs amb bones 
classi�cacions.
I com no podia ser menys, 
en aquesta edició també hi 
va haver participació anoien-

ca formada pel pilot Miquel 
Pons de Santa Maria de Mi-
ralles copilotat per l’iguala-
dí Carles Planell amb Ford 
Focus 1.6 16V.
Pons i Planell van fer un gran 
ral·li que es va veure traduït 
en una sensacional cinquena 
posició absoluta, segons del 
grup N i segons de la classe 2.
Pràcticament no es podia 
treure més rendiment al seu 
cotxe davant cotxes de mol-
ta més potència. Fins i tot 
aconseguiren el tercer millor 
crono en el primer tram. Dos 
eren els trams de que consta-
va aquest ral·li que es repetien 
tres vegades cadascun d’ells.

Extraordinari Ral·li 
Cervera de Miquel Pons i 
Carles Planell

LLIGA CATALANA EBA
11/09/22 a les 18:30h 

MONBUS C.B. IGUALADA - IBERSOL C.B.TARRAGONA
T'esperem al Pavelló de Les Comes. Vine a gaudir del bàsquet.
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Doble ensopegada abans de l’inici de l’OK Lliga

L’Igualada HC Rigat va 
patir el cap de setmana 
passat dues derrotes en 

els dos últims partits abans de 
començar l’OK Lliga aquest 
diumenge a Reus. 
Mentre divendres perdia a 
Sant Cugat, dissabte ho feia a 
Arenys de Munt, en tots dos 
casos contra equips que aca-
ben de pujar a l’OKLliga 
A Arenys, l’inici del partit va 
ser clarament igualadí amb 
dues acciones de Nil Cervera i 
Uri Llenas que van ser refusa-
des pels pals i que podrien ha-
ver canviat el signe del partit.
En canvi l’Arenys, en la seva 
primera oportunitat clara va 
marcar l’1 a 0. Va ser el capi-
tà Aleix Domènech apro�tant 
una assistència de Marc. El gol 
va deixar tocats als igualadins 
i dos minuts més tard una 
targeta blava a Uri Llenas la 
va apro�tar l’Arenys per fer el 

2-0. Un càstig excessiu pel joc 
que es veia a la pista.
A partir d’aquí, precipitacions 
igualadines per voler entrar 
en el partit i un Arenys molt 
més intens i volent deixar clar 
que ha tornat a OKLliga per 
quedar-se. Els gols van anar 
caient, �ns al 4-0 amb el que 
es va arribar al descans.
A la segona part, Guillem Tor-
rents va aturar un penal que 
encara podria haver ampliat la 
ferida. Al minut 11 Bars va es-
curçar distàncies amb un xut 
llunyà que va entrar plorant 
sota el cos del porter local.
El mateix capità podria haver 
fet el segon amb una FD per 
les deu faltes de l’Arenys que 
no va encertar a marcar. Gui-
llem Torrents també va aturar 
una FD per blava a Yeste a fal-
ta de quatre minuts pel �nal.
Un cop recuperat el quart ju-
gador, un tir de Tety Vives 
des de mitja pista el va desvi-
ar Aleix Marimon davant del 
porter per col·locar el 5-2 de-
�nitiu. S’han acabat les proves. 
Diumenge comença l’hora de 
la veritat amb el primer partit 
a la pista del Reus Deportiu.

Sant Cugat i Igualada HC Ri-
gat van disputar divendres 
un partit molt igualat que no 
es va decidir �ns als últims 8 

minuts. Els arlequinats do-
minaven per 2 a 4 a l’inici de 
la 2a part però els locals van 
augmentar d’intensitat i es van 
emportar el partit.
El primer gol del partit el va 
fer l’ex-IHC, Pol Galbas en 
una contra. 29 segons després 
Roger Bars va empatar gràci-

es a una FD. Era una fase de 
partit de clara superioritat ar-
lequinada i fruit d’això va arri-
bar l’1 a 2 amb una contra de 
Bars i Marimon que va rema-
tar l’Aleix arribant de darrere.

Si entre els dos primers gols 
només havien passat 30 se-
gons, també entre els dos se-
gons només va transcórrer 
mig minut. Els locals van em-
patar gràcies a un tir de Galbas 
desviat per la defensa. L’Igua-
lada HC, però, estava jugant 
millor del que indicava el 

marcador i en els últims 3 
minuts es va fer justícia. En 
Mats Zilken va fer el seu pri-
mer gol com a “rigat” amb 
un tir potent al primer pal. 
L’IHC se n’anava al descans 
amb un 2 a 3 just (i segura-
ment massa ajustat).
Només sortir del vestidor 
l’Igualada va augmentar la 
diferència amb un gol de 
Bars (una jugada amb passi 
final a Llenas que va desvi-
ar la defensa del Sant Cugat 
dins de la pròpia porteria).
El 2 a 4 semblava una bona 
renda però va ser del tot in-
suficient. Els locals van fer 5 
gols en 10 minuts (3 d’ells a 
pilota aturada). Tot podria 
haver canviat si amb el 3 a 
4 (havia marcat Gilabert de 
penal) Riba hagués pogut 
transformar una FD. Això, 
combinat amb l’extarordi-
nària actuació de Guillem 
Torrents aturant la FD de 10 
faltes, podrien haver donat 
impuls als de Francesc Fer-
nàndez, però el Sant Cugat 
va passar a ser el dominador 
i va fer 3 gols més i es va em-
portar el partit. 

DIVENDRES, DERROTA A 
SANT CUGAT

5

2

CE ARENYS DE MUNT

IGUALADA HC RIGAT

REDACCIÓ · HOQUEI PATINS
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David Borràs i Montserrat Rocaginé, 
guanyadors del 9è Cross de Carme

L ’Igualada Femení Ho-
quei Club Patins va 
organitzar aquest pas-

sat diumenge al pavelló Les 
Comes la jornada de presen-
tació dels 10 equips federats 
que disputaran enguany les 
diferents lligues catalanes 
i espanyoles. A aquests 10 
equips cal afegir l’equip pro-
cedent de l’Escoleta OK Pati-
na i un conjunt 100% femení 
que competirà a la lliga mixt.
Van ser més de 10 hores del 
millor hoquei femení, amb la 
possibilitat de veure en acció 
als diferents equips de l’enti-
tat.
El moment protocol·lària-
ment més important de la 
jornada va ser la presentació 
dels equips; FEM11 ‘A’, FEM11 
´B’, FEM13 ´A´, FEM13 ‘B’, 
FEM15 ´A´, FEM15 ´B´, 
FEM17, Segona Catalana, 
Nacional Catalana i el primer 
equip, Igualada Femení Gru-
po Guzman, que militarà, per 
tercera temporada consecuti-
va i, sumant-ne un total de 
10 participacions, a l’OKLiga 
Femenina, enguany sota el 
patrocini d’Iberdrola.
L’acte de presentació va om-
plir d’autoritats la llotja de 
Les Comes, amb la presència 
de l’Alcalde d’Igualada, Marc 
Castells, i la de la vicepresi-
denta primera del Parlament 
de Catalunya, la igualadina 
Alba Vergés.
Durant l’acte de presenta-
ció, amb totes les jugadores, 
cos tècnic i delegats/des a 
pista, tant la capitana Pati 
Miret com el tècnic Carles 
Marín van prometre lluita 
i esforç per afrontar aques-

Dissabte passat a la tar-
da es va dur a terme la 
9a edició del Cross de 

Carme, conjuntament amb la 
1a edició de la Marxa “Carme 
ets Tu”, sobre l’itinerari mixt 
amb un 3% per asfalt i un 97% 
per camins forestals  d’uns 5 
km. aproximats,  amb sortida 
al c/Sant Jordi i arribada a la 
pista Poliesportiva de Carme,  
i que van comptar amb la par-
ticipació global d’unes 60 per-
sones entre ambdues proves. 
La darrera edició de la cursa 
es va dur a terme el 2003, re-
cuperant-se enguany amb la 
novetat de la caminada.
Els guanyadors absoluts del 
Cross foren l’atleta de Carme 
David Borràs - Independent - 
en masculins, amb 21’36”, i la 

igualadina del Club Atletisme 
Vilafranca,  Montserrat Roca-
giné,  1a femenina i 23a gene-
ral amb 32’05”. 
En masculins, era 2n Jordi 
Cruxent, amb 21’56”, seguit de 
Marcel Reymundi - Sta. Mar-
garida de Montbui - 3r amb  
22’28”, entrant 4t Albert Obiol 
amb 24’08”, i 5è i 2n atleta de 
Carme Joaquim Ortega amb 
25’00”.
En la general femenina, era 2a 
i 25a general Gemma Ventura 
- UEC Anoia Popular - amb 
32’33”, entrant 3a i 26a gene-
ral Ana Moreno amb 32’38”, 
4a i 27a general Eva Escolà, 
amb 32’44”  i 5a i 28a general 
Montse Sala, amb 32’57”.
Els premis als primers classi�-
cats de Carme foren per a Da-
vid Borràs i Marta Queralt. Es 
van lliurar també els diferents 

premis per categories.  La 1a 
Marxa de Carme ets Tu era no 
competitiva.           
L’acte de repartiment de Tro-
feus i guardons de la cursa, va 
comptar amb la participació 
de l’alcalde de Carme, Marc 
Sánchez, de l’organitzador i 
President de Carme ets Tu, 
Medir Ros, del fundador de la 
prova Jordi Plandolit, i del que 
era alcalde en l’època d’inici de 
la cursa, Joan Hernán.
Les proves eren organitzades 
per l’Ajuntament de Carme 
i l’Associació Carme ets Tu, 
amb el patrocini de Mul-
tident, Servisimó, Super-
mercat Dia de La Torre de 
Claramunt i Peixos Dueñas, i 
amb la col·laboració del Club 
Atlètic Igualada, de Salvador 
Fusté i de diverses firmes co-
mercials. 

REDACCIÓ · ATLETISME 

ta nova temporada, i també 
van apro�tar la presència de 
les autoritats per reivindicar 
poder treballar en les millors 
condicions d’horaris i usos 
de pista i vestidors possible, 
i tenir el reconeixement ne-
cessari per a un equip que 
durant la passada temporada 
va aconseguir ser el més ben 
classi�cat en esports d’equip, 
en màxima categoria estatal, 
de la ciutat.

DERROTA EN EL 
PRIMER AMISTÓS DE LA 
PRETEMPORADA
El primer equip de l’Iguala-
da Femení Grupo Guzman 
va disputar el partit de pre-
sentació a Les Comes davant 
el Club Patí Voltregà. Derro-
ta de les igualadines per 2-4 
en un matx on el tècnic Car-
les Marín va donar minuts 
a totes les jugadores, on les 
dues porteres Laia Navarrete 
i Carla Batlle es van repartir 
els minuts de joc i on la ve-
locitat i fluïdesa de les oso-
nenques va sorprendre a un 
equip igualadí que té molta 
feina per fer encara. Els gols 
de les igualadines en aquest 
matx van ser assolits per Pati 
Miret a la primera meitat 
i per Aida Mas a la segona. 
Cal remarcar l’estrena amb 
el primer equip igualadí de 
Mar Bricollé, jove jugadora 
que procedeix del Cerda-
nyola CH. 

L’Igualada Femení HCP 
presenta els 12 equips 
d’aquesta temporada

En el partit amistós de 
pretemporada l’equip 
d’OK Lliga va caure 

contra el CP Voltregà

REDACCIÓ · HOQUEI PATINS 
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El passat cap de setmana 
del 3 i 4 de setembre es 
va celebrar a la localitat 

navarresa d’Azagra el III Me-
morial Pablo Ariza de marxa 
nòrdica, que enguany ha estat 
la segona prova de la Copa 
d’Espanya de marxa nòrdica 
de les diferents categories.
Quatre components del grup 
de competició de marxa nòr-
dica de la UECANOIA s’hi 
van desplaçar per partici-
par-hi: Gemma Robert, Yo-
landa Vera, Fina Esteban i Jo-
sep Anton Ropero.
El recorregut de 9,6km pràc-
ticament pla però amb molta 
pedra petita, un dia assole-
llat amb força calor a la part 

final de la prova,  juntament 
el fort ritme agafat des de 
l’inici, van fer una bona se-
lecció de participants amb 
opcions a podi.
Els esportistes de la UE-
CANOIA, Gemma Robert 
i Josep Anton Ropero, van 
aconseguir  entrar en prime-
ra posició a les seves catego-
ries, i uns també meritoris 

7è i 8è llocs de la Yolanda 
Vera i de la Fina Esteban. La 
gran participació a la prova 
va dibuixar una llarga serp 
multicolor de marxaires. 
Aquest resultat reafirma 
els inicis de la modalitat de 
marxa nòrdica en competi-
ció i esperona als usuaris/es 
a participar. Un inici de tem-
porada amb molta marxa. 

La UECANOIA, a la Copa d’Espanya 
de marxa nòrdica
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CULTURA C/del Retir, 27 - Igualada
Tel. 93 803 05 86

www.rendaurbana.cat
Espai patrocinat per

TEATRE · LA VEU 

Una vintena de propos-
tes per a tot tipus de 
públics i de diversos 

gèneres (teatre, poesia, músi-
ca, màgia, musical...) confor-
men la programació del Teatre 
Municipal l’Ateneu del segon 
semestre de 2020. Per facili-
tar l’anada al teatre, a partir 
del 5 de setembre, el Departa-
ment de Promoció Cultural de 
l’Ajuntament d’Igualada posa a 
la venda tres modalitats d’abo-
naments que compten amb 
una entrada de regal per al 
concert de presentació del nou 
disc de Red Pèrill:
- 5 + 1 de regal: per 60 € (12 € 
cada espectacle)
- 6 + 1 de regal: per 72 € (12 € 
cada espectacle)
- 7 + 1 de regal: per 84 € (12 € 
cada espectacle).
El diumenge 18 de setembre, 
a les 6 de la tarda, s’inicia la 
temporada estable. Joel Joan i 
Hèctor Claramunt han escrit a 
quatre mans El gran comediant, 
una mirada àcida al món dels 
artistes. Una història d’èxits i 
fracassos, egos, enveges i riva-
litats entre dos amics: un actor 
famós i diví i un altre que és a 
punt de tirar la tovallola.
Joan Pera és l’amo i cuiner de 
La perdiueta Eixerida a Master 
Xof, un monòleg que apro�ta 
les dots còmiques de l’actor per 
parlar de la jubilació i les ga-
nes de continuar essent útil. La 
funció serà el dissabte 1 d’octu-
bre, a les 6 de la tarda.
Amb el programa El llop, Àn-
gel Llàcer, reivindicava a TV3 
la importància del teatre ama-
teur a Catalunya. Ara els actors 
i actrius protagonistes repre-
senten Terra Baixa, d’Àngel 
Guimerà. Arriba a l’Ateneu el 
diumenge 16 d’octubre, a les 6 
de la tarda.
L’oreneta de Guillem Clua és 
una obra sobre el dolor, la cul-
pa i la incomunicació protago-
nitzada per Emma Vilarasau i 
Dafnis Balduz i dirigida pel ca-
lafí Josep M. Mestres que està 
nominat als Premis Teatre Bar-
celona a les categories de millor 
espectacle, millor interpretació 
i millor text. Ens parlarà de la 
pèrdua, l’empatia i la resiliència 
el diumenge 30 d’octubre, a les 
6 de la tarda.
El diumenge 6 de novembre, 

a les 6 de la tarda és repre-
sentarà una de les obres més 
guardonades de la temporada 
passada. De què parlem mentre 
no parlem de tota aquesta mer-
da és una sàtira brillant sobre 
l’emergència climàtica posada 
en escena per la companyia La 
Calòrica. L’espectacle ha rebut 
nombrosos premis.
Jordi Vidal es posa a la pell de 
Guillermina Motta a Guiller-
motta, un espectacle musical 
deliciós que reviu melodies i 
cançons com la popular Reme-
na nena, però també d’altres, 
com Lily o Pantera. Els espec-
tadors en podran gaudir el diu-
menge 11 de desembre, a les 6 
de la tarda.
La música estarà representada 
per Un país (en miniatura) a 
la motxilla de Red Pèrill, alter 
ego de Marc Mateu, que ens 
ensenya una nova faceta musi-
cal molt d’acord amb el temps 
que vivim. En aquesta ocasió 
el músic igualadí s’acompanya 
d’una nova formació amb sons 
més jazzístics que es podran 
escoltar el divendres 14 d’octu-
bre, a les 8 del vespre.
El 27 de novembre, coincidint 
amb les Festes de Santa Cecília 
es farà un concert d’homenatge 
al mestre Joan Just Bertran en 
ocasió del 125è aniversari del 
naixement. Daniel Mestre Dal-
mau dirigirà una bona colla de 
músics, cantants i entitats mu-
sicals de la ciutat. Finalment el 
divendres 30 de desembre, a les 
8 del vespre, l’Orquestra Ter-
res de Marca oferirà la Gran 
gala de valsos i obertures amb 
músiques de Franz von Suppé, 
Jacques O�enbach i la família 
Strauss.

DE PELL SENSIBLE
Des del departament de Pro-

moció Cultural es recupera el 
cicle de música i paraules De 
pell sensible, que va néixer 
amb la voluntat d’apropar la 
literatura i la poesia als ciuta-
dans i és per això que s’utilitza 
la música com a camí univer-
sal. S’enceta el divendres 23 
de setembre amb l’espectacle 
Amb ulls de dona. Una visió li-
terària i femenina de la histò-
ria de Catalunya interpretada 
per Marta Millà acompanya-
da pels músics de Medievalia 
Camerata. Amb obres d’Er-
messenda, Domna Agnès 
d’Esquerrer i d’Olzinelles, Pau 
Castell, Agustí Espriu, Dolors 
Montserdà, Mercè Rodoreda, 
Federica Montseny o Maria 
del Mar Bonet.

Esgarrapant la nit... Poesia en 
femení és una proposta del mú-
sic Eduard Iniesta i David Ale-
gret per al vespre de 28 d’octu-
bre. Es podran escoltar versos 
de la poeta Anna Dodas, lieds 
de Teresa Colom i obres de 
Rosa Leveroni, Maria Mercè 
Marçal i Sònia Moll.
La cloenda del cicle la faran 
l’actor Jordi Boixaderas i el 
músic Miquel Jordà, que pre-
sentaran Temps fràgils el 18 

de novembre. Un recorregut 
pels poemes més emotius de 
Miquel Desclot, Kirmen Uri-
be, Francesc Parcerisas, Josefa 
Contijoch, Emily Dickinson, 
Roc Casagran, i Joan Margarit, 
entre molts d’altres.
Tots els recitals seran al Teatre 
Municipal l’Ateneu a 2/4 de 8 
del vespre. Les entrades com-
prades de manera anticipada 
valdran 5 € i 7 €, el mateix dia 
del recital.

ESPECTACLES DE XARXA 
IGUALADA
El grup La Xarxa d’Igualada 
encetarà la seva programació 
d’espectacles per a tota la famí-
lia amb l’espectacle d’El Pot Pe-
tit, El lleó vergonyós. L’actuació 
és el proper diumenge 25 de 
setembre, a ¼ d’1 del migdia. 
Les croquetes oblidades és una 
obra per ajudar a comprendre 
el dol als més petits escrita per 
Clàudia Cedó per a Les Bianc-
his. Es podrà veure el diumen-
ge 9 d’octubre, a ¼ d’1 del mig-
dia. El diumenge 23 d’octubre 
la representació serà a les 6 de 
la tarda. Hotel Bucarest és un 
espectacle de Total Circ on tres 
grums entretindran els més 
petits amb gags circenses inspi-
rats en la pel·lícula El gran hotel 
Budapest. De_Paper va obtenir 

el Premi Xarxa Alcover de la 
Mostra Igualada 2022 amb 
Miranius. L’aventura d’habitar 
el món. Aquesta obra es repre-
sentarà el diumenge 13 de no-
vembre, a ¼ d’1 del migdia. La 
Pera Llimonera és una de les 
companyies de clown més re-
conegudes de Catalunya. Quo 
no vadis ens narra algun epi-
sodi de l’imperi romà a l’abast 
de totes les edat. Serà el diu-
menge 4 de desembre, a ¼ d’1 

del migdia. Maria Berenguer i 
Montse Pelfort protagonitzen 
Sota sola de la companyia ano-
ienca Ka Teatre que parla de la 
importància de donar valor a 
les petites coses del dia a dia. 
L’espectacle tancarà aquest se-
mestre d’actuacions per a tots 
els públics, el diumenge 18 de 
desembre, a ¼ d’1 del migdia

VENDA D’ABONAMENTS I 
ENTRADES DEL TEATRE 
MUNICIPAL L’ATENEU
Des de dilluns 5 de setembre, a 
les 11 del matí es començaran a 
vendre els abonaments del Te-
atre Municipal l’Ateneu al web 
www.teatremunicipalateneu.
cat. Excepcionalment es ven-
dran entrades els dilluns 5 i 12 
de setembre i dijous 8 de se-
tembre al matí: d’11 a 13h i de 
18 a 20h a la taquilla del teatre. 
La resta de setmana els abona-
ments es podran comprar a la 
sala municipal d’exposicions/
El Punt del carrer Garcia Fos-
sas en els horaris habituals. La 
venda d’entrades individuals, 
serà a partir del dilluns 12 de 
setembre, a les 11 h.
Hi ha descomptes del 20 % 
per a majors de 65 anys, ju-
bilats, pensionistes, aturats 
i carnet família nombrosa i 
monoparental; carnet jove, jo-
ves menors de 26 anys, carnet 
d’estudiant i carnet d’alumne 
del CNL Montserrat i volun-
tariat per la llengua; abonats 
del Teatre Municipal l’Ate-
neu, carnet d’Amic del Teatre 
de l’Aurora, carnet soci del 
TR3SC, carnet de soci de l’Ate-
neu Igualadí, Carnet de soci 
d’Òmnium Cultural de l’Ano-
ia, subscriptors de La Veu de 
l’Anoia i grups organitzats a 
partir de 10 persones. Els es-
tudiants de batxillerat escènic 
dels l’IES d’Igualada i els estu-
diants d’ensenyaments artístics 
d’Igualada: Escola i Conser-
vatori Municipal de Música; 
Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps i Escola Municipal de 
Teatre La Tarima tindran un 40 
% de descompte en els especta-
cles de la programació estable 
exceptuant aquells la contrac-
tació dels quals estigui supedi-
tada a l’ingrés per taquillatge.
Durant la mateixa setmana de 
l’espectacle de la programació 
estable hi haurà entrades a 5 € 
per a joves �ns a 25 anys. 

La temporada de tardor del Teatre Municipal l’Ateneu proposa 
una vintena d’espectacles



Dessota celebra els seus 15 anys com a portadors de la 
imatgeria de la ciutat d’Igualada 

EXPOSICIONS
VISIONS I PROJECTES. PASSAT, PRESENT I 

FUTUR DEL DISSENY ANOIENC

Exposició sobre el disseny contemporani de la co-
marca de l’Anoia i el seu futur.
Del 8 d’abril al 18 de setembre a la Sala d’Exposi-
cions del Museu de la Pell

40è ANIVERSARI DE LA VEU DE L’ANOIA

Per celebrar l’efemèride s’exhibeixen les 40 portades 
del diari més representatives d’aquests 40 anys i es 
poden consultar diferents materials publicats.
Del 22 d’agost al 22 de setembre a la sala de les En-
cavallades del Museu de la Pell

TERRITORIS

Exposició d’art tèxtil a càrrec de Desedasmas.
D’abril a octubre a l’Hotel Cal Roure

PALEOAMBIENTS MARINS DE L’ANOIA

Una selecció dels fòssils més rellevants de la dona-
ció que el Sr. Josep Llansana Marcè ha fet al Museu
Del 22 de juliol al 25 de setembre al vestíbul del 
Museu de la Pell

AMOR A L’ART

Escultures d’Imma Alert Valls. L’ART és un ele-
ment que provoca emocions i sentiments en l’es-
pectador i això és el que vol transmetre amb les 
seves escultures.
Del 5 al 25 de desembre a la sala d’exposicions de 
l’Ateneu Igualadí

PACKAGING AMB DOBLE ÚS. GRÀFICA 
PUBLICITÀRIA

Un recull dels treballs presentats al Mòdul de packa-
ging i Identitat de producte, on es proposa la recerca 

d’un envàs de doble ús, per afegir valor al producte 
i allargar la seva vida útil.
De l’1 al 30 de setembre a LaGaspar Sala d’expo-
sicions

BAS D’IGUALADA, ESTAMPER

Un recorregut per la vida i l’obra de Pere Bas i Vich, 
impressor, de la impremta del qual en van sortir 
nombroses publicacions: llibres, estampes, fullets, 
programes....
Del 22 d’agost a l’1 d’octubre a la Sala d’Exposici-
ons de la Biblioteca Central

24. GROSSA FESTA

Exposició, elaborada amb motiu del 10è aniversari 
de la FESTHI mostra l’enrenou i les entranyes de la 
diada de Sant Bartomeu.
Del 23 d’agost a l’11 de setembre a la Sala Munici-
pal d’Exposicions.
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IMATGERIA · LA VEU 

L’Ajuntament d’Igualada 
dedica, aquest mes de 
setembre, el seu Espai 

Igualadiníssim a l’associació 
Dessota, portadors de la imat-
geria de la ciutat d’Igualada, 
coincidint amb la celebració 
dels seus 15 anys. 
La descoberta d’aquest panell 
fotogrà�c, ubicat al vestí-
bul del consistori, tindrà lloc 
demà dissabte 10 de setembre 
i en aquesta ocasió recollirà 
diferents imatges l’associació 
Dessota.
Per commemorar l’aniversa-
ri, Dessota ha organitzat un 
seguit d’actes al llarg del ma-
teix dissabte. Així després de 
la descoberta de l’Espai Igua-
ladiníssim a les 11h amb la 
presència de l’alcalde d’Igua-
lada, Marc Castells, el regidor 
de promoció cultural, Pere 
Camps, el president de Des-
sota, Joan Llorach, i resta de 
membres de l’associació, s’ha 
programat tot d’actuacions 
obertes a la ciutadania.
A les 11,25h farà entrada 
des del carrer de l’Argent, els 
quatre capgrossos de l’entitat, 
acompanyats pels músics de 
Dessota. Seguidament, ball a 
plaça i entrada a l’ajuntament 
�ns al balcó, des d’on es llegi-
rà el pregó, a càrrec d’en Car-
les Xuriguera, actor, director, 
guionista, escriptor i vitivini-
cultor català.
A les 12 h en punt l’Àliga de la 
ciutat sortirà de l’Ajuntament 
i farà el seu ball a Plaça. Tot 
seguit, els músics de Dessota, 

situats encara al balcó, dona-
ran entrada als Gegants de la 
Ciutat per tal que facin el seu 
ball solemne.
A les 12,30h es durà a terme 
la Cercavila amb Capgrossos, 
Àguila i Gegants de la ciutat 
�ns a la Casa de la Festa (Mu-
seu de la Pell), on hi haurà la 
rebuda i actuacions a càrrec de 
Teatre Nu amb la col·laboració 
de les seccions de Dessota.
Entre les 13,30 i les 14 h es farà 
la inauguració de la remode-
lació de la  Casa de la Festa 
Posteriorment els membres de 
l’entitat Dessota faran el dinar 
de germanor per tancar l’acte 
del 15è aniversari.

15 ANYS DE DESSOTA
El maig de 2007 neix la colla 
de portants de la imatgeria 
festiva de la ciutat. Un grup 
de músics, músiques, gegan-

teres, 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. Una en-
titat oberta, que es regeix per 
aquella màxima de “fal·lera, 
fal·lera, fal·lera gegantera!”. 
Una entitat que sorgeix com 
un grup de grups, de colles 
d’amigues i amics que, des de 
petits, creixen junts i s’ho pas-
sen bé portant la imatgeria de 
la ciutat i fent sonar les seves 
músiques.
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 portar 
els Petits Gegants d’Igualada; 
seguits dels Gegantons (Pia i 
Tomeu); els Capgrossos de la 
Ciutat (Petra l’Encantadora, 
Rufus el Traginer, Martingales 
el Músic i Mosca l’Aviador); i, 
per últim, l’Àliga de la Ciutat, 
portada per joves que ja han 
arribat a la majoria d’edat. 
Quan els portadors i les porta-
dores arriben, per dir-ho d’al-
guna manera, a l’edat adulta, 
passen a fer ballar els Gegants 
de la Ciutat, el Tonet el Blan-
quer i la Conxita la Teixidora. 
I totes aquestes �gures, acom-
panyades dels músics: grallers, 
gralleres, tabalers 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 persones 
que han format part de les 
juntes i que, amb molta il·lu-
sió, han dedicat un gran esforç 
per fer, dia rere dia, una mica 
més gran aquesta família. 

L’espai Igualadiníssim a 
l’Ajuntament acull una 

exposició fotogrà�ca 
sobre l’associació de 

portadors

MÚSICA · LA VEU 

Després d’un intens 
curs, la Coral Infantil 
Els Verdums reprèn 

la seva activitat aquest dis-
sabte 10 de setembre amb la 
Festa d’Inici de Curs. Com 
cada any, la Rambla de Sant 
Isidre d’Igualada s’omplirà 
de jocs, música i activitats 
per a tothom des de les 5 de 
la tarda �ns a les 8 per donar 
el tret de sortida al nou curs 
2022-2023. L’Ajuntament 
d’Igualada i el Casal Popular 
el Foment col·laboren en l’or-
ganització d’aquest acte.
En el primer trimestre, la 
coral tancarà la celebració 
del cinquantè aniversari de 
l’entitat, que culminarà amb 
l’estrena d’una cantata escri-
ta per monitors i exmonitors 
de la coral i composta per Pol 
Requesens Roca, prestigiós 
compositor igualadí i excan-
taire dels Verdums. 
La coral aplega cantaires d’en-
tre 3 i 17 anys; per aquest nou 
curs, les inscripcions ja són 
obertes per als nascuts entre 
el 2005 i el 2019 que vulguin 
cantar i passar-s’ho bé les tar-
des dels dissabtes de 4 a 6, i es 
poden fer a través de l’enllaç 
ja.cat/elsverdums2022. Per 
a més informació, es poden 
consultar les xarxes socials 
de l’entitat (@ElsVerdums), 
la pàgina web (ja.cat/elsver-
dums) i el correu electrònic 
(coralelsverdums@gmail.
com).

La Coral Infantil 
Els Verdums inicia 
un nou curs aquest 
dissabte



F I T X A  T È C N I C A  I  A R T Í S T I C A

Sur le chemin de l’école (Camí a l’escola)

NOTA PRELIMINAR
Pascal Plisson, director de 
cinema i documentals és l’au-
tor, entre d’altres, de Masai, 
guerreros de la lluvia i del do-
cumental que ens ocupa, a sa-
ber, “Camí a l’escola”.
Amb aquest darrer �lm Plis-
son ha estat guardonat amb 
el Premi César 2014. A través 
del seu commovedor treball 
es posen de manifest les in-
creïbles vicissituds que han de 
patir molts infants del món, 
que viuen en llocs remots, per 
anar a l’escola; es tracta de ne-
nes i nens que ja de ben petits, 
amb uns sis o set anys, acom-
panyats pels seus germans 
d’entre onze i tretze anys es 
lleven de matinada i es prepa-
ren per fer llargues rutes per 
camins amb di�cultats amb la 
il·lusió renovada diàriament 
d’arribar a l’escola per estudi-
ar i d’aquesta manera prepa-
rar-se per al dia de demà. Una 
lliçó per als infants del nostre 
món occidental i per als pares 
en primera instància. 
El documental, amb el suport 

de la Unesco i Unicef, forma 
part d’un projecte educatiu 
que vol conscienciar sobre la 
importància de l’educació per 
a les generacions presents i 
futures i alhora fer un clam 
d’alerta perquè tots els nens i 
nenes del món tinguin l’opor-
tunitat d’accedir a l’educació.
  
SINOPSI
Jackson, Carlos, Zahira i Sa-
muel són els noms de quatre 
infants de diferents parts del 
nostre planeta, a saber, de Kè-
nia, argentina, Marroc i Índia 
respectivament. Tots quatre 
comparteixen el mateix de-
sig i il·lusió: anar a l’escola per 
aprendre, com els infants del 
món occidental; la diferència, 
però, entre els infants occi-
dentals i els protagonistes del 
documental, és que aquests 
infants com molts altres dels 
països esmentats i d’indrets 
diferents, han de fer un gran 
esforç i posar una enorme dosi 
de voluntat cada dia del món 
per esquivar els innombrables 
perills del trajecte entre el po-

TÍTOL A LES NOSTRES PANTALLES: Camí a l’escola.
DIRECTOR:  Pascal Plisson
GÈNERE: Documental. Color
GUIÓ: Marie Claire Javoy i Pascal Plisson 
FOTOGRAFIA: Emmanuel Guionet
DURACIÓ:  75 minuts 
PRODUCTORA: Winds-Ymagis-Wild Bunch
MÚSICA: Laurent Ferlet 
PAÍS: França
ANY DE REALITZACIÓ: 2013
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ELS FILMS ESSENCIALS
JOSEP ORIOL JORBA

ble on viuen i la localitat on hi 
ha l’escola més propera,  poder 
arribar sans i estalvis a l’esco-
la. Els protagonistes entenen 
la importància que representa 
l’assistència a l’escola perquè 
saben que a través de l’educació 
podran millorar les condicions 
de vida particulars i de la co-
munitat on viuen.

APÈNDIX
Pascal Plisson diu que el seu 
�lm és, més enllà d’un docu-
mental, un espectacle sobre 
l’aventura humana, una pel·lí-
cula que mostra el valor i l’es-
perança que tenen els infants 
vers el seu present i el seu futur 
respectivament i no només per 
ells mateixos sinó per a la seva 
societat. Els protagonistes de 
Camí a l’escola han estat els pri-
mers de les seves respectives fa-
mílies en anar a l’escola. Aquest 
fet els marca i els ofereix una 

gran oportunitat. El seu viatge 
diari no és solament un transi-
tar físic sinó, més enllà d’això, 
una experiència espiritual a 
través d’un caminar interior 
que els permetrà passar de la 
infantesa a l’edat adulta amb 
molta més capacitació i conei-
xement que les generacions 
precedents.  Mitjançant aquest 
viatge els infants aprenen a ser, 
per una banda, responsables 
vers els seus germans més pe-
tits i, per l’altra, solidaris vers 
els companys de ruta.
Filmar per canviar el món, 
com diu Esteve Riambau –di-
rector de la Filmoteca de Cata-
lunya-. Aquest és de ben segur 
l’eslògan escollit i assimilat per 
Pascal Plisson.
El cinema documental retrata 
la realitat i, a vegades, la trans-
cendeix creant nous espais 
d’opinió i arribant a percepci-
ons, mitjançant la creació de 

nous estats de consciència, que 
per altres mas media no s’acon-
seguiria. 
De la mateixa manera que els 
espectadors de la primera pro-
jecció fílmica de la història, el 
28 de desembre de l’any 1895, 
varen experimentar un impac-
te visual i sensorial en tant que 
convençuts que un tren sortia 
de la pantalla, els espectadors 
postmoderns, ja ben experi-
mentats, ens aboquem a la 
pantalla gran com si obríssim 
una �nestra amb l’objectiu de 
veure més enllà del nostre en-
torn immediat i respirar un 
aire més fresc per gaudir de 
més vitalitat. 
El cinema en general sol comu-
nicar de manera multiforme i a 
vegades, �ns i tot, vidriola; el 
cinema documental, en canvi, 
en termes generals, aporta rea-
lisme, re�exió i en moltes oca-
sions redempció. 
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Aparells de fitness

Btt

Carretera
Bmx infantils

E-bikes
Urbanes

E-bike BTT
PROMOCIÓ

Motor central 80nm
Bateria 630wh

Autonomia 135km

A partir de 100€/mes 
rígida o per 175€/mes 

doble suspensió 
en 20 quotes sense 

interessos



40 ANYS FOTOGRAFIANT L’ANOIA JOAN SOLÉ OLLER
Fotògraf.

Aquest any, realment, devien passar moltes coses, o al 
menys vaig trobar molts temes per fer fotos.
Aquesta setmana he triat dues imatges d’Igualada, on 

podem adonar-nos dels canvis que s’anaven fent a la ciutat.
A la foto de la Rambla del General Vives, cantonada amb el carrer de 
Sant Cristòfol, hi veiem encara la botiga de “Suministros Homs” i tot 
d’edi�cis antics, poc abans d’enderrocar-ho tot per construir nous edi�-

cis. No cal fer comentaris, mirant la foto i comparant-la amb com és ara 
aquesta zona ja està tot vist.
A la segona imatge hi podem veure entre edi�cis a mig enderrocar una 
part de l’edi�ci de la Isabela, abans de restaurar-lo per fer-hi diferents 
habitatges i locals i de fer la plaça. Crida l’atenció el fet de que totes les 
�nestres de la fàbrica estan tancades amb paret d’obra indicant-nos l’es-
tat d’abandonament en que es devia trobar.

1998.

Rambla del General Vives. Igualada, 1998 La Isabela. Igualada. 1998

MÚSICA · JORDI PUIGGRÒS 

Un any més, Pep Jorba 
i Cesca Vila van obrir 
les portes de casa seva, 

dissabte passat, a una vetllada 
que va camí de convertir-se 
en tot un clàssic dels estius al 
barri del Xaró, a la Pobla de 
Claramunt. Una cita a la que 
hi van assistir prop d’un cen-
tenar d’addictes a la bona mú-
sica i sobretot a gaudir de les 
bones estones en companyia. 
Més de cinc hores de música 
de tots els estils, des del rock 
més clàssic de Bob Dylan 
�ns als èxits més actuals del 
pop com l’inoblidable “Viva 
la vida” de Coldplay, passant 
per peces de folk, música d’au-
tor catalana i francesa, fados 
o temes brasilers, tot plegat 

amb una sensacional posa-
da en escena a càrrec del bo 
i millor dels músics de casa 
nostra. Tota una explosió de 
talent, amb la Banda Rah, 
amb Rosó Morales, Ramon 
Campos, Toni Mula, Kike 
Pareja i Pep Jorba, i les actu-
acions d’Aimar Redolad, Au-
relie, Toni Vilaprinyó, Bernat 
i Miquel Manzano, Ton Dal-
mau, Marta Garrett, Mario 
Morales, Alfons Mula, Jaume 
Rosich, Jaume Vizcarra i Mi-
guel Díaz. El colofó de la festa 
el van posar “Els Músics del 
Parc”, amb Pep Massana, Ser-
gio Piedras, Jordi Giralt, Al-
bert Puig i Salva Millera fent 
de les seves dalt de l’escenari. 
Una nit d’estiu en bon ambi-
ent de la que tothom en va 
treure un boníssim record. 

Vetllada musical al Xaró
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SARDANES · J. BARCADIT 

PETIT RESUM DELS ACTES 
SARDANISTES DE LA 
PASSADA FESTA MAJOR
Començarem fent un resum 
del concert de Sardanes i Mú-
sica per a Cobla, celebrat el 
passat dia 24 d’agost, diada 
de St. Bartomeu, al claustre de 
l’Escola Pia. Van excusar la seva 
presència Mn. Valentí Mise-
rachs i Joan Paradell, així com 
el nostre Alcalde. Marc Castells 
i la primera Tinent d’Alcalde, 
Carme Riera. Sí que es comptà 
amb la presència del regidor de 
Cultura Pere Camps. La cobla 
Almogavarenca sota la batuta 
de Xavi Cassanyes va desgra-
nar a la primera part una sèrie 
de 6 sardanes: la primera El 
somni de la Ventafocs del mes-
tre Joan Just i Bertran; la sego-
na, Cinquantenari-1939-1989, 
de la compositora igualadina 
Maria del Rio i Montfort; la 
tercera, Joana i Antoni, de l’Al-
bert Sanahuja i Puig i la quarta 
l’Anton revessaire, de Joaquim 
Tristany i Gual, dedicades al Sr. 
Antoni Ferrer i Busquets, tras-
passat ara farà deu anys, el qual 
va ser president de la nostra 
entitat durant un període de 
14 anys; la cinquena sardana 
fou De casa estant, de la com-
positora Concepció Ramió i 

per acabar la primera part el 
mestre Cassanyes ens obsequià 
amb una estrena: la sardana ti-
tulada, Igualada, cap i casal de 
la Cultura Catalana, la qual fou 
rebuda amb fortes ovacions i a 
més repetida al �nal del con-
cert.
A la segona part s’interpreta-
ran les següents sardanes: Dalt 
les Gavarres, del mestre Juli 
Garreta i Arboix; Petons de 
matinada, del compositor En-
ric Ortí i Martín; Tenacitat, de 
Jesús Ventura i Barnet, autor 
traspassat aquest passat mes 
de maig; Montjoliu, del mestre 
Manuel Oltra i Ferrer, del qual 
es celebra el centenari del seu 
naixement; per acabar el con-
cert s’oferí el poema simfònic 
Puigsoliu de Joaquim Serra i 
Corominas.
Passem ara a la ballada, bé 
mitja ballada, que ens oferí la 
cobla La Principal de La Bis-
bal, foren 4 sardanes més el re-
picó obligat, tot fent boca per 
el gran concert de Festa Major 
que oferí a la Plaça de l’Ajunta-
ment a continuació.
Per acabar, el dilluns a les 8 
del vespre hi hagué la ballada 
sencera tradicional que ofe-
rí la cobla Ciutat de Terrassa; 
aquesta ballada, com recorda-
rà tothom que assistí, es pre-
veia que seria amb pluja, i tal 

dit tal fet, a mitja ballada es va 
haver de córrer per aixoplu-
gar-se, podent acabar, això sí, 
la ballada sense cap més con-
tratemps.

BALLADA AQUEST DISSABTE, 
10 DE SETEMBRE
Aquest dissabte 10 de setem-
bre i a les 18:30 h., vigília de 
la Diada Nacional de Catalu-
nya, tindrem una gran ballada 
a la Pl. de Cal Font. Actuarà la 
cobla Marinada de Badalona, 
en la qual el primer tenora és 
l’igualadí Isaac Vilanova i Pà-
mies.

COMENÇAMENT DEL NOU 
CURSET DE SARDANES
Una vegada més l’Agrupació 
Sardanista d’Igualada comen-
çarà un nou curset de sarda-
nes aquest setembre dia 14, 
acabant el 22 de juny de 2023 
al Espai Cívic Centre, carrer 
de la Trinitat, 12; el curset està 
adreçat a qualsevol persona 
que vulgui i tingui ganes de 
aprendre a ballar sardanes; 
tindrà lloc cada dimecres en-
tre les 17 i les 18:30 h.; com 
sempre el curset és completa-
ment gratuït; esperem doncs 
una molt bona a�uència de 
gent disposada a fruir de la 
nostra dansa, a part de fer no-
ves i bones amistats. 

Activitats de l’Agrupació Sardanista



10 anys d’espectacles a Igualada i l’Anoia ( 1982-1991)
Part 1
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BERTIN OSBORNE (cantant) 

“Soc nascut a Jeréz de la frontera, tinc 29 anys i en porto dos 
i mig al món de la música. He actuat a Amèrica del Sud i part 
d’Europa. En aquest moment hi ha 10 països del món on es ve-
nen tants discs meus com a Espanya. La música que més es ven 
és la melòdica”.

El mes de setembre de 1982 
va veure la llum el setma-
nari La Veu de l’Anoia. Des 

del principi, el nou periòdic va 
prestar atenció a totes les festes 
i espectacles que s’anaven pro-
gramant a Igualada i a la resta de 
la comarca. Fossin obres de tea-
tre, sessions de cinema, concerts 
de música o tota mena d’espec-
tacles, la direcció i els distints 
redactors i col·laboradors de La 
Veu  van fer-ne un decidit segui-
ment. 
Ara, per celebrar aquests pri-
mers quaranta anys del setma-
nari, hem volgut fer memòria 
dels espectacles d’aquella època 
inicial, els anys preolímpics que van des del 1982 
al 1991. Actors, cantants, grups musicals, gent 
d’animació, teatre i circ, directors de cinema i tota 
mena de responsables i artistes de varietats foren 
entrevistats en aquell període de temps. Signaren 
aquelles entrevistes,  entre d’altres, Francesc Ros-
sell i Farré, Josep Alert, Toni Olivé, Jaume Singla, 
Xavier Ribera, Joan Gual, Sílvia Piqué, Josep Elias, 
Josep Ferrer i Bujons, Anna Vives, Francesc Cata-
là i per qui ha redactat aquest repàs periodístic, de 
vegades subscrivint amb pseudònims. Així doncs, 
hem regirat els arxius de La Veu de l’Anoia per a fer 
remembrança d’aquells anys. Alguns dels entrevis-
tadors i dels entrevistats ja no són entre nosaltres, 
i així aquesta sèrie d’articles (que aniran apareixen 
en les properes setmanes), poden fer memòria i se-
vir d’homenatge a cadascun ells. Gràcies a tots.

CRONOLOGIA 
- Setembre 1982. La nit de Sant Joan ( Dagoll Da-
gom & Sisa) al Circulo Mercantil / Reestrena de la 
pel·lícula Lo que el viento se llevó al Saló Rosa / Nit 
de Rock al camp de l’Ateneu amb Salvajes, Rebeldes 
i Baron Rojo / Estrena de Kramer contra Kramer al 
Kursal / Al Rovy cinema de Vilanova del Camí, es-
pectacle amb Andrés Pajares : Currar i Reir / Al Ve-
lòdrom d’Igualada, actuació de La Trinca / Format 
al 1980, el grup d’animació Gralla arriba a les 150 
actuacions.
- Octubre 1982. A la discoteca Bogart de Calaf, ac-
tuació d’Alaska y los pegamoides /  El Teatre Lliure 
presenta al  Teatre Circulo Mercantil l’obra Primera 
Historia d’Esther, de Salvador Espriu.
- Novembre 1982. Acabades les reformes del teatre, 
el Cine Club Ateneu reprèn la seva programació de 

CULTURA · RAMON ROBERT cinema amb la projecció de Bodas 
de Sangre, de Carlos Saura / Es ce-
lebra al Mercantil el Concurs d’ha-
vaneres i cançó, amb la participa-
ció d’Ortega Monasterio, autor d’El 
meu avi.
- Desembre 1982.  Rialles projec-
ta a l’Ateneu la pel·lícula infantil 
La �auta dels sis barrufets, que re-
programarà altres vegades / A la 
discoteca Que? & La quinta forca 
(Argençola) comença un cicle de 
concerts de música rock i heavy , 
amb la actuació dels grups Zeus, 
Los Rebeldes, 11 Bis i Trotamundos 
/ A les festes de Nadal, el cantau-
tor Agustí Peiró ofereix un cicle de 
concerts al pub El racó del capves-
pre / Es tornen a reunir Els Maus, 
grup pop igualadí dels anys 60.  
- Gener 1983. Al Rovy Cinema de 

Vilanova, 12 hores de cinema de terror. Posterior-
ment es faran altres maratons de cinema de terror, 
policíac, musical i ciència-�cció.
- Febrer 1983. A l’Ateneu Igualadí, matinal rock amb 
els grups Els Maus, Trailer i Tiradegent Band.
- Març 1983. Al Teatre Círculo Mercantil, actuació 
de Christa Lemm, estrella del streap-tease català. 
- Abril, 1983. Reestrena al cinema Kursal de la pel·lí-
cula Espartaco, d’Stanley Kubrick / A la Societat Fo-
ment de Piera, els Hermanos Calatrava presenten el 
seu espectacle Loco, loco, loco.
- Maig 1983. Al Mercantil, representació teatral de 
l’obra El cafè de la Marina, de Josep Maria de Segar-
ra, pel Centre Dramàtic de la Generalitat de Cata-
lunya. /  S’estrena a Igualada el documental Everest 
‘92, amb direcció de Jordi Pons. Hi participen alguns 
escaladors igualadins. 

ALASKA (cantant)  
“La discogrà�ca en què ara estem no està gens contenta amb 
nosaltres. Voldrien que sempre féssim temes comercials com 
Bailando. Però l’etapa d’aquella cançó ja la vàrem cremar fa un 
any o dos. El moviment punk ens va marcar molt i ara fem un 
altre tipus de música”.

CELDONI FONOLL (artista poètic calafí)

“La poesia a Catalunya és una de les activitats més prolí�ques i 
de més valor i importància. Em comentava un escriptor català 
que sembla que a les nacions oprimides com la nostra, el que 
prolifera més es la poesia”.

SÁNCHEZ MOLINA (cantant igualadí de copla) 

“A Andalusia treballava la terra. Després vaig venir a Catalunya 
amb uns cosins i vaig començar a treballar a la construcció. Tre-
ballo des dels 14 anys, en innumerables o�cis.  Però sempre he 
portat el cante dins meu”. 

ORTEGA MONASTERIO (militar i compositor d’havaneres)

“Vaig escriure El meu avi l’any 1968, després d’haver llegit do-
cumentació sobre El Català, vaixell que transportava queviures 
per a les tropes espanyoles que lluitaven a Cuba. Mai vaig arri-
bar a pensar que aquesta havanera tingués el gran èxit que ha 
tingut”. 

MARIO TOMAS (empresari teatral igualadí)

“El públic de teatre és molt intel·ligent. Sap calibrar perfecta-
ment la vàlua d’un espectacle i s’equivoca en poquíssimes oca-
sions. A més d’intel·ligent, el públic d’igualada és benevolent i 
respectuós”.

AGUSTÍ PEIRÓ (cantautor)

“Soc un cantant de pub. I canto des de cançons populars catala-
nes a versions de Jacques Brel o Georges Brassens.  També can-
to temes populars nord-americans com La casa del sol naixent, 
com cançons meves. Canto allò que m’agrada i segons quin és el 
públic que m’escolta, canto uns o altres temes”. 

TONECO (pallasso del circ Austràlia)

“El pallasso, quan és a la pista, sempre riu. Però quan va pel 
carrer vestit de ciutadà, no es passa pas el dia rient. De vegades, 
l’o�ci de pallasso és molt dur. L’any passat es va morir la mare del 
meu pare. I aquell mateix dia, vam haver d’actuar, el meu pare i 
jo. I vam haver de fer riure al públic, que havia pagat per poder 
veure els pallassos”. 



El musical transcorre 
durant l’episodi de 
pesta que va viure 
Igualada el 1589
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TEATRE · CRISTINA ROMA 

Avui divendres l’Olla 
Expressa estrenarà el 
seu nou musical, titu-

lat “Maldepesta”. Els 60 joves 
que l’esceni�caran estan tre-
ballant intensament des del 
30 d’agost per aconseguir un 
repte realment difícil: muntar 
un musical en deu dies! I per 
fer-ho més complicat enca-
ra, els nois i noies no tan sols 
canten, ballen i fan teatre, sinó 
que també confeccionen els 
vestits i els elements de l’esce-
nogra�a. 
El resultat de tota aquesta fei-
na es podrà veure per primera 
vegada en l’estrena de diven-
dres 9 a les 21:30 i l’endemà 
en les funcions de les 19:00 i 
de les 21:30. Les entrades es 
poden adquirir a tiquetsigua-
lada.cat. 
L’espectacle està ambientat en 
la Igualada del 1589, que vivia 
una de les diverses epidèmies 
de pesta d’aquell segle, i es de-
senvoluparà en dos escenaris 
diferents: un a fora de les mu-
ralles i un altre a l’interior de 
la vila. El punt de partida serà 
l’hort del Company, situat a la 
Baixada de la Unió, 3, al barri 
del Rec.
Vam anar als baixos de la Be-
lla on han treballat durant 
aquests deu dies intensos, els 
noies i les noies que protago-
nitzen l’obra acompanyats pels 
responsables de cada secció i 
allà hem parlat amb la Susan-
na Enrich i el Pep Farrés, dos 
dels membres de l’Olla Ex-
pressa que ens han fet cinc 
cèntims de com està anant tot 
plegat.

Avui divendres estreneu un 
nou Musical, Maldepesta. 
Quina història ens explica?
Maldepesta es va preparar ini-
cialment per presentar-lo com 

a projecte d’entitat per la Capi-
talitat de la Cultura Catalana 
d’Igualada, i al no resultar es-
collit vam decidir no deixar-lo 
perdre. Com que quan l’està-
vem preparant just estàvem 
sortint de la pandèmia, ens va 
semblar adient fer aquest text 
basat en l’epidèmia de pesta 
que hi va haver a Igualada el 
1589. L’última obra que ha-
víem representat abans de la 
pandèmia de covid ja estava 
basada en la història d’Iguala-
da i ens va engrescar a fer-ne 
una de nova. Vam tirar uns 
anys enrere en el temps i vam 
anar a parar a aquest episo-
di de pesta que hi haver l’any 
1589 i que molta gent coneix 
perquè va ser d’on va sorgir la 
llegenda del miracle del Sant 
Crist d’Igualada, que a l’obra 
no surt.
La història transcorre fora 
muralles en una primera part 
i dins de muralles a la segona 
i parla de les vivències de la 
gent en aquella època.

Com ha estat el procés de 
creació de tot l’espectacle?
Normalment aquests musicals 
comencem amb una idea ini-
cial que surt de l’equip de l’Olla 
Expressa; el Joan Mateu i el 
Pep Farrés creen el guió, pen-
sat ja per ser interpretat per 60 
adolescents i joves. S’encarre-
ga la música a algun compo-
sitor que enguany ha estat el 
Pol Recasens. El següent pas 
és crear un equip de treball, 
que no cada any és el mateix. 
Aquest equip de treball és qui 
encapçala les diverses seccions 
per on passaran tots els nois i 
noies durant els dies d'assaig. 
Aquest equip de treball estu-
dia tots els elements que es ne-
cessitaran a nivell de vestuari, 
d’atrezzo, d’ambientació bus-
quem documentació per ser 
el màxim de �dels a l'època. 

Quan a l'agost venen els nois 
i les noies ja tot està perfec-
tament plani�cat i repartit en 
quatre tallers (música, teatre, 
escenogra�a i coreogra�a) per 
poder començar a treballar de 
manera intensa. Tots els nois i 
noies passen per tots els tallers 
cada dia. 

L’avançament del curs esco-
lar d’aquest any us ha afectat?
Ui sí! A més a més la Festa ma-
jor d'Igualada també ha acabat 
més tard. I per acabar d'arro-
donir-ho tot, aquest any pel ti-
pus d'obra que fem, els tallers 
es fan aquí a la Bella, però els 
assajos es fan fora i per tant 
també s'han de comptar els 
desplaçaments. Al començar 
les classes abans, aquesta set-
mana ja no podem venir als 
matins per tant hem de fer les 
sessions de la tarda més inten-
sives, però tenim plena con�-
ança que sortirà tot bé.

Quantes persones participen 
al musical?
En total són 60 nois i noies de 
12 a 18 anys.

Em comentaves que l’obra 

L’Olla Expressa estrena, aquest cap de setmana, “Maldepesta”, 
un musical interpretat per 60 nois i noies

transcorre en dos escenaris 
diferents.
Sí. Comença a l’Hort del Com-
panys, davant de la Font de la 
Carota perquè l'escena té lloc 
en un tint fora muralles de la 
ciutat i en un moment sonen 
les campanes perquè la gent 
entri dins les muralles: es tan-
quen les portes de la ciutat. La 
segona part té lloc dins l'esglé-
sia de Santa Maria. El públic 
es traslladarà amb nosaltres 
d'un espai a l'altre.

Els nois i noies que en for-
men part han intervingut ja 
en altres musicals que heu fet 
o són novells?
Els primers musicals que vam 
fer van intervenir-hi nois molt 
joves i ara alguns d’aquests 
retornen. Posteriorment vam 
decidir dedicar aquests pro-
jectes a adolescents i joves 
perquè creiem que és una edat 
que hi ha molt poca oferta. 

Ells en tenen moltes ganes i és 
molt fàcil treballar-hi, s’impli-
que molt. Després de dos anys 
d’aturada per la covid hem 
notat que s’havia perdut una 
mica la inèrcia dels anys an-
teriors i ha vingut gent nova. 
Quan s’apunten ells saben que 
faran un musical, que hauran 
de cantar i interpretar, ajudats 
pels formadors que tenim. 
Aquí aprenen a cosir, a cantar, 
a interpretar, a fer anar la pis-
tola de silicona...

Com va néixer l’Olla Expres-
sa?
Comença arran de la Coral 
Gatzara quan un grup de mo-
nitors volien trobar alguna 
cosa per fer durant l’estiu que 
fos diferent del curs i va sor-
gir la idea de fer un musical 
en pocs dies, després de veure 
que aquestes dates de després 
de la Festa major i �ns comen-
çar el curs escolar sempre que-
daven buides. El primer any va 
ser un gran èxit i després del 
segon any es va veure que s'ha-
via de crear una entitat pròpia 
i així va néixer l'Olla Expressa, 
que ens dediquem exclusiva-
ment a aquesta activitat. 



PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX.
ALUMNAT I PROFESSORAT DELS PARES  

ESCOLAPIS, EN UNA EXCURSIÓ  
AL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DE 

SENTFORES  (ST. MARTÍ DE TOUS).

HISTÒRIA DE LA FOTOGRAFIA 
I DE L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA
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Ens pots trobar també a:

AFI HISTÒRIA DE LA 
FOTOGRAFIA A IGUALADA

Per una qüestió d’identi�cació, els alumnes feien les excur-
sions amb la bata del col·legi, i tal i com corresponia a l’època, 
la majoria anaven calçats amb unes 7 penques.

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

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

MÚSICA · LA VEU 

El proper dissabte dia 10 
de setembre la prestigi-
osa formació ens oferirà 

un concert interpretant quar-
tets de Joseph Haydn i Franz 
Schubert.
Cosmos Quartet va neixer al 
2014, està integrat per Helena 
Satué i Bernat Prat (violins), 
Lara Fernández (viola) i Oriol 
Prat (violoncel) i en poc temps 
s’ha situat a la capdavantera 
dels nombrosos conjunts de 
cambra que han sorgit última-
ment al nostre país.
Han rebut formació en reco-
neguts conservatoris d’Fran-
ça. Suïssa, Àustria i Alemanya 
i han rebut classes de prestigi-
osos professors catalans i es-
trangers.
Han obtingut premis en con-
cursos, no tan sols del nostre 
país sinó també de l’estranger 
(Heidelberg, Coopenhaguen, 
etc...) Han estat convidats a 
festivals d’arreu:  Heidelberg, 
Schubertiada, Quinzena Mu-
sical de Sant Sebastià, Wig-
more Hall de Londres, Gent 
Festival a Bèlgica, Festival 
de Torroella.... Les seves úl-
times actuacions han estat a 
Cervera (Festival de Pasqua), 
Trier (Alemanya), Madrid, 
València, Vic, París, Torreilles 

(França), Granada, Bad Töls 
(Alemanya)...
Durant la temporada 2020-21, 
han estat quartet resident al 
cicle de cambra “Ibercamera 
Girona”.  Des de la temporada 
2021-22 i al llarg de tres tem-
porades són quartet resident 
al Palau de la Música Catalana 
de Barcelona, on interpreten 
un cicle dedicat a Robert Sc-
humann, Johannes Brahms i 
Anton Webern.
El seu recorregut artistic pas-
sa per l’experiència orquestral, 
cambrística. Solista i pedagò-
gica 
Amb aquest currículum és un 
honor per a les Nits Musicals 

Cosmos Quartet tanca l’11 Festival d’estiu 
a la Brufaganya

de la Brufaganya de poder 
tornar a comptar amb la seva 
col·laboració després de que 
actuessin ja a Sant Magí l’any 
2017. 
El concert començarà a dos 
quarts de deu de la nit del dis-
sabte dia 10. A partir de mitja 
tarda ja es pot anar a la Bru-
faganya i, si un vol, pot men-
jar un berenar-sopar a preus 
mòdics, tot esperant l’hora. 
Després del concert, com és 
usual, l’organització obse-
quia a tothom amb xocolata 
desfeta amb coca i pa torrat. 
Les entrades es poden com-
prar a través de la web www.
brufaganya.cat. 

FOTOGRAFIA · C. PLANELL 

Aquest passat 30 d’agost, 
en representació de 
l’Agrupació Fotogrà�-

ca d’Igualada (AFI), el presi-
dent d’aquesta entitat, Ramon 
Mascaró, i el vicepresident, 
Robert  Domínguez, al mateix 
despatx de l’Alcaldia, del Con-
sistori Municipal igualadí, van 
fer entrega de manera o�ciosa 
al senyor  alcalde, Marc Cas-
tells, acompanyat del regidor 
de Promoció Cultural, el se-
nyor Pere Camps, de la vo-
luminosa publicació, el llibre 
número 1, del Fons Fotogrà�c 
1929 - 1973 d’aquesta Agrupa-
ció; un llibre que consisteix en 
un exhaustiu fons d’imatges, 
un recull de totes les fotogra-
�es que, en el seu moment -i 

de forma cronològica- van ser 
mereixedores d’algun premi 
a propòsit dels diferents con-
cursos convocats per l’entitat 
al llarg dels anys. Endemés 
també formen part d’aquest 
fons grà�c les fotogra�es 
procedents de donacions de 
distints autors vinculats o bé 
compromesos amb aquesta 
agrupació, la majoria d’ells fo-
tògrafs d’un acreditat renom.
Val a dir, de retruc, que, aquest 
llibre serà presentat pública-
ment el proper dia 15 d’octu-
bre, a les dependències de l’Ar-
xiu Comarcal de l’Anoia, dins 
dels actes de celebració dels 
90 anys de la publicació de 
Primer Butlletí de l’Agrupació 
Fotogrà�ca d’Igualada, una 
cita que també tindrà convo-
cada una exposició. 

Acte d’entrega del Volum I 
del Fons Fotogrà�c 1929-
1973 de l’AFI a l’alcalde



LA CULTURA I LES SEVES MANIFESTACIONS

El Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada celebra els seus 75 
anys, com a entitat cultural de referència a la comarca de l’Anoia

A propòsit de les diverses convocatòries de la 
Festa Major d’Igualada, el 24 d’agost va tenir 
lloc l’acte o�cial de commemoració del 75è 

Aniversari del Centre d’Estudis Comarcals d’Iguala-
da; una efemèride duta a terme al Saló de Plens de 
l’Ajuntament de la mateixa ciutat i que va comptar 
amb la presència institucional de l’alcalde, Marc 
Castells, Pere Camps, regidor de Promoció Cultural, 
endemés de diferents regidors/es del consistori; i els 
pertinents representants de l’en-
titat CECI en qüestió. 
La importància cultural d’aques-
ta convocatòria obliga a comu-
nicar alguns dels seus moments, 
no sense contemplar els dife-
rents parlaments que van posar 
en valor la llarga història del 
CECI. Així, de la mà del presi-
dent de l’entitat, Xavier Barberà, 
es va participar a tota l’audièn-
cia d’un retallat recordatori dels 
75 anys d’història del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada.
Això és, el CECI va néixer el 24 
d’agost de l’any 1947, en plena 
dictadura franquista, i sota la 
direcció del Dr. Joan Mercader 
i la tutela de l’Ajuntament va 
propiciar una ferma tasca d’im-
puls a la investigació a nivell 
local i comarcal, així com de la 
seva divulgació cultural, àdhuc 
contribuint a la normalització de la llengua i cultura 
catalanes, encara en un context summament repres-
siu. Des del primer moment, les activitats del CECI 
es basaven en sessions plenàries amb els discursos 
anuals reglamentaris, i especialment en la formació 
d’un arxiu que sumava pas a pas unes sòlides fonts 
documentades tant de la pròpia recerca com de les 
aportacions privades, bo i conformant una bibliote-
ca àmplia i especialitzada. Paral·lelament, al llarg de 
les primeres dècades, el CECI va prendre part en la 
formació dels museus de la ciutat, el Tèxtil i el de la 
Pell, així com en la divulgació cultural i la protecció 
a través dels seus grups del patrimoni arquitectònic. 
També, de forma simultània, l’entitat va impulsar la 
coordinació dels grups d’estudis locals sorgits a tot 

Catalunya, constituint-se en Assemblees interco-
marcals d’estudiosos.
De dècades més recents, el CECI va consolidar la 
seva identitat jurídica i va transferir a l’Ajuntament 
d’Igualada les infraestructures comarcals que havia 
creat: l’arxiu, la biblioteca i els museus; esdevenint 
des d’aleshores una entitat cultural no lucrativa d’àm-
bit local i comarcal a tothora adreçada a promoure la 
investigació i la divulgació en els àmbits de: història, 

patrimoni arquitectònic, ciències naturals i del medi 
ambient, arqueologia, geologia, paleontologia, �lo-
logia, ciències de la salut, etcètera; totes elles esferes 
de la recerca que s’han donat a conèixer públicament 
a partir de les activitats que promouen els membres 
de cada grup de treball o secció, i molt especialment 
a través de la publicació de la Miscellanea Aquala-
tensia. Tot plegat fa que el CECI, al llarg d’aquests 
75 anys, s’hagi consolidat com a entitat cultural de 
referència a tota la comarca de l’Anoia i més enllà.
Seguidament, es va donar pas a la presentació del lli-
bre, “El Rec. Un estudi socioeconòmic sobre la for-
mació i el desenvolupament d’un barri industrial”, 
un treball laboriós, realitzat conjuntament per: Pere 
Pascual, Gemma Estrada, Josep Riba i Carme Ferre-

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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CARMEĿLA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista i historiadora

ras, com a membres de l’entitat. Efectivament, aques-
ta publicació és el resultat d’un llarg projecte d’in-
vestigació per a la recuperació històrica del barri del 
Rec; una recerca que no hagués estat possible sense 
les aportacions de l’avui desaparegut Magí Puig, gran 
coneixedor del barri i de l’o�ci d’adober, a més del 
mestratge d’en Josep Riba i d’en Pere Pascual, i tam-
bé de diferents persones compromeses en aquesta 
edició, tot possibilitant donar llum a una publicació 

que vol ser un imprescindible 
treball historiogrà�c. En aquest 
sentit, l’obra recull la història dels 
orígens del Rec, els usuaris de la 
sèquia i la regulació de l’ús de l’ai-
gua. Orígens dels quals en van ser 
protagonistes els primers horto-
lans, els adobers i tintorers; usu-
aris del Rec del Molí de l’Abadia, 
des del darrer quart del segle XIX 
�ns a la creació de la comunitat 
d’usuaris. Alhora, uns successius 
capítols fan referència, respec-
tivament, a distintes seccions 
urbanes i de la industrialització 
del barri, explicades de manera 
monogrà�ca i ordenades des de 
la zona de ponent, a l’entorn de 
la pròpia Resclosa, i �ns a la zona 
de Llevant, des de la baixada del 
Carme cap al Molí de l’Abadia.
Seguidament, una eloqüent con-
ferència a càrrec de Jordi Cata-

là, professor i catedràtic d’Història econòmica de 
la Universitat de Barcelona, sobre el tema “El Rec 
d’Igualada a la història econòmica de Catalunya”, va 
permetre de subratllar la importància d’aquest barri 
igualadí dins del marc del desenvolupament indus-
trial de Casa Nostra.
Per últim, el darrer acte d’aquest Saló de Plens va 
ser la presentació pública del nou logotip del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada, obra de l’igualadí i 
el dissenyador grà�c, Pep Valls.
Així mateix, a les dependències de la planta baixa 
d’aquesta Casa Consistorial, al mateix espai Iguala-
dínissim, va ser descobert i inaugurat un panell fo-
togrà�c que il·lustra alguns moments representatius 
dels 75 anys de vida d’aquesta entitat. 



La revolució del ball
A TOUS •  MALI TWIST

Del teatre a la pantalla
EL RACÓ DEL CINECLUB •  ESCAPE ROOM: LA PEL·LÍCULA

RICARD FUSTÉ · 

El dijous 15 de setembre, el Cine-
club reprèn la seva activitat des-
prés del parèntesi vacacional i 

presenta, a les vuit del vespre, a l’Ate-
neu Cinema i dintre del Cicle Gaudí, 
la producció del 2021 Escape Room: La 
pel·lícula, dirigida per Hèctor Clara-
munt.
Joel Joan i Hèctor Claramunt, que 
també havien col·laborat en la sèrie de 
televisió El crac, adapten per al cinema 
la seva producció teatral Escape Room,
una comèdia en un únic escenari en 

què una colla d’amics busquen diver-
tir-se en un d’aquests espais sinistres i 
acaben tenint seriosos problemes que, 
a més de propiciar algun ensurt, afec-
taran les seves relacions personals. 
L’obra teatral, representada amb molt 
èxit al Teatre Goya de Barcelona, 
només busca divertir l’espectador i 
n’aconsegueix les rialles gràcies al seu 
ritme, humor i intel·ligència. En la 
transició a la pantalla de cinema, l’ex-
periència dels autors i el carisma del 
protagonista fan possible que la mà-
gia no s’esvaneixi. Amb Joel Joan, Ivan 
Massagué, Paula Vives, Mònica Pérez i 
Ferran Carvajal. 

REDACCIÓ · LA VEU 

Mali en els anys 60: els joves de 
Bamako ballen música im-
portada d’Occident i somi-

en amb una renovació política. Mali 
Twist se centra en Samba -un jove 
socialista- que s’enamora de l’enèrgica 
Lara durant una de les seves missions 
en la selva. Per a escapar del seu matri-
moni acordat, ella fuig en secret amb 
ell a la gran urbs. Però el marit d’ella 
no ho permetrà i la Revolució aviat 
els implicarà doloroses desil·lusions 

mentre somien amb un futur junts. 
La pel·licula no es �xa en la jovialitat 
i posterior desafecció dels revoluci-
onaris europeus, sinó en la joventut 
de Bamako d’aquests anys, quan el 
país africà prenia els seus primers 
passos cap al somni socialista com a 
país emancipat. Per a això, construeix 
dues històries d’amor: la de Samba i 
Lara, un amor fou carregat d’ensomni 
adánica; i la dels joves del país amb 
el twist i el rock n’ roll, música sobre 
la qual construeixen la seva mane-
ra d’estar en un món que creuen que 
canvia al so del seu ritme. 

REDACCIÓ · LA VEU 

A Tadeu li encantaria que els seus 
col·legues arqueòlegs li ac-
ceptessin com a un més, però 

sempre acaba embolicant-la: destrossa 
un sarcòfag i deslliga un conjur que 
posa en perill la vida dels seus amics, 
Mòmia, Je� i Belzoni. Amb tots en 
contra i només ajudat per Sara, Tadeu 
emprendrà una fugida plena d’aventu-
res, que li portarà de Mèxic a Chicago 
i de París a Egipte, per a trobar la ma-
nera d’acabar amb la maledicció de la 
mòmia
Tercer lliurament de les aventures de 
Tadeu Jones, un senzill i simpàtic pa-
leta amb esperit aventurer i somiador, 
que acaba convertint-se en arqueòleg 
per casualitat. Al costat de Tadeo Jo-
nes veurem a la seva �del companya, 

l’arqueòloga Sara Lavro�. 
‘Tadeu Jones 3: La taula maragda’ 
s’ha mantingut líder de la taquilla a 
Espanya en el segon cap de setmana 
en cartellera. Els responsables de la 
coproducció catalana han indicat que 
des de l’estrena l’han vist 950.000 es-
pectadors, xifra que ha comportat una 
recaptació de 5,6 milions d’euros. Prop 
d’un terç de les persones que el cap de 
setmana passat van anar al cinema van 
triar aquest �lm. Entre el divendres i el 
diumenge ha acumulat 216.500 espec-
tadors i 1.365.000 euros, amb una mit-
jana de 3.289 euros per cinema. Una 
altra �ta assolida per la cinta és que ha 
estat durant 6 dies número 1 de taqui-
lla al mercat francès. Feia 10 anys que 
una pel·lícula produïda a Espanya no 
aconseguia un registre com aquest. 

Torna l’arqueòleg
ESTRENA •  TADEU JONES: LA TAULA MARAGDA

����������������������������������������������������������������������
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NOP

SALA 1

TADEO JONES 3
Dv: 17:45/19:45/21:45
Dv: 15:45/17:45/19:45/21:45

SALA 3

MINIONS: EL ORIGEN DE GRU
Dv Dll a Dj: 17:15
Ds i Dg: 17:00

42 SEGUNDOS
Dv Dll a Dj: 19:15/21:30
Ds i Dg: 19:00/21:30

SALA 4

LA HUÉRFANA: PRIMER 
ASESINATO

Dv: 18:25/20:35/22:40
Ds i Dg: 16:15/18:25/20:30/22:40
Dll Dc i Dj: 18:20/20:30/22:40
Dt: 18:20/20:30(VOSE)/22:40

SALA 5

VIAJE AL PARAÍSO
Dv: 18:10/20:20/22:30
Dll Dc i Dj: 18:00/20:10/22:20
Ds i Dg: 16:00/18:10/20:20/22:30
Dt: 18:00/20:10 (VOSE)/22:20

SALA 6

TADEO JONES 3
Dll a Dj: 20:15

AFTER. AMOR INFINITO
Dv a Dg: 18:30/22:45
Dll a Dj: 18:10/22:30

DRAGON BALL SUPER
Dv: 20:30
Ds i Dg: 16:20/20:30

SALA 7

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3
Dv: 17:35
Ds i Dg: 15:45/17:35

TADEO JONES 3
Dll a Dj: 17:00/19:00

BULLET TRAIN
Dv a Dg: 19:40/22:15
Dll a Dj: 21:00

SALA 8

EL TEST
Dv: 17:45/19:50
Ds i Dg: 15:50/17:45/19:50
Dll a Dj: 17:40/19:50

NOP
Dv a Dj: 22:00

�����
Ateneu Cinema

IGUALADA

ALCARRÀS
Ds: 18:15

LAST FILM SHOW
Dg: 17:30

MALI TWIST
Dg: 19:10

SALA GRAN

42 SEGUNDOS  
Dv: 20:15
Ds: 20:15
Dg: 20:15
Dc: 20:15

TADEU JONES: LA TAULA 
MARAGDA  

Dv: 17:30
Ds: 17:30
Dg: 17:30
Dll: 19:30
Dc: 17:30

SALA PETITA

UNA HISTORIA DE AMOR ITALIANA
Dv: 17:45/20:30
Ds: 17:45/20:30
Dg: 17:45/20:30
Dll: 19:45
Dc: 17:45/20:30
Dj: 19:30 (VOSE)

CINECLUB
ESCAPE ROOM: LA PEL·LÍCULA

Dj: 20:00

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

TADEO JONES 3: LA TABLA ESMERALDA

VOY A PASÁRMELO BIEN

DRAGON BALL SUPER

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3

42 SEGUNDOS

LA HUÉRFANA: EL PRIMER ASESINATO

Estats Units. Terror. De Jordan Peele. Amb Daniel Kaluuya, Keke 
Palmer, Brandon Perea, Steven Yeun.
Aquest ‘thriller’ segueix als treballadors del ranxo de Hayward, un 
lloc de domatge de cavalls de Hollywood. Enmig d’un àrid paratge, 
res ni ningú irromp en la seva tranquil·la rutina. No obstant això, 
un dia comencen a ocórrer esborronadors successos que tornaran 
la vida dels protagonistes en un esgarrifós malson.

Espanya. Animació. De Enrique Gato.
A Tadeo li encantaria que els seus col·legues arqueòlegs li accep-
tessin com a un més, però sempre acaba embolicant-la: destrossa 
un sarcòfag i deslliga un conjur que posa en perill la vida dels seus 
amics, Mòmia, Je� i Belzoni. Amb tots en contra i solo ajudat per 
Sara, Tadeo emprendrà una fugida plena d’aventures, que li portarà 
de Mèxic a Chicago i de París a Egipte, per a trobar la manera d’aca-
bar amb la maledicció de la mòmia.

Espanya. Comèdia. De David Serrano. Amb Raúl Arévalo, Karla 
Souza, Izan Fernández.
Valladolid, 1989. David i Layla acaben de començar vuitè d’EGB 
i a tots dos els encanta el grup “Homes G”. També s’agraden molt 
entre ells, però com que a David l’aconsellen malament els seus 
amics, totes les coses que fa per a conquistar-la acaben sempre sent 
un fracàs. Malgrat tot, els dos es fan inseparables i sempre s’ho 
estan passant bé.. Molt bé.

Japó. Animació. De Tetsurô Kodama.
Són Goku va destruir en el seu moment a la Patrulla Vermella. 
Ara, uns certs individus han decidit continuar amb el seu llegat i 
han creat als androides de�nitius: Gamma 1 i Gamma 2. Aquests 
dos androides s’autoproclamen “superherois” i decideixen atacar a 
Piccolo i a Gohan. Quin és l’objectiu de la nova Patrulla Vermella? 
Davant un perill imminent, arriba el moment del despertar del 
Superheroi!.

Espanya. Comèdia. De Santiago Segura. Amb Santiago Segura, 
Toni Acosta, Loles León, Martina D’Antiochia.
S’acosta Nadal. Els nens trenquen accidentalment una �gureta del 
Pessebre de col·lecció del seu pare i han d’aconseguir-ne 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, Ocho, que intentarà re-
cuperar els seus favors amb l’ajuda del seu sogre, Javier..

Espanya. Drama. De Àlex Murrull, Dani de la Orden. Amb Álva-
ro Cervantes, Jaime Lorente, Tarik Filipovic.
A pocs mesos de les olimpíades de Barcelona 92, la selecció espan-
yola de waterpolo té tots els números per a passar sense pena ni 
glòria. No estan preparats i necessiten un cop d’efecte si no volen 
fer el ridícul jugant en la seva pròpia casa. Aquest revulsiu arriba 
en forma de nou entrenador amb fama de dur i tècniques de treball 
més que qüestionables.

Estats Units. Terror. De William Brent Bell. Amb Isabelle Fuhr-
man, Julia Stiles, Rossif Sutherland, Hiro Kanagawa.
Lena (Isabelle Fuhrman) aconsegueix escapar del psiquiàtric rus 
en el qual està reclosa i viatja als EUA, fent-se passar per la �lla 
desapareguda d’una família adinerada. Però la seva nova vida com 
Esther no serà com ella esperava, i s’enfrontarà a una mare que pro-
tegirà la seva família a qualsevol preu... Preqüela de ‘“La huerfana”.

�����
Yelmo Cines 3D

ABRERA

�����
Casal

ST. MARTÍ DE TOUS

CINEMA A 
L’ANOIA
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“Érase una vez... pero ya no”, trencant els masclismes i els ideals 
dels contes clàssics

REDACCIÓ · TV 

Les històries de fantasia 
tenen sempre un en-
cant particular perquè 

ens ofereixen un món nou 
de possibilitats que ens atra-
pen per la impossibilitat de 
viure-les en la vida real. Això 
és l’atractiu d’aquesta mena 
de produccions, que encara 
que sabem que no són certes, 
ens embadaleixen mirant a la 
pantalla. Produïda per Rafael 
Ley, María José Córdova, An-
drea Toca i el mateix Manolo 
Caro, Érase una vez…pero ya 
no, és una producció de Noc 
Noc Cinema i explica la his-
tòria de dos amants que van 
ser separats tràgicament i que 
han de trobar-se en una altra 
vida per a trencar l’encanteri 
que va caure sobre l’excèntric 
poble que habiten. Ara, en el 
present, l’arribada de dos tu-
ristes posarà en risc l’única 
possibilitat que tenen de tren-
car l’encanteri. La pel·lícula re-
corre dues èpoques de manera 
simultània, una d’entorn me-
dieval, tractat amb força lli-
cències de modernitat, color i 
fantasia, i una altra emplaçada 
en l’actualitat. Manolo Caro 
a�rma: “Aquest anti conte de 
fades crec que és el més honest 

que he fet com a autor. Pels 
temps que estem vivint tenia 
la necessitat de divertir-me, 
embogir, cantar, ballar, riure i 
això és el que Érase una vez…
pero ya no, ofereix. Estic molt 
content de tornar a la comèdia 
hilarant que m’ha donat tantes 
satisfaccions i crec que el pú-
blic que ha seguit el meu tre-
ball entendrà del que parlo en 
els primers minuts de la sèrie”. 

DOS MONS I UN SOL AMOR
En un lloc molt llunyà, la 
princesa Soledad (Mónica 
Maranillo) es va enamorar 
de Diego (Sebastián Yatra), 
pescador que en adonar-se 
de la impossibilitat de viure 
un feliços per sempre amb la 
seva estimada -la reina Fá-
tima (Mariola Fuentes) és la 
mare de la princesa i rebutja 
la relació- recorre a la bruixa 
(Daniela Vega) perquè amb la 
seva màgia aconsegueixi que 
la seva enamorada Soledad 

mai l’oblidi mentre ell lluita en 
el front de batalla, amb l’afany 
de guanyar-se la benedicció de 
la reina Fátima i la reina Dolo-
res (Mariana Treviño), també 
coneguda com la reina mexi-
cana. La bruixa li dona al noi 
un amulet que el protegirà de 
les tropes enemigues, així com 
un drac blau que Diego haurà 
de lliurar a la seva estimada: 
mentre Soledad cuidi a la cri-
atura no podrà enamorar-se 
de ningú més. Com tot bon 
encanteri aquest encantament 
també té un costat més fosc: si 

bé protegeix l’amor de la prin-
cesa i el plebeu, en cas que li 
succeeixi alguna cosa dolen-
ta a Diego o al drac, ningú al 
poble podrà tornar a enamo-
rar-se. A més, com si l’anterior 
no fos prou tràgic, existeixen 
tres condicions per desfer l’en-
canteri: que els amants es re-
trobin i alliberin el drac blau 
en el llac mentre la lluna rosa 
es trobi en el cel (fenomen que 
ocorre cada set anys).

ACTORS DE FÀBULA
Érase una vez…pero ya no,  
compta amb un repartiment 
internacional dominat per 
diverses cares televisives. En 
els papers protagonistes ve-
iem al cantant i compositor 
colombià Sebastián Yatra i les 
cantants espanyoles, Mónica 
Maranillo (La Voz Kids) i Nia 
Correia (Operación Triunfo, 
Tu Cara me Suena).
Completen l’elenc la coneguda 
Rossy de Palma (Los abrazos 
rotos, Mujeres al borde de un 
ataque de nervios), Asier Etxe-
andia (Sky Rojo, Dolor y Glo-

ria), Mariola Fuentes (Alguien 
tiene que morir, Los abrazos 
rotos), Itziar Castro (Vis a vis, 
Pieles), l’actriu xilena Daniela 
Vega (Una mujer fantástica, 
La visita), Julián Villagrán 
(El Ministerio del Tiempo, La 
Peste) i la mexicana Mariana 
Treviño (Club de Cuervos, La 
casa de las �ores), Eduardo 
Casanova (Aída, Alguien tiene 
que morir,), Juan Dávila (Sin 
Identidad, Acácias 38), Ab-
delatif Hwidar (El Cid, HIT), 
Malcolm Treviño-Sitté (Chi-
ringuito de Pepe, Dos vidas), 
entre altres. 

EL MÉS DESTACAT
El punt més fort d’aquesta sè-
rie són els números musicals 
i el vestuari. L’adaptació de 
cançons que han marcat en 
diferents generacions fan en-
tranyables els moments més 
especials del guió. El vestu-
ari és fantàstic amb colors 
vius que ens transmeten la 
màgia i la fantasia d’un conte 
de fades. A més, els efectes 
especials ens permeten veu-
re a dragons entranyables o 
paisatges meravellosos.
Una sèrie ideal per passar 
una tarda d’estiu quan tens 
ganes de veure quelcom lleu-
ger i divertit. 

Totes les OFERTES DE FEINA
i FORMACIÓ de l’Anoia

www.jobanoia.cat

Les millors sèries
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La història de dos 
amants que van ser 

separats tràgicament 
i que han de trobar-se 
en una altra vida per 
a trencar l’encanteri 

Un repartiment
internacional amb 

cares conegudes 
de la televisió



San Miguel Lillo

Santa Maria del Naranco i San Miguel de Lillo, 
grans insígnies del Preromànic asturià 

GEOGRAFIES INEXCUSABLES

Santa Maria del Naranco i San Miguel de Lillo o Liño, aquells ver-
taders emblemes arquitectònics de l’Art Preromànic asturià, cons-
titueixen una autèntica innovació en el que va suposar la creativitat 

arquitectònica de l’Alta Edat Mitjana; amb una vàlua tan summament 
excepcionals, fins a ser declarats Patrimoni Mundial per la UNESCO, a 
tombant del segle passat, entre els anys 1985 i 1998.

Als peus del Naranco, la muntanya cap on mira la capital asturiana, s’hi 
enfila -des de les seves mateixes faldilles- un sender costerut a la ma-
teixa zona urbana de la ciutat, i a tan sols uns tres quilòmetres del centre. 
D’aquí ençà, un curt i captivador camí rural et convida a internar-te per 
una de les més belles i esculturals contemplacions de les joies del Pre-
romànic asturià, el conjunt format per Santa Maria del Naranco i San 
Miguel de Lillo; una singular i primorosa tendència arquitectònica que va 
desenvolupar-se entre el visigot i el romànic.

Santa Maria del Naranco és l’exemple més bell i harmoniós d’una arqui-
tectura que va simbolitzar el poder del Regne d’Astúries en una època en 
què, al sud de la península, dominava la potestat del Califat de Còrdova. 
No es tracta, des del punt de vista arquitectònic, d’un edifici exclusiva-
ment religiós, atès que malgrat dependre d’un domini parroquial encaixa 
molt més amb la fesomia pròpia d’un palau, si bé en el seu moment va 
conformar un complex de signe  residencial -de fet una molt personal 
Aula Règia- en base a la seva funcionalitat de servir com a estança de 
retir i descans del rei Ramir I, qui va projectar la seva construcció, a l’any 
842, raó per la qual la seva estètica arquitectònica va ser reconeguda com 
a “estil ramirens”. Més endavant, però, en entrar al segle XIII, a propòsit 
de la destrucció d’una part de la veïna San Miguel de Lillo, aquesta edi-
ficació va veure una sèrie de transformacions i ampliacions que li van 
permetre d’assolir les funcions pertinents d’una església on s’advocaria a 
Santa Maria.

Des d’un enfoc estrictament estructural, aquesta insòlita i peculiar cons-
trucció rectangular descobreix dues plantes on hi ha diverses dependèn-
cies que posen en evidència un gran avenç en l’esfera de l’arquitectura bo i 
considerant l’època, tot un pròleg de l’art gòtic. Això és, les voltes de canó, 
els contraforts i una espectacular riquesa decorativa, a base de capitells, 
medallons, arcades, etc., delaten unes inequívoques influències orientals; 
alhora, la planta del sòcol era la que servia exclusivament de palau, mos-
trant de retruc una molt més esplèndida ornamentació decorativa amb 
motius de vegades animalístics i també de caràcter astral. I, als límits del 
recinte principal, s’obren uns grandiosos miradors que s’imposen sobre 
la vella Oviedo, a baix, amb tota la sublimitat del paisatge asturià que 
l’embolcalla.

Més enllà a quatre passes de Santa Maria, en un no res inaugures el camí 
cap a San Miguel de Lillo o Linyó; aquella construcció que va esdevenir, 
al segle IX de l’Edat Mitjana, una legitimada basílica -o si es vol capella 
palatina per a custodiar tresors espirituals- de la qual només se n’han pre-
servat i en molt bon estat de conservació un dels trams de la nau original, 
la de la secció de ponent, i la seva porta o pòrtic d’accés. 

Una mirada atenta davant d’aquest monument, restaurat i renovat quatre 
segles més tard com a conseqüència d’unes greus afectacions, et suggereix 
d’admirar, més enllà de la seva exponencial esveltesa malgrat les seves 
reduïdes mesures de planta,  la sorprenent perfecció i gràcia de les seves 
formidables gelosies així com l’exquisida decoració escultòrica dels seus 
pilars, les bases i els capitells, endemés de l’espectacularitat escultural del 
pòrtic, amb figuracions sensiblement inspirades en l’art bizantí. En aquest 
context, és del tot excepcional de poder contemplar potser el tresor més 
custodiat, les restes d’un notable repertori de pintures murals -originals- 
del temple, situades a la volta de la nau del sud. Es tracta d’unes pintures 
que havien romàs ocultes fins fa poc i que mostren una sèrie de figura-
cions geomètriques d’una inestimable riquesa cromàtica. 

CARMEĿLA PLANELL LLUÍS
Fotògrafa, periodista i historiadora

Sta. Maria Naranco

Sta. Maria Naranco
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HORITZONTALS  1  Fa deu o quinze anys era un 
gran seguidor, defensor de la troica a la cata-
lana que manava  2  Aixopluc tant per aquí com 
per allà. Artista farandulero que ve de l’est, con-
cretament de Txèquia  3  Un parell de dos. Plec, 
arruga, per massa rebec. Principis de declara-
ció  4  Rectificador electrònic per excitació de cí-
trics. Africà entrant a l’afartapobres  5  Un quart 
de dues. Són a la rosa com a en Juan Gris les 
grisenques  6  Incursió a cop de matamosques. 
Aquelles gregues que van malmetre l’estuari  7 
Mano en el gremi de la samarreta. Contenció 
de la respiració per capgiració  8  Capta sense 
vocalitzar. Remeno remeno fins que es fa gros. 
Cul de got  9  Desfent per preguntar-li quant. 
Per desordenat  10  Sicilià tradicional, que ac-
cepta la sodomia. És l’important, en la data as-
senyalada  11  Mitges de cotó. Distingeixo allà, 
entre la boira. Propi d’en Pacino  12  Lliguessin 
caps. Revolta amb escassa motivació  13  S’em-
pesqui les deïtats itàliques. Flor tan terminal 
que no hi creix res més.

VERTICALS  1  Ser polièdric li sembla massa am-
biciós. Faci pensar en la multinacional del so-
roll   2  Se’n surt, a l’hora de rebre el peix. Aque-
lla extensió que obre les mires  3  Amic de tarda. 
Tan misteriós en els codis que només l’enten-
dria un sant. El doble de setze  4  Lapse tem-
poral que es dóna un cop cada lluna. Gairebé, 
segons com saqui  5  Arracades que provoquen 
malestar. Mirades esbiaixades  6  Fa més remor 
que cap altra. Francesa voltant per la creperia. 
Va escriure totes les cartes de la nostra infante-
sa  7  Oca amb fama de lladregota de bolsos. Qui 
sap on fa el menú, aquesta sirena  8  Rimes sen-
se cap ni peus. Fragment d’escut gros com un 
barri parisenc. Pocapena  9  Perdrem l’empenta 
i el delit. Un volt amb bus  10  Exclamació davant 
la solució. Treballadora però de les d’abans. 
Metall que provoca febre  11  Funcionari que fa 
anar la bàscula des de sota. Filòsof nascut per 
estar davant de les càmeres  12  Avantpassat a 
Sibèria. Circula per una via que desemboca en 
canal a la televisió.

 fet per Pau VidalEls mots encreuats

Troba les 7 diferències!

Feliç Diada 
de Catalunya!

Feliç Diada 
de Catalunya!

Feliç Diada 
de Catalunya!
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ET CANCEL·LEM TOTS ELS DEUTES 
GRÀCIES A LA LLEI DE LA

2a  OPORTUNITAT

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

Per a més informació
iuristrivium7@gmail.com

Tel. 656 90 94 54

IURIS TRIVIUM ADVOCATS

ADVOCAT
DRET DEL TREBALL 

I DE LA SEGURETAT SOCIAL

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

Tel. 93 804 07 69
Fax 93 804 08 14

Gabinet Jurídic
Claramunt & Cia. Advocats

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

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

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

    e-mail: claramuntadvocats@claramuntadvocats.com

Morillas i Associats 
Advocats

C/ Major num.120 baixos
08788 Vilanova del Camí

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

info@morillasassociats.com
www.morillasassociats.com

VILARRUBIAS
 & MARTÍ

Gabinet jurídic

Elisenda Vilarrubias Lampreave 
628054099

Amparo Martí Gimeno 
649747122

DRET CIVIL:
- desnonaments

- contractes arrendaments i 
compravenda

- herències i llegítimes
- reclamacions de quantitat i 

monitoris

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

advocats i assessors

 ANDRÉS IGLESIAS
Advocat

 ·Dret de la Segona 
Oportunitat

·Concurs de creditors

Passeig de Veredaguer 40, 
1a planta

 IGUALADA

Tel. 93 805 39 39
 iglesias@despatx.es

andresiglesias.cat

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 habitatge davant Nota-
ri, derogant la normativa anterior de 2013. Només es podrà 
renunciar en casos en què el comprador no sigui consumi-
dor/usuari, o bé l’objecte de la venda no sigui un habitatge, i 
en el cas de no aportar-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·licita una hi-
poteca. Contempla dos aspectes rellevants:

a) L’obligatorietat d’assessorament notarial gratuït als pres-
tataris prèviament a la formalització de la hipoteca, podent 
el mateix client escollir el Notari que exercirà aquest asses-
sorament. 

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

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

GUIA LEGAL

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

CARLOS CATAYUD 
CHOLLET

DAVID RAMENTOL 
GARCÍA



ESGLÉSIA · LA VEU 

Les parròquies d’Igualada 
ja tenen a punt el nou 
curs de catequesi, per a 

infants de Primera Comunió 
(2n. primària) i de Con�rma-
ció (1r. d’ESO). 
Aquests són els horaris per fer 
les inscripcions: 
- A Santa Maria. Dies 13, 14 i 

La setmana vinent, inscripcions a la 
catequesi a Igualada
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SANTORAL: Setembre
9 Mare de Déu del Claustre; Pere Claver; Felícia.
10 Beats Domènec Castellet; Lluís Eixarc; Jacint 
Orfanell.
11 Protus i Jacint; Teodora Alexandrina
12 El Nom de Maria; Mare de Déu de Lluc; Guiu.  
13 Joan Crisòstom ; Felip.
14 Crescenci; Eutimi; Ròsula.  
15 Mare de Déu dels Dolors. Nicomedes; Caterina de 
Gènova

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

C/ Joan Maragall, 3 (Local 2) - 08700 IGUALADA.
 Tel. 93 804 52 62. Fax 93 805 29 98Hostalets de Pierola, setembre de 2022

En memòria

Àngel Sala Parcerisas
L’Àngel de la tenda

30.12.1921 - 11.9.1998

Mª Dolors Esteve Llopart
Vídua de n’Àngel Sala
13.8.1922 - 27.2.2011

No és oblidant com s’apaivaga el dolor d’una pèrdua, sinó recordant.
Restareu sempre presents en les nostres vides.

Ana Torner Saumell
Saber que hi ets,

encara que no et vegi,
.....

Saber que hi ets,
saber-ho sempre:
i no tenir-ne prou,

i no anhelar res més.

T’estimem

Igualada, setembre de 2022

Igualada, setembre de 2022

Juan Muntané Tomàs
10è. aniversari de:

12/09/2012 - 12/09/2022

Abans vivia amb la por de perdre't,
ara visc amb l'esperança 

de tornar-te a veure algun dia...

15 de setembre de 5 a 2/4 de 
7 de la tarda (locals parro-
quials).  Més informació: 93-
380-00-40.
- A la Sagrada Família (i Bar-
ri Montserrat). Del dilluns 12 
al divendres 16, de 6 a 7 de 
la tarda. (entrada pel carrer 
Pierola), Més informació: 93-
803-04-27. 
- A la Soledat. Del 12 al 16 de 

setembre, de 5 a 6 de la tarda, 
a l’entrada de la capella. Més 
informació al telèfon 93-803-
05-28.
- Església N. S. de Fàtima. Els 
divendres de setembre de 5 a 
7 de la tarda i els diumenges 
després de la missa de les 10 
del matí (locals parroquials). 
Més informació al telèfon 
693-806-219. 

ESGLÉSIA · LA VEU 

E l proper dissabte, 10 de 
setembre, 24è diumen-
ge del temps ordinari, 

s’inicia un nou curs amb la 
celebració, cada segon dis-
sabte de mes, d’una missa en 
llengua anglesa. Serà a 2/4 

de 5 de la tarda a la capella 
del Sant Crist de la basílica 
de Santa Maria d’Igualada. 
Durant la celebració es can-
tarà “In the Lord I’ll be ever 
thankful” com a cant d’en-
trada, durant l’ofertori “Bless 
the Lord” i en el moment de 
la comunió “Jesus Christ, 

Missa mensual en llengua anglesa
Bread of Life”, tots ells cants 
de Taizé. En la proximitat de 
la festivitat de la nativitat de 
Maria, en finalitzar la cele-
bració, es dedicarà el cant a 
la Mare de Déu “As I kneel 
before you”. El salm del dia 
és “I will leave this place and 
go to my Father.”.  

ESGLÉSIA · LA VEU 

L’ESGLÉSIA DE LA LLAR DEL 
SANT CRIST JA ÉS OBERTA AL 
CULTE PÚBLIC
Després dels anys de pandè-
mia, ja es pot tornar a parti-
cipar de la missa dominical, 

a les 10 del matí, i de dilluns 
a dissabte, a 2/4 de 9 del 
matí. L’únic requisit és l’ús 
de la mascareta.

FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DE LA GUIA. 

Altres informacions eclesiàstiques

És la patrona del carrer de 
l’Argent i se celebrarà la mis-
sa solemne el proper dijous 
dia 15 de setembre, a les 7 
de la tarda, a l’església de la 
Mare de Déu del Roser on 
s’hi conserva la imatge.  



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

                         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

GUIA DE RESTAURANTS



ÉS UN GRAN ORGULL 
PER A NOSALTRES PODER 

CELEBRAR 40 ANYS!
I és per aquest motiu que durant aquest any 

us anirem desvelant sorpreses i activitats.

Estigueu ben atents al diari, a la pàgina web 
i a les nostres xarxes socials!

Gràcies a tots els que ho heu fet possible!

www.veuanoia.cat
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Ctra. de Manresa, 125 IGUALADA
Rambla Sant Ferran, 45 IGUALADA

 Tel. 93 804 15 50     
junyent@junyentprat.comGUIA DE SALUT

-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 9:
JUVÉ

Av. Montserrat, 27

DISSABTE 10:
CASAS V.

Soledat, 119

DIUMENGE 11:
BAUSILI
Born, 23

(9:00- 22:00)
ADZET

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

DILLUNS 12:
SECANELL

Òdena, 84

DIMARTS 13:
MISERACHS
Rambla Nova, 1

DIMECRES 14:
BAUSILI
Born, 23

DIJOUS 15:
CASAS V.

Soledat, 119



Berta Fau
Dissenyadora gràfica i fotògrafa

Em vaig graduar en Belles Arts i Integració Social. 
Actualment estic cursant un màster de Disseny 
Editorial per especi�car la meva trajectòria laboral. 
He tingut ocasió de treballar com a fotògrafa artística 
i d’esports, així com en l’elaboració de disseny de 
marca i presència digital. També tinc experiència 
com a community manager, tècnic de museu i 
atenció al client. Per mi és molt important que la 
feina requereixi de creativitat i mirada artística.

Què t’ha portat a viure a l’Anoia?

De fet porto venint aquí, a la Torre de Clara-
munt, des que hi vaig néixer, ja que la meva àvia 
materna hi tenia una casa, i hi passava molts 

caps de setmana, festius i estius. Al tornar a Catalunya després de 

viure sis anys fora, se’m va fer impossible tornar a viure a la ciutat. 
L’Anoia em dona allò que necessito, el bosc a la porta de casa.

Estàs cursant un màster de disseny editorial i publicacions di-
gitals. En què consisteix?
Aprenem la manera de fer publicacions tant analògiques com 
digitals. Dins el món del disseny buscava quelcom en què em 
pogués especialitzar i que fos afí a la meva manera de treballar i 
de ser, però que a l’hora tingués sortida laboral, i diguéssim que 
tot el que es treballa en aquest àmbit (maquetar, la tipogra�a, la 
presentació del text, la direcció de fotogra�a o il·lustració, la part 
més artesanal i física de fer un llibre, etc) m’agrada molt i té a 
veure amb la meva experiència prèvia, però portada d’una forma 
més endreçada i concreta en un entorn que m’és molt inspirador, 
ja que la meva mare és una gran lectora i vaig créixer envoltada 
de llibres.

Amb què t’has inspirat per fer la maquetació de l’especial 40 
anys de La Veu?
Amb la festivitat d’un gran aniversari com aquest. Volia que el 
disseny fos festiu però que a l’hora fos senzill, ja que en el món del 
periodisme el més important és el contingut i res pot robar-li el 
protagonisme, almenys no en excés. El fet també que esdevingui 
a l’estiu fa que hagi optat pel blau i el groc (l’aigua i el sol), que a 
més a més són colors complementaris, pel que contrasten molt 
bé, i les garlandes de colors em recorden a les festes típiques del 
carrer del barri o poble, que s’estan perdent però espero que a poc 
a poc es recuperin.

A banda de l’especial que s’ha tret en commemoració als 40 
anys, al diari també s’hi ha fet canvis. Quins són els que des-
tacaries més?
Principalment les capçaleres temàtiques del diari, per remarcar el 
canvi de contingut a l’hora de llegir-lo, i apartats especials com els 
del cinema i les xarxes socials. També hem inclòs el nou logotip 
de La Veu, en consonància amb la tipogra�a que ja s’havia escollit 
prèviament, que és una serif amb un contrast més accentuat. En 
general he intentat crear un disseny subtil, que no perdi l’essència 

de la Veu, però que sigui una mica més elegant i minimalista. 
També he donat més protagonisme als colors de cada secció grà-
cies al nou estil de les �rmes d’autor dels articles.

En el món editorial la seva maquetació i disseny prenen dife-
rents estils i formats. Com t’adaptes a cada estil per pensar-ne 
un disseny? 
Tot i que he de reconèixer que cada dissenyador té els seus gustos 
personals, sempre s’ha de tenir present cap a quin públic et diri-
geixes i quin és el to del contingut, la marca o l’empresa. A partir 
d’aquí s’escullen les tipogra�es, la paleta de colors i la maquetació 
més idònia pel tipus de to que es busca, i es van fent proves �ns 
que trobes una que funcioni. Personalment per mi és important 
que també n’estigui satisfeta i que també m’agradi, encara que el 
tema no m’interessi o no tingui res a veure amb mi... suposo que 
això també marca el propi estil a l’hora de treballar i generar pro-
jectes, però no s’ha d’interposar amb l’estil del client ni amb la 
funcionalitat que es necessita.

Has estat l’ànima de la preparació de l’exposició dels 40 anys 
del diari al Museu de la Pell. Amb quin criteri has seleccionat 
les portades? 40 portades són pels 40 anys del diari? Què hi 
podem trobar a l’exposició? 
Vaig agafar tots els llibres i arxius de tots aquests anys i vaig es-
collir unes 4 o 5 portades per any, basant-me en la particularitat 
de la notícia i també en la seva presentació. Les dels primers anys 
van ser fàcils per a mi perquè tenien aquell toc artesanal que ja 
ho fa atractiu. Després, els companys de redacció de La Veu van 
escollir quina era la portada més rellevant per cada any. Real-
ment són 41 portades, ja que vam afegir la primera que es va 
fer l’any 1982 i l’última d’aquest any del 2022 abans de setem-
bre, però efectivament és un recull de l’evolució del diari i dels 
successos més destacats de tots aquests 40 anys en què La Veu 
ha estat informant. A l’exposició hi podreu trobar aquestes 41 
portades en format gran, els gegants periodistes de La Veu, un 
recull dels premis atorgats, així com eines antigues i retros que 
s’han anat fent servir al llarg dels anys en el periodisme. També 
mostrem quina ha sigut l’evolució de la capçalera de La Veu de 
l’Anoia, que a l’inici no tenia aquest nom, i una zona que és una 
biblioteca/estudi de redacció on es poden consultar tots els ar-
xius en paper, i els digitals en l’ordinador. És molt probable que 
molts us veieu en les publicacions o us portin records viscuts, 
així que no us la perdeu! 

“No deixis mai d’alimentar la teva ànima
 amb allò que t’inspira”

Divendres, 9 de setembre de 2022
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Fast Track - Gaudeix del cotxe en menys de 30 dies.
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 PIA PRAT JORBA @PiaPrat

diuen...
“Anem per mal borràs” al Parlament i al carrer. Econòmicament “pinten bastos” per una inflació desbridada i diverses catàstrofes “naturals”. Uns diuen que s’ha acabat 
“l’abundor” i també “el Procés”.  Altres que s’ha de fer les coses “d’una manera diferent”. Uns i altres semblen “no tenir ni idea” del que passa i el “més calent és a l’aigüera” 
del què “cal fer”. Patim un període de “turbulències” i “cal més humilitat”. Saber escoltar és una “bona predisposició”, però “cal prendre decisions” i “encertar-les”. Els que es 
deixen “portar pel corrent” no decideixen on van i arriben on els porten. “Cal ser amo del propi destí” amb risc d’equivocar-se. Així la culpa no és dels altres i “es fa el que es 
pot”. En el “trajecte” es troben a tots aquells que “pensen semblant” i es poden endegar “projectes compartits” ajudant-se els uns als altres. Mentre els que esperen “asseguts” 
a que vingui “el salvador” que “els guiï” van “encegats” cap on aquest vol. No “cal queixar-se” quan qui va al davant “no serveix per guia”. Només deixar “d’escoltar-lo”. Hi ha 
estrelles, estrellats i malediccions bíbliques, però també molta gent “com cal” que sap el “què cal fer”.




