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Especial •  Vint pàgines d'informació sobre els actes més 
destacats de la Festa Major d'Igualada 2010

Una festa anticrisi • La reducció del pressupost provoca una 
disminució d'actes, amb molt protagonisme de la Coll@nada

 

Bona Festa Major!

•• Els gegants de la Ciutat ballen per primera vegada en aquesta Festa Major d'Igualada, dimecres a la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Foto: Joan Guasch.
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na d’Anoia, o la de Veciana- amb total 
intensitat. Ja arribarà el moment de 
fer balanç la setmana vinent. I aquest 
balanç serà millor o pitjor en funció 
de la participació activa del màxim de 
ciutadans en els respectius programes 
festius elaborats per les comissions 
organitzadores i finançats pels ajunta-

ments.
Viure les festes populars es un dret i 
una mostra de ciutadania. Per uns dies 
el carrer es per a pasejar, gaudir, com-
partir i disfrutar. Quan s’aixequin els 
castells, o sonin les orquestres, a banda 
que els ciutadans disfrutaran, també es 
donarà continuïtat al costum ancestral 
de reunir-se les ciutats al voltant de les 

festes característiques de cada pobla-
ció. 
Igualada te el Salero, la Patera, un ampli 
bestiari i la revetlles, mentre Vallbona 
disfruta d’una nova colla de Falcons i 
cada població intenta millorar cada any 
el seu programa festiu.
Esperem que l’obligat low cost de les 

festes majors no es tradueixi amb una 
baixa de la participació sinò al contrari, 
sigui un estímul per que hi participi per 
tot arreu el màxim de persones en pau 
i tranquilitat.
Per a moltes entitats els dies de la Festa 
Major són els dies més importants per-
que es posen a l’abast de tothom.

Des de dilluns que ha començat la Fes-
ta Major d’Igualada. Una Festa Major 
que arriba amb un cert avançament 
respecte del que és tradició però que 
arriba, com tantes altres festes majors 
de Catalunya, sensiblement reduïda 
pel que fa al pressupost.
Estem d’acord que en temps de crisi 
econòmica, els ajuntaments facin un 
exercici d’austeritat i més quan estem 
parlant d’uns dies de festa.
Molts són els ajuntaments que per la 
crisi han mirat cap al seu interior i han 
obert les portes de la Festa Major a les 
entitats locals, com a forma de fer una 
festa més autèntica i també per a supe-
rar, mitjançant la participació ciutada-
na, les limitacions pressupostàries.
A Igualada això nomès s’ha fet en part. 
L’exclusió de la nova colla de Bastoners 
no ens sembla el millor camí, però en 
general les diverses entitats han conti-
nuat o ampliat la seva participació en el 
calendari festiu de la capital de l’Anoia.
Vivim un estiu de festes majors low cost 
que obtenen resultats diversos. Mentre 
a Capellades podem dir que ha estat un 
èxit la Festa Major d’enguany, en altres 
poblacions no podem dir lamentable-
ment el mateix.
Pero quan falla una Festa Major, per ex-
periència podem dir que no es mai per 
culpa dels ciutadans, que demostren 
tenir moltes ganes de participar i fer 
festa, com hem pogut veure per exem-

ple a Santa Maria de Miralles, una po-
blació amb només 130 habitants però 
que ha vist els seus actes, sinò perque 
els programadors, en aquest cas els 
ajuntaments, no han sabut fer les coses 
com cal. Perque el sentit autèntic de la 
festa no és un cartell d’actuacions de 
cost milionari, sinò el nivell de partici-
pació popular que és dóna.
Participar activament de la festa, és 
contribuir a fer gran la festa i fer feli-
ços als demès. També és el moment 
de demanar a tothom un ambient de 
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serenor, especialment a les matinades, 
per que la festa pugui ser completa a 
totes les llars.
Esem segurs que els cossos de segu-
retat vetllaran pel bon ordre públic 
durant aquest dies i que ens serviran a 
tots per a prendre forces per a encarar 
el mes de setembre en que començarà 
un nou curs polític i econòmic que es 
presenta amb forces interrogants.
Sigui com sigui, aquest cap de setmana 
serà el moment de viure la Festa Major 
d’Igualada -o la de Pujalt, o la de Vallbo-

Quan falla un acte de 
Festa Major, sabem per 
experiència que mai és 
culpa dels ciutadans 
sinò de la planificació 

Les cares 
de la setmana

Marcel·lí J. Valls Torné
Aquest popular igualadí, encara el seu 
tercer i darrer mandat com a Salero de 
la Festa Major d’Igualada. Les paraules 
de comiat a l’inici de la Festa Major foren 
un alegat en favor de les festes populars 
igualadines.

Jaume Duran
En Jaume Duran és un gran afeccionat 
als carros i als carruatges i també a la de-
voció a Sant Magí. Ha estat l’impulsor de 
la restauració del Pedró Igualadí de les 
Fonts de Sant Magí de la Brufaganya, de 
manera altruïsta. És també el responsa-
ble de portar l’aigua des del Santuari a 
Igualada, el dia de Sant Magí.

Hores convingudes:
C. Delicies, 8  ·  Tel. 93 805 04 04
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L’estiu i les vacances donen una perspecti-
va diferent de les coses. L’activitat és, si més 
no, diferent. La que queda, perquè una té la 
sensació de que gairebé tot està tancat, i per 
molta crisi que anem arrossegant, sembla que 
es prefereix reservar forces pel setembre i des-
cartar del tot mantenir negocis i empreses en 
funcionament continuat. Fins i tot les defini-
cions canvien a l’estiu, de la mateixa manera 
que les voreres es converteixen en terrasses, 
hi ha persones que ens convertim d’immi-
grans o reagrupats amb ciutadà europeu, que 
és el meu cas habitual la major part de l’any, 
en hostes de visitants llunyans. Els que venen, 
turistes transatlàntics, podrien ser també nous 
descobridors, o descobridors a l’inrevés, que 
les definicios són sempre a la carta de qui les 
dóna, i per tant tenen el matís que hi vol per-
cebre cadascú. I jo també em puc considerar 
reconvertida a catalana de soca-rel, i la meva 
visió una mica crítica i forana del país on visc 
es torna pedagògica i reivindicativa, s’amara 
de l’orgull dels èxits del Barça i de l’apropiació 
descarada de l’obra de Gaudí.
I encara més enllà. 
El viatge transoceànic en família és una des-
pesa prou important com per imposar-te un aprofitament 
exagerat del temps, i en la urgència de veure coses m’apropio 
de bona part d’una Europa que només mig conec, i que tam-
bé comparteixo com espai propi, tot i que sembla que hagin 
fet per a mi la samarreta que a les botigues de Salzburg deixa 
clar que a Àustria no hi ha cangurs, o que tant me faci si les 
creps són més pròpies d’Itàlia que de França. El descobriment 
a l’inrevés dels familiars que m’acompanyen em fa sentir tam-
bé descobridora i conqueridora, alhora que enyoro més el meu 
país, i em fa pujar a la gola la sensació de tants moments en 
que l’entusiasme de ser una catalana més s’ha estavellat amb 
episodis dolorosos de bandejament o de xenofòbia. Ara però és 
estiu, i jo estic ensenyant la meva Europa, Catalunya, Igualada, 
a la família que em visita.
L’experiència és intensa i colpidora. Inevitablement s’acaba, i 
llavors tornes a la realitat, a les definicions que es mantindran 

PAULINA JORDAN  

Nous turistes

per gairebé tot l’any, i l’expectativa que es repeteixi quedarà 
molt lluny, massa lluny per no oblidar les llàgrimes del comiat, 
o l’accent de català central ràpidament agafat pel nebot que ha 
celebrat el novè aniversari aquí, cantant la cançó que ha après 
de memòria del musical sobre la Pedrera que em va impressio-
nar quan el vaig poder veure fa uns mesos a La Mostra, a l’espai 
just estrenat de l’antic escorxador. Un nebot que, dit de pas-
sada, té un accent també impecable en el seu anglès perfecte 
resultat del bilingüisme de la seva formació equatoriana.
El balanç final, tot i que mai les coses són perfectes, és molt 
positiu, i no l’entelen ni el robatori que vem tenir a Roma i els 
inconvenients derivats ni la sensació que realment la crisi pro-
voca que hi hagi menys gent fent turisme arreu. No haguéssim 
trobat lloc dia per altre els vuit que anàvem a la Costa Brava, si 
no hagués estat així. I segurament els preus haurien estat més 
alts, que ja ho són prou.
En definitiva, nous turistes que descobreixen una realitat molt 

difícil d’explicar si no la palpen sobre el terreny, que només des 
d’aquí entenen que quan Colom va arribar a Amèrica obrint pas 
a l’expol·li que va venir després, Espanya no existia, i que el reg-
ne d’Aragó del que formava part essencial Catalunya va quedar 
completament al marge de la conquista –per cert, hi ha un vi-
deo de vint minuts dirigit als catalans per que puguin explicar 
Catalunya que us aconsello d’ensenyar directament i en català 
a visitants d’aquesta mena- o que finalment poden situar com 
a coherent una realitat catalana que no s’entusiasma amb el 
mundial de futbol. Uns turistes de qualitat, que en els temps 
que corren substitueixen en part altres origens que la crisi ha 
deixat a casa, que duran als seus països notícies viscudes en el 
seu descobriment invers, acostant una mica més unes cultures 
que ja de manera natural tenen grans afinitats enmig d’aquest 
món d’avui, tant convuls.

Veus  
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c. Santa Caterina, 27 • C. Aurora, 50 - Igualada
Dissabte a la tarda tancat Magatzems faro, obert Magatzems Angelina c. Migdia, 60 Vilanova del Camí

Us  desitgem  molt  bona  Festa  Major

MAGATZEMS
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La sentència del Tribunal Constitucional 
espanyol contra l’Estatut de Catalunya 
ha estat la gota que ha fet vessar el got. 
L’atac frontal a les aspiracions d’auto-
govern dels ciutadans de Catalunya i a 
les nostres institucions ha estat flagrant. 
Espanya ha enviat un missatge clar i 
contundent: el procés autonòmic s’ha 
acabat. I el procés federal, si mai algú hi 
hauria pogut creure a Espanya, encara 
més. I això va fer sortir al carrer cente-
nars de milers de persones. La reacció 
de la ciutadania ha estat exemplar: in-
dignació continguda i resposta al carrer.
La resposta de la classe política, però, 

ÒMNIUM CULTURAL ANOIA  

Allò que ens uneix: la senyera!
ha estat del tot insuficient. Malgrat les 
retòriques dels dirigents polítics, les pi-
cabaralles i la manca de dignitat (insti-
tucional i personal) dels diferents líders 
polítics ha estat la nota dominant. Ara 
que ja han passat uns dies, sembla que 
les vacances hagin dissimulat la gravetat 
de la situació, però no volem oblidar.
Des d’Òmnium-Anoia creiem que da-
vant l’ofensiva del TC, el poble no pot 
esperar i aguantar més. No pot fer veure 
que no ha passat res i “anar tirant” fins a 
les properes eleccions. El poble demana 
fets i no paraules, com també pregona el 
president Montilla.

Opinió  D E  L ’ A N O I A

Molts dirigents, especialment socialis-
tes, arran de la polèmica sobre la capça-
lera de la manifestació del 10 de juliol, 
va fer crides a exhibir la senyera com a 
“emblema” que uneix a tots els catalans. 
Podem recordar les frases de José Monti-
lla dient que la senyera és ‘el símbol més 
universal de Catalunya’, de Miquel Iceta 
dient que ‘la bandera de Catalunya és la 
que aglutina més bé les sensibilitats de 
tota la població del país’, o la senyera és 
el que ‘millor pot expressar el sentiment 
majoritari’; ‘sempre és millor la senyera, 
perquè serà la que aplegui més gent’; 
o de  Joaquim Nadal: ‘La senyera repre-

senta el mateix contingut simbòlic de 
l’Estatut’.
És per això que des d’Òmnium-Anoia 
emplacem als dirigents polítics a tenir 
una actitud ferma, coherent i valenta. 
No pot ser que els polítics no es creguin 
les seves pròpies paraules. És per això 
que, des del món local, és l’hora de fer 
un gest ben senzill, però simbòlicament 
molt important. Creiem que cal ser co-
herents i que la senyera, a partir d’ara, ha 
de presidir en solitari els edificis consis-
torials dels ajuntaments de la comarca 
de l’Anoia, com a símbol que uneix a 
tots els catalans, per sobre de sentències 

que no reconeixen la nostra personalitat 
nacional. Cap Tribunal Constitucional ni 
cap instància espanyola pot dictar-nos 
què hem de ser i com ho hem de fer. 
Com reblava José Montilla: ‘no hi ha cap 
pancarta que pugui acollir més senti-
ments d’unitat i de forma més trans-
versal que la bandera del nostre país’. 
Alcalde Aymamí, alcaldes de la resta de 
municipis anoiencs, actuïn en conse-
qüència i demostrin que, per sobre de 
legalitats i sentències innaceptables, hi 
ha el sentiment del poble català. El po-
ble vol fets i polítics dignes, no focs d’en-
cenalls i paraules buides. 

Segurament hi ha qui creu que els di-
ferents intents de fer “pedagogia a Es-
panya”,  s’han fet amb bona intenció. 
Una mostra més del “bonisme” dels qui 
creuen que es poden arranjar els pro-
blemes explicant i raonant amb els qui 
pensen diferent i semblen no enten-
dre’ls.  És la ja gastada frase de “cal dià-
leg!”. Així s’ha anat a explicar als nostres 
“co-peninsulars”  les nostres cuites, la 
nostra forma de ser, les nostres espe-
rances i les nostres pors. Convençuts de 
tenir raó, esperen que ens acabin ente-
nent i ens ajudaran en lloc de posar-nos 
traves. Perquè aquesta ha estat l’utopia 
centenària i el pensament  d’esquerres, 
dretes, conservadors i progres.
És aquella pedagogia, que va intentar 
fa més de 100 anys, en Prat de la Riba 
durant la mancomunitat, i que es va aca-
bar amb la frase, “amb aquesta gent no 

JAUME DESCARREGA

Pedagogia o disculpes
i ens hi entendrem pas.” També el clam 
del poeta Joan Maragall amb “L’escolta 
Espanya”.  Es va tornar a provar durant 
el inici de la segona república amb en 
Companys,  amb els resultats de tots 
sabuts i soferts. De nou amb la recupe-
ració de la democràcia. Tots els politics 
i intel·lectuals, aprofitant l’empenta del 
“fet català”, durant la “dicatatova”, volent 
que s’entengués el fet diferencial. En Pu-
jol ajudant a la governabilitat de l’estat 
i en Pasqual Maragall dient que s’havia 
anat a la confrontació amb els altres 
pobles d’Espanya, quan calia parlar de 
federalisme. 
Però si s’analitza amb cura no s’ha anat a 
fer pedagogia sinó a demanar disculpes. 
S’ha anat a explicar que si es parlava en 
català no era per fer la guitza. “Mira re-
sulta que tenim una llengua pròpia, que 
com que es la materna, ens agradaria, si 

no els molesta gaire, poder-la conservar, 
mantenint, això si, el bilingüisme i l’amor 
compartit amb la llengua que es parla a 
mig món - i de fet, entre vostè i jo, la se-
riosa, la que farem se3rvir en actes ofici-
als i quan sortirem a l’estranger. Sempre 
hem tingut una cultura i una escala de 
valors pròpia, i estaria bé poder-la gaudir 
i ensenyar fora dels festivals del primer 
de maig i la secció femenina, però sobre 
tot que entenguin que aquestes coses, 
no ens enfronten a ningú. És sols com 
una tara que portem damunt i per això 
pagarem  els costos generosament. Ens 
agradaria moltíssim que ens estimessin i 
comprenguessin,  per poder  xiular junts 
la marxa real i deixar-nos cantar els se-
gadors en la intimitat”.
Però no s’hauria d’oblidar l’escala de va-
lors dels “que ens han d’entendre”. Són 
els que donen el mot “el Bueno” al cap 

de la plaça que llença la seva daga des  
la muralla, perquè matin el seu fill abans 
que rendir-la. I honora “el coronel” que fa 
el mateix a l’Alcazar de Toledo en la dar-
rera guerra. Una cultura que encara viu 
en el somni d’un imperi aconseguit, a 
cops d’espasa, on mai es ponia el sol. On 
s’irriten perquè a l’estranger hi ha llocs 
on no hi hagin les indicacions en la seva 
llengua universal. I tantes altres mostres, 
que justifiquen que no entenen mes ra-
ons que la de la seva determinació, que 
ara és pacifica per obligació, però que 
sempre ha estat conquistadora. 
En lloc d’anar a demanar que entengues-
sin hauria calgut informar-los dels greu-
ges que tenim. El perquè no compartim 
la seva escala de valors nacionals. I ara 
estaríem a un altre nivell. La por al NO, 
tants cops explicada, és molt pitjor que 
el NO per sí mateix. Cal un punt de par-

tida sòlid i no un terreny relliscós i ple 
de confusions interessades, si es vol fer 
edifici amb fonaments i de futur. No es 
pot estar sempre canviant segons gus-
tos i desitjos dels altres. Hem mancat la 
doble regla d’or d’en Tsun Zu. “Primer co-
neix-te  bé a tu mateix i desprès coneix 
al teu oposant com si fossis tu mateix!”,  
És l’hora de parlar clar, perquè el resultat 
d’uns i altres, de dretes i esquerres, el te-
nim de nou als nassos. Aquesta gent no 
ens entén, ni vol entendre’ns. A ells ja els 
està bé com està. Per tant el proper pas 
que ineludiblement haurem d’empren-
dre ens ha de portar a rematar la feina. 
Cadascú a casa seva. I si cal, a partir de la 
igualtat en dret,  arribar a un acord, o no. 
Però ben aclarits !. 

Descartes deia “donaria tot el que sé, per 
la meitat del que ignoro”.
L´objectiu d´aquest article i conclusió és 
la importància de gestionar  i no creure 
amb les prediccions de futur , perquè 
encara que no hem d´excloure cap valor 
predictiu ho haurem de complimentar 
i millorar amb  anàlisis i gestió fona-
mentalment com va passar al Renaixe-
ment , especialment a Florència sota 
l´influència de la familia Medici. Aquesta 
familia va cooperar en la reunió de dife-
rents àmbits amb la barreja d´escultors, 
pintors, arquitectes, poetes, etc...; els 
artistas van recollir l´aprofitament d´uns 
i altres i van convertir la ciutat de Flo-
rència  , en  una de les millors ciutats, 
en aquells moments  culturalment de la 
història.

LYDIA MARTÍNEZ SEUBA

Renaixement
Miquel Àngel , va començar als tretze 
anys en un taller de pintura i va arribar a 
ser el brillant pintor i escultor que conei-
xem actualment , però sense la vincula-
ció dels Medici seria probable que gran 
part de la seva obra arquitectònica i es-
cultòrica no l´hagués realitzat i podriem 
dir el mateix de varis artistes de l`època 
de Leonardo Da Vinci, un símbol del 
Renaixement, no només era pintor, es-
cultor, arquitecte sino que solia dir que 
el dibuix era més eficaz que la paraula 
escrita; i així en ho va demostrar.
Simplement s´ha d´evitar l´etiquetatge 
del només puc fer una disciplina, no es 
tracta de dividir-se sense ordre, però 
tampoc de perdre la nostra capacitat 
creativa i innovadora, més enllà de la 
quotidianitat.

El filòsof Berlin considerava a les perso-
nes amb un alt percentatge d´opcions , 
i elegir una opció és descartar un altre 
possibilitat i a vegades el més important 
no és,  que ens hem decidit  sino  quina  
és l´opció que hem descartat finalment.
Actualment  és difícil trobar persones 
que poden fer activitats totalment opo-
sades, un clar exemple és el físic britànic 
C.P. Snow , excel.lent novel.lista també  , 
personatge que  es va manifestar contra 
la complexitat   entre la cultura científica 
i la cultura humanista.
Destaquem a la branca literària a 
J.L.Sampedro , procedent de l´economia 
, també a Miguel Àngel Aguilar graduat 
en periodisme i llicenciat en Ciències Fí-
siques, sense oblidar a Keynes , un dels 
grans economistas que va destacar pels 

seus escrits, amb el seu assaig “Dos re-
cuerdos” , sense anomenar l´economia a 
la seva obra.
Podem arribar a conclusions respecte el 
cicle econòmic  fent un seguiment per 
altres mitjans  , sense ser un economista; 
com deia Einsten “ no tot el que és clar 
, és obvi”.
Un dels actius més sòlids del que dis-
posa Catalunya, és la seva gent , amb 
capacitat d´intel.lecte i creativitat, amb 
iniciativa per penetrar a tots els aspectes 
de la societat: ciència, cultura, art, tecno-
logia, salud, etc. Són aspectes claus per 
millorar la qualitat de vida de la societat 
catalana.
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cartes al director

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte14/08/2010

9-10-18-26-31-34
Complementari: 11
Reintegrament: 9

· Dimecres 18/08/2010
6-28-31-39-40-49
Complementari: 1
Reintegrament: 9

TRIO
· Dijous 12               258
· Divendres 13        067
· Dissabte 14    819
· Diumenge 15         245
· Dilluns 16            581
· Dimarts 17    132
· Dimecres 18    790

ONCE
· Dijous 12              66477
· Divendres 13        75595
· Dissabte 14    13383
· Diumenge 15        81908
· Dilluns 16             97694
· Dimarts 17 96311/61938
· Dimecres 18    25570

· Dijous 12   8-13-22-25-28-46   C: 3  R: 4
· Dissabte 14   14-22-28-37-40-41  C: 23   R: 6

· Diumenge 15   3-6-23-28-40. Clau: 1

· Divendres 13   4-9-15-21-47 Estrelles: 2-7

Loteries

Dia 20: MISERACHS/ Rbla. Nova, 1
Dia 21: BAUSILI/ Born, 23
Dia 22: BAUSILI/ Born, 23
Dia 23: BAUSILI/ Born, 23
Dia 24: PAGÈS/ Pau Muntadas, 54
Dia 25: BAUSILI/ Born, 23
Dia 26: SINGLA/ Pujades, 47

AGOST
20: Bernat, Cristòfor, Samuel.
21: Pius, Privat, Maximià, Ciríaca.
22: Maria; Ttimoteu.
23: Rosa, Felip.
24: Bartomeu.
25: Lluís, Genís, Josep de Calassanç
26: Teresa, Cesari, Balduí

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

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

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

Santoral

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

de dilluns a divendres, de 9 a 21h.
dissabtes, de 9 a 13,30h.
Av. del Mestre Montaner, 26 
(cantonada c. de la Comarca)
Tel.: 938 05 04 79 - Fax: 938 05 58 76
rsingla@swinbag.net

Obrim al migdia!

laveu@veuanoia.cat · Apartat de correus 395 ·  tel. 93 804 24 51 · fax 93 805 41 71

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

Des de lluny,  des de la distància i la comparació, t’afermes en algunes coses:
-Una: Que a Estat espanyol  tot és molt car. Llevat de la gasolina ( gasolina, no gaso-
ïl), la resta: menjar, parament, locomoció , habitatge... etc  són cars.
  I els sous clarament més baixos...!
-Dues: Ja fa molts estius que veig gent,  a molts països, que porta samarretes futbo-
leres com a indumentària de cada dia. Els últims anys l’empat entre les del Barça i 
les del Madrid podria ser el resultat final. Enguany no. Enguany la victòria del Barça 
és tan aclaparadora que quasi puc recordar on he vist les escases samarretes blan-
ques.
-I tres:  Des de lluny no acabo d’entendre la fal.lera per portar ràpidament l’AVE a tot 
arreu gastant-hi els euros que no tenim i els que tampoc tenim, mentre a França 
suprimeixen freqüències i serveis i congel.len nous trajectes per fer menys deficitari 
aquest transport.

Des de lluny

JAUME ORTÍNEZ  ·  quatre paraules

Volem ballar a la cercavila 
del Sant, i no ens hi volen
•• BALL DE BASTONS D’IGUALADA

El passat juliol, l’entitat Ball de Bastons 
d’Igualada, vam fer arribar a l’atenció de 
la Regidora de Cultura i Festes de l’Ajun-
tament d’Igualada, Sra. Maria Enrich i 
Murt, la següent carta que volem com-
partir amb la resta d’igualadins:
L’entitat Ball de Bastons d’Igualada sol-
licita per la present un replantejament 
en la resolució de la Comissió de la Festa 
Major que deixa els balls tradicionals de 
la ciutat a fora de la cercavila dita “del 
Sant” que s’ha de celebrar el proper di-
jous 19 d’agost de 2010 durant la Festa 
Major.
Donant un cop d’ull a les cercaviles tra-
dicionals de Catalunya, en trobem unes 
quantes d’úniques, molt participades i 
viscudes, que es nodreixen del patrimo-
ni festiu tradicional propi de la ciutat on 
es celebren. Un patrimoni conservat al 
llarg dels anys que vesteix la festa de sin-
gularitat i coherència i que proporciona 
identitat col·lectiva als ciutadans que 
en gaudeixen i se’l senten seu. Sortosa-
ment, Igualada té un ric patrimoni festiu 
tradicional documentat que, si fos viu, 

podria sustentar una cercavila singular 
tant digna com per mirar de tu a tu les 
cercaviles de Vilafranca, Reus, l’Arboç o 
Tarragona, totes elles declarades Festa 
d’Interès Nacional.
Des de fa uns anys està arrelant entre els 
membres d’entitats de la ciutat o els jo-
ves que han seguit i viscut d’una manera 
o una altra les cercaviles la tendència a la 
recuperació del patrimoni festiu igualadí 
amb la il·lusió que aquest ajudi a la cer-
cavila a ser un element festiu col·lectiu, 
participat i viscut, que atregui i aplegui 
la ciutat, a més de tenir un valor cultural 
altíssim. No és un projecte teòric sinó un 
projecte que ja està fent-se realitat amb 
il·lusió, principalment per part d’una co-
lla de joves de la ciutat. 
El Ball de Bastons d’Igualada és una 
entitat que aplega una vintena de ba-
lladors i que va renéixer fa uns dos anys 
un cop feta la feina de recopilar un plec 
de melodies antigues que acompanya-
ven aquest ball. En aquest temps de fei-
na s’han recreat set balls, i en seguiran 
uns quants més, incorporant el que s’ha 
considerat l’estil de ball característic de 
la zona d’influència igualadina. S’ha per-
severat en la recerca de documentació 
gràfica per tal de reconstruir amb la mà-
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Nou pàrquing públic a Igualada!
Tal i com es pot observar a la fotografia, aparcar al centre d’Igualada és fàcil 
i gratuït. Darrerament, és molt habitual trobar la plaça de l’Ajuntament, fins 
i tot en plena Festa Major, amb força cotxes aparcats sense cap mena d’im-
punitat. No cal preocupar-se per les zones blaves a Igualada. Tot plegat és 
tan fàcil com arribar-se a la plaça de l’Ajuntament, aparcar on es vulgui, i 
asseure’s a una de les terrasses.

Fotonotícia

xima fidelitat possible la indumentària 
amb que es guarnia l’antiga colla. Ha es-
tat un treball que ha demanat dedicació 
i constància però que ha donat un fruit 
digne, reconegut pels experts d’arreu i 
que s’ha demostrat efectiu al carrer. Al-
tres colles treballen amb la mateixa idea 
que els bastoners, com el grup que s’es-
trenarà aquest any amb el Ball de Cerco-
lets, i no manquen els projectes de no-
ves comparses per l’any vinent. Aquesta 
injecció d’energia a la cercavila ha de po-
der complementar els balls tradicionals 
que altres colles igualadines ja ofereixen 
any darrera any a la ciutat. Entenem 
que la cercavila ha d’anar creixent amb 
elements tradicionals, especialment si 
són els propis i autòctons, perquè l’èxit 
que fa d’una cercavila tradicional una 
veritable eina festiva és precisament la 
riquesa que proporciona la seva diver-
sitat interna i que sigui el resultat d’un 
treball rigorós i fet a consciència i amb 
coherència amb el nostre passat.
Si considerem, doncs, l’objectiu del Ball 
de Bastons i el treball fet es podrà en-
tendre perquè trobem fora de lloc que 
es retirin els balls propis d’Igualada de la 
cercavila anomenada “del Sant”, amb el 
criteri de que la cercavila sigui més curta 
i ràpida i que no s’assembli a la del dis-

El pastís de Festa Major
•• JAUME RODRÍGUEZ i ENRICH

L’any passat per aquestes dates es va 
encetar a La Veu una dolça polèmica del 
per què,  el Gremi de Pastissers no crea-
va un pastís especial de Festa Major com 
es fa en altres diades... Sant Jordi, Reis,  
Sant Antoni, 11 de setembre etc…
La resposta que ens ha donat la Conxita 
Guasch de Cal Targarona és clara i sen-
zilla.
De sempre el pastís tradicional de Festa 
Major a la nostra ciutat  és el tradicional 
braç de gitano de crema o nata. I així 
serà per sempre. 

sabte (anomenada “Tradicional”).
És difícil d’assimilar que la comissió no 
consideri la potencialitat que ens ofereix 
el nostre patrimoni i no recolzi i valori la 
feina feta i l’aportació en positiu de l’en-
titat. Deixant el Ball de Bastons fora de 
la cercavila del Sant que es farà enguany 
el dijous 19 d’agost, es mutila tant l’ob-
jectiu de la colla que porta la imatge del 
Sant i el nom i escut de la Ciutat brodats 
a la bandera, com el treball i la il·lusió 
esmerçats durant tot l’any, al marge 
d’una part –a dia d’avui molt significati-
va- del valor patrimonial de la cercavila 
d’Igualada. La recuperació dels balls de 
bastons d’Igualada sorgeix per ser una 
de les representacions més tradicionals i 
pròpies de la ciutat i només té ple sentit 
si pot ser ballat en aquestes cercaviles.  



Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

Diu el comediant uruguaià, Godoy, que “no hay nada tan bonito como 
recibir carta de los parientes. Para enviarte una carta tienen que estar 
lejos”.  Fa gràcia, perque molt sovint tenim problemes amb la família. 
Ben mirat però la família és molt important en la nostra vida. Nomès 
dels parents directes -i dels amics autèntics- en podem esperar que 
estiguin al nostre costat quan tenim problemes greus.
Els advocats diuen que els assumptes legals que més s’enverinen, són 
els conflictes entre parents. Això te molta lògica si pensem que les 
persones que més ens importen són precísament els nostres parents. 
Són dels que sempre n’esperem coses bones. Si un germà et fa una 
mala passada et sap molt més greu que si te la fa un extrany.
Hem viscut molts anys d’esquena a la família com a institució, quan 
en realitat hauríem d’haver estat d’esquena a determinat tipus de fa-
mílies que estan muntades per a treure profit de llurs relacions. Us 
en podria donar diversos exemples a la comarca, ja siguin famílies 
unides pels negocis a tot drap o unides per l’interès d’escalar posici-
ons i guanyar influències dins de determinats partits. Però no és pas 
d’aquest tipus de famílies de les que tinc ganes de parlar.
Del que em ve de gust de parlar és de les famílies ben avingudes, que 
saben estar al costat d’algun dels seus components, si aquest està 
passant per una situació dificil, ja sigui en el camp de l’economia, de 
la salut, de la feina o en el camp sentimental. Els amics i els parents 
són els que tenim al nostre costat en el moment que els necessitem. 
Confiar en la família és sempre una bona opció.... si la família és com 
cal.
Cada vegada hi ha més divorcis, podeu dir. I és veritat, però ben mirat 
una parella -casada o unida sentimentalment- es considera oficial-
ment família i en la majoria de casos ho és. Pero si gratem una mica la 

  La Família

JAUME SINGLA ·  a peu pla

Diuen els advocats que els assumptes legals 
que més s’enverinen, son els conflictes entre 
parents. Aixó és lògic perque persones que 
més n’esperem són els familiars.

Encarem la part final de la setmana de la Festa Major d’Igualada. Els 
dies on es concentren les tradicions de l’ofici, correfoc, cercavila, el 
ball de les places i els castells. Per no parlar de les festes alternatives, 
i les que organitzen entitats i grups per celebrar el patronímic de la 
vila. Però no em volia referir a aquestes activitats que la majoria ja 
s’ha programat. Em refereixo a la festa contínua a la que la societat 
s’ha abocat, oblidant preocupacions, i buscant qualsevol justificació 
per gaudir del moment, evadint-se de les seves responsabilitats.
Molts són els que han de començar el dia pensant en el que hauran 
de fer. No tenen obligacions ni ingressos regulars. Només han de viu-
re. És a dir, anar passant les hores i veure en quines activitats esmer-
cen llur temps. Tot és lleure. Una cervesseta o asseure’s a la terrassa 
d’un bar per criticar a uns i altres. Escoltar música, una passejada, la 
piscina, la biblioteca o anar ballar amb la colla. Són els més de quatre 
milions de parats, els jubilats i els que tenen un treball però no el fan. 
Un de cada quatre joves ni estudia ni treballa. Són els que oficialment 
poden viure sense fer res. A alguns els hi asseguren la subsistència, 
però d’altres s’han de buscar la vida d’una manera o una altra. A ve-
gades fins i tot delinquint. Pocs horitzons en una societat injusta que 
els castiga no donant-los oportunitats però que ells no fan res per 
modificar i que sembla que ja els està bé. Una munió de persones 
que no tenen altra horitzó que distreure’s i no pensar gaire en aques-
ta situació.. Abans potser havien viscut bé. Potser havien tingut un 
salari i un treball i ara tot s’ha esvaït i sols els ha quedat el record cada 
cop més llunyà. 

Segurament per això el president del govern ha renunciat a les seves 
vacances. La seva predisposició segur que és bona, però si hi hagués 
la costum de posar-li apel·latius, com es feia abans amb els reis, li diri-
en “el del talante”, l’optimista, el xerraire de fires, l’inconscient, el que 
promet i se n’oblida, el nefast... Allà on va porta el neguit. Fins i tot 
en el seu partit, on no respecte ni els càrrecs institucionals, ni els que 
van tenir responsabilitats abans que ell. Però sempre està somrient, 
sempre dialogant. Però acaba fent la guitza a tothom, per acció o per 

PERE ESCOLA

Ara que sempre estem en Festa Major
omissió. Cada dia una de nova. Desdir-se del que poc abans s’afirma-
va amb rotunditat. I així mig país diu que és ell el que hauria d’estar a 
l’atur i que el més rendible seria pagar-li vacances tot l’any.

I és que sembla viure amb dels efluvis d’un poder que l’emborratxa i 
que l’ha fet creure que és un déu de l’Olimp que ha de fer més treballs 
que el pobre Hèrcules. I a Igualada ja en tenim prou amb l’estàtua 
d’en Campeny a la plaça del Pilar que no fa mal a ningú. Ni tan sols 
a l’àliga que sempre està a punt d’escanyar però que encara bat les 
ales. Perquè no sols gestiona malament el govern de l’estat sinó que 
les seves prometences i embolics han fet que moltes administraci-
ons ara es trobin sense recursos i amb més deute. Els ajuntaments 
pateixen ara per retornar a l’estat uns diners que ni tenen ni saben 

com podran tenir si no és collant més uns ciutadans, cada cop més 
contribuents.
Potser encara hi ha qui pensa que tot això és una pura anècdota que 
es modificarà només canviant els personatges, i que els que agafaran 
el comandament ho arranjaran amb facilitat. I s’equivoquen. Perquè 
tothom diu i fa la seva tingui o no competències i coneixements. 
Ajuntaments que decideixen sobre immigració o el top manta, auto-
nomies que demanen el concert i centralistes que volen suprimir-les. 
Som la riota d’Europa. A Anglaterra quan parlen d’un desastre ano-
menen a Espanya i Portugal. I és que aquí encara no estem d’acord ni 
en la medicina que cal aplicar. I quan algú es queixa que la proposada 
és massa amargant, es corre a canviar-la i en pau. I entre tant, visca la 
Festa Major de cada dia. Demà n’hi haurà un altre. Però segurament 
semblant a la d’avui.

A Anglaterra quan parlen d’un desastre, anome-
nen Espanya i Portugal. I és que aquí encara no 
estem d’acord ni en la medicina que cal aplicar.

crosta de l’oficialitat veurem que de fet una parella no aprèn de cop a 
considerar-se família del cònjugue, més del que es considera família 
del pare o la mare o els germans.
Fins el moment en que deixen d’haver-hi cunyats i cunyades, sogres 
i gendres, per a esdevenir pares, mares i germans, que la parella no 
seria realment una família. A risc de ficar-me en un jardí, diria que 
les parelles, sobretot al principi de la relació, mantenen una mena 
de competitivitat entre ells que nomès amb l’arribada dels fills -i dels 
problemes que se’n deriven- es modera una mica i a vegades ni així. 
Malament quan en sorgir un problema de parella, els parents respec-
tius fan costat al que li és més proper. És bo per al concepte de família 
però dolent per al concepte de parella.
Entre tots hem tractat malament les famílies des dels mitjans de co-
municació, des de les nostres converses, dels acudits, de les tertúli-
es.... però encara no hem sabut trobar una forma millor de protegir-
nos de les agressions exteriors.
Tenim grans exemples de famílies que saben donar suport al que 
està patint i posar pau a les discussions de parella, de parents que en 
un moment donat saben obrir el calaix i donar un cop de mà. O de 
germans que, com els bons amics, saps que sempre els tindràs al teu 
costat. Que alguna vegada et truquen a mitjanit perque han perdut 
les claus? Doncs mira, tindrem una altra anècdota per explicar en el 
dinar de Nadal, de cada any a casa de l’àvia.
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www.angelescura.com - escura@escura.com



Pasos de vianants, amb perill
IGUALADA / JAUME SINGLA
Hem rebut la carta d’una lectora, visi-
blement enfadada pel que considera un 
despropòsit de l’ajuntament d’Igualada.
Normalment aquest tipus de cartes les 
posem a la secció de cartes al director, 
però en fer la habitual comprovació del 
que afirma la nostra comunicant, hem 
vist que el tema té la seva importància i 
n’hem fet un petit reportatge que posem 
a la consideració dels nostres lectors.
La carta diu:
Senyor director: Els primers dies d’agost he 
vist com la brigada municipal es dedicava 
a repintar les zones blaves d’aparcament 
pagant d’Igualada.
A la major part de les àrees blaves la pin-
tura es reconeix perfectament i en canvi 
s’ha procedit a repintar novament les rat-
lles blaves que marquen on ha d’aparcar 
cada cotxe pagant.
Francament m’ha irritat veure aquest 
afany per pintar les àrees blaves quan hi 
ha tant i tants passos de zebra a la ciutat 
d’Igualada sense pintar amb el perill que 
això comporta.
Per no extendre’m nomès en citaré un. El 
pas de peatons que hi ha davant la resi-
dència Pare Josep Maria Vilaseca, just en 

El pas de vianants davant la Redsidencia Pare Vilaseca necessitaria una repàs de pintura per a fer-lo mes segur.

el punt on fa anys una dona fou atrope-
llada i morta, el pas de vianants està molt 
esborrat. Esperen que hi hagi una altre 
atropellament? Si més no per respecte 
a la persona que hi va morir, caldria que 
aquest pas de vianants, davant d’una re-

sidència geriàtrica, estigués permanent-
ment pintat i il·luminat.
Josefina. M. S.

Caldria una maneta de pintura
Hem anat a comprovar el que deia la 
nostra comunicant i efectivament té raó 
en que el pas de vianants en qüestió ne-
cessita una repintada. És cert que conti-
nua en peu i ben visible el senyal vertical 
que adverteix de la presència del pas de 
vianants, però no és menys cert que és 
precísament el cantó que toca a la Re-
sidència -és una avinguda de dos carrils 
per sentit- on precísament fou atrope-
ladda la víctima que ens recorda la co-
municant, la que està en pitjor estat.
Aprofitant el viatge hem pogut compro-
var que mentre en alguns espais -els car-
rers nous al voltant de la Residència, te-
nen les pintures vials en molt bon estat, 
carrers propers i de molt trànsit rodat 
presenten serioses mancances pel que 
fa a la visibilitat dels conductors.

Uns exemples prou evidents els hem 
trobat als carrers de Carles Riba i el seu 
paral.lel Sor Rita Mercader.
En el cas del primer si bé és cert que hi 
ha relativament poc trànsit, no podem 
dir el mateix de Sor Rita Mercader que 
suporta una intensitat de les més altes 
d’Igualada i sovint a velocitat conside-
rable. Per acabar-ho d’adobar, no hem 
vist abans d’arribar a les cruilles el pre-
ceptiu senyal vertical que adverteix de 
la presència d’un pas de prioritat per als 
vianants.

Manca d’unificació
D’altra banda continuen els pasos per 
a vianants en un format de ratlles blan-
ques i l’altre format de ratlles blanques 
i vermelles i en alguns casos situades 
damunt d’una elevació per a fer-los més 
segurs. Els de ratlles blanques són els 
que presenten pitjor estat de conserva-
ció de tots els que hi ha a Igualada.

Llibertat 
d’expressió? Quina 
llibertat d’expresió?

PSC - VILANOVA DEL CAMÍ
La llibertat d’expressió que propugnen 
alguns és la que menteix i insulta des-
carada i sistemàticament a l’adversari 
polític, la que manipula i tergiversa la 
informació per les seves finalitats par-
tidistes.
La llibertat d’expressió que utilitza  
partidistament i sense escrúpols, qual-
sevol motiu, qualsevol excusa, qualse-
vol circumstància per atacar el govern 
municipal de Vilanova del Camí amb 
menyspreu absolut dels problemes 
dels vilanovins i vilanovines.
La llibertat d’expressió que convoca 
amb falsedats, cassolades, i després 
no té la valentia ni la responsabilitat 
política de donar la cara, amagant-se 
darrera de l’eufemisme “el pueblo”
La llibertat d’expressió que irromp per 
la força a la sala de Plens.
La llibertat d’expressió que interromp 
amb violència un Ple municipal, el 
màxim òrgan de debat i decisió legal-
ment constituït.
Aquesta és la llibertat d’expressió que 
practica el grup Independents de Vila-
nova del Camí (IPV - Veïns amb Veu)
La manipulació, la mentida, l’insult, i 
fins i tot quan cal, la violència.
Això amics NO és llibertat d’expres-
sió. Això és la manera més grollera i 
irresponsable d’exercir la responsabi-
litat política, aquella que tan els fa el 
desprestigi de la ciutat, si amb això 
aconsegueixen les seves finalitats par-
tidistes.
Això NO és llibertat d’expressió, això és 
la pitjor manera d’entendre la política: 
la del  TOT S’HI VAL per aconseguir el 
que no són capaços d’assolir amb el 
vot dels ciutadans i ciutadanes de Vi-
lanova del Camí.
Llavors, quan  aquest fets greus que 
vulneren la legalitat arriben als tribu-
nals de justícia diuen que és “un atac a 
la llibertat d’expressió, que  es un atac 
“al pueblo”.
Aquest grup, IPV -Veïns amb Veu, no 
representa al “pueblo”, en qualsevol 
cas representarà una part dels votants 
de Vilanova, en cap cas a la seva tota-
litat. No és aquesta una proba flagrant 
de manipulació política?
El que s’està jutjant és en realitat la 
manera més barroera de fer política 
municipal per part d’aquest grup.
Que els hi quedi ben clar a IPV, que 
aquesta NO és ni serà, ni ara ni mai,  
ni la nostra manera de fer, ni la nostra 
manera de ser. Nosaltres seguirem tre-
ballant serena i responsablement per 
Vilanova del Camí i per la seva gent. 

Gent  
WWW.VEUANOIA.CAT

Igualada
Dilluns començaven els 
actes de la Festa Major

Festes Majors
Pujalt, Veciana i Vallbona d'Anoia 
celebren les festes majors

Igualada
Restaurat el Pedró igualadí 
de la Brufaganya
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A la cruilla Carles Riba amb Avinguda Gaudí, el pas de vianants es gairebé invisible

Cervantes amb Sor Rita Mercader A Aurora amb Sor Rita Mercader malgrat el trànsit que suporta es pràcticament invisible.



A l’Anoia només Capellades s’ha declarat 
“moralment exclòs de la Constitució”

Capellades
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ANOIA/ JAUME SINGLA

Entre els 49 municipis de Catalunya 
que s’han declarat “moralment ex-
closos de  la Constitució Espanyola”, 
nomès n’hi ha un de l’Anoia. Es tracta 
de Capellades que va aprovar la decla-
ració d’insubmissió constitucional per 
majoria absoluta en sessió plenària de 
l’ajuntament, després de coneixer-se la 
sentencia del Tribunal Constitucional 
en contra de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya.
 
Tot el Pla de l’Estany exclós
Pero si a l’Anoia de 33 municipi nomès 
un s’ha declarat -de moment- moral-
ment exclós de la Constitució Espanyo-
la, onze municipis de la comarca del Pla 
de l’Estany -Banyoles, Camós, Cornellà 
del Terri, Crespià, Esponellà, Fontcober-
ta, Palol de Revardit, Porqueres, Sant 
Miquel de Campmajor, Serinyà i Vila-
demuls- han anat aprovant durant les 
darreres setmanes mocions de rebuig a 
la sentència del Tribunal Constitucional 
espanyol contra l’Estatut de Catalunya i 
s’han declarat “moralment exclosos de 
la Constitució espanyola”. 
A banda de Banyoles, unes altres qua-
tre capitals de comarca també s’han 
adherit a aquesta campanya. Són Ripoll 

(Ripollès), Vic (Osona), Solsona (Solso-
nès) i Vilafranca (Alt Penedès). La co-
marca del Pla de l’Estany també va ser 
la primera comarca que va celebrar en 
tots els seus municipis les consultes per 
la independència.

Parentesi per vacances?
Despres de la gran manifestació de Bar-
celona el dia 10 de juliol, es va comen-
çar una campanya política en molts 
ajuntaments de Catalunya que anava 
des de les declaracions de “moralment 
exclosos de la Constitució Espanyola” a 

mocions reclamant el dret a l’autode-
terminació de Catalunya.
La campanya, amb l’arribada de les 
vacances, ha perdut vitalitat i ara falta 
veure que passarà en entrar el país en 
el procés electoral per a renovar els 135 
escons del Parlament de Catalunya, 
molt probablement a finals d’octubre.
El recent recurs de la Defensora del Pu-
eblo interina Maria Luisa Cava contra la 
llei d’acollida d’inmigrants a Catalunya, 
molt possiblement revitalitzarà aques-
ta mena de campanyes.

Piera ha pacificat el trànsit pel 
Nucli Antic

PIERA/ LA VEU

L’ajuntament de Piera ha aconseguit pa-
cificar el trànsit pel nucli antic. Les obres 
de substitució del paviment de llambor-
des del nucli antic per asfalt van finalit-
zar, tal com estava previst, el passat 31 
de juliol. 
Les obres es van executar ajustant-se al 
màxim al termini establert, i en aquest 
moment els veins han pogut comprovar 
que la circulació de vehicles és, efectiva-
ment, menys sorollosa i més lenta en el 
tram que va des de la plaça de la Creu 
fins a la plaça del Peix. 

Això és possible, en bona part, gràcies al 
nou paviment, a la subsitució de les pilo-
nes que hi havia per unes de més altes i 
als reductors de velocitat que s’han col-
locat en aquest trajecte.
Les fortes pluges dels darres dies van 
posar a prova el clavegueram, sense que 
es produís cap incidència, amb la qual 
cosa en aquest moment es poden des-
cartar possibles inundacions.
L’Ajuntament de Piera ha fet public el 
seu agraiment “a tots els veïns, una ve-
gada més, la paciència i comprensió que 
han tingut durant tot aquest procés”. 

IGUALADA/ LA VEU

La darrera Assemblea ordinària de Càritas 
Arxiprestal Anoia Segarra, aportà algunes 
dades, sobre la crisi de treball i de confi-
ança que vivim,  que fan pensar:
Durant 2008 es produí un fort increment 
en la demanda global d’ajuts a Càritas, 
per part de les famílies, però aquesta de-
manda s’estabilitzà durant l’exercici 2009. 
Una dada esperançadora que confiem 
poder mantenir gràcies al servei de dis-
tribució alimentària i al seguiment assidu 
de les situacions familiars.
Es dóna un augment significatiu en el 
nombre d’homes atesos, que gairebé 
iguala a les peticions per part de dones, 
i també és clarificador el segment d’edats 
que concentra més peticions: si fins ara 
era la franja entre 35 i 44 anys, ara hi ha 
més peticions entre 25 i 34 anys, per la 
incidència de l’atur entre les famílies.
Si bé la demanda més forta d’ajudes es 
produeix en l’alimentació, també creixen 
les peticions d’assessorament i orientació 
general, expressió d’una voluntat de les 
famílies de fer front, activament, a una si-
tuació que es preveu llarga i complicada.  
Ho confirma el creixement de peticions 
per participar en els projectes d’inserció 
i promoció laboral que actualment por-
tem a terme des de Càritas.
Pel que fa a les aportacions rebudes, cal 
remarcar la resposta de l’Ajuntament 

d’Igualada, especialment per a les ajudes 
alimentàries, així com els canals d’ajuda, 
de gran eficàcia i abast,  que fa possi-
bles la Fundació Mútua Igualadina.  Pel 
que fa a les aportacions anònimes, si bé 
es donà una reducció important durant 
l’exercici 2008, en el moment més agut 
de la crisi, durant l’any 2009 han crescut 
pràcticament fins als nivells assolits el 
2007: símptoma evident d’una reacció 
conscient i responsable, de la població, 
per fer front a la crisi amb voluntat deci-
dida i solidària.

L’any 2009, va atendre 1139 casos
Actualment la demanda més gran és 
d’alimentació, doblant-se gairebé les 
dades del 2008. Una nova iniciativa que 
es va posar en marxa l’any 2009 ha estat 
la de promoure, unint esforços Càritas 
amb l’Ajuntament d’Igualada i Creu Roja, 
i amb l’ajuda de l’Escola Pia en els aspec-
tes d’educació dietètica i alimentària. Els 
projectes de formació realitzats a Càritas 
l’any 2009 es concreten en cursos d’alfa-
betització, d’aprenentatge de la llengua, 
de cuina, classes de costura, tallers d’ofi-

cis (pintura, fusteria, electricitat, horti-
cultura,...), Itínera, taller de roba (utilitzar 
la recollida, triatge i venda de la roba de 
segona mà tot generant llocs de treball). 
L’any 2009, Càritas ha recollit un total de 
85.141 kg de roba de la qual se n’ha po-
gut aprofitar un 69.141 kg.
La botiga de mà en mà, que Càritas té 
oberta cada dia per a tot el públic en ge-
neral, també ajuda a sensibilitzar sobre la 
necessitat i la importància del reciclatge..
D’altra banda, Càritas Anoia-Segarra tam-
bé disposa d’una llar d’acollida per a do-

nes víctimes de violència. En aquesta llar, 
de curta estada, se’ls garanteix seguretat, 
protecció, es cobreixen les seves neces-
sitat bàsiques i se’ls facilita el suport per 
iniciar un procés de replantejament de la 
situació familiar. 
La situació actual porta Càritas a ampliar 
el ventall d’ofertes i  ajuts: des de l’alimen-
tació i la roba, fins al mobiliari, cotxets 
per a nadons, àpats a domicili, subminis-
traments diversos,... i tot gràcies a la soli-
daritat creixent, tant en forma monetària 
com en aliments i serveis de suport.

El creixement de demandes d’ajut a Càritas s’ha 
moderat durant el 2010

El Nucli Històric de Piera presenta un renovat aspecte
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Capellades es mobilitza per a fer la Festa més gran

Les Histories viscudes foren una mirada a la història del treball al  Capellades del Segle XX.

CAPELLADES/ JAUME SINGLA

Tot i que als vespres la climatologia 
no va acompanyar, especialment per 
la fresca, els actes de la Festa Major de 
Capellades varen concentrar centenars 
de persones al seu voltant i en tots els 
escenaris.

Històries viscudes
Una novetat de la Festa Major de Cape-
llades va ser la tertúlia Històries viscu-
des on diversos veterans professionals 
capelladins varen explicar de quina 
manera es va gestar la seva professió, 
el negoci familiar o la tradició capella-
dina.
Joan Aloy, Flora Català, Jaume Cur-
có, Ferran Galofré, Pilarin Godó, Joan 
Roset, Antoni Rovira, Jaume Saumell 
i Josep Soteras es varen convertir en 
ameníssims tertulians donant una lliçó 
d’història i d’humanitat que permeten 
entendre perquè Capellades ha viscut 
l’epoca d’esplendor que ha viscut i que 
sense cap mena de dubte, tornarà a 
viure. 

Humor amarillo
Cal felicitar per la repetició de l’experi-
éncia de l‘any passat d’utilitzar la Bassa 
per a un dels actes més divertits de la 
Festa Major, l’anomenat Humor amari-
llo fent referència als concursos de la 
televisió japonesa on els concursants 
absolutament disfressats acaben inva-
riablement dins de l’aigua.
Elegir l’hora més calorosa no va fer altra 
cosa que animar encara més als concur-
sants/artistes que de fet el que volien 
era caure dins la Bassa. I els especta-
dors gairebé volien ser esquitxats.

Joan Piñol fins hi tot es va atrevir a can-
tar un fragment d’una cançó d’en Lluis 
Llach, demostrant unes taules que no li 
coneixíem.
Va ser un encert la proposta de fer pre-
goner a l’escriptor Joan Piñol que no es 
va limitar a llegir un text literari, sinò 
que va fer tot un muntatge teatral, dig-
ne d’un espectacle de més format.

El descobriment dels 
Falcons de Vallbona
La cloenda a les paraules de Joan Piñol 
va ser una mascletada  que va donar 
pas a l’actuació dels Falcons de Vallbo-

Com fan a cada actuació els Falcons van 
demostrar que dia rere dia van creixent, 
estrenant figures noves com són els lle-
ons, van realizar 5 figures, les quals van 
ser molt aplaudides, com són la Serra 
Alta, els lleons, les Planxes, els Avions i 
per acabar com és costum amb un pilar 
de 4 on va participar la gent de Capelal-
des fent pinya per a donar solidesa a la 
construcció humana.
Els Falcons de Vallbona d’Anoia també 
van estar a la Festa Major de Sta. Colo-
ma de Cervelló. Van actuar a la plaça 
del Pi Tallat, juntament amb els Percus-
sió K-Fort, Tabalers Tronats, Grallers de 
Viserta i Xumets de l’Avern que n’eren 
els organitzadors, una vespreda varia-
da de la cultura catalana.
La seva próxima actuació será diumen-
ge 22 d’Agost per la Festa Major de Va-
llbona d’Anoia, carregada de sorpreses. 

Quatre àmbits
La Festa Major de Capellades ha tingut 
quatre escenaris molt definits. La Font 
Cuitora, la Bassa, la Piscina i les places 
Catalunya i Verdaguer.
També s’ha fet un programa per a tot-
hom amb circ al Jardí de la residència, 
jocs infantils,els firarires, en Toni Albà a 
la Piscina Blava i les festes dels Joves a 
la Font Cuitora.
Les Havaneres de diumenge varen om-
plir completament l’aforament que no 
és petit de la Foint Cuitora.
També cal comentar que quan va co-
mençar a sonar el Ball Pla moltes per-
sones del públic també el ballaven, 
mostra inequívoca de l’encert de recu-
perar-lo per a les festes actuals.
En definitiva, la Festa Major de Capella-
des ha servit per a demostrar una vega-
da més, que quan es posa imaginació i 

voluntat, es poden suplir les mancances 
pressupostàries. Aquesta Festa Major 
de Capellades ha estat profundament 
capelladina, molt participada i no ha 
endeutat encara més, les febles arques 
municipals.

Molt satisfets
Per a la regidora de festes de l’ajunta-
ment de Capellades, Anna Gabarró “la 
festa ha estat extraordinària. Amb mol-
ta participació i satisfets del resultat 
obtingut de la programació”.
Per a Anna Gabarró ha estat un encert 
avançar un dia la Festa Major “durant 
tot el cap de setmana els actes han es-
tat molt participats i nomès ha baixar 
el dilluns que ja era laborable en altres 
poblacions”.

Avui a Capellades, acapte de sang 
extraordinari
En un altre ordre de coses a Capellades 
avui divendrss es fa un acapte extraor-
dinari de sang.
Serà a partir de les 5 de la tarda i fins a 
les 9 del vespre a la Rectoria. 
Per a donar sang cal tenir més de 18 
anys i pesar més de 50 quilos. No cal 
anar-hi en dejú i ser donant de sang no 
comporta cap risc per a la salut, ans al 
contrari. La donació es recupera molt 
ràpidament i serveix per a activar al-
guns dels mecanismes del cos.
Tots els mateirials emprats per a l’extra-
cció son d’un sol ús i per tant no reves-
teixen cap mena de risc de contraure 
cap enfermetat.
La sanitat de Catalunya -una de les mi-
llors de l’Estat- necessita diàriament 
una gran cantitat de sang i plasma per 
a atendre els pacients que entren en el 
sistema català de salut.
Si no en podeu donar avui o voleu am-
pliar l’informació podeu trucar al 902 
111 444 Sanitat Respón.
 

Les proves eren divertides i en cap cas 
ridiculitzadores per als concursants, 
perque, sortosament, la Bassa de Cape-
llades no és la televisió.

Un excel.lent pregó
Joan Piñol va fer un excel.lent pregó a 
la plaça de l’esglèsia. Acompanyat d’un 
pianista va fer un repàs històric a les 
festes majors capelladines i també va 
proposar repetir la fotografia que es va 
fer fa cent anys justos en una altre Festa 
Major de Capellades, però del 1910.

na d’Anoia, una colla que és a punt de 
celebrar el seu aniversari. El primer 
aniversari per a ser més exactes. Val a 
dir que varen demostrar un excel.lent 
nivell de preparació assolint totes les 
construccions que es varen proposar.
A la Festa Major de Capellades els Fal-
cons de Vallbona d’Anoia van actuar a 
la plaça de l’església amb una gran par-
ticipació de capelladins i capelladines, 
esperant saber que eren això dels Fal-
cons, tant poc conegut aquí a la nostra 
comarca. 
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La festa més gran del poble més petit: Miralles

Un moment de l’actuació de Jordi LP, dissabte a Miralles
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Santa Maria de Miralles acaba de viure 
una festa major millor que la de l’any 
passat, que ja va ser bona, i també la 
va tenir més participada.
En un moment en que tots els ajunta-
ments retallen depeses -i cartell- de la 
festa major respectiva, a Miralles i grà-
cies a la col·laboració de les empreses 
del municipi ha pogut fer una festa 
major més ambiciosa.
Mantenint el programa tradicional: 
pasejada nocturna, exposició i sopar 
popular, l’organització de la festa ha 
sabut donar-hi encara més relleu i ha 
portat atracccions com Jordi LP o el 
Mag Lari als sopars populars de dis-
sabte i diumenge, respectivament.
Miralles, amb 130 habitants, no sem-
blaria el lloc on més persones pogues-
sin gaudir del programa festiu, però 
l’atracció que genera sobre la Conca 
d’Òdena, especialment Igualada, i 
l’estret contacte amb La Llacuna va 
fer que tots els actes de la Festa Major 
comptessin amb una gran participació 
de públic. I en les festes populars, ja se 
sap que el que li dóna caliu i qualitat 
és la participació.

Una excel.lent mostra artística
Una de les sorpreses de la festa major 
d’enguany és la col·laboració de tants 
artistes que tenen la seva residència 

Personalment em fa una mica de ver-
gonya veure’m-hi reflexat en una de 
les obres exposades. Tot i que no sóc 
de Miralles, sí que ben sovint tinc oca-
sió d’acostar’m-hi en les feines peri-
odístiques habituals, però trobar-se 
amb el teu bust cara a cara fa una mica 
d’impressió, sobretot per l’excel.lent 

una festa entre lúdico i esportiva que 
nomès es fa a Miralles.

Sopar i ball
Els actes de dissabte varen començar 
amb una tirada de bitlles catalanes i 
amb la visita a l’exposició Coses de Mi-
ralles. També durant la tarda amb ac-
tivitats per a la quitxalla, precísament 
un dels sectors de població que més 
ha crescut a Miralles els darrers anys.
L’any passat i per a guanyar espai, l’es-
cenari dels sopars populars es va tras-
ladar a l’era de davant de l’esglèsia de 
Miralles.
Enguany s’ha repetit perque la capaci-
tat és més gran i són més les persones 
que poden gaudir del sopar i també de 
l’espectacle i del ball. Això es va poder 

comprovar especialment diumenge 
amb l’actuació del Mag Lari.
Dissabte l’entreteniment i la diversió 
la va posar un jove veterà, en Jordi LP 
que a més de fer les seves acostuma-
des imitacions de cantants, artistes, 
polítics i faranduleros varis, va fer al-
guns monòlegs “no aptes per a la te-
levisió” on sense gaires embuts i amb 
molta gràcia feia broma amb tot. Des 
d’ell mateix fins a la família reial. Tot 
és susceptible de passar per cedàs 
còmic d’en Jordi LP que tampoc va te-
nir cap mena de recança es ser “la mà 
innocent” que va determinar els gua-
nyadors dels regals que es sortejaven 
durant el sopar.
Després de sopar una estona de ball, 
amb el grup Café Trio, que degut a la 

baixa temperatura es va escurçar una 
mica, en relació a la mateixa festa de 
l’any anterior.

Diumenge el Mag Lari
Diumenge el sopar popular va tenir 
al Mag Lari com a convidat especial. 
En un  auditori completament ple, els 
assistents varen gaudir d’un excel.lent 
sopar, en bon ambient i després una 
fantàstica actuació del Mag Lari.
És tot un luxe poder-lo gaudir de tant 
a la vora i en un ambient pràcticament 
familiar. La gent es va posar asseguda 
en files, com en un teatre, i la quitxalla 
al davant per a veure-ho tot molt més 
bé. Va ser un espectacle digne d’una 
gran Festa Major. El fi de festa el va po-
sar una nova sessió de ball, en aquesta 
ocasió amb el grup Mil·lenium Tercet.

Una festa de tot un poble
L’ajuntament de Miralles s’implica to-
talment en l’organització de la Festa 
Major “que procurem que no costi ni 
un euro a les arques municipals” se-
gons declarava l’alcalde Josep Maria 
Torrents i es preocupa de tenir els es-
pais festius molt ben preparats per a 
qualsevol contingència -inclóses pla-
ces d’aparcament per a tots els cotxes- 
i amb capacitat organitzativa per a 
acollir a tothom qui vulgui viure algu-
nes de les nits festives de Miralles.
Si amb 130 habitants a Miralles tenen 
aquesta capacitat de convocatòria, cal 
preguntar-se que farien si fossin tant 
sols tres o quatre mil habitants. 
Segons Josep Maria Torrents “el secret 
està en tot l’equip humà que es vincu-
la cada any a la Festa Major de Miralles, 
i sense tot aquest conjunt de persones 
no seria possible fer una festa d’aques-
tes característiques en un poble tant 
petit”.

El ball ha posat la nota final a tots els sopars espectacle de Santa Maria de Miralles

Un moment de l’actuació del Mag Lari a Santa Maria de Miralles  Foto: Sonia Vivó

a Miralles perque s’hi viu molt bé i té 
la tranquil.litat suficient per a fer una 
meditada obra artística.
Així a l’exposició artística pluridispli-
nar Coses de Miralles s’hi varen veure 
ceràmiques, fotografies, pintures, jocs 
de fusta..... d’un gran nivell i tot fet a 
Miralles.
Es tracta d’una mostra variada i d’alta 
qualitat a la que nomès cal lamentar 
que no es pugui veure més dies per-
que és original i rica. Els artistes s’han 
ofert per a fer aquesta mostra efímera, 
massa efímera, del treball que realit-
zen dia a dia, cadascú des del seu ta-
ller. A destacar el gran nivell artístic de 
totes les peces exposades.

nivell de similitud que ha sabut donar 
la ceramista Mary Guma als seus Mo-
diglins.

Caminada molt participada
També va ser una sorpresa però per la 
ruta escollida, la caminada nocturna 
per les vinyes. Sembla mentida com 
els paisatges que veiem cada dia amb 
llum de sol, passant amb el cotxe o des 
de l’eixida estant, poden veure’s amb 
uns altres ulls o una altra perspectiva, 
pel fet de fer-los tant ben explicats i de 
nit o fins hi tot arribant-hi des d’una 
altra banda del paisatge.
Aquesta ha estat l’onzena edició de 
la caminada popular i familiar que es 



Des de dissabte i fins dimarts, Vallbona 
d’Anoia celebra la Festa Major

Els Falcons de Vallbona d’Anoia participen activament de la Festa Major

Retol que es troba entrant a La Pobla des del cantó de Carme

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
20 d’agost de 201012 WWW.VEUANOIA.CAT

Festa Major de Vallbona d’Anoia  

VALLBONA D’ANOIA /LA VEU

Des de demà dissabte que a la nir¡t 
es  elebrarà el Ball de Festa Major, fins 
dimarts 24 d’agost festa de Sant Barto-
meu, Vallbona d’Anoia estarà de Festa 
Major.
Tal com ha passat en altrres poblacions 
de l’Anoia, la crisi economica ha fet que 
es retalli el preupost festiu pero que les 
entitats es volquin per a donar el millor 
de si mateixes.

L’any dels Falcons de Vallbona
A Vallbona cal destacar la presencia dels 
Falcons de Vallbona, que son una forma-
ció d’apenes un any de vida i que aquest 
estiu està obtenint actuacions molt me-
ritòries a tot arreu on es presenta.
Aquest any, dins del programa de la Fes-
ta Major de Vallbona, els seus Falcons hi 
tenen un lloc ben destacat pero també 
hi ha activitats infantils, una caminada 
popular, activitats esportives, cinema a 
la fresca i llogicament musica i ball per 
a totes les edats.
El regidor de festes Pau Rebollo ho expli-
ca en el mateix programa festiu:
“Ball, actuacions, cinema, futbol, cami-

nades… Totes aquestes activitats for-
men el programa que teniu a les mans. 
Però el què de veritat l’hi dóna vida, for-
ça i l’eleva a la categoria de FESTA MA-
JOR, sou vosaltres, tots els Vallbonencs 
i Vallbonenques que amb la vostra 
col·laboració i participació feu que les 
Festes del nostre Patró Sant Bartomeu 
llueixin com mereixen.
Perquè estimem Vallbona. GAUDIM LES 
FESTES DE SANT BARTOMEU. LA NOS-
TRA  FESTA MAJOR!!!!! 
 
Dissabte 21 d’agost 
A les 23.30 a la Plaça de l’Església,
Ball de Festa Major amb el grup ORGUE 
DE GATS 
Hi haurà Servei de bar a càrrec dels VE-
TERANS del Club Futbol Vallbona.
 
Diumenge 22 d’agost 
A les 8.30 del matí. Caminada Popular 
per les rodalies de Vallbona d’Anoia.
Porteu l’entrepà. Hi haurà cava i refres-
cos per a tots els participants.
 
A les 19h. al Camp de Futbol.
Trofeu de Festa Major 

Presentació dels VETERANS del C.F. Va-
llbona.
 
A les 19 h. a la Plaça de l’Església 
Actuació dels FALCONS  DE VALLBONA 
D’ANOIA després d’haver donat la sor-
presa a Capellades dissabte passat 

Dilluns 23 d’agost 
A les 19h. al costat de la pista de tennis.
Vine a gaudir d’un bany d’ESCUMA DE 
COLORS !!!!!
 
A les 21.30h. a la Plaça de l’Església
Cinema a la fresca
AVATAR 
 
Dimarts 24 d’agost 
DIA DE SANT BARTOMEU 
A les 11 del matí, a la Piscina Municipal.
INFLABLE AQUÀTIC 
 
A les 11.15h
MISSA DE SANT BARTOMEU que posarà 
la cloenda religiosa a la Festa Major de 
Vallbona d’Anoia que, igual que Iguala-
da, te per patró a Sant Bartomeu
A les 19h. a la Plaça de l’Església 
SARDANES amb la Cobla Vila d’Olesa

ANOIA/ LA VEU

Els diversos agents implicats en l’apli-
cació de la directiva europea sobre 
pirotècnia acorden el programa de for-
mació dels responsables de grup i dels 
ciutadans reconeguts com a experts 
(CRE).
Després de cinc reunions, celebrades els 
mesos de juny i juliol, on han participat 
representants de la Delegació del Go-
vern Espanyol a Catalunya, la Direcció 
General de Protecció Civil, la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incen-
dis i Salvaments, Associacions Munici-
palistes (ACPC i FMC), Associacionisme 
(Federacions de diables i dimonis, del 
bestiari i del balls de diables) i el Cen-
tre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana, s’ha consensuat el 
programa de formació que demanava 

la transposició de la directiva europea 
a la realitat catalana.
A la primera sessió que amb caràcter de 
prova pilot es desenvoluparà el proper 
dissabte 2 d’octubre a Barcelona hi par-
ticiparan uns cent diables d’arreu de 
Catalunya. La jornada s’ha organitzat 
en dos blocs clarament definits. El del 
matí, més genèric i teòric, que inclourà 
els següents temes: importància de la 
seguretat en el marc festiu de foc a Ca-
talunya; aplicació de la legislació a l’or-
ganització de manifestacions festives 
amb pirotècnia; paper del responsable 
de grup; com transmetre la formació 
als CRE.
Al bloc de la tarda, més concret i pràc-
tic, es comptarà amb la presència de 
tècnics dels fabricants de productes pi-
rotècnics que explicaran les condicions 
de transport i emmagatzematge i tam-
bé com realitzar els càlculs de segure-
tat. A petició de les colles hi haurà tam-
bé un apartat que farà referència a la 
seguretat integral (creació de zones de 
seguretat) i a la casuística d’accidents. 
Per acabar es plantejarà la formació 
que hauran de tenir les colles infantils, 
que haurà de ser similar a la dels CRE, 
adaptada a la seva edat. 

En marxa la formació de 
responsables dels grups de 
diables per la directiva europea

LA POBLA DE CLARAMUNT /JSS

La Pobla de Claramunt ha estat el pri-
mer muncipi de l’Anoia de posar tant a 
l’entrada com a la sortida la seva con-
dició de municipi adherit a la Vegueria 
Penedès.
Aquest es un acord que han pres diver-
sos ajuntaments, sobretot des de que 
el Parlament de Catalunya va aprobar la 
creació de l’Àmbit Penedès, embrió del 
que ha de ser la futura Vegueria Pendès 
formada per l’Anoia, l’Alt i Baix Penedès 
i el Garraf.

Els dos cartells estan situats a la dreta en 
el sentit de la marxa a les dues entrades 
al nucli urbà de La Pobla de Claramunt. 
Son identics als que des de fa mesos te-
nen instalats diversos municipis de les 
quatre comarques esmentades.
Es tracta d’un retol informatiu/reivin-
dicatiu que en el fons està demanant 
l’aplicació de la llei del Parlament de Ca-
talunya sobre els Ambits fund¡cionals.
Mentre no sigui realitat l’Ambit funci-
onal del Penedès, l’Anoia continuarà 
pertanyent administrativament a la Ca-
talunya Central.

La Pobla de Claramunt 
primer municipi en posar 
el rètol de la Vegueria

FERRETERIAJUMILLA SOLÀ
FERRETERIA - JARDINERIA - JOGUINES - PINTURA

OBJECTES DE REGAL - LLAMINERIA - ESTANC
....i molt més

C. Nou, 75 · 08785 Vallbona d’Anoia
Tel. / Fax 93 771 82 69

 jumillasola@terra.es

A.JUMILLA
· AIGUA - LLUM

· CALEFACCIÓ - GAS

PER
PUBLICITAT

TEL. 93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com
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Avui comença 
la Festa Major de Pujalt
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Festa Major de Pujalt  

VECIANA /LA VEU

Tal com avançàvem la setmana passa-
da, aquest cap de setmana també es 
Festa Major a Veciana.
Veciana s’engalanarà per viure la seva 
festa grossa en honor a la patrona del 
poble, la Mare de Déu de Veciana. 
Aquests tres dies seran una bona ocasió 
per visitar el poble i gaudir de la seva 
renovada imatge nocturna després de 
que l’Ajuntament hagi executat el pro-
jecte de millora de l’enllumenat públic.
Pel que fa la festa grossa la comissió 
organitzadora ha confeccionat un pro-
grama d’actes de línia continuista, se-
guint amb l’afany d’oferir activitats per 
a tots els gustos i edats. Així tenim com 
els actes començaran el divendres dia 
20 d’agost a 2/4 de 10 de la nit amb la 
sardinada popular a la plaça del poble. 
El preu de la sardinada serà de 2 euros 
per persona que s’hauran de pagar en 
el moment d’arribar a la plaça. A con-

tinuació el grup de teatre de Castellolí 
posarà en escena l’obra còmica PELS 
PÈLS  de Paul Portner. En acabar l’obra, 
cap a la 1 de la matinada, arribarà l’ho-
ra del jovent amb la disco-mòbil que 
s’allargarà fins ben tard.
L’endemà dissabte es reprendran els ac-
tes a 2/4 de 10 de la nit amb el ball de 
revetlla a càrrec del grup LIBERTY, du-
rant el qual s’obsequiarà als assistents 
amb entrepans de pa amb tomàquet i 
pernil. 
El diumenge a les 12 del migdia tindrà 
lloc la missa en honor a la patrona del 
poble a l’església parroquial de Santa 
Maria de Veciana. L’acte que serà oficiat 
per mossèn Enric estarà acompanyat 
per les veus d’un grup de veïns i amics 
de Veciana. 
A la tarda, per cloure la festa grossa del 
poble, hi haurà l’actuació del Jaume 
Arnella que omplirà la plaça amb les 
seves cançons i romanços. 

Cap de setmana de Festa 
Major a Veciana

Ajuntament de Pujalt

PUJALT /LA VEU

Avui divendres comencen els tres dies 
de la Festa Major de Pujalt.
Avui divendres el programa comença 
amb teatre infantil i juvenil i segueix 
amb un sopar amb coca de recapte i 
ball amb l’actuació del mag Selvin.

Demà dissabte es sense cap dubte el 
dia gran de la Festa Major amb un Cor-
refoc realment impressionant i insòlit 
pels carrers estrets de Pujalt. És una 
gran experiència que te continuïtat 
amb el ball i la botifarrada.
Diumenge es un dia més tranquil amb 

la Missa, l’exposició de pintures locals 
i comarcals i amb el fi de festa amb el 
ball amb el conjunt Liberty.
En l’anunci d’aquesta pàgina hi teniu 
el programa complet i els horaris i a la 
pàgina següent una entrevista amb l’al-
calde de Pujalt, Antoni de Solà.

VILANOVA DEL CAMI /LA VEU

L’ajuntament de Vilanova del Camí ha 
adjudicat a l’empressa Obres i Serveis 
Roig, les obres de contrucció del carrer 
de Ronda, per un  import de 400.000 
euros.
Es tracta d’una obra important per a 
donar continuitat a la sortida del muni-
cipi sense necessitat d’atravessar-lo. És 

una forma, quan estigui acabada l’obra, 
de pacificar el trànsit pel carrer Major 
de la població.
El termini d’execució de les obres fixat 
pel projecte es de sis mesos que s’es-
pera que no es dil.lati ja que es tracta 
d’una obra bàsica per a la mobilitat vi-
lanovina.

L’ajuntament de Vilanova ha 
adjudicat les obres del carrer 
de Ronda per 400.000 euros

PIERA /LA VEU

L’Ajuntament de Piera, va aprovar 
inicialment el nou document del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
de Piera. Això vol dir que el docu-
ment estarà a disposició de tots els 
pierencs que el podran examinar a les 
dependències municipals durant qua-
ranta cinc dies. Durant aquest termini 
podran presentar les al.legacions que 
considerin oportunes. Atès que el mes 
d’agost és inhàbil a aquests efectes el 
còmput del termini s’iniciarà a partir 
del primer dia de setembre.
Lla documentació que integra el Pla 
General d’Ordenació Urbana restarà 
exposada al públic al Departament 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Pi-
era i l’horari d’atenció al públic serà 
del 29 de juliol al 14 de setembre de 
dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30h, 
del 15 de setembre al 15 d’octubre de 
dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h, 
del 1 d’octubre al 15 d’octubre també 

romandrà obert dilluns i dimecres, de 
16.30 a 18.00h, i també es podrà con-
sultar al lloc web: www.viladepiera.
cat/poum.
Aquesta aprovació comporta la sus-
pensió d’atorgament de llicències 
de construcció en aquelles àrees del 
territori objecte del planejament, les 
noves determinacions del qual supo-
sin modicació del règim urbanístic 
vigent.
La durada de la suspensió de llicènci-
es serà d’un any essent les àrees afec-
tades per la suspensió les que cons-
ten al document amb el títol Plànols 
informatius 1 Suspensió de llicències.

CiU en desacord
El grup municipal de CiU es molt crític 
amb el conjunt del Pla General d’Or-
denació que considera té errors im-
portants de concepte i de confecció. 
Ha anunciat la presentació d’esmenes 
per tal de reconduir aquest nou PGO.

Piera aprova el nou Pla 
General d’Ordenació



Antoni de Solà: “El Correfoc de Pujalt és únic”

Antoni de Solà es l’alcalde dels cinc nuclis de Pujalt.
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Festa Major de Pujalt  

PUJALT/ JAUME SINGLA

Quan encara tenim fresc el record de 
l’extraordinari cicle de concerts Òpera a 
la pedra de Pujalt, que ens arriba la Fes-
ta Major d’aquest disseminat municipi 
que des d’avui divendres fins diumenge 
ofereix la seva millor hospitalitat que és 
la possibilitat de compartir la Festa.
En parlem amb l’Antoni de Solà, l’alcal-
de, que ens reconeix que la Festa Major 
és organitzada per una comissió i que 
l’ajuntament nomès hi posa -de fet no 
és poc- els diners.
No és habitual veure un alcalde que es 
treu mèrits. Es clar que l’Antoni de Solà 
no necessita demostrar res.
Després de l’experiència del cicle Òpera a 
la pedra, a Pujalt us heu guanyat la fama 
de bons organitzadors d’actes festius i 
culturals?
A Pujalt mai hem fet gaire difusió dels 
nostres actes de Festa Major perque es 
una festa que la fem per a passar-ho bé 
entre nosaltres. Fem una festa de poble 
en cadascun dels nuclis. Son festes fa-
miliars a la que ens agrada que vinguin 
persones de fora a compartir la festa 
amb nosaltres.
Pujalt té l’especificitat de que som com 
una confederació de pobles i fem cinc 
festes majors al llarg de l’any. Cada po-
ble té la seva comissió de festes i de-
senvolupa les seves pròpies activitats. 
Per tant estan pensades per a cadascun 
dels nuclis i perque la gent del poble 
les disfruti, des de la participació i des 
de la col·laboració.

Com a alcalde que en destacaria de la 
Festa Major de Pujalt?
Penso que no es trata de destacar un 
acte sinò el conjunt i la participació 
de la gent.  Des del sopar de divendres 
-per avui- l’exposició de pintura de 
pintors locals i de l’entorn que és una 
mostra molt interessant, el correfoc de 
demà dissabte i el sopar popular. Penso 
que es un conjunt d’actes molt propis 
que les persones foranes també poden 
disfrutar.

Pujalt s’ha destacat pel turisme rural. Els 
visitants participen també en els actes de 
la Festa Major?
Sí. Precísament hi ha diverses persones 
que han reservat allotjament en alguns 
dels establiments de turisme rural de 
Pujalt i dels voltants, que ja s’han inscrit 
al sopar popular de dissabte. Això ho 
veiem cada any. És una forma de fer un 
turisme rural viscut i participatiu de les 
festes del poble.

Tindrem una Festa Major al terme de Pu-
jalt cada setmana?
No. La Guàrdia Pilosa la va fer pel maig.  
A Vilamajor la primera setmana de juny. 
Aquesta setmana és la festa Major de 
Pujalt i la setmana vinent serà la Festa 
Major de l’Astor i la segona setmana de 
setembre serà  la Festa Major de Conill. 
Ara en venen tres de pràcticament de 

seguides que és això que deia que som 
una mena de confederació de poblets 
que cadascun te la seva pròpia festa i 
la vivim tots.

Els que hem assistit als concerts d’Òpera 
a la pedra hem aprés que si volem venir 
als sopars populars a Pujalt, caldrà que 
prenguem alguna prenda d’abric, perque 
al vespre refresca bastant.
Sempre és útil avisar i dir-ho per a evi-
tar que algú es trobi passant fred. Tot 
i que durant el dia la temperatura pot 
pujar als trenta tres graus, al vespre 
entra la marinada que ho refresca tot. 
Per una banda va molt bé  per no ne-
cessitar aparells d’aire acondicionat a 
les cases i per a dormir amb una flaçada 
sense passar calor, pero si fas activitats 
a l’aire lliure no et pots refiar que ha fet 
calor perque si no portes una prenda 
d’abric, per si de cas, et pots trobar pas-
sant fred.
Recordo que algun any fins hi tot hem 
fet el sopar popular amb anorak posat.

Estem a la darrera Festa Major del pre-
sent mandat municipal. Heu tirat la casa 
per la finestra o heu fet com molts ajun-
taments de retallar despesa?
Ni una cosa ni l’altra.
Hem seguit amb la mateixa línia de 
cada any perque és el que s’ha de fer. 
No crec que haguem de demostrar res 
a aquestes alçades. El que compta és la 
trajectòria i els anys de treball i penso 
que el que cal és seguir mantenint la 
línia que ens ha caracteritzat.
Hem estat creant noves celebracions i 
noves festes al llarg dels anys, com la 
Fira de la Transhumància o els concerts 
del Pastor que és una activitat adressa-
da a la gent jove que està funcionant 
molt bé.
O per exemple, i ja n’heu parlat, els 
concerts d’Òpera a la pedra que són 
activitats festives i culturals comple-
mentàries.

Les festes majors han de seguir les ac-
tivitats tradicionals q ue defineixen les 
nostres festes i els nostres pobles. La 
veritat és que la festa és organitzada 
per una comissió de ciutadans i l’ajun-
tament el que fa és finançar-la, per`ò no 
l’organitza. Les propostes festives han 

sorgit de la comissió i de la gent del po-
ble. Són actes i activitats fetes des de la 
gent i per a la gent i això és el que les fa 
interessants i úniques.

Suposo que actualment no hi ha ningú 
a l’Anoia que no conegui Pujalt, pero la 

Festa Major pot ser una bona oportunitat 
per a tornar-hi o per conèixer-lo per pri-
mera vegada?
A qui no el conegui li recomanaria que 
pugi demà dissabte per a veure el Cor-
refoc. Podrà admirar el que és l’espec-
tacularitat d’un Correfoc ficat dins dels 
carrers estrets i de pedra de Pujalt. S’hi 
dona una calidesa especial per la ma-
teixa forma i estretor dels carrers de 
Pujalt. Per tant si algú encara no coneix 
Pujalt dissabte té ocasió de veure un 
espectacle únic. Però si ja ens coneix 
podrà veure un Correfoc molt especial 
i després si vol, pot quedar-se a sopar 
amb nosaltres.

Si vol pot aprofitar per convidar als ano-
iencs a visitar Pujalt aquest cap de set-
mana per a viure la Festa Major.
Convidar a tota la gent de l’Anoia a co-
nèixer Pujalt i a participar de la nostra 
Festa Major, del Correfoc, del sopar i 
delsballs i, per què no, a conèixer i dis-
frutar del nostre patrimoni  i el turisme 
rural i les activitats del turisme rural 
que desenvolupem tot l’any.
Pujalt, tots els seus nuclis, estan per-
manentment oberts i els dies de Festa 
Major encara més. Esperem tothom qui 
ens vulgui acompanyar.

E D I C T E
L’Ajuntament de Piera, en sessió plenària ordinària celebrada el dia 28 de juliol de 2010, va 
adoptar, entre d’altres, els acords que es transcriuen a continuació:

PRIMER. Aprovar inicialment el nou document del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de 
Piera.
SEGON. Obrir un nou període d'informació pública durant quaranta-cinc dies hàbils, mitjançant 
anunci en el Diari O�cial de la Generalitat de Catalunya, Butlletí O�cial de la Província de 
Barcelona i dos diaris. Durant aquest període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol 
que vulgui examinar-lo, perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. Atès que 
el mes d’agost és inhàbil a aquests efectes el còmput del termini s’iniciarà a partir del dia u de 
setembre. 
TERCER. Suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a 
aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions del qual suposin 
modi�cació del règim urbanístic vigent. 
La durada de la suspensió de llicències serà d’un any essent les àrees afectades per la suspensió 
les que consten al document amb el títol Plànols informatius 1 Suspensió de llicències.
Aquesta suspensió es publicarà conjuntament amb l'aprovació inicial.
QUART. Donar audiència, simultàniament al tràmit d'informació pública, als Ajuntaments 
l'àmbit territorial dels quals limiti amb el d'aquest municipi.
CINQUÈ. Sol·licitar simultàniament al tràmit d'informació pública, els informes als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals han d'emetre'l en el termini d'un 
mes, tret que una disposició autoritzi un termini més llarg.
SISÈ. Aprovar els convenis urbanístics que s’integren com a documentació del present Pla 
d’Ordenació i exposar-los al públic de forma conjunta.
La qual cosa es fa constar de conformitat amb l’apartat segon de l’acord transcrit, fent avinent 
que la documentació que integra el Pla General d’Ordenació Urbana restarà exposada al públic 
al Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Piera i l’horari d’atenció al públic serà del 29 
de juliol al 14 de setembre de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30h, del 15 de setembre al 15 
d’octubre de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h, del 1 d’octubre al 15 d’octubre també 
romandrà obert dilluns i dimecres, de 16.30 a 18.00h, i també es podrà consultar al lloc web: 
www.viladepiera.cat/poum.

                                   
  L'Alcalde,
 Jordi Madrid i Roca                   Piera, a  3 d’agost de 2010 
         

Ajuntament de Piera



A Calaf demà es celebra la 2a Summer Rave

En aquesta carpa del Poligon Les Garrigues es celebra demà la segona Summer Rave de Calaf
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CALAF / LA VEU

Demà dissabte, 21 d’agost, es celebrarà 
a Calaf la 2a Summer Rave. La festa, que 
tindrà lloc a la zona del Polígon Indus-
trial Les Garrigues, començarà a les 6 de 
la tarda i durarà, sense interrupció, fins a 
les 6 del matí de diumenge. 
Comptarà amb Xavi Pasquina com spe-
aker oficial, serà retransmesa en directe 
per www.mskmakina.net. i hi participa-
ran alguns dels millors DJ’s de Catalunya 
i productors de Espanya. En la sessió de 
tarda hi prendran part Vidgerey DJ , DJ 
Molins, Peke & Seky, DJ Konec, Aaron & 
Luxe . A la sessió de nit hi participaran 
Ivanet, Raul Lokura & Jos-L, DJ Gino i DJ 
Contra, DJ Sonic, David Watios, DJ Cas-
taño i Eddy J.
La festa “Summer Rave Calaf”, organitza-
da pel grup Xtream Djs (ww.xtreamdjs.
com) és reconeguda a tota la Catalunya 
central per la gran qualitat dels DJ’s que 
hi participen i  l’impressionant nombre 
de recursos que s’hi destinen. Aquest 
any l’esdeveniment s’ha pogut dur a 

terme amb la col·laboració de l’empresa 
Navarro Font, gràcies a la macro-carpa 
de 400 m2, instal·lada al Polígon Indus-
trial, juntament amb Clímax Grup que 
aporta una gran qualitat i quantitat de 
il·luminació i só. Cal destacar també 
que aquesta festa està compresa en el 

programa Rodanits-2010 del Consell 
Comarcal de l’Anoia, el qual posa a dis-
posició dels participants la possibilitat 
de transport gratuït en  autobús als po-
bles de  la comarca que participen en 
l’esmentat programa.

La calafina Judit Huguet fa una demostració 
floral el 14 de setembre a Hong Kong 

Judit Huguet i Solà

CALAF / LA VEU

El proper 14 de setembre la calafina Ju-
dit Huguet i Solà farà una demostració 
floral a Hong Kong, organitzada expres-
sament per la Hong Kong Association of 
Flower Arranging Societies.
Per a assistir a la demostració de Judit 
Huguet els assistents hauran de pagar 
320 dolars d’Hong Kong i sembla que la 
demanda de localitats és molt alta.

Una professional d’alt nivell
És la primera vegada que una florista 
catalana es convidada a fer una demos-
tració floral a Hong Kong.
Judit Huguet te un gran prestigi tant 
a Hong Kong com a la Xina pel treball 
que hi està desenvolupant des de fa 
poc més d’un any en la floristeria d’un 
gran hotel on té la responsabilitat de fer 
nou cada dia l’aparador de la floristeria 
d’un dels mes luxosos hotels d’Hong 
Kong. Està considerada com una de les 
professionals de jardineria, aparado-
risme i Ikebana free lance més capaci-
tades d’Europa, habent desemvolupat 
projectes per a botigues, events i grans 
companyies. 

Nascuda entre plantes
A Judit Huguet la jardineria li ve de fa-
mília, no endebades forma part de la 

nissaga Huguet-Solà dedicats a la flo-
risteria i jardineria a Calaf. No obstant 
això Judit Huguet va estudiar jardineria 
a Barcelona i va perfeccionar estudis 
a Genova. També ha estudiat a fons el 
complicat món de l’ornamentació floral 
japonesa anomenada ikebana.
Tot i la seva estada professional a Hong 
Kong, Judit Huguet continua ocupant-
se també del negoci familiar quan ve-
nen diades especialment complexes 
per a la floristeria i jardineria -Sant Jordi 
i Tots Sants- i un parell de vegades l’any 

retorna a Catalunya per a treballar uns 
dies en el negoci familiar.
És una gran especialista en decorar les 
recepcions dels grans hotels que han 
descobert el caliu i el relax que dona 
una bona ornamentació floral quan un 
hoste arriba a l’hotel.
Per a la colònia xinessa d’Hong Kong, 
la demostració de Judit Huguet i Solà 
està considerada com un gran event 
dins del món de la jardineria i la deco-
ració floral.

Quatre membres del BTTRUS 
fan el Cami de Sant Jaume

IGUALADA / LA VEU

Quatre membres del club BTTRUS.COM 
“beteterus”  en Martí  Magem, l’Oscar 
Alvarez, el Josep Mª Balcells i l’Ivan Llo-
rens, van sortir el passat dia 7 d’agost 
a fer l’aventura de l’estiu fent el Camí 
de Sant Jaume des de Montserrat fins a 
Santiago de Compostela, que com cen-
tenars de pelegrins que ja l’ha fet, faran 
una travessia de 1.157 km en només 14 
dies en btt.
Res programat i tot sobre la marxa; Ivan 
Llorens  declarava el dia de la sortida: 
“la mitjana està sobre els 80 km diaris, 
hi haurà dies de 120 o 130 km i n’hi 

haurà de 40 o 50, no sabem quans en 
farem cada dia, ho sabrem sobre la 
marxa i depenent de la forma física del 
grup”.
No porten assistència de cap tipus, tot 
ho porten a sobre, eines, sacs de dor-
mir, farmaciola i tot el necessari dins 
les alforges per viure aquest viatge que 
els durà pràcticament de costa a costa 
per el nord de les espanyes, sempre en 
bicicleta. 
Per a fer el Camí de Sant Jaume i acce-
dir a les indulgències, s’accepta que el 
pelegrinatge es faci a peu, a cavall o en 
bicicleta.

Els quatre membres del BTTRUS.COM a Montserrat el dia de la sortida del pelegrinatge.

Els Bombers examinen l’us de 
maquinaria en l’extinció d’incendis

MIRALLES / LA VEU

Els Bombers de la Generalitat han re-
alitzat, aquest dijous, una pràctica per 
examinar com funciona la maquinària 
pesada que hauran d’incorporar en 
les seves dinàmiques habituals, com 
ara l’extinció d’incendis, a partir d’ara 
endavant. L’ús d’aquesta maquinària 
no és nou ja que s’ha fet servir prèvia-
ment en incendis importants com el de 

Vilopriu (Baix Empordà) o el del Mèdol 
(Tarragonès) d’una manera satisfactò-
ria. L’objectiu d’aquesta demostració 
és, segons el subdirector operatiu dels 
Bombers, Joan Rovira, ‘veure in situ’ el 
funcionament de la maquinària i res-
pondre les possibles qüestions refe-
rents al seu funcionament que puguin 
sorgir entre els Bombers.



Igualada inaugurà dilluns, la restauració del seu 
pedró a Sant Magí de la Brufaganya

El pedró d’Igualada es troba al paratge de les Fonts de la Brufaganya
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SANT MAGI/ JAUME SINGLA

Sant Magí es el patró de la ciutat de 
Tarragona però a Igualada i la Llacuna 
s’hi té molta devoció a aquest Sant. 
Tanta que Igualada des del 1927 te 
posat al santuari de Sant Magí de la 
Brufaganya un monolit de pedra -el 
pedró- que acaba de ser restaurat per 
segona vegada, pels Amics dels Ca-
valls de l’Anoia.
Aixó va ser dilluns, 16 d’agost, quan 
el rector Mossèn Francesc Gallart i 
Magarolas que té cura del Santuari de 
San Magí va procedir a la benedicció 
i inauguració oficial d’aquest pedró 
davant de desenes d’igualadins i tar-
ragonins expressaments desplaçats 

creients, la benedicció de Sant Magí 
damunt de tots nosaltres”.

25 Magins i Magines
L’igualadí Jaume Farrès i Vidal, fou 
convidat a donar una pinzellada histò-
rica de l’ancestral devoció igualadina 
a Sant Magí que es demostra amb el 
fet que “en el cens del 1550 a Igualada 
hi havien vint i cinc persones que es 
deien Magi o Magina o Joan Magí. En 
aquell temps aquestes vint i cinc per-
sones equivalien al u per cent de tot 
el cens”.
La tradició de posar Magí ha continuat 
-no així Magina- i encara avui a Iguala-
da hi ha un nombre de persones que 
porten el nom de Magí sensiblement 
més alt que en altres poblacions, ex-
ceptuant, és clar, Tarragona on n’és el 
patró.
 

Un testimoni del 1927
El Pedró d’Igualada està situat a tocar 
de les fonts d’on brolla l’aigua miracu-
losa de Sant Magí de la Brufaganya.
Fou erigit per primera vegada l’any 
1927 però el 1936 durant la Guerra 
Civil Espanyola fou desmuntat. El 16 
d’agost del 1950 es va tornar a erigir, 
per iniciativa de l’igualadí Mossen 
Amadeu Amenós. Ara, seixanta anys 
justos després d’aquella primera res-
tauració, els Amics dels Cavalls de 
l’Anoia han procedit a fer una placa 
ceràmica policromada nova, dibuix 
i disseny de Jaume Duran i feta pel 
ceramista igualadí Joan Plans  “amb 
la voluntat que aguanti una altres 
seixanta anys” en paraules del mateix 
Jaume Duran, impulsor de la recupe-
ració del Pedró igualadí.
A més i per a millorar l’estabilitat del 
terreny -que fa pendent- s’ha construït 

un banc semi circular de pedra que a 
més de permetre descansar, dóna una 
excel.lent visió de tot el recinte de les 
fonts de la Brufaganya, ja que es troba 
en una privilegiada posició.
A poca distància del pedró igualadí 
n’hi ha un altre erigit per la ciutat de 
Tarragona. Precísament una colla de 
tarragonins, entre els que hi havia l’al-
calde de Tarragona, Josep Felix Balles-
teros, va pernoctar dilluns a les fonts 
de la Brufaganya per a fer l’endemà 
dimarts el viatge a peu i en carro fins 
a la Ciutat de Tarragona on dijous teni-
en previst d’arribar-hi amb l’aigua del 
santuari per a tots els tarragonins que 
en vulguin.
La nit de dilluns, Mossèn Francesc 
Gallart va dir una missa al peu de les 
fonts de Santa Magí de la Brufaganya, 
seguint la tradició de cada any en ho-
nor de Sant Magí.

... i dijous es va repartir a 
Igualada l’aigua de Sant Magí

Dijous, diada de Sant Magí, dins dels ac-
tes de la Festa Major d’Igualada, els Amics 
dels Cavalls de l’Anoia varen portar des 
de les Fonts de la Brufaganya l’aigua be-
neida que malgrat la pluja, es va repartir.
A les 9 del matí es va fer la missa en honor 
de Sant Magí a la Basílica de Santa Maria i 
es varen beneïr l’aigua i els maginets.

fins a les fonts de la Brufaganya, entre 
els que hi havia una representació de 
l’ajuntament d’Igualada, formada pels 
tinents d’alcalde Antoni Pamies i Jordi 
Riba. 
Mossén Gallart va resaltar l’importàn-
cia que ciutats com Igualada o Tarra-
gona o Cervera tinguin devoció a Sant 
Magí i que la ciutat d’Igualada, a més, 
hi tingui un testimoni perenne en for-
ma de pedró “que dóna compte publi-
cament de l’advocació d’aquest Sant”.
A continuació va ser el tinent d’alcalde 
d’Urbanisme de la ciutat d’Igualada 
Antoni Pàmies qui va agrair als Amics 
dels Cavalls de l’Anoia,  per la restau-
ració feta i va desitjar “als que siguin 

Mossén Francesc Gallart i Magarolas

Com es tradició des de la recuperació de 
la portada de l’aigua, a partir de les 6 de 
la tarda es va fer el repartiment de l’aigua 
a la cruïlla del carrer Sant Magí amb la 
Rambla i la pastisseria Pla, que col·labora 
cada any en la festa, repartint també el ti-
pics maginets, que són uns petits bunyols 
fets expressament per aquesta festa.
 S’ha d’enviar la butlleta a La Veu., al carrer del Retir, 40 - 08700 Igualada

Nom:...............................................................................
Adreça:............................................................................
Localitat:.................................Tel...................................

SORTEIG D’UNA BICICLETA



JORDI PUIGGRÒS / IGUALADA

Un  curtcircuit elèctric podria ser la causa 
de l’incendi que ahir al migdia es va pro-
duir a l’interior del Supermercat Roges, 
l’antic Cal Ble, al carrer Òdena d’Iguala-
da. El succès es va produïr poc abans de 
la una del migdia, quan, segons fonts 
no oficials, el compressor d’una càmara 
congeladora va provocar un curtcircuit i, 
conseqüentment, l’inici del foc. 
Afortunadament, l’incendi no va provo-
car cap víctima ni tampoc danys perso-
nals. Fins a tres dotacions dels Bombers 
de la Generalitat, Policia Local i Mossos 
d’Esquadra es van desplaçar al lloc del 
sinistre, tallant la circulació al carrer 
Òdena entre el passeig Verdaguer i la 
Rambla Sant Isidre. 
Ambtot, l’espectacularitat de l’intens 
fum que va provocar l’incendi -apagat 
quasi de seguida pels Bombers- va en-
tretenir força temps els cossos de segu-
retat, intentant que en cap moment les 
flames poguessin afectar els productes 
emmagatzemats dins del conegut su-
permercat del centre de la ciutat. Molta 
gent també va deturar-se per veure d’a 
prop el desenvolupament del control 
del foc. Una hora després de declarar-se 
el foc es va reobrir la circulació al carrer.

Un curtcircuit provoca un incendi en el 
supermercat Roges d’Igualada (Cal Ble)

Avui comença el Torneig de 
Futbol Sorra de Piera

PIERA / LA VEU 

Des d’avui divendres i fins diumenge  es 
disputa a Piera el 3r Torneig de Futbol 
Sorra, organitzat per l’Associació Juvenil 
83 i mig. 
Com a novetat, aquest any els partits es 
juguen a la pistes esportives de Can Mas, 
que ja estan habilitades per a la pràctica 
tant del futbol com del vòlei sorra. Al 
torneig hi participen equips locals i dels 
voltants de fins a 12 membres de les ca-
tegories sènior i juvenil (fins a 16 anys), i 
amb els horaris següents:
Divendres 20, de 18 a 24h
Dissabte 21, de 18 a 24h

Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar fins el lloc del sinistre.

Diumenge 22 al matí, eliminatòries i 
quarts de final. 
Diumenge a la tarda, semifinals i finals

El proper cap de setmana Volei sorra
D’altra banda, s’està preparant el 4t Tor-
neig de Vòlei Sorra, amb equips de 2x2 i 
4x4 de les categories obert i elit (mascu-
lí, femení i mixt) i amb inscripcions ober-
tes fins al 24 d’agost. Per a informació 
sobre preus i inscripcions podeu consul-
tar el web www.83imig.com, escriure un 
correu a 83imig@gmail.com o trucar als 
telèfons 619 024 608 (Sergi) o 658 255 
659 (Isaac). 

Mossos d’Esquadra i Bombers, davant l’entrada del supermercat, amb fum provinent de l’interior. Fotos: JP
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Un curtcircuit en aquest compressor d’una 
càmara congeladora podria ser la causa.

Quatreplats, una original 
proposta en restauració

IGUALADA / LA VEU 

Des de fa un mes a l’avinguda Països 
Catalans 103, del Polígon Industrial de 
Les Comes que existeix l’establiment 
Quatreplats.
Es tracta d’una interessant proposta 
gastronòmica per a esmorzar, dinar i so-
par a la fresca o per a fer-hi tapes o anar 
a buscar menjar per a emportar. També 
fan amanides, tapes, carn a la brasa i so-
bretot unes fantàstiques pizzes que no 
us podeu perdre.
Tenen un Menú diari de 8,80 euros que 
inclou beguda i café i els diumenges i 
festius, també tot inclós per nomès 12 

euros.
Quatreplats és un establiment ampli, 
funcional i ben decorat que, a més, dis-
posa d’una excelent terrassa on pren-
dre’s un granissat artesà, un refresc o 
una copa tranquil.la a la nit.
Quatreplats obre cada dia de la setmana 
des de les 8 del matí, i fins al vespre in-
interrompudament. A més està situat en 
un espai on encara és possible aparcar 
sense gaires problemes.
Aquests dies de Festa Major hi podreu 
trobar un  espai par a descansar i com-
partir taula tota la família. 

CALAF
XERRADA- COL-LOQUI

amb

JOAN
CARRETERO

“INDEPENDÈNCIA”
REGENERACIÓ POLÍTICA

DIA: 23 D’AGOST 2010
HORA: DOS QUARTS DE NOU (20’30)
LLOC: UNIÓ CALAFINA



La botiga de productes de perruqueria i estètica
Les millors planxes

Allisen, arrissen, assequen i reparen el cabell danyat

c/ Garcia Fossas, 2 (cantonada Rambla Sant Isidre). Tel. 93 804 52 14

música

castellers

diables

balls

cercaviles

sardanes

grallers

teatre

GRESCA!

FESTA MAJOR 
d'IGUALADA



FESTA MAJOR d'IGUALADA

Benviguts a la Festa Major anticrisi!

JORDI PUIGGRÒS.-
Tot i que ja fa uns dies que la Festa Major 
ha començat, és a partir d’avui diven-
dres que el gruix més important d’ac-
tes es deixarà veure i sentir pels carrers 
i places del nucli antic de la ciutat. La 
festa grossa de la capital de l’Anoia ja és 
aquí, i aquest any arriba, com no podia 
ser d’una altra manera, afectada per la 
crisi econòmica. L’organització ha redu-
ït considerablement el nombre d’actes, 
però, tot i això, s’intenta conservar l’es-
perit tradicional i suficients activitats per 
a tots els gustos i edats. No hi haurà ex-
cusa per a no participar, sortir al carrer, 
gaudir de la festa i la gresca. Hi ha prou 
ofertes en el programa d’actes per a no 
estar-se ni un minut a casa.
Un dels elements protagonistes que 
s’han suprimit enguany és la figura del 

L’organització 
de la Festa Major 
d’Igualada ha reduït 
considerablement el 
nombre d’actes, però 
intenta conservar 
l’esperit tradicional i 
suficients activitats per 
a totes les edats
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L’imatgeria festiva de la ciutat, davant l’edifici de l’Ajuntament d’Igualada.

cronista que segons Maria Enrich, re-
gidora de cultura i festes, es manté en 
“stand by”, pel que no és una eliminació 
permanent. Des de l’Ajuntament s’ha 
explicat que malgrat la crisi s’ha intentat 
seguir amb la mateixa tònica de sem-
pre.
Una de les novetats serà la celebració del 

50è aniversari de la reconstrucció de la 
diligència igualadina que demà dissab-
te farà unes voltes pel Passeig perquè 
tothom qui vulgui pugui pujar-hi. Una 
altra novetat és que, per primera vegada 
en molts anys, el dia del sant patró de la 
ciutat, Sant Bartomeu, no caurà dins de 
la Festa. D’aquí que s’ha volgut, simbòli-
cament, tancar-la el proper dimarts, dia 
24, amb un concert a la basílica. 
La lectura del pregó va anar ahir dijous 
a càrrec de l’Antic Gremi de Traginers. La 
figura del Salero continua un any més 
de la mà de l’igualadí Marcel·lí Valls. El 
disseny del cartell d’enguany és de Mi-
quel Gleial, i l’estampa del Sant una col-
laboració entre Arian Morera i Marc Vila. 
En clau de teatre rebrem la visita de Jor-
di LP amb un monòleg i l’obra Còmica 
vida, amb la igualadina Noël Olivé i Pep 
Cruz.

Amb la música s’ha volgut fer una apos-
ta per la qualitat amb grups de casa, tot 
i que dissabte al vespre podrem veure 
en directe el grup manresà Gossos, i els 
Amics de les Arts. Avui divendres, també 
podreu escoltar Dijous Paella, un dels 
grups més interessants de rumba cata-
lana.
L’operació cigró, l’elecció de l’hereu i la 
pubilla i novetats com la migdiada po-
pular de dissabte són alguns dels clàs-
sics de la Collonada, que seguiran a la 
festa juntament amb la diada Castellera.
La festa va iniciar-se dilluns amb la po-
pular Tabalada, i dimarts van començar 
les visites guiades aquest any  a la Coo-
perativa Agrícola d’Igualada. 
El cartell d’aquest any de l’exhibició cas-
tellera és de cinc estrelles: a més dels 
Moixiganguers d’Igualada, hi prendran 
part els Castellers de Vilafranca i els 

Minyons de Terrassa, dues de les colles 
capdavanteres del país, la qual cosa gai-
rebé assegura una jornada històrica i es 
pot arribar a veure castells de gran inte-
rès i espectacularitat.
Pel que fa a la revetlla de les places, un 
dels actes més coneguts de la Festa Ma-
jor d’Igualada, l’Orquestra Montgrins és 
qui ofereix més cartell. De fet, juntament 
amb el conjunt Autoput, per als més jo-
ves a Cal Font, són les dues úniques pro-
postes musicals en directe que hi haurà a 
la revetlla més limitada dels últims anys. 
La completaran la clàssica “plaça verda”, 
l’espai infantil de la plaça St. Miquel, i 
una proposta per ballar música country 
a la rambla Sant Isidre. I prou. Sempre 
hi haurà l’opció de deixar-se seduir pels 
espais i propostes de la Coll@nada, amb 
l’esperat retorn de les Barraques.
Dilluns, les activitats també són poques, 
si bé s’han conservat les més conegu-
des: les havaneres al parc de l’Estació 
Vella, el castell de focs d’artifici, i la festa 
de l’escuma per als més petits. 
El fet que s’hagi “aprimat” el programa 
pot provocar que les activitats generin 
més participació, i que, per exemple, la 
nit de la revetlla de les places es pugui 
veure més gent que mai a la plaça de 
l’Ajuntament o a Cal Font. Ambtot, és 
gairebé segur que aquesta Festa Major 
2010 no passarà a la història com una 
de les més provocatives. Ans al contrari, 
pel que sembla, als gegants de la ciutat 
i tota l’imatgeria festiva també sembla 
que els ha tocat viure d’a prop la crisi. I, 
davant els mals temps, toca estrényer el 
cinturó.

La revetlla de les places 
queda reduïda a dues 
orquestres en directe, 
i els espais clàssics per 
a petits i adults, amb la 
novetat del country a la 
Rambla



Programa de la Festa Major 
Tots els actes, a un cop d’ull

Divendres, 20 d’agost

8.30 h V TORNEIG DE GOLF CIUTAT 
D’IGUALADA & CAPT. COOK
(A les 19 h lliurament de premis a la pl. 
Isabel·la -botiga Captain Cook). Ho or-
ganitza l’Anoia Golf Club. Inscripcions 
al 696.414.745 o a club@anoiagolfclub.
net, fins al 18 d’agost. Al Camp Masia 
Bach de Sant Esteve Sesrovires.
D’11 a 13 h VISITES: a la Cooperativa 
AGRO IGUALADA, “Sindicat dels page-
sos”, (molí d’oli i zona del cereal) i al seu 
celler modernista, obra de l’arquitecte 
Cèsar Martinell. Al carrer del Portal, 4
12 h INAUGURACIÓ de la Plaça Pompeu 
Fabra. Amb l’animació dels grallers i ta-
bals del grup Mal de Cap.
16.30 h EN TONET I EN BISBALET VISITEN 
ELS AVIS I LES ÀVIES. Aquests gegants 
tan singulars de la nostra ciutat visiten 
les residències assistencials per a la gent 
gran: Arian, Residència Igualada i l’Es-
tada. Ho coordina l’Associació Cultural 
Dessota.
18 h MÀGIA PER ALS MÉS PETITS a càrrec 
de la Màgia de Rafa. Activitat patrocina-
da per la revista MIRA’M a la Biblioteca 
Central.
18 h JOCS TRADICIONALS PER A TOT-
HOM
Concurs de crits, la cucanya, curses de 
sacs i el joc de tibar la corda.Ho orga-
nitza el Casino Foment. A la rambla de 
Sant Isidre
19 h OBERTURA DE LA FIRA D’ATRACCI-
ONS
Instal·lada entre els carrers d’Itàlia i Fran-
ça, a les Comes, i fins al 23 d’agost.
20 h I TROBADA DE GRALLERS DE LA 
COMARCA DE L’ANOIA, amb motiu de 
la cloenda del 20è aniversari dels GRA-
LLERS D’IGUALADA, amb la participa-
ció dels grups següents: Xics Folls, de 
Montmaneu, Grallers de Sta. Margarida 
de Montbui, Grallers de Vallbona d’Ano-

ia, Grallers de Castellfollit de Riubregós, 
Grallers dels Prats de Rei, Grallers de la 
Llacuna, Grallers de la Pobla de Clara-
munt, Grallers de Capellades i Grallers 
d’Igualada.
Presentació de la peça musical la 
Tarantel·la dels 20 anys, creada per Joan 
Cuscó, especialment per a commemorar 
l’aniversari dels Grallers d’Igualada.
Recorregut: plaça de la Creu, c/ Sant 
Magí, plaça de Cal Font, C/ Òdena, ram-
bla de Sant Isidre, plaça de la Creu, c/ de 
l’Argent i plaça de l’Ajuntament
Ho organitza: Grallers d’Igualada. 
21 h CORREFOC amb els Diables d’Igua-
lada, la Víbria jove d’Igualada i el grup 
Mal-Llamp amb les seves bèsties: el 
Voraxcis i Flameus. Recorregut: pl. de la 
Creu, c/ de Sant Sebastià, c/ de Sant Roc, 
pl. de Sant Miquel, c/ de Sant Jaume, c/ 
de Custiol, pl. del Pilar, c/ Nou i pl. de la 
Creu.
21.30 h TEATRE D’HUMOR: DANI PÉREZ 
presenta CAZANDO GAMUSINOS. L’ac-
tor i humorista torna per la Festa Major 
amb un espectacle carregat de noves i 
divertides històries. Per què ens passem 
la vida treballant per, als 65 anys, co-
mençar a fer el que volem? Al Teatre de 
l’Aurora (vegeu venda d’entrades.)
22 h BARRAQUES ‘10: INICI DEL TASTA 
EL REC
Vine a sopar amb les tapes i els tastets 
gastronòmics que ens proposen: ACAPS 
ANOIA Poble Saharaui; Agrupació Sarda-
nista d’Igualada; APAN, Associació Pro-
tectora d’Animals; Black Storm Legions; 
Club Handbol Igualada; Club Bàsquet 
Igualada; Club Futbol Igualada; Coll@
nada (colles de l’Hortet, Assemblea de 
Joves d’Igualada, Mocadors Negres, la 
Quadrilla, Calaiaia, i Lakul); Coral Juvenil 
Xalest; Drink Team del MCI; Iglú Igua-
lada GNU/Linux Users; Moixiganguers 
d’Igualada i Unión Cultural Extremeña 
de l’Anoia. Tapes a partir d’1’5 euros.

BARRA SENSE ALCOHOL
organitzada per l’Agrupació Sardanista 
d’Igualada amb còctels i begudes diver-
ses. al carrer del Dr. Joan Mercader (da-
vant del Museu de la Pell).
22.30 h BALL D’ENVELAT
amb el grup ESQUITX a la plaça de Cal 
Font.
00 h DIJOUS PAELLA en concert
Vine a gaudir del millor so de rumba ca-
talana amb aquest grup de joves músics. 
Al carrer del Dr. Joan Mercader (davant 
del Museu de la Pell).

Dissabte, 21 d’agost

9.30 h L’ESMORZAR DEL SANT
Ho coordina L’ANTIC GREMI DE TRAGI-
NERS. Hi col·laboren: Botigues bonÀrea 
de Guissona dels carrers Dr. Pasteur i Jo-
aquima de Vedruna, Gremi de Flequers, 
Fruites i verdures Pere Prat i Bodega Can 
Figueras. A la plaça de l´Ajuntament
9.30 h CLASSE OBERTA DE TAI-TXI
a càrrec de Severina Abat, monitora del 
taller Viure Bé. No cal inscripció prèvia. 
Cal portar roba còmoda. Al passeig de 
Verdaguer (davant antic hospital)
10 h TROFEU CIUTAT D’IGUALADA D’ORI-
ENTACIÓ
Dos circuits: un per a debutants (25 mn) 
i un per a ja iniciats (35 mn). Inscripcions 
a www.strands.com i el dia de la cursa 
Ho organitzen: CE Roger Roca Running, 
Associació esportiva la fita, Club d’orien-
tació Catalunya. A la plaça de Cal Font
10 h ELS GEGANTS VISITEN ELS AVIS I LES 
ÀVIES
amb els Gegants de la ciutat, Grallers 
d’Igualada, els Grallers i Tabals del Mal-
Llamp i Gralles i Tabals del Mal de cap
Ho coordina l’Associació Cultural Desso-
ta. A les residències assistencials per a la 
gent gran: Llar del Sant Crist, Pare Vilase-
ca i Clínica Sant Josep.

Castells a la plaça, diumenge al migdia.
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10 h XXXI CAMPIONAT DE TENNIS DE 
TAULA
Trofeu Festa Major per a majors de 40 
anys. Obert a tothom. Inscripcions gra-
tuïtes. Ho coordina el Club de Ping Pong 
Igualada. Al pavelló de les Comes
10.30 h ARRIBADA DE LA DILIGÈNCIA 
IGUALADINA amb motiu de la celebració 
del 50è aniversari de la seva construcció. 
Hi col·labora: Antic Gremi de Traginers 
d’Igualada. A la plaça de l’Ajuntament
10.30 h TORNEIG PARTIDES RÀPIDES 
D’ESCACS DE LA FESTA MAJOR D’IGUA-
LADA.  Obert a tothom. Inscripcions fins 
al 21 d’agost, a l’Oficina d’Informació al 
Ciutadà de l’Ajuntament. Ho coordina el 
Club d’Escacs d’Igualada. A l’Espai Cívic 
Centre
10.30 LA TEVA MÚSICA AL CARRER
Instruments gegants, estructures musi-
cals d’aigua i tallers de construcció de 
joguines amb material reciclat, per a 
grans i petits. Fins a les 13.30 h. Ho orga-
nitza el Programa de millora del barri de 
Sant Agustí. Al carrer de Sant Ignasi i, a 
les places Catarineu i Joan Bas i Jordi.
11 h IX TIRADES POPULARS DE BITLLES
CATALANES. Ho coordina el Club de Bit-
lles Igualada. A la plaça de l’Ajuntament.
11 h FES UN TOMB PEL PASSEIG AMB LA
DILIGÈNCIA
Del 17 al 20 d’agost es repartiran gratu-
ïtament un centenar de tiquets per po-
der-hi pujar. Cal recollirlos personalment 
al Punt de Difusió Cultural (c/ Garcia Fos-
sas, 2, de 19 a 21 h). Es lliurarà un màxim 
de 4 tiquets per persona. Hi col·labora: 
Antic Gremi de Traginers d’Igualada. Al 
passeig de Verdaguer
12 h INAUGURACIÓ i passejada per les 
obres de reurbanització del c/ de St. Ig-
nasi, pl. Catarineu i pl. Joan Bas i Jordi, 
per part de les autoritats locals.
12 h VISITA TEATRALITZADA A L’ANTIGA 
ADOBERIA DE CAL GRANOTES. En Xatet, 
mestre adober, us explicarà tots els se-
crets i les anècdotes de l’ofici de blan-
quer. Activitat per a tots els públics. En 
acabar, coca per tothom. (Vegeu venda 
d’entrades.) Al Museu de la Pell (c/ del 
Dr. Joan Mercader).
12.30 h VERMUT POPULAR i FES-TA EL 
DINAR. Tothom podrà tastar un magní-
fic vermut a l’ombra dels plàtans de la 
rambla amb safates d’aperitius a preus 
populars. Animeu-vos també a fer-vos 

el dinar: paelles, barbacoes, amanides. 
Tot s’hi val! Servei de taules i cadires. Ho 
coordina la colla Lakul dins dels actes 
de la Coll@nada ‘10. A la rambla de Sant 
Isidre.
15.30 h BINGO POPULAR
Vine a divertir-te i podràs guanyar molts 
premis per fer una bona migdiada, so-
bretot després d’un dinar de festa ma-
jor. Ho coordina la colla de Les Troneres 
dins dels actes de la Coll@nada ‘10. A la 
rambla de Sant Isidre
16 h I MIGDIADA POPULAR
Vine amb el coixí i el pijama i tot el que 
creguis imprescindible per fer la primera 
migdiada col·lectiva al carrer! Amb sessió 
de relaxació, de massatges, de contes...i 
altres sorpreses! Ho coordina la colla de 
Les Troneres dins dels actes de la Coll@
nada ‘10. A la rambla de Sant Isidre
18 h VIII TROFEU FESTA MAJOR DE 
L’AGRUPACIÓ DE VETERANS DE FUTBOL 
D’IGUALADA entre el Club de Futbol 
Igualada i un altre equip a concretar. Al 
camp municipal de les Comes.
18 h XOCO FRESC i PLANTADA DE LA 
IMATGERIA POPULAR I FESTIVA DE LA 
CIUTAT Agafeu forces per a la cercavila 
amb un tast de batut de xocolata fresca 
i admireu les figures festives de la ciu-
tat. Ho fa possible: Gremi de Pastissers 
d’Igualada (Fidel Serra, Garriga, Jordi, la 
Gourmandise, Òscar i Pla). A la plaça de 
l’Ajuntament.
19 h  CERCAVILA TRADICIONAL
Voladors, trabucaires d’Igualada; drac 
Bufarot amb els Protons, els Petits Dia-
bles, els Pixapólvora i els Diables d’Igua-
lada; Drac, Víbria i Víbria jove d’Igualada, 
acompanyats dels grallers i tabals dels 
Diables d’Igualada; Grup Mal-Llamp, 
amb les seves bèsties: Flameus i Vorax-
cis; gegants Jordi i Montserrat del Poble 
Sec, el Bisbalet, els gegants Pepet i Qui-
meta, els capgrossos Carme i Caterina, 
del barri de Santa Caterina, gegants 
de la Veu de l’Anoia, acompanyats pels 
grallers del Bisbalet; capgròs Pica Pi-
queta i el troll Torxot, acompanyats pel 
grup Mal de cap; Tonet Blanquer, Con-
xita Teixidora i els bessons Pia i Tomeu 
amb els seus grallers; capgrossos de la 
ciutat acompanyats pels grallers Ga-
llarda d’Igualada; Gegants de la ciutat 
i gegants de Sant Ignasi, acompanyats 
pels Grallers d’Igualada; Àliga d’Igua-

lada, acompanyada pels seus músics, 
els Moixiganguers d’Igualada; Bitrac 
Dansa amb el ball de Cavallets d’Igua-
lada acompanyat pels Grallers de Santa 
Madrona; Colla Bastonera Garrotades 
d’Igualada, Ball de Cercolets d’Igualada, 
Ball de Bastons d’Igualada i l’Agrupació 
Folklòrica amb el Galop La Gitana amb 
acompanyament de la Banda de Música 
d’Igualada. Des de la plaça de l’Ajunta-
ment L’Associació Cultural Dessota coor-
dina els elements de la imatgeria festiva, 
no de foc. L’Agrupament Escolta Torxa hi 
dóna suport.
Itinerari: pl. de l’Ajuntament, c/ de Sta 
Maria, pl. de Pius XII, c/ del Roser, pl. del 
Rei, c/ de Sant Jordi, rbla. del Gral. Vives, 
rbla. de St. Isidre, c/ de Garcia Fossas, pl. 
de la Creu, c/ de l’Argent i pl. de l’Ajun-
tament.
20 h ARRIBADA DE LA CERCAVILA
i actuació de tots els grups participants, 
amb la representació del BALL PARLAT 
dels DIABLES D’IGUALADA. Presentaci-
ons a càrrec del Salero, Marcel·lí J. Valls i 
Torné. A la plaça de l’Ajuntament.
21.30 h SOPAR DE CERCANIT
Agafa forces per al cercanit amb un bon 
tros de botifarra. Ho coordina la colla de 
Can Cri. Coll@nada‘10. A la plaça de Sant 
Miquel.
22 h TEATRE D’HUMOR: DANI PÉREZ pre-
senta CAZANDO GAMUSINOS al Teatre 
de l’Aurora (vegeu venda d’entrades.)
22.30 h TEATRE: CÒMICA VIDA.
Amb Pep Cruz, Jordi Coromina i l’actriu 
igualadina Noël Olivé. Text de Joan Lluís 
Bozzo i direcció de Pep Cruz. En un bo-
nic poble, Lara i Paco passen les seves 
vacances. Paco és un actor i li demanen 
que faci el pregó de la Festa Major. A 
partir d’aquell moment, ell i la seva es-
posa, fan amistat amb el director d’un 
grup de teatre amateur del poble i Lara 
hi comença una relació amorosa... Al Te-
atre Municipal l’Ateneu.
22.30 h CERCANIT
Vine i participa de les múltiples activitats 
proposades durant la ruta nocturna per 
la ciutat, juntament amb LA GUITA de la 
ciutat i l’acompanyament de la xaranga 
Bandarra Street Orkestra. Itinerari: pl. de 
Sant Miquel, c/ de Sant Jaume, c/ de Cus-
tiol, pl. de Pius XII, pl. del Pilar, c/ Nou, c/ 
de Garcia Fossas, c/ de Sant Magí, c/ del 
Clos, c/ d’Òdena, c/ de Galícia i plaça de 

Cal Font.  Ho coordina la colla La Quadri-
lla. Coll@nada 2010.
22.30 h BALL DE FESTA MAJOR amb 
l’ORQUESTRA MONTSE & JOE TRANSFER. 
A l’amfiteatre de l’Estació Vella.
00 h AMICS DEL LES ARTS (electro avant 
pop d’autor), guardonats dins els Premis 
Enderrok d’enguany han assolit l’èxit 
amb el seu segon àlbum: Bed & Bre-
akfast“ i GOSSOS (pop rock) que cele-
bren els seus quinze anys de trajectòria, 
amb el seu nou disc anomenat “Dia 1“. A 
la plaça de Cal Font.
3 h ANADA CAP AL REC amb la Guita de 
la ciutat, Mal Llamp i tabals dels Diables 
d’Igualada. Des de la plaça de Cal Font.
Itinerari: c/ de Sant Magí, c/ de Garcia 
Fossas, pl. de la Creu i baixada de Sant 
Nicolau.
3 h BARRAQUES’10
amb ACAPS ANOIA Poble Saharaui; 

Agrupació Sardanista d’Igualada; APAN, 
Associació Protectora d’Animals; Black 
Storm Legions; Club Handbol Iguala-
da; Club Bàsquet Igualada; Club Futbol 
Igualada; Coll@nada (colles de l’Hortet, 
Assemblea de Joves d’Igualada, Mo-
cadors Negres, la Quadrilla, Calaiaia, i 
Lakul); Coral Juvenil Xalest; Drink Team 
del MCI; Iglú Igualada GNU/Linux Users; 
Moixiganguers d’Igualada i Unión Cul-
tural Extremeña de l’Anoia.
BARRA SENSE ALCOHOL organitzada 
per l’Agrupació Sardanista d’Igualada 
amb còctels i begudes diverses.
Al carrer del Dr. Joan Mercader (davant 
del Museu de la Pell).
3.30 h EL REC BULL ‘10, amb la FAMÍLIA 
TORELLI, un grup lleidatà apassionat pel 
reggae amb tocs de jazz, funk i soul. A la 
mateixa zona de barraques.

Correfoc de Festa Major.
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Pastisseria Targarona un lloc molt especial 
IGUALADA / JAUME SINGLA

Pastisseria Targarona va obrir ahir di-
jous el seu nou servei de cafeteria i la 
remodelació de tot l’establiment.
La cafeteria és un nou espai guanyat 
a la botiga. Té una capacitat per a 23 
persones còmodament assegudes en 
un espai amb una decoració moder-
na, elegant i molt original en color 
coure vell.
Un mural repassa en fotografies la dil.
latada història d’aquest establiment 
obert en la seva ubicació actual, ara 
fa vuitanta anys.
A la cafeteria es podrà desgustar a 
qualsevol hora del dia, cafés i tés va-
riats i d’alta qualitat i acompanyar-ho 
amb bolleria i pastisseria acabada de 
fer.

Remodelació i millora
Aprofitant la nova distribució de 
l’establiment Pastisseria Targarona 
s’ha equipat amb unes vitrines fri-
gorífiques d’última generació que 
permeten exposar gènere a diferents 
temperatures, ja siguin freds, semi 
freds o senzillament bolleria o pastes 
salades.
En Josep Maria Guasch que ha anat 
innovant en el camp de la pastisseria 
pot així expressar i resaltar els seus 

Montserrat, Josep Maria i Maria Antònia Guasch Targarona

productes i els clients poden elegir 
amb més comoditat i més rapidesa la 
peça que els agradi .
Tota la remodelació de l’establiment 
ha respectat la decoració original 
que està catalogada per l’ajuntament 
d’Igualada com a patrimoni de la 

ciutat. “Hem respectat el sabor tradi-
cional de l’establiment així com les 
pintures de Josep Galtés que decoren 
el sostre de la botiga” ens diu Maria 
Antònia Guasch.
També han instal·lat dues vitrines 
úniques en el sector de la pastisse-
ria i bomboneria, que permeten una 
exposició permanent i sempre a la 
seva temperatura justa d’una selecció 
de bombons o de pastes de té, que 
queden exposades com si es tractés 
de joies.
Pastisseria Targarona disposa també 
d’una àmplia gamma de caves, vins i 
licors per a regalar o per a qualsevol 
celebració en dia festiu. 

Servir millor als clients
La familia Guasch es va decidir per a 
remodelar el seu establiment “perque 
és en els moments de crisi que cal 
invertir per a donar millor servei als 
clients i a la vegada ser mes compe-
titius”.

La remodelació de la botiga ha permés 
renovar totalment tota la maquinaria 
i els taulells expositors, però fent-los 
compatibles amb la decoració tradici-
onal d’aquest original establiment.
La Pastiseria Targarona i la seva cafe-

teria obriran cada dia excepte dilluns 
en el seu horari habitual, des de 1/4 
de 9 del matí fins a les 2 del migdia i 
des de les 5 fins a les 9 del vespre.
 
Negoci familiar
La Pastisseria Targarona es gestiona-
da actualment pels germans: Maria 
Antònia, Montserrat i Josep Maria 
Guash Targarona que són ja la tercera 
generació de la família i just ara s’aca-
ba d’incorporar al negoci la quarta 
generació a comptar des de que el 
primer Targarona va comprar la fa 
vuitanta anys anomenada pastisseria 
Xandri.
Des d’aleshores ininterrompudament 
al carrer del Roser hi ha hagut aquesta 
peculiar i original pastisseria especia-
litzada en pastes, pastissos, canapés 
dolços i salats, bombons, vins, caves... 
sempre amb la màxima qualitat.
A Pastiseria Targarona històricament 
han procurat ser sempre capdavan-
ters en el competitiu i tradicional sec-
tor de la pastisseria catalana.
Situada al cor del nucli històric 
d’Igualada, la Festa Major d’Igualada 
ens ofereix l’oportunitat de coneixer 
aquest nou racó de Pastisseria Targa-
rona.

Interior de la pastisseria Targarona. Un espai patrimoni de la ciutat d’Igualada

L’espai de cafeteria es molt agradable, tranquil i relaxat

Pastisseria Targarona es un dels establiments emblemàtics d’Igualada

PASTISSERIA TARGARONA 

des de 1929

C. del Roser, 17 
IGUALADA 

tel.: 93 803 07 05 NOU SERVEI DE CAFETERIA
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Diumenge, 22 d’agost

9 h MATINADES
amb els grallers i tabalers dels Moixi-
ganguers d’Igualada. Pel nucli antic de 
la ciutat.
9 h XXI TORNEIG DE PETANCA FESTA MA-
JOR D’IGUALADA. Ho coordina el Club 
Petanca del barri de Montserrat. Inscrip-
cions a les mateixes pistes al camp de 
futbol del barri de Montserrat.
10 h CERCAVILA D’ANADA A OFICI
amb Drac i Víbria d’Igualada amb els 
grallers i tabals dels Diables d’Iguala-
da; Conxita Teixidora, Tonet Blanquer 
i els bessons Pia i Tomeu; capgrossos i 
gegants d’Igualada, acompanyats dels 
grallers Gallarda d’Igualada i Àliga de 
la ciutat, amb els seus músics, ball de 
Cercolets d’Igualada i el Ball de Bastons 
d’Igualada. També hi participen: la cor-
poració municipal, convidats il·lustres, 
representants de la Comissió de Festes 
precedits tots ells pel Salero de la ciutat 
i la policia local de mitja gala. Des de la 
rambla de Sant Isidre. Itinerari: Rbla. de 
St. Isidre, c/ de Custiol, pl. del Pilar, c/ del 
Born, pl. de l’Ajuntament, c/ de Santa 
Maria i pl. del Bruc.
10.30 h OFICI SOLEMNE DE FESTA MA-
JOR en honor a SANT BARTOMEU, patró 
de la ciutat. Pronunciarà l’homilia Mons. 
Miquel Barberà i Anglès, degà del Capí-
tol de Canonges de la catedral de Tarra-
gona i mestre de la Capella de música. 
Amb la participació de la Schola Can-
torum, dirigida per Antoni Maria Prat, i 
amb l’acompanyament d’orgue a càrrec 
de Lluís Victori.
A l’ofertori tindrà lloc el ball de l’Àliga de 
la ciutat, amb l’acompanyament musical 
d’orgue i dues tenores, interpretades per 
Olga Torra i M. Antònia Pujol, sota la di-
recció de Concepció Ramió. Després del 
cant final dels goigs, els bastoners faran 

un ball d’acatament al sant. A la Basílica 
de Santa Maria.
A la sortida, LA COMISSIÓ DE FESTES 
LLIURARÀ L’ESTAMPA DE ST. BARTOMEU 
‘10 Enguany és obra dels artistes iguala-
dins Arian Morera Velàzquez i Marc Vila i 
Puig. Aquesta estampa és possible grà-
cies a Gràfiques Lluc.
Seguidament, TRADICIONALS ESPA-
DATS amb els Minyons de Terrassa, Cas-
tellers de Vilafranca i els Moixiganguers 
d’Igualada. REPIC DE CAMPANES des de 
la Basílica, i TRET DE 12 MORTERETS des 
del terrat del consistori.
Després, CERCAVILA D’ENTRADA A PLA-
ÇA del seguici popular. A la plaça de 
l’Ajuntament.
12.15 h INICI DE L’EXHIBICIÓ CASTELLE-
RA amb MINYONS DE TERRASSA, CAS-
TELLERS DE VILAFRANCA i MOIXIGAN-
GUERS D’IGUALADA..
17.45 h BALLADA DE SARDANES a càrrec 
de la Cobla MONTGRINS. Ho organitza: 
Agrupació Sardanista d’Igualada. A la 
rambla de Sant Isidre.
18 h BALL PER A LA GENT GRAN i NO 
TAN GRAN amb el grup ZARABANDA. A 
la pista de l’Ateneu Igualadí.
18 h COMPETICIÓ DE BITLLES CATA-
LANES amb el Club de Bitlles Igualada, 
clubs històrics i equips de tot Catalunya.
Ho organitza el Club de Bitlles Igualada.
al camp de bitlles de davant de la pisci-
na coberta de les Comes.
18 h PARTIT DE FUTBOL DE FESTA MA-
JOR entre el Club de Futbol Igualada i 
un equip convidat. Al camp municipal 
de les Comes.
19 h LA MAJOR DE LES BESTIESES
Proves pocasoltes per passar-s’ho bé. 
CURSA DEL PI portant una síndria, arros-
segament de sofàs, curses de nadons, 
concurs d’apilar caixes, etc. Inscripci-
ons al bloc: jocsbesties.blogspot.com. 
Ho coordina l’Associació la colla Gheto. 

Coll@nada ‘10. Al final del carrer de Sant 
Faust.
19.30 ESPAI LA XARXA, amb TEATRE MÒ-
BIL i l’espectacle COLOSSAL Ho coordina 
La Xarxa d’Igualada. A la plaça de Sant 
Miquel.
20 h CONCERT DE FESTA MAJOR amb 
l’ORQUESTRA MONTGRINS. A plaça de 
l’Ajuntament.
22 h TEATRE D‘HUMOR: DANI PÉREZ pre-
senta CAZANDO GAMUSINOS al Teatre 
de l’Aurora (vegeu venda d’entrades).
22.30 h TEATRE: ER CAMINO DE SANTI-
AGO. Divertit espectacle protagonitzat 
per JORDI L.P i dirigit per Angel Alonso.
Tres mesos de viatges, personatges i 
anècdotes viscudes pels pelegrins que 
es troben al Camí de Santiago, fins a ar-
ribar a Compostel·la i aconseguir la cura 
miraculosa de tres pacients d’un centre
psiquiàtric. Al Teatre Municipal l’Ateneu 
(vegeu venda d’entrades.)
23 h ESPAI LA XARXA, amb l’espectacle 
SILVESTRE de la Cia SANDRA ROSSI Ho 
coordina La Xarxa d’Igualada. A la plaça 
de St. Miquel.
00 h BARRAQUES’10.
00 h LA REVETLLA POPULAR DE LES 
PLACES 
LA PLAÇA JOVE: AUTOPUT, amb versions 
de rock&roll. A la plaça de Cal Font.
ESPAI DE BALL amb l’ORQUESTRA 
MONTGRINS. A la plaça de l’Ajuntament. 
LA PLAÇA MÉS VERDA. Striptease feme-
ní i masculí. Discomòbil amb els èxits del 
moment. Amb la participació especial 
de PEP CALLAU com a presentador. A la 
plaça de Pius XII.
ESPAI LA XARXA amb l’espectacle de 
circ THE FLAMINGO’S, a càrrec de la Cia. 
ELS HERRERITAS. Ho coordina La Xarxa 
d’Igualada. A la plaça de St. Miquel.
ESPAI COUNTRY- Vine a ballar line dance 
i a gaudir de la música country. A la ram-
bla de Sant Isidre.
2 h XOCOPARTY- Xocolata calenta i bona 
música amb els PD escollits. Dins els ac-
tes de la Coll@nada ’10. Al c/ de Joan 
Mercader, (davant del Museu de la Pell).
3 h DISCO BOÎTE a l’amfiteatre de les 
Comes.

Dilluns, 23 d’agost

12 h  FESTA D’ESCUMA amb el grup YA-
KUMBA i el seu espectacle ESKAIGUANI

Ho coordina la Xarxa d’Igualada. A la 
plaça de Cal Font.
19 h CERCAVILA MENUDA amb Drac Bu-
farot, acompanyat dels Petits Diables; el 
drac Xerric; el drac Mal Llamp, que reco-
llirà els xumets dels més petits; la gegan-
ta Vall de Flors; petits i petites de l’Agru-
pació Folklòrica amb el ball de cercolets 
d’Igualada, acompanyats dels grallers 
Gallarda d’Igualada; els nanos d’Iguala-
da i els gegantons Pia i Tomeu amb els 
seus pares Conxita i Tonet; canalla dels 
Moixiganguers d’Igualada; capgrossos 
del Bisbalet: Carme i Caterina, Salero de 
la ciutat i tothom que disposi d’un ele-
ment festiu i hi vulgui prendre part.
Itinerari: C/ de l’Aurora, c/ St. Magí, rbla. 
de St. Isidre, c/ Custiol, pl. de Pius XII, c/ 
Sta. Maria i pl. de l’Ajuntament.
19 h CANTADA D’HAVANERES
amb el grup ESPINGARI i amb el tradici-
onal cremat. Ho coordina: Comissió de 
festes del barri del Poble¡ Sec. Al’amfite-
atre del parc de l’Estació Vella.
19 h TEATRE D’HUMOR: DANI PÉREZ pre-
senta CAZANDO GAMUSINOS. Al Teatre 
de l’Aurora (vegeu venda d’entrades.)
19.30 h ARRIBADA DE LA CERCAVILA DE 
PETITS a la plaça de l’Ajuntament
20 h BALLADA DE SARDANES amb la 
cobla CONTEMPORÀNIA. Ho coordina 
l’Agrupació Sardanista d´Igualada. A la 
rambla de St. Isidre.
23 h PIROMUSICAL a càrrec de l’empresa 
Pirotècnia Igual. Al camp municipal de 
les Comes. Es recomana arribar-hi amb 
prou antelació per evitar embussos; no 
embruteu, ni fumeu a la zona de gespa; 
utilitzeu les papereres distribuïdes per la 
zona de les grades i seguiu les indicaci-
ons de megafonia i del personal de se-
guretat. Es recomana anar-hi a peu.
23.45 h EL TONET SE’N TORNA A LA 
FEINA, I ADÉU-SIAU FESTA. El nostre To-
net se’n torna a la feina i ens convida a 
acompanyar-lo fins al Museu de la Pell.
L’acompanyen la GUITA, la CONXITA 
TEIXIDORA i els bessons PIA i TOMEU. 
Durant el trajecte tothom qui ho desitgi 
podrà dur els gegants, els gegantons i la 
guita. Ho coordina: l’Associació Cultural 
Dessota. Des de la plaça de l’Ajunta-
ment.
Itinerari: pl. de l’Ajuntament, trv. de St. 
Sebastià, portal d’en Vives, pg. de les Ca-
bres, baixada de St. Nicolau i c/ de Joan 

Mercader. Amb els grallers i tabalers dels 
Moixiganguers d’Igualada.

Dimarts, 24 d’agost

20 h ESTRENA D’UN CONCERT EN HO-
NOR A SANT BARTOMEU, de Jordi Marcé 
Nogué, obra escrita per a la llaor del pa-
tró de la ciutat. A càrrec d’un cor format 
per cantaires provinents de diverses co-
rals igualadines, sota la direcció de Josep 
Miquel Mindan, dels solistes Assumpció 
Linares (soprano), Joan Eudal Castelltort 
i Carles Prat (tenors) i de l’organista Joan 
Paradell. Presentació a càrrec de Daniel 
Mestre. Organitza: Parròquia de Santa 
Maria. A la Basílica de Santa Maria.

Notes d’interès

ENTRADES
TEATRE MUNICIPAL L’ATENEU:
CÒMICA VIDA. Preu únic: 18 € A la ta-
quilla, del dia 16 al 20 d’agost, de les 7 
de la tarda a les 9 del vespre, i el dia 21 
d’agost, de les 9 a 2/4 d’11 del vespre.
ER CAMINO DE SANTIAGO. Preu únic: 
12 €. A la taquilla, del dia 16 al 21 
d’agost, de les 7 de la tarda a les 9 del 
vespre, i el dia 22 d’agost, de les 9 a les 
10 del vespre.
JOSA. Preu únic: 8€. A la taquilla, des 
d’una hora abans
TEATRE DE L’AURORA:
DANI PÉREZ. Preu únic: 12 € A la taqui-
lla des d’una hora abans. Per telèfon: 
938050075 o reserves@teatreaurora.
org
VISITA TEATRALITZADA A CAL GRA-
NOTES: Punt de venda al MUSEU DE 
LA PELL, des d’una hora abans de la 
visita. Reserves al telèfon 93 8046752. 
Preus: 4 € i 2.70 €. Aforament limitat a 
60 persones.
EN CAS DE PLUJA
Es duran a terme els actes següents, 
sempre que el grup o l’orquestra no 
hagi iniciat ja el muntatge:
PREGÓ i PREGÓ DE PETITS al saló de 
sessions.
HAVANERES: Teatre Municipal l’Ate-
neu.
BALLADES DE SARDANES: porxos del 
col·legi de les Escolàpies.
Per a qualsevol activitat suspesa po-
deu trucar al telèfon 93 8031950, ext 
373 i us n’informaran.
LA IMATGERIA FESTIVA DE LA CIU-
TAT es podrà visitar des del dimecres 
18 fins al dilluns 23 al vestíbul de 
l’Ajuntament els matins de 10 a 14 h.

RAMBLA SANT FERRAN,10 • IGUALADA
Tel./Fax 93 803 12 33 

• Aigua, gas i electricitat

• Reparacions, instal·lacions a la llar

• Porters elèctrics

• Reformes de banys i cuines

• Manteniments i projectes

FESTA MAJOR d'IGUALADAD E  L ’ A N O I A
DIVENDRES
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Rafel Jorba imparteix una classe  
magistral d’història, ètica i periodisme

JAUME SINGLA.-
El periodista igualadí Rafel Jorba ha es-
tat l’encarregat de donar la conferència 
institucional de la Festa Major d’Iguala-
da 2010. L’elecció de Jorba ha estat tot 
un encert perque al saló de sessions -ple 
de gom a gom- va oferir una lliçó magis-
tral d’història i ètica periodística que en 
el moment present té molt de valor.
Rafel Jorba va ser presentat per l’alcal-
de d’Igualada que en va resaltar el seu 
important currículum professional i que 
ha estat guardonat amb l’ordre de Legió 
d’Honor de la República Francesa. Jorba 
va ser durant anys l’enviat especial de La 
Vanguardia a França des d’on va comen-
tar els successos més importants d’Euro-
pa en aquella època. Després va tornar 
per a ser sots director de La Vanguardia, 
abans de ser membre del CAC -Consell 
Audiovisual de Catalunya- del qual en va 

Si Màrius Torres parlava 
de la ciutat llunyana, 
Rafel Jorba proposa 
una ciutat propera, 
oberta i acollidora, a 
partir del treball dels 
ajuntaments des del 
1979

El salo de sessions de l’ajuntament es va omplir de gom a gom per escoltar Rafel Jorba.

ser rellevat fa pocs mesos.
Rafel Jorba va dedicar el títol de la seva 
conferència a Màrius Torres, del qual es 
celebra aquest any el centenari. Si Torres 
parla de la Ciutat  llunyana, Rafel Jorba 
va voler parlar de la Ciutat propera.
Torres va escriure la Ciutat llunyana en 
un moment d’ensulsiada de Catalunya  “i 
a la ciutat propera, l’actual, els alcaldes 

i els ajuntaments democràtics són des 
del 1979 el motor de transformació de 
les nostres ciutats”.
Rafel Jorba va anar salpebrant la seva 
conferència amb pensaments i frases de 
grans pensadors al voltant del sentit de 
formar part d’una determinada nació i 
d’un determinat col·lectiu. “Ser civilitzat 
no significa haver cursat estudis superi-
ors o haver llegit molts llibres o posseir 
gran saviesa... ser civilitzat significa ser 
capaç de reconèixer plenament la hu-
manitat dels altres encara que tinguin 
rostres i hàbits diferents als nostres; sa-
ber posar-se en el seu lloc i mirar-nos 
a nosaltres mateixos com des de fora”,  
deia Rafel Jorba tot apolicant a la vo-
luntat dels catalans d’esdevenir amb 
totes les conseqüències “formar part de 
la nova ciutadania europea”. En aquests 
aspecte segons Rafel Jorba Europa té la 

necessitat d’impulsar reformes constitu-
cionals “per a introduir el concepte de 
segona laïcitat”.

Pluralitat de sentiments nacionals
Rafel Jorba va fer una incursió pel pro-
blema identitari espanyol “si no som 
capaços de tancar el debat del segle di-
nou, dificilment estarem en condicions 
de respondre als reptes del Segle XXI. 
Com podem abordar la complexitat que 
planteja la nova immigració, si no hem 
resolt les velles disputes hispano-espa-
nyoles? L’agenda ha volgut -sentenciava 
Jorba- que ambdós debats coincidissin 
en el temps i, de la resposta que siguem 
capaços de donar al primer, en depen-
drà també l’inici de solució del segon”.

Informació i democràcia
La darrera i més extensa part de la seva 
intervenció la va dedicar als mitjans de 
comunicació, de masses i de proximitat. 
Un tema en el qual en Rafel Jorba és tota 
una autoritat ”el periodisme anomenat 
quart poder ja no és aquell parlament 
de paper que havia estat durant molt de 
temps.. ara ens trobem davant de grups 
multimèdia amb una doble concentra-
ció de mitjans, en horitzontal -una radio, 
un diari, una televisió, una editorial, una 
web- però també a voltes amb una con-
centració en vertical: participacions cre-
uades amb les companyies que fornei-
xen la xarxa o el satèlit per emetre....”. Tot 
això fa que es trenqui d’alguna manera 
el concepte d’estat de dret pensat per 
Montesquieu ja que els poder mediàtic 
està massa penetrat i condicionat per 
les estructures del poder i de l’economia 
que a travès de la publicitat o l’informa-
ció privilegiada contaminen el missatge 
de la premsa.

Nedar contra corrent
Per això Rafel Jorba proposa que els 
periodistes “han de defugir la tempta-

ció fàcil d’alimentar l’onada mediàtica, 
han de gosar a nedar contracorrent per 
a restablir els valors de referència. La 
democràcia demana un debat contra-
dictòri, en temps i forma. I no és nomès 
l’aritmètica dels interessos particulars, 
per legítims que siguin. S’imaginen -pre-
guntava públicament Rafel Jorba- un 
exercici de pseudodemocràcia parti-
cipativa després dels atemptats de les 
Torres Besones per a restablir la pena 
de mort? Ens hauriem deixat endur pel 
cant de les sirenes del neopopulisme i la 
demagògia”.
Per Rafel Jorba els mitjans “tenen la lli-
bertat, el dret i el poder de seleccionar 
l’informació d’una manera determina-
da. Pero han de saber que de l’exercici 
d’aquesta llibertat, se’n deriva una capa-
citat evident d’influir en la mentalitat, les 
opinions i les actituts de les persones”.
Sense premsa, sense mitjans de comu-
nicació lliures no hi ha democràcia “però 
ja es hora de començar a proclamar que 
amb una premsa i uns mitjans de co-
municació lliures, però sense ciutadania 
activa, tampoc no hi haurà democràcia 
plena o, si més no, la seva qualitat se’n 
veurà malmesa”.
Una conferència institucional amb mo-
tiu de la Festa Major pot fer pensar en 
una xerrada divertida i festiva, pero 
aquest any la presència de Rafel Jorba 
va permetre una llarga i docta reflexió al 
voltant de la construcció de la societat a 
partir de les ciutats.
“Igualada que el segle XIV obtingué el 
reial privilegi de ser considerada Carrer 
de Barcelona, ha de ser carrer d’anada 
i tornada, d’idees, projectes i il·lusions. 
El carreratge es sinònim d’hospitalitat, 
d’acollida i de respecte mutu. El carre-
ratge actualitzat ens hauria de permetre 
seguir avançant cap a la ciutat d’ideals 
que proposava Màrius Torres i fer d’Igua-
lada el paradigma de la ciutat propera, 
oberta i acollidora” deia Rafel Jorba.
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93 803 43 29
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La recuperació definitiva del Ball de Cercolets 
amb una nova colla, una de les novetats
JORDI PUIGGRÒS.-
Aquest any es presenta i estrena la nova 
colla del Ball de Cercolets, que enriqui-
rà la nostra festa amb la recuperació 
d’aquest ball tradicional a la ciutat. 
Aquesta és una de les novetats de la 
Festa Major 2010, que gairebé cada any 
incorpora quelcom relacionat amb el 
nostre costumari, sigui de l’imatgeria 
festiva, o bé del nostre patrimoni cultu-
ral, com succeeix en aquesta ocasió.
En un escrit publicat l’any 2006 a la Re-
vista d’Igualada, Ignasi Vilanova i Mise-
ricòrdia Pàmies recorden en Les danses 
tradicionals d’Igualada que a Igualada 
també s’havien ballat per Corpus i per 
Festa Major diverses danses i entreme-
sos genuïnament locals. “Es van anar 
conservant fins ara fa uns seixanta anys, 
però amb una progressiva decadència, 
fins que es van perdre definitivament. 
Tot i així, cal dir que entre els anys 1972 
i 1980 es van realitzar diverses represen-
tacions de la Moixiganga sota la direcció 
de Josefina Pàmies. Ara fa poc més de 
quinze anys, i amb el títol “Les nostres 
danses tradicionals”, el nostre esbart Bi-
trac Dansa va posar en escena un recull 
de sis danses genuïnament igualadines 
que feia molts anys que no es ballaven 
a la ciutat”.
Respecte el ball de cercolets, Vilanova i 
Pàmies citen a l’igualadí Gabriel Castellà: 
“Esmentarem per avui el ball del cerco-
lets, que surten anyalment durant els 
dies de la festa major, que se celebra per 
Sant Bartomeu apòstol.” (Gabriel Caste-
llà i Raich. REVISTA SOMETENT, núm. 11, 
12 d’agost de 1905).
L’arribada de qualsevol personatge i, per 
analogia, de qualsevol esdeveniment 
podia ésser celebrada amb uns balls que 
tenien com a característica comuna pre-
cisament aquest element més o menys
guarnit que portaven els dansaires.
La imatge del cercolet imita plàstica-
ment els arcs de flors o de triomf mun-

Bitrac Dansa va 
recuperar aquest 
ball -i d’altres cinc- fa 
alguns anys, després 
de dècades en l’oblit. 
Ara una nova colla 
mantindrà viva aquesta 
dansa

El ball de cercolets, habitual en moltes poblacions del Penedès i totes les vinateres del país.

tats per a les rebudes solemnes o que 
servien per a festejar diades assenyala-
des. A Igualada hi ha constància escrita 
que es va ballar davant el rei Ferran VII, 
quan aquest va visitar la ciutat el 1828. 
(REVISTA MUSICAL CATALANA, Barcelo-
na 1904-1905, Vol. II, pàg. 115).
Les primeres coreografies que es van 
recuperar constaven de quatre parelles 
mixtes, tot i que les fotografies de l’Arxiu 
Fotogràfic d’Igualada ens mostren que
només el ballaven homes.

Un ball habitual en molts pobles 
i ciutats del Penedès
El Costumari de Joan Amades cita que el 
Ball de Cercolets es ballava a Igualada, 
però també a Vilafranca del Penedès, a 
LLofriu, Palafrugell, Sitges, El Vendrell i a 
molts pobles i contrades del Pla de Tar-
ragona. 
És un ball gairebé exclusiu de contrades 
vinícoles, el seu origen radica en festes i 
cerimònies de les veremes, en les quals 
havia estat freqüent simular la construc-
ció d’una bota, que els dansaires feien 
amb l’entreteixit de llurs cèrcols tots 
adornats de flors i pàmpols, demostració 
ben significativa de que es ballava cap el 

mes d’octubre, en el curs de la verema, 
quan encara tenen pàmpols els ceps. 
Aquest ball era interpretat només per 
homes; tots els ballarins vestien robes 
de tons blancs amb vies i sanefes, cor-
bata i faixa vermelles, faldellí del mateix 
color, indumentària que s’assembla molt 
del tirat i de l’aire del vestit dels campe-
rols hel·lènics.
Generalment els ballaires del ball dels 
Cercolets solen ésser joves, i en alguns 
indrets  el ballaven infants. Duen un cèr-
col de bota gros, obert per un punt, tot 
cobert de flors, de manera que no es veu 
res del cèrcol.

Moviments
- Posició inicial: Dues files de parelles; 
cada parella aguanta un cercolet.
- Avancen les dues fileres i quan es tro-
ben una d’elles aixeca els cercolets per 
tal de que les parelles de l’altre filera 
passin per sota; quan es tornen a trobar 
a dalt ho fan al revés la filera que ha pas-
sat per sota alçarà els cercolets per tal de 
que els altres passin per sota.
- Un cop en la posició inicial es despla-
cen, lateralment, tots cap el centre i s’in-
tercalen en una sola fila. Avancen cap 

endavant i quan les parelles van arribant 
a baix es separen cadascuna per la seva 
banda per tornar-se a trobar a dalt i tor-
nar a baixar en una sola fila. Un cop tots 
rectes tornen a desplaçar-se de costat 
en dues files.
- Les parelles creuaran de dos en dos els 
seus cercolets i giraran tota una volta de 
molinet amb el cercolet creuat, canvia-
ran la direcció i donaran una altra volta 
en sentit contrari. Desfaran la figura i 
tornaran a lloc.
- Repetirem el moviment anterior, però 
entrecreuant tres cercolets, (és impor-
tant que el nombre de parelles sigui 
múltiple de tres); també podem repetir 
el moviment amb quatre cercolets.
- Les parelles es tornen a ajuntar al mig 
en una sola fila i alcen el cercolets per 
tal de fer un pont, la primera parella co-
mença a passar per sota del pont i les 
altres es van desplaçant cap al davant; 

quan tots han passat pel pont es despla-
cen tots seguint a la primera parella per 
acabar la dansa. 
Ahir ja es va poder veure el nostre Ball 
de Cercolets, amb la nova colla acompa-
nyada pels músics Manu Sabaté i Marc 
Vall i la Banda Música d’Igualada, i amb 
la presència dels Cercolets de Vilafranca 
del Penedès, amb els grallers “Els Ver-
nets“,  en ocasió de la Cercavila del Sant.

Avui, Trobada de 
grallers de l’Anoia
Avui divendres, tindrà lloc la primera 
Trobada de Grallers de la Comarca de 
l’Anoia, amb motiu de la cloenda del 
20è aniversari dels Grallers d’Igualada, 
amb la participació dels Xics Folls, de 
Montmaneu, Grallers de Sta. Margarida 
de Montbui, Grallers de Vallbona d’Ano-
ia, Grallers de Castellfollit de Riubregós, 
Grallers dels Prats de Rei, Grallers de la 
Llacuna, Grallers de la Pobla de Clara-
munt, Grallers de Capellades i Grallers 
d’Igualada.
Durant l’acte es farà també la presenta-
ció de la peça musical la Tarantel·la dels 
20 anys, creada per Joan Cuscó, especi-
alment per a commemorar l’aniversari 
dels Grallers d’Igualada.
Recorregut: plaça de la Creu, c/ Sant 

Magí, plaça de Cal Font, C/ Òdena, ram-
bla de Sant Isidre, plaça de la Creu, c/ de 
l’Argent i plaça de l’Ajuntament.
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Una de les visites d’anteriors edicions a l’adoberia de Cal Granotes.

Demà dissabte, visita teatralitzada 
“el Xatet de Cal Granotes”

El diumenge, 22 d’agost, amb motiu de 
la Festa Major, en honor de Sant Barto-
meu, Apòstol, patró de la ciutat d’Igua-
lada, les parròquies de centre, al matí, 
tindran aquestes misses:
A 2/4 d’11 ofici solemne, a la basílica de 
Santa Maria: Presidirà  Mons. Miquel Bar-
berà, degà del Capítol de canonges de 
la catedral de Tarragona i mestre de la 
capella de música de la Catedral.
Amb la participació de l’Schola Can-
tòrum, dirigida per Antoni  Maria Prat 
i  amb acompanyament a l ‘orgue del Sr. 
Lluís Victori..
A l’ofertori tindrà lloc el ball de l’Àliga de 
la ciutat, amb l’acompanyament musical 
a l’orgue i dues tenores, interrpretades 
per Olga Torra i M. Antònia Pujol, sota la 
direcció de Concepció Ramió.
Després del cant final dels goigs, els bas-
toners faran el ball d’acatament al sant, 
en la mateixa basílica.
A la sortida, la Comissió de festes repar-
tirà l’estampa de Sant Bartomeu, engu-
nay ralitzada pels artistes Arian Morera 
Velázquez i Marc Vila Puig. 
A 2/4 d’1, missa a l’església de la Sole-
dat.
L’estrena, en concert, de la niva “Missa 
en honor de Sant Bartomeu”, que ha 

compost Jordi Marcé, tindrà lloc a la Ba-
sílica de Santa Maria, el dimarts dia 24, 
a les 8 del vesprre i serà interpretada 
per un cor mixte integrat per cantaires 
de les diverses corals igualadines, sota 
la direcció de Joseop Miquel Mindan i 
acompanyament a l’orgue de Joan Para-
dell. La presentació de l’obra anirà a cura 
de Daniel Mestre.

Misses de Festa Major a 
Santa Maria i la Soledat 

El Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia programa una visita teatra-
litzada a l’antiga adoberia de Cal Gra-
notes dins dels actes de la Festa Major. 
Enguany s’escau demà dissabte 21, a les 
dotze del migdia. 
A l’antiga adoberia de Cal Granotes, en 
Xatet espera els visitants que vulguin 
aprendre tots els secrets i les anècdotes 
d’aquest ofici tan arrelat a Igualada. L’ac-

tivitat, d’un hora llarga de durada, està 
pensada per a tots els públics i vol fer co-
nèixer la tradició dels antics blanquers 
des d’una experiència diferent, ben 
lluny de les visites convencionals, de la 
mà d’un actor en el paper d’adober. En 
finalitzar, i com ja és esperat per tothom, 
se celebra la visita amb un tast de coca i 
barreja d’aiguardent i mistela.
L’entrada, a preus populars, es dispensa 

el mateix dia de la visita poc abans de 
l’inici, i dóna dret a fer una visita lliure a 
les sales del Museu de la Pell i de l’Ho-
me i l’Aigua, durant el mateix dia, d’11 
a 14 hores. L’aforament a l’adoberia de 
Cal Granotes està limitat a 60 persones. 
Aquestes visites també s’organitzen prè-
via reserva per a grups – escolars, cen-
tres culturals, empreses – en dies i hores 
a convenir. 

Avui, Trobada de 
grallers de l’Anoia
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KURSAL·SALÓ ROSA
DEL 20 AL 26 D’AGOST DE 2010 (DIA 25 NO HI HA SESSIONS)

SALT (12 ANYS)

DIES 20, 24 i 26: 
18.30 h, 20.30 h, 
22.30 h.

DIES 21, 22 i23:

16,30 h, 18,30h, 
22,30 h.
Dissabte 21, sessió
golfa a l’01.00 h

LOS MERCENARIOS
(16 anys)

DIES 20, 24 i 26 a 
les 18.00 h, 20.15 h, 
22.30 h
DIES 21, 22 i 23 a 
les 16.00 h, 18.00 h, 
20.15 h, 22.30 h
Dissabte 21, sessió
golfa a l’01.00 h

COMO PERROS Y 
GATOS 2  (apta)

DIES 20, 24 i 26 a 
les 18.00 h, 20.00 h i 
22:30.

DIES  21, 22 i 23 a 
les 16.00 h, 18.00 h, 
20.00 h i 22:30 h.
Dissabte 21, sessió
golfa a l’01.00 h

SALÓ ROSA

SALÓ ROSA
ORIGEN
(12 ANYS)

DIES 20, 21, 22, 
23, 24 i 26 a les 
19.45 h, 22.30 h

Dissabte 21, 
sessió golfa a 
l’01.15 h

AIRBENDER
EL ÚLTIMO 
GUERRERO
(7 ANYS)

DIES 20, 21, 22, 
23, 24 i 26 a les 
17.30 h

KURSAL 2KURSAL 1

KURSAL3

KARATE KID 
CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS 

EL APRENDIZ DE BRUJO 
RESIDENT EVIL 

COME, REZA, AMA 
PREDATORS

LOPE

PROPERES ESTRENES

BONA FESTA MAJOR! 

Cinemes



Els igualadins descobreixen el Sindicat dels 
Pagesos, la Cooperativa Agro Igualada
JOSEP ELIAS i FARRÉ.-
Aquest any, les visites per a redescobrir 
indrets interessants de la ciutat s’endins-
en a l’interior del conegut Sindicat dels 
Pagesos, avui Cooperativa Agro Iguala-
da. Els visitants veuen d’a prop, sobretot, 
el molí d’oli i zona del cereal, i el celler 
modernista, obra de l’arquitecte Cèsar 
Martinell. Coneguem-ne una mica la 
seva història.

Orígens a principis del segle XX
Agro Igualada té els seus orígens a l’any 
1908, o sia quan  s’instal.là a una finca 
pròpia, a les foresteries del migdia igua-
ladí, lloc conegut per Hort del Guixà, la 
Cambra Agrícola d’Igualada i sa Comarca, 
que comptava amb seccions d’alcohols, 
adobs, sulfats, sofres i altres.
D’època més recent és la Cooperati-
va Agrícola, una associació, també en 
finca pròpia, al carrer Joan Abad, amb 
grans cellers, màquina de bastre i altres 
seccions relacionades amb l’agricultu-
ra. D’ambdues entitats trobem informa-
ció en la “Memòria y breves notas sobre 
Igualada y su riqueza, Ejercicio 1926-27 
(Lliga Econòmica, 1928).
Traduïm:
“Càmara Agrícola oficial de Igualada y 
su Comarca” La base de la constitució 
d’aquesta entitat el 3 de maig de 1908, 
fou l’avui extinguida “Sociedad Coope-
rativa para la destilación de alcoholes ví-
nicos del distrito de Igualada”, comptant 
actualment amb 2.083 socis, que aporta-
ren per quotes d’entrada i per subscrip-
ció o aportació voluntària, fins a final de 
sesembre darrer, la quantitat de 38.390 
pessetes, que unides al saldo que dóna 
la compte de Pèrdues i Guanys, previa 
deducció de les amortitzacions regla-
mentàries que són de 220.181’88 pta. 
forman el capital global de 258.571’88 
pta., representat pels seus edificis, ma-
quinària, estris, existències, crèdits, etc. 
Té el seu domicili social al carrer de 
Joan Abad, núm. 6 , trobant-se  unit a 
un terreny adquirit per cens que mideix 
una superfície de més de 200.000 pams 
quadrats.
La Càmara no reparteix beneficis per 
cap concepte, ni encara en cas de liqui-
dació, doncs hauria d’aplicar el capital 
resultant a beneficència u obres útils a 
l’agricultura.

Important per a 
l’agricultura comarcal
La constitució d’aquesta entitat ha re-
portat grans beneficis a l’agricultura co-
marcal, doncs a poc després  de la seva 
fundació començà a subministrar als 
seus associats els abonos químics per 
sembrar cereals, els quals quasi bé no 
s’usaven i quin consum arribà en alguna 
de les campanyes posteriors a centenars 
de tones, fent-se després la seva aplica-

La història d’aquest 
sindicat i cooperativa 
permet conèixer a fons 
tota una institució, clau 
per a l’agricultura de 
l’Anoia en el segle XX

Nombroses persones han visitat aquests dies les instal.lacions de la Cooperativa Agro Igualada. A la foto, un grup amb el guia Narcís Selva. Foto: JP

ció al cultiu de la vinya, horta, ametlla, 
ets., als quals mai s’havia pensat aplicar. 
Yambé els serveixen els sofres, sulfats, 
etc.

Vins i l’Anís del Noya
Ambtot, la principal actuació de la Cà-
mara Agrícola s’ha dirigit a la fabricació 
d’alcohols vínics per la destil.lació de 

vins de la comarca , amb un aparell rec-
tificador i destil.lador a la vegada, que 
sempre ha estat una vàlvula reguladora 
per descongestionar la comarca de vins 
averiats i dels sobrants.
Com indústria derivada de la destilació 
de vins, instal.là la de fabricació d’anis-
sats, en la qual ha obtingut un èxit, 
doncs els produeix en quantitats molt 
importants i en condicions per a dispu-
tar el mercat a les més antigúes i acre-
ditades fàbriques, sense excloure el seu 
molt superior emvassat “Anís del Noya”, 
que cada dia va tenint més extensa ac-
ceptació, donant fe d’aquesta superiori-
tat dels alcohols i anissats la concessió 
d’una “Medalla d’Or” per aquests pro-
ductes, obtinguda en el cioncurs cele-
brat a Sant Sadurní d’Anoia el 1922.”
 
“Sindicat de Vinyaters”
Aquest sindicat, constituït de poc temps 
a aquesta part per alguns propietaris i 
parcers, compta actualment, amb uns 
200 associats, i tot i el nombre petit i  re-
lativament escaducer dels mateixos, són 
molt importants les operacions manco-
munades que venen realitzant.
Durant l’any 1926, les vendes foren de 
3.500 cargues de vi 300.000 kgs de ce-
reals i 8.000 quintás de palla, aquestes 
quantitats són aproximadament iguals.
L’esmentat sindicat disposa d’un ampli 
edifici propi en el qual estan instal.lades 
les seccions de cellers, dipòsits de palla 
i abonos i a més a més compte amb una 
Caixa Rural.
Fa poc, instal.là un molí d’oli de cons-
trucció moderna, que promet donar òp-
tims resultats.
Per l’empenta de l’actual junta directiva, 

és preveu per aquesta Societat una vida 
ascendent i pròspera.”
Segons explica la història d’Agro Igua-
lada, en el 1921, un grup d’agricultors 
de la comarca amb la finalitat de crear 
un celler comú per elaborar vi conjunta-
ment i la Cooperativa Agrícola, sorgida 
en el 1919, s’uneixen al projecte i llavors 
neix el “Sindicat de Vinyaters d’Igualada”. 
Fou l’arquitecte de la localitat de Valls,  
César Martinell qui projectà el nou celler 
i qui també dirigí les obres de la seva 
construcció.
Arribada la guerra civil, aquest “Sindicat 
de Vinyaters d’Igualada” va fusionar-se 
amb la Unió de Rabassaires i amb la Sec-
ció de Camperols de la CNT d’Igualada 
i es formà l’anomenat “Sindicat Agrícola 
d’Igualada”, que funcionà durant tot el 
tràngol bèlic. 
Posteriorment, en el 1949, l’entitat passà 
a denominar-se “Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Igualada”. 
Així fins el 1970 quan s’acorda canviar el 
nom i  passa a ser la “Societat Cooperati-
va Comarcal Agropecuària de Igualada”.
15 anys després, en el 1985, els mem-
bres de la Càmara Agrícola esmentada 
a l’inici (1908) decideixen, en assemblea, 
disoldre aquella entitat i es fusionen 
amb la ”Societat Cooperativa Comarcal 
Agropecuària de Igualada”.
L’any 1990 construeixen un magatzem 
per guardar el cereal, amb capacitat per 
encabir de 3.500 a 4.000 tones, el qual 
fou construït per la igualadina empresa 
“Imdor, SA” . Arribat l’any 2.000, s’ampli-
en les instal.lacions del molí d’oli, amb 
un equip de netejar les olives, que se-
para les fulles i les altres impureses, amb 
un rentat d’aigua i aire. 
L’any passat, el 2009, es crea la figura del 
“Client de la Cooperativa”, amb targetes 
gratuïtes per gaudir descomptes i avan-
tages a qui les solo.liciti. Gràcies a la seva 
trajectòria de més de 80 anys a la comar-
ca anoienca, la U.EA  els atorgà el “Premi 
a la Institució”, degut, a més a més, pel 
constant treball desenvolupat amb la 
modernització de les seves instal.lacions 
i la creació d’una Botiga d’alimentació 
de productes de qualitat.
Avui en dia és coneguda com “Agro 
Igualada, Cooperativa”,  i en aquesta 
Festa Major, ha obert les seves portes 
a la ciutat i s’han pogut visitar les seves 
instal.lacions.

El vell celler, obra de l’arquitecte Cèsar Martinell.

L’antic molí d’oli és una de les estances que es visiten durant el recorregut.
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Els gamusinos de Dani Pérez, la Còmica Vida 
de Pep Cruz i un Teatre Mòbil Colossal !!
JORDI PUIGGRÒS.-
L’oferta teatral d’aquesta Festa Major es 
circumscriu a tres obres, que podrem 
veure al Teatre de l’Aurora, amb Dani 
Pérez presentant Cazando Gamusinos, 
al Teatre Municipal de l’Ateneu, on el 
conegut Pep Cruz i l’igualadina Noël Oli-
vé presentaran Cómica Vida, i a la plaça 
Sant Miquel, on els manresans Teatre 
Mòbil us oferiran Colossal. Es tracta de 
tres propostes per riure d’allò més, clàs-
sic teatre de festa.

Dani Pérez torna al Teatre de l’Aurora 
amb un nou espectacle d’humor 
L’actor i humorista Dani Pérez torna un 
any més per Festa Major al Teatre de 
l’Aurora. Després de fer-nos riure amb 
Pájaros en la cabeza i Los ángeles no 
tienen hélices en edicions anteriors, 
presenta ara un espectacle carregat de 
noves i divertides històries. Es titula Ca-
zando gamusinos i fa un retrat irònic de 
la societat dels nostres dies. 
Cazando gamusinos ens demostra que 
ens passem la vida treballant de valent 
mentre somiem en aconseguir algun dia 
una segona residència o unes vacances 
paradisíaques. “El títol sintetitza el què 
ens passa. Per mi el gamusino és el fet 
de passar-nos la vida treballant, i per 
què? Per tenir una bona jubilació i viure 
10 anys bons, si tens sort? Ens passem 
la vida cazando gamusinos, esperant 
alguna cosa que no vindrà”, explica Pé-
rez, que encara reflexiona: “Vivim en una 
societat que es queixa de tot, però som 
molt conformistes; esperem que les co-
ses canviïn en comptes de fer-les canviar 
nosaltres. És més fàcil criticar qui hi ha a 
dalt, que no pas posar-nos-hi nosaltres. 
Això ens passa perquè ens hem aco-
modat”. Per l’humorista, tot gira entorn 
del “tant tens, tant vals“ i trontollen els 
pilars que té qualsevol societat: la cul-
tura, l’economia, la política i la religió. 
Per això, aposta per viure al marge d’allò 

L’igualadina Noël Olivé 
acompanya Pep Cruz 
en l’obra teatral de més 
cartell d’aquesta Festa 
Major

El còmic Dani Pérez, en un moment de Cazando Gamusinos.

establert, perquè –com diu– en morir 
la gent no digui “Va ser un treballador 
exemplar”, sinó “El cabronàs es va fotre 
una vidorra de puta mare i sempre va 
ser feliç”. 
Dani Pérez observa que aquest últim 
muntatge dista una mica dels altres en 
el sentit que és més “teatral”. “Jugo amb 
més personatges i hi ha més opinió per-
sonal sobre la vida quotidiana real, que 

no pas situacions. Per exemple, faig par-
lar a una dona gran sobre les pensions o 
dedico uns minuts als bancs… La gent 
s’identifica tant amb el què dic que aca-
bem tots allà ‘ueeee’, com si fos un gol 
del Barça! La gent s’adona del què està 
passant, de com ens estan fotent, i pen-
so que compartir una mica la lloradita 
va bé”. 
Guanyador del III Concurs del Club de la 

Comèdia (2002) i amb més de 10 anys 
d’experiència damunt els escenaris, 
Dani Pérez beu de l’humor de Rubianes, 
Gila i Faemino y Cansado, entre d’altres, 
i es caracteritza per fer un tipus d’humor 
molt teatral farcit de gestos i onomato-
peies. Per ell, el seu estil “ve marcat per 
molta gent”. “Com que vinc del teatre 
em considero més actor que no pas 
monologuista, com és el monologuis-
ta clàssic que es porta ara, amb el peu 
de micro i algú  parlant al darrera. A mi 
m’agrada més moure’m i expressar-me 
amb els meus gestos... Sinó estic com un 
gat engabiat”, comenta. 
El cert és que la fórmula funciona allà 
on va. Pérez confessa que el primer any 
que va actuar al Teatre de l’Aurora per 
la Festa Major d’Igualada no s’esperava 
la rebuda que va obtenir. “Quan aterres 
a una plaça nova sempre tens nervis, 
però després de la primera estada tot 
ha anat pràcticament sobre rodes i ara 
ja sóc una mica com aquell anunci de 
l’almendro, però amb versió igualadina. 
Estic content que el Teatre de l’Aurora 
aposti per mi per Festa Major i, a més, 
perquè l’ambient de Festa Major que es 
viu aquests dies per aquí fa molta patxo-
ca, la veritat”. 
Les representacions de Cazando gamu-
sinos es faran divendres 20 d’agost a 
les 21:30h, dissabte 21 i diumenge 22 
d’agost a les 22h i diumenge 23 d’agost 
a les 19h. Les entrades (12 €; 9,5 € amb 
els descomptes habituals) es poden ad-
quirir a la taquilla del Teatre de l’Aurora 
(a la plaça de Cal Font) una hora abans 
de cada funció.

Pep Cruz i Noël Olivé, 
a Còmica Vida
La companyia teatral Per-versions que 
dirigeix l’actor Pep Cruz portarà demà 
dissabte a 2/4 d’onze l’obra Còmica Vida 
al Teatre Municipal de l’Ateneu. Es trac-
ta d’una proposta sota la signatura de 

Joan Lluís Bozzo, un muntatge amb tres 
actors que ja ha tingut un gran èxit a Es-
panya i Catalunya en diferents festivals 
i ciutats.
Pep Cruz ha explicat que una obra còmi-
ca d’aquestes característiques no es pot 
estrenar directament, sinó que necessita 
un procés de “rodatge” perquè funcioni 
bé. “És una que agrada a distints pú-
blics”. 
L’històric dramaturg català, Joan Lluís 
Bozzo, conegut popularment pels seus 
treballs al capdavant de la companyia 
Dagoll Dagom, diu que va escriure 
aquesta obra per un encàrrec del propi 
Cruz, a qui li havia agradat un llibre que 
va publicar l’any 2001 titulat “Còmica 
Tribu”. 
D’un dels textos que finalment no es va 
editar  i que Bozzo tenia guardat en un 
calaix va sortir la idea d’aquesta obra. 
Bozzo també explica que la companyia 
ha “manipulat” el text de la manera que 
millor li ha semblat. En la seva opinió, és 
un producte “molt rar” que funcionarà 
davant els espectadors perquè en els 
“bolos” que han fet, el públic “s’ho ha 
passat molt bé”. 
Joan Lluís Bozzo afageix que “Còmica 
Vida” parla de la relació del teatre ‘ama-
teur’ enfront del teatre professional i 
que hi ha fragments de la representació 
en els quals “hi ha teatre dintre del tea-
tre” perquè l’obra parla de la relacions 
entre dos actors.
Les crítiques teatrals diuen de Cómica 
Vida que és una funció humil, per a re-
presentar-se en sales reduïdes i sense 
decorat. El monòleg de Pep Cruz és so-
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Noël Olivé i Pep Cruz, demà a l’Ateneu amb Còmica Vida.

bre un personatge que es presenta als 
supòsits veïns -el públic d’un poblet-, on 
anuncia la festa que la seva companyia 
ofeerix. Veurem més tard a un ingenu 
veí del lloc -l’nterpreta Jordi Coromina- 
el somni del qual és ser un actor: la pe-
tita companyia –tres, únicament- voldrà 
aprofitar els seus diners. Li fan creure el 
seu talent muntant-li –sense que ell ho 
apreciï- una audició sobre un sketch. La 
funció comença a pujar –i això es deu a 
l’actriu de casa nostra, Noël Olivé-, amb 
l’assaig i la suposada estrena de Fedra. 
Veritable imaginació de vestuari i versos 
de l’obra grega, de converses de diver-
sos temes –se cita diverses vegades als 
inexistents actors de la nostra televisió–, 
una crítica que ens va encantar -o un 
formidable monòleg de l’actriu, tancada 
en el vell camerí, amb un text tan còmic 
com dolorós sobre la frustració de les 
seves gires.... 

Diumenge, pallassades de 
qualitat a la plaça St. Miquel
Després de veure’ls a la Mostra, els ba-
gencs de Teatre Mòbil tornen a Igualada 
per a presentar-nos Colossal, que po-
drem veure diumenge a 2/4 de 8 de la 
tarda a la plaça Sant Miquel.
A cavall entre els pallassos, el teatre i el 
circ arriba a l’escenari “Colossal”. Un car-
ro carregat d’humor, de números inver-
semblants i de fenòmens extraordinaris
que no us deixarà indiferents.
Rodant i rodant pel món, aquests come-
diants s’instal·laran a l’escenari per mos-
trar les millors atraccions que es puguin 

imaginar: música, malabarisme, teatre, 
cançó i fenòmens humans capaços de 
desafiar les lleis físiques.
Un carro de fusta a l’antiga: les seves ro-
des de radis, la seva vela, la seva porta 
i la seva finestra arriba a la teva ciutat, 
al teu poble... on sigui, i s’instal·la per 
oferir-te un espectacle sorprenent. Tres 
homes-anunci apareixen de petit a gran 
per mostrar-te el programa del dia, al 
més pur estil del xarlatà.
Encara que interpretin diferents perso-
natges membres d’una gran família nò-
mada que viu darrera del carro, sempre 
són els mateixos tres idiotes que us faran 
disfrutar amb les seva bogeria personal.
COLOSSAL és un espectacle de núme-
ros:
LA MÚSICA ROMÀNTICA DEL TRIO DE 
METALLS ”LA VELLA EUROPA”
Tres músics excèntrics venen a interpre-
tar l’exquisida peça musical “Les fulles 
mortes”. Però no tots s’han après la peça. 
El trio acabarà sent un duet amb efectes
especials inclosos.
EL TEATRE IMPERIAL JAPONÈS
Presenta la llegenda “El Samurai Bonsai 
i la Princesa Karaoké” Arribat de l’exòtic 
orient, el T.I.J. i el seu elenc d’actors, ens 
faran participar de la màgia de la mi-
tologia nipona. No cal dir que els gags 
i malentesos seran un al·licient afegit, i 
encara que sembli increïble, la historia 
s’acabarà amb el drac estarracat!
ELS FABULOSOS GERMANS HATS
Un número de malabarisme: 3 actors, 3 
barrets i multitud de combinacions. Bar-
rets que no paren de volar, i encara que 

sembli mentida, sempre acaben al cap. 
Tants caps tants barrets.
LA TIETA CANTA
Per fi ha arribat el moment per a la can-
çó. La tieta , el cunyat i el veí cantaran “La 
Pastoreta” mentre els altres membres de 
la família “encara s’estan canviant”.
L’HOME MÉS RÀPID DEL MÓN
Ocasió única de veure en directe un 
gran fenomen de la naturalesa. Obrin bé 
els ulls perquè és tant ràpid que només 
el podran veure uns pocs privilegiats. “Si 
no ho veuen a la primera ho veuran a la 

segona, i sinó… els convidem a un trin-
xat de la Cerdanya“.
L’HOME MOSCA
Un altre fenomen de la naturalesa: l’únic 
home capaç de desafiar les lleis de la 
gravetat, amb ajut o sense, “sortirà dis-
parat, i veurà Catalunya en miniatura 
sense anar a Torrelles de Llobregat”.
GUILLEM TELL
El membre més conegut de la famosa 
família Tell, en Guillem, provarà la seva 
punteria disparant una fletxa a una 
poma sobre el cap del seu fill, “el Mari-

anu”.

Jordi LP, diumenge amb el seu 
espectacle “Er camino de Santiago”
D’altra banda, tot i que potser no és tan 
una oferta teatral, el còmic Jordi LP ac-
tuarà diumenge a 2/4 d’onze de la nit al 
Teatre Municipal de l’Ateneu.
L’espectacle, dirigit per Angel Alonso, 
ens parla de  tres mesos de viatges, per-
sonatges i anècdotes viscudes pels pele-
grins que es troben al Camí de Santiago, 
fins a arribar a Compostel·la i aconseguir 
la cura miraculosa de tres pacients d’un 
centre psiquiàtric. La proposta assegura 
un parell d’horeres de diversió, a càrrec 
d’un dels humoristes més populars del 
país.

Els tres actors de Teatre Mòbil, representant Colossal.

Els bagencs del Teatre 
Mòbil, que ja van 
passar per la Mostra, 
tornen a Igualada per a 
oferir-nos una original 
proposta de teatre i circ

Jordi LP.
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Bona música amb el darrer treball dels Gossos, 
els Amics de les Arts i la rumba de Dijous Paella
JORDI PUIGGRÒS.-
El concert de dissabte assegura bona 
música amb el darrer treball del grup 
bagenc Gossos i la participació del con·
junt Els Amics de les Arts, considerada la 
millor banda de l’any 2009 a Catalunya. 
La plaça de Cal Font, doncs, acollirà dues 
formacions de primer nivell de la música 
catalana.
Els manresans Gossos que ja compten 
amb quinze anys de trajectòria, i llençen 
ara al mercat un nou disc anomenat “Dia 
1”. Es tracta del seu desè treball d’estudi, 
cuinat amb calma, però amb un excel·
lent resultat.
“Sembla que res ha canviat i tot està 
igual, però només ho sembla: avui és 
Dia 1, el dia en què tot comença i alguna 
cosa s’acaba. Dia 1 és l’inici d’allò nou, 
tan esperat i treballat, i que ja és aquí. 
L’oportunitat d’un canvi real, fruit del 
sentit comú. L¿ocasió de fer net i que·
dar·nos amb l’essència d’allò que real·
ment som. Per arribar a aquest Dia 1 pri·
mer ha calgut buidar la motxilla i treure 
tot el pes inútil que portàvem. Ens hem 
alliberat d’una dura càrrega que ens 
apartava de tantes possibilitats.”
Dia 1 proposa ser un tribut a totes aque·
lles persones, col·lectius, coses que ja 
caminen o han caminat el seu Dia 1, i 
és també alhora una alenada per tots 
aquells que encara estan esperant tro·
bar·lo. Gossos ha guanyat diversos pre·
mis al millor disc, millor banda de pop·
rock o millor videoclip i reconeguts per 
referents molt importants en l’àmbit del 
rock català.
En una recent entrevista al diari “Avui”, 
Natxo Tarrés i Oriol Farré expliquen que 
el nou disc “té una temàtica, cosa que 
és la primera vegada que ens passa. 
Fins i tot el títol va sortir abans que les 
cançons. Teníem ganes de reflectir que 
hi ha ganes de canvi. No és tan a nivell 
de grup: no és que el grup comenci un 
dia 1 o que vulguem engegar una nova 
etapa. Més aviat, com a éssers humans 
que habitem Catalunya, tenim la sensa·
ció que vivim el final d’una era. La crisi 
és econòmica, social, política, energèti·
ca, d’una manera d’entendre la vida. La 
sensació és que tenim dues opcions: o 
ens quedem enganxats al que pensà·
vem que érem i no sortim d’aquí, o fem 
un canvi. Un canvi implica deixar coses 
enrere. I el disc, sempre en conya i des 
de la humilitat, podria ser un manual de 
dia 1”. 
El nou treball és una barreja de power 
pop, gairebé adolescent, i maduresa. 
“ Tots tenim de 35 anys en amunt i ens 
sentim molt contents del que estem 
fent i com ho estem fent. Haver recollit 
aquests fruits ens ha donat energia. El 
grup està viu encara. Hi ha moltes ga·
nes de fer coses, de fer·les cada cop mi·
llor, de seguir treballant en el concepte 

Gossos i els Amics de 
les Arts actuaran demà 
dissabte a mitjanit a la 
plaça de Cal Font, en el 
concert més interessant 
d’aquesta Festa Major

El grup de rock català bagenc dels Gossos porta a Igualada el seu darrer treball.

equip. Tot això ens dóna vitamines, de 
voler aprofundir una mica més en les 
coses”. 

Els Amics de les Arts presenten el Disc 
Català de l’Any 
Els premis per a aquest grup ja no són 
cap sorpresa. Els Amics de les Arts han 
rebut el premi Disc Català de l’Any 2009, 
guardó que convoca anualment Ràdio 

Els Amics de les Arts són una formació que ha esdevingut de moda en el darrer any. Bona culpa de tot plegat és el treball Bed&Breakfast, que presenten a la plaça de Cal Font.

4 i el guanyador del qual trien els seus 
oïdors, pel seu àlbum Bed&Breakfast, 
precísament el que presentaran demà 
dissabte a la plaça de Cal Font, acompa·
nyant els Gossos.   
El boca·orella ha convertit els Amics de 
les Arts en un dels nous grups amb més 
tirada. El seu pop costumista, d’històries 
properes, girs malenconiosos i tonades 
fàcils de cantar es mostra en el seu for·

mat ampli, i desprén a cada concert pro·
pietats per seguir creixent en públic.
Les seves són “lletres casolanes, quotidi·
anes i molt elaborades, considerades per 
alguns com poesia”, ha dit Eduard Costa, 
un dels quatre integrants del grup. El 
públic sempre queda satisfet amb el seu 
estil folk·pop i les seves melodies senzi·
lles, els seus tocs electrònics i l’humor i 
la ironia que despleguen en un canço·

ner del qual sobresurten temes com A 
vegades, L’home que va matar Liberty 
Valance i Déjà vu, que interpreten com 
si fossin “trobadors, joglars”, la “essència” 
d’Els Amics.
“2010 està sent un any espectacular, 
carregat de bolos, alguns en llocs molt 
potents, i molts reconeixements”, afir·
men els integrants d’un grup que, tot i 
que crescut a Barcelona, va sorgir a les 
Balears, “a Eivissa, durant una escapada 
de tres de nosaltres “, recorda l’Eduard. 
¿Més vincles amb les illes? La compara·
ció que s’estableix entre ells i els Antònia 
Font, “els pares de tot aquest fenòmen 
del folk pop en català”, opinen. “Ells ens 
van fer creure com a grup. Hi ha punts 
en comú, potser les bases electròniques, 
però les seves lletres no són tan narrati·
ves com les nostres, són més com imat·
ges”, afegeixen.
Bed & Breakfast (Discmedi), un àlbum 
“fresc, sorprenent, madur i divertit”, 
amb el qual es refereixen a aquestes 
“relacions d’amor esporàdiques, d’una 
nit”, serà el protagonista del concert de 
demà, amb el que intentaran que els es·
pectadors se sentin “entre amics”.
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Dijous Paella, rumba catalana per la Festa Major d’Igualada.

“Sempre interactuem amb el públic, a 
través de l’humor i molta ironia, una cosa 
molt propi dels catalans”, comenten.
El grup, en actiu des de 2005, està for-
mat, a més de per Eduard Costa, per 

Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Dani 
Alegret. Sumen quatre discos i ja prepa-
ren nou material.

Avui divendres, Dijous Paella davant 
el Museu de la Pell
El concerts s’estrenen avui divendres a 
les 12 de la nit amb Dijous Paella, que 
actuarà davant del Museu de la Pell.  Di-
jous Paella és una banda aperescuda a 
finals del 2003 per una colla de músics 
inquiets provinents de bandes com 
Brams, Dr. Calypso, Xerramequ Tiquis-
miquis, amb ganes de crear un so i uns 
formes noves dins la Rumba Catalana.
La formació que té com a finalitat fer 
cantar i ballar el públic. La seva música, 
amb una clara influència de la rumba ca-
talana, i els texts desde els més divertits 
i desenfadats fins a la poesia musicada, 
són la clau per ficar-se el públic a la but-
xaca.
L’afany d’innovar en noves sonoritats i 
colors, barrejant instruments acústics de 
camps molt diversos com la cobla, el fla-
menc o la rumba, fa que s’aconsegueixi 
una estètica original, elegant i moderna 
alhora. Aquest tret diferencial és també 
una de les claus de l’èxit de la banda.
Actualment el grup està format per 
l’Àgata Casas a la veu, Albert Vila al baix, 
Marc Serrats a laguitarra, Dani C. Dame-
son a la guitarra i banjo, Eric Herrera al 
trombó i esquellot, Miquel “Glatino” Rojo 
a la trompeta i el Joanet al caixó.
Després de 6 anys de recorregut com a 
grup, Dijous Paella han passat de ser un 
invent, una conya, una broma i un diver-
timento a convertir-se en una de les pro-
postes rumberes més sòlides i originals 
del panorama català. Després de més 
d’un centenar de concerts i amb l’apa-
rició del seu nou disc Vol 2, on el grup 
sintetitza el seu gran moment de forma, 
Dijous Paella és sense cap mena de dub-

te el projecte de referència en l’escena 
rumbera i festiva catalana.  Aquest re-
coneixament ha estat premiat per la 
revista Enderrok otorgant el premi 2006 
per votació popular com a millor grup, 
disc i directe. També ha estat la cançó de 
l´estiu 2006 “Que arribi l´estiu” de TV3.
Dijous Paella tornen a la càrrega amb 
nou disc: Vol. 2 (Propaganda pel fet! 
– 2009). Els divertits rumberus deixen 
enrera la secció de cobla i un dels seus 
frontmans, Titot, per presentar-nos 12 
noves cançons de rumba elegant, co-
herent en estètica i composició i una 
temàtica costumista pel que fa a la lírica. 
Liderats per Àgata Casas a la veu, que 
brilla amb llum pròpia en la interpreta-
ció d’unes veus que es situen a mig camí 
entre la solera i el punt kinky. 
Acompanyat tot d´una base apunta-
lada  amb ventiladors de luxe, guitar-
res de qualitat i contrabaix, el ritme es 
dispara amb una secció de percussions 
colpidora a base de caixons, bongos i 
campanes. Afegiu-hi secció de vents 
(trombó i trumpeta), les col·laboracions 
transversals de Rafalito Salazar i Yumitus 
(que tant disparen ventiladors, com co-
rus o percussions) i les melodies i jaleos 
d’Àgata Casas i ja ho tenim.  Dijous Pae-
lla han parit un disc rodó.
Dijous Paella es presenten ells mateixos 
com “una nova banda disposada a en-
gruixir aquesta avantguarda de músics 
valents i desacomplexats que encaren el 
seu treball com si en aquest país mai no 
hagués hagut autoodi i tot plegat hagu-
és estat un mal son. Pomada, La Carrau, 
Mesclat, Xot, Xerramequ Tiquis Miquis... 
Música que se’n fot dels prejudicis pro-
vincians i que seria capaç de barrejar 
xocolata amb salfumant per veure quin 
gust té. Ara ens surten aquests, Dijous 
Paella amb músiques d’aire rumbero 
però amb una secció de vents de fusta 

que ens recorda el so de cobla”.
La barreja de rumba i sardana que intro-
duïren va ser una de les grans sorpreses 
musicals del 2005 i el seu primer disc, Di-
jous Paella (auto editat) es va endur tots 
els premis Enderrock en la categoria de 
folk l’any 2006.
El 2007 van anunciar una “congelació in-
definida” que va durar més d’un any, fins 
que el 2009 tornaren amb alguns canvis 
a la formació: en Titot va deixar el grup 
pels seus múltiples compromisos amb 
Mesclat i Aramateix, i Àgata Casas pas-
sà a ser-ne l’única cantant. A la vegada, 
prescindiren de la secció de cobla (Xevi 
Capdevila amb el tible i Elisenda Vilarru-
bias amb la tenora) i incorporaren Dani 
Calabrita (Dusminguet) a la guitarra i el 
buzuki, Miquel Rojo a la trompeta i Joan 
López al caixó.
Per a aquesta nova etapa el grup derivà 
cap a sonoritats més roots (en l’àmbit de 
rumba catalana) i un punt mediterrani. 
Actualment les lletres de les cançons 
són obra de Marc Serrats, Àgata Casas i 
Albert Vila. 
El 2009 aparegué el seu segon i darrer 
disc fins ara, Vol. II (Propaganda pel Fet).

La rumba catalana de 
Dijous Paella es podrà 
escoltar avui divendres 
a mitjanit davant el 
Museu de la Pell. Es 
tracta d’una formació 
que en el seu dia va 
ser molt innovadora, 
introduïnt sons fins 
llavors inexistents en la 
música catalana

L’Orquestra Montgrins, 
convidada a la Revetlla de les places

És una de les grans orquestres de Cata-
lunya, i una de les més antigues del país. 
Amb 16 components sobre l’escenari, 
l’Orquestra Montgrins serà l’encarrega-
da d’oferir-nos sardanes, concert i ball 
el proper diumenge, durant tota la tar-
da, i a la nit, en el concert de la plaça de 
l’Ajuntament de la revetlla popular de 
les places. 
Fundada l’any 1884 a Torroella de Mont-

grí, la Cobla Orquestra Montgrins és 
actualment la degana del nostre país. 
Enguany compleix 125 anys d’historia i 
és una gran satisfació per als seus com-
ponents poder-los presentar la nova 
formació. 
La Cobla Orquestra Montgrins és un 
referent indiscutible en la história de la 
Música a Catalunya. Guardonada, entre 
d’altres, amb la creu de Sant Jordi de la 

Generalitat i el premi Nacional de mú-
sica, atorgats al mérit per la llarga tra-
jectória en la divulgació de la música i 
la cultura catalana arreu el món. Es una 
absoluta garantia de qualitat artística i 
musical, que podrem veure en directe a 
Igualada. L’actuació començarà a 3/4 de 
sis de la tarda a la Rambla, amb sarda-
nes. A les 8, concert a la plaça de l’Ajun-
tament, i a les 12, ball.

L’orquestra Montgrins, en plena actuació.

FESTA MAJOR d'IGUALADADIVENDRES
20 d’agost de 2010 15D E  L ’ A N O I A

Passeig de Verdaguer 55, local 4 - 08700 Igualada - Tel. 93 803 05 90

- Última tecnologia en audiòfons digitals.
- Sistemes de protecció de l’orella: taps de bany i taps de   
  soroll fets a mida.
- Reparació d’audiòfons de totes les marques.
- Personal titulat.

5 anys de garantia

Pg. Verdaguer, 55, locals 7 i 8. 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 36 26
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Sara Torelló PEDAGOGA I LOGOPEDA

Maria Valls PSICÒLOGA ESCOLAR

Pilar Sanlorien PSICÒLOGA CLÍNICA

Dr. F. Marsal  METGE PSIQUIATRE

Gabinet especialitzat en
FORMACIÓ, LOGOPÈDIA,

PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

MENÚS DIARIS

SERVEI A LA CARTA

ELS DIUMENGES TANCAT

Carrer d’Òdena, 18 - IGUALADA - TEL. 93 804 40 02



IGUALADA / JOSEP ELIAS I FARRE

Enguany la Festa Major d’Igualada tindrà 
un acte cabdal rememorant una pàgina 
històrica, de mig segle enrera.
Efectivament, ja fa 50 anys que Igualada 
va recuperar un model de transport dels 
nostres avantpassats. Fa mig segle que el 
senyor Ramón Ollé va veure complert el 
seu somni: reproduïr una diligència, com 
aquelles en les quals viatjaven els nostres 
besaavis.
El senyor Ollé, el factotum de la diligèn-
cia, va haver de lluitar quatre o cinc anys 
fins a satisfer el seu desig, però el qui va 
persistir per mantenir-li la moral fou l’An-
toni Carner, Cronista Oficial de la Ciutat, i 
Josep Mussons, que l’acompanyaven as-
siduament en les visites que feien, alguns 
migdies, a la secretaria de l’alcalde.
Després d’una interrupció de 67 anys, 
la diligència tornà a rodar. Fou en 1960, 
concretament en el mes de juny. Per la 
festa del “Dia de la Província”.  Durant el 
dia 19, uns igualadins arribaren a Iguala-
da, des de Barcelona , amb una Diligència 
la qual sortí de la capital catalana el dia 
17. Foren tres dies evocadors d’un passat 
romàntic.
 
Guió de l’anada
Segons indica el programa, que tenim al 
nostre arxiu, sortíren a les 9 del matí, del 
carrer de sant Pau, número 2, lloc d’on 
sortíen les diligències un segle enrera. Es 
feu una recepció a la Diputació de Barce-
lona, on també es feu l’acomiadament a 
la ciutat comptal.
A quarts de tres, de la tarda, era prevista 
una parada a Molins deRei (Quatre Ca-
mins), on és feu un dinar típic.
Al vespre, arribaren a Martorell, on hi ha-
via hagut l’”Hostal de la Creu”.

Postal del Escudo de Oro, de l’epoca, que reproduia la Diligencia Igualadina

quíssim “Pont del Diable”.
 
Segon dia
El  18, a quarts d’onze, el carruatge i els 
viatgers, sortiren de Martorell. Al migdia 
arribaren a Esparreguera. Les autoritats 
els feren una recepció. Després s’anà a di-
nar a l’”Hostal Pitango”. La Diligència parà 
a l’”Hostal de cal Noi Xic”.
A la tarda és feu una parada a la “Fumada” 
(Collbató). Allí es feu - com antigament 
es feia -  el canvi de cavalleries, un acte 
comemoratiu i un berenar.
Més tard, al passar pel monument del 
Timbaler del Bruc, els viatgers feren una 
ofrena floral (corona de llaurer), per part 
dels Igualadins Forans.
Al vespre, els expedicionaris arribaren a 
Castellolí, on soparen i descansaren.

antic hostal.
Les autoritats, encapçalades per l’esmen-
tat President de la Diputació i l’alcalde 
d’Igualada D. Josep Singla Morera, el qual 
donà tot el seu suport per la recuperació 
de la Diligència.
Fou un moment molt emocionant, espe-
cialament pel senyor Ollé, descendent 
directe del senyor Ramon Ollé (a) “Ra-
monet dels cotxes”, que fou majoral de 
les diligències igualadines, allà pel 1860. 
Una representació del Gremi de Traginers 
se sumà a la festa.
El 20 de juliol de 1960, als cines Mundial i 
Saló Rosa es projectà un documental del 
viatge, presentat per ERYSA. Un càmera 
de TV, anomenat Amorós, filmà les  indi-
dències d’aquest retorn al passat.
El setembre, per les festes de la Mercé 
d’aquell any, Festa Major de la Ciutat 
Comptal, la diligència Igualadina, invita-
da per l’alcalde Porcioles, feu un viatge 
de retorn d’Igualada a Barcelona. 
 
El pas del carruatge causà sensació.
A tots els pobles del trajecte veien gen-
tils donzelles lluint evocadors vestits 
de l’època, acompanyades de galans  
companys de l’aventura. Elles baixaven 
del carruatge recollint-se les faldilles 

exhuberants, amb estil galant de l’anti-
gor. Ells anaven amb uns bigotis propis 
dels anys vuitcents. Tots plegats un xic 
fatigats, peró alegres i xirois per haver 
reviscut una forma de viure de la gent 
d’aquest país.
En Josep Mussons recorda molt bé l’odi-
sea que fou per ell, el Josep Vidal i l’An-
toni Urgelés i altres persones, que feren 
el recorregut a peu, per davant de la Di-
ligéncia, preparant les rebudes de cada 
població.
 

Els viatgers
L’artista cinematogràfic, Carles Miquel 
Solà, fou un d’ells. Agraïm la relació que 
ens ha facilitat dels acompanyats de fati-
gues, d’aquell viatge comemoratiu.
Foren les senyores i senyoretes:
Maria Marimón, de Vilanova (de la Fonda 
Maria), Maria Victòria Palmés Gabarró, 
Maria Antónia Piqué Pomés, Anna Maria 
Enrich Marimón, Marina Teixidó Viñals, 
Elisa Rojas Mas, Maria Dolors Enrich Murt, 
Maria Francisca Enrich Murt.
Gentilment acompanyades pels joves, 
Carlos Miguel Solà Ferrés, Josep Vilanova 
Lluch, Francesc Botet Casdadesús, Manu-
el Vich Bassols, Robert Agramunt Pelfort, 
Ramon M. Enrich Marimón, Enric Regull 
Llorach, Joan Carner Jorba, Juan Antoni 
Vives Atzara.
Des de Castellolí, s’hi afegiren els nens, 
Montserrat i Ricard Moncunill Vich.

 

 
Martorell fou una festa
Allí és feu un acte comemoratiu, es va so-
par i es va descansar.
Precísament una anècdota d’aquell vi-
atge fou que, al passar la Diligència per 
Martorell, l’alcalde d’aquella localitat, 
senyor Josep Bonastre, lliurà al majoral 
del carruatge una misiva, per tal de que 
a l’arribaer a Igualada l’entregués al Presi-
dent de la Diputació Provincial, Marqués 
de Castellflorite.
La carta arribà al seu destinatari, a qui es 
feia una petició de restauració de l’anti-

 
Dia final
El dia 19, diumenge, després d’anar a 
Missa, sortiren de Castellolí.
Poc després sofriren un atracament, per 
uns simulats bandolers.
Al migdia, la Diligència arribà a Igualada, 
on era esperada per una munió d’espec-
tadors. Parà a la Rambla de Sant Isidre, 
davant del “Banco Central”, o sia en l’edi-
fici on era ubicat l’”Hostal Rovira”, d’on 
sortien les diligéncies igualadines que 
anaven a Barcelona.
Un decorat reproduí la façana d’aquell 

Crèdits 
El carruatge fou construit en els tallers 
de Joan Ayats, d’Arbúcies.  Fou tirat per 
set cavalls proporcionats per Antoni 
Piera Caperà, de l’empresa FOCSA, de 
Barcelona. Els  majorals de la Diligència 
foren: D. Joan Bonet (a) “Panadero”, que 
va intervenir activament en les gestions 
per reproduïr aquest carruatge, el propi 
Ramon Ollé i Jaume Puiggrós Rabell, que 
portaren les rengles, junt amb perso-
nal designat per l’empresa “Fomento de 
Obras y Construcciones”.
El segals auxiliadors, foren Joan Pont Forn 
i Veremond Bertrán Torras.
El cap d’expedició fou el Tinent d’Alcalde, 
Josep Mussons Mata, ajudat per jJ. Anto-
ni Urgelés i Josep Vidal Bertrán.
La firma textil igualadina “Filla de Salva-
dor Baliu”, patrocinà l’edició d’un opus-
cle-programa. Aquest fou imprés per 
l’estamper local Pere Bas Vich.
Ajut econòmic, en forma de subvenció, 
fou tramitat per l’igualadí SalvadorTru-
llols Buruego, des de la Diputació i l’Ajun-
tamentr de Barcelona, on hi tenia un im-
portant càrrec.
Malauradament, en aquest Cinquente-
nari veiem que alguns dels protagonistes 
de l’efemèride han fet ja el seu darrer vi-
atge al més enllà, des d’on, contemplaran 
aquestra festa memorial i, sens dubte, 
l’agrairan. 

Tot recordant el mig segle de la Diligència Igualadina
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Diumenge dia gran de la Festa Major 
amb la Jornada Castellera

JAUME SINGLA.-
Un dels plats forts de la Festa Major 
d’Igualada és la Jornada Castellera. Tot i 
que Igualada no és una de la places mes 
grans del món casteller, la presència dels 
Moixiganguers i la constància de fer venir 
les millor colles cada any, li dóna una pà-
tina de plaça important que ens permet 
esperar bons castells diumenge que ve.
Aquest any les colles convidades són els 
Minyons de Terrassa i i els Castellers de 
Vilafranca dues colles que viuen amb in-
tensitat la temporada castellera i que ens 
han de permetre de disfrutar a Igualada 
d’una bona actuació. Els nostres Moixi-
ganguers, animats pels darrers èxits, se-
ran uns bons anfitrions de la festa.

Els Minyons de Terrassa fan el Cim
Aquest any els Minyons de Terrassa han 
fet una actuació insòlita: al cim del Puig-
mal. El diumenge 18 de juliol es celebrava 
la Cursa Internacional de l’ Olla de Núria, 
prova del calendari mundial de Mitges 
Maratons de Muntanya. I els Minyons 
participaven en aquest acte esportiu, 
desplaçant-se al Santuari uns 150 inte-
grants de la Colla.
Els Minyons de Terrassa es varen dirigir 
des de Núria cap al cim del Puigmal on, 
després d’unes dues hores d’ascensió els 
cent vint Minyons que han pujat han fet 
el Tres de Set, el Dos de Sis i el Pilar de 
Cinc, tots ells just al costat de la Creu del 
Puigmal.

Si els assajos d’aquesta 
setmana han anat bé, 
els Moixiganguers 
podrien intentar un 
castell de 8 per primera 
vegada en la seva 
història

Igualada es disposa a assistir a una altra gran jornada castellera, com l’any passat.

Amb aquesta sortida els Minyons de Ter-
rassa començàven les seves vacances i 
no serà fins el dia 22 d’agost que no es 
reprendran les seves actuacions. Serà 
diumenge a Igualada.
El mateix dia, peró a la tarda, tenen actu-
ació a Castellbisbal i això tal vegada faci 
que es reservin una mica.

Castellers de Vilafranca
Els castellers de Vilafranca ja han co-

mençat la temporada i han fet diversos 
castells de mèrit. De moment diumenge 
passat ja varen aixecar el primer 5 de 8 de 
la temporada. I la propera actuació la te-
nen demà dissabte a El Catllar i diumen-
ge a Igualada.
Els Verds van actuar diumenge 15 d’agost 
a la Bisbal, iniciant l’actuació amb el 3d9f, 
i a la segona ronda va arribar el castell 
més esperat de la jornada, el 5d8 amb 
l’agulla. Els Verds només l’havien descar-
regat en una ocasió la temporada passa-
da a Reus, i el de diumenge significa el 

primer d’aquesta temporada. A la tercera 
ronda, els de la camisa verda van optar 
pel 4d9f, que el van descarregar després 
de desmuntar-ne un intent. A l’hora de 
l’espadat, els penedesencs es van decan-
tar pel de 7 amb un folre molt reduït, de 
cara a pujar-lo un pis més. Els Castellers 
de Vilafranca van posar el punt i final a 
l’actuació a la Bisbal amb 5 pilars de 4.
Esperem que diumenge, a la plaça de 
l’ajuntament d’Igualada, els Castellers de 
Vilafranca facin una altra gran actuació, ni 
que sigui per a preparar-se per la diada 

de Sant Fèlix on aquesta colla actuarà en 
primer lloc.

Els Moixiganguers podrien intentar un 
castell de 8
La colla igualadina, després de la seva 
estada a Euskadi, ha tornat amb ganes 
de fer grans coses.  La sortida a Leitza 
(Navarra) serà recordada durant molt de 
temps pels Moixiganguers que hi parti-
ciparen, tant per l’exhibició protoganit-
zada, com per l’acollida i ambient viscut 
durant els tres dies en aquesta població 
situada entre les ciutats de Pamplona i 
Sant Sebastián.
Davant una plaça de l’Ajuntament abso-
lutament atapeïda de gent curiosa per 
veure aquesta manifestació folcklòrica 
catalana, els Moixiganguers feren una 
autèntica exhibició, totalment didàctica, 
on abastaren un ampli ventall d’estructu-
res amb l’explicació corresponent des de 
la megafonia.
Després d’entrar a plaça mitjançant un 
pilar de quatre caminat, els morats pro-
tagonitzaren dos espadats més de quatre 
simultanis, com a salutació inicial. Poste-
riorment aconseguien descarregar un 
cinc de sis, el tres de set, el quatre de set 
(després d’un primer intent desmuntat) i 
el quatre de sis amb l’agulla. Ja en la recta 
final de l’exhibició, plantaren un tres de 
sis amb la curiositat que l’alcalde de Leit-
za fou un dels segons de la construcció. 
Com a pilar de comiat, un espadat de cinc 
i com a colofó final, un pilar de quatre 
portat fins al balcó consistorial.
Sens dubte, una autèntica marató cas-
tellera, realitzada en una hora de temps, 
que gaudí en tot moment de l’escalf i ad-
miració d’un públic que premià amb forts 
i llargs aplaudiments les ganes d’agradar 
que tingueren els igualadins.
Després de l’exhibició, un gran sopar al 
pavelló municipal, amb una participació 
extraordinària d’unes set-centes perso-
nes, que acabà amb cants de germanor 
entre els diferents grups participants i 
on la festa continuà pels carrers del po-
ble fins a altes hores de la matinada.
Els igualadins, que es troben en un bon 
moment de forma, volen iniciar la sego-
na part de la temporada amb una gran 
exhibició que permeti afrontar amb 
garanties els grans reptes que queden 
fins al final de la mateixa. Si no hi ha no-
vetats de darrera hora, els morats inten-
tarien repetir l’actuació de l’any passat 
per aquesta diada, amb el cinc de set, el 
quatre de set amb l’agulla i el tres de set 
aixecat per sota. Tot i això, un cop més, 
la participació en els tres assajos que tin-
dran lloc aquesta setmana, serà cabdal 
per confirmar aquesta actuació, així com 
preparar les següents, on els responsa-
bles tècnics igualadins han confirmat la 
intenció de voler atacar per primer cop a 
la història de la colla els castells de vuit.

JAUME SINGLA.-
Un dels primers actes de la Festa Major 
d’Igualada és la presentació del Salero i 
de l’estampa del Sant. Això es va fer di-
marts entrant en Marcel·lí J. Valls Torné 
al saló de Sessions de l’ajuntament als 
acords de la Patera com marca la tradi-
ció. L’alcalde Aymamí li va agraïr que per 
tercera i darrera vegada hagués volgut 
encarnar aquest personatge festiu.
En Marcel·lí J. Valls Torné va aprofitar per 
a fer un extens agraïment d’inici de Fes-
ta Major i també de comiat ja que la tra-
dició indica que el Salero te un mandat 
de tres anys.
El Salero no es va limitar a agraïr l’honor 
que considera li fa la ciutat, sinó que 
com a bon coneixedor del folclore igua-
aldí va fer un seguit de recomanacions: 
la Festa Major d’Igualada ha de ser de 

les més importants de l’àrea de l’Anoia 
i el Tarragonés, perque perfil en tenim 
suficient”.
Va destacar com a novetats d’aquest 
any la primera trobada de grallers “que 
son la música genuina de la Festa Major 
d’Igualada i va donar la benvinguda al 
nou grup de Ball de Cercolets. Valls va 
proposar que el dilluns de la Festa Ma-
jor fos considerat el Dia de la Dansa i va 
acabar els eu parlament agraïnt a la seva 
germana el suport que li dóna “sense el 
qual jo no podria ser el Salero” també a 
la Susana Maldonado i al Joan Valentí 
i altres persones vinculades a la Festa 
Major .
Va fer broma amb l’alcalde al qual va 
oferir “si un dia li falta salero, no dubti 
que al carrer de l’Argent en trobarà un 

El Salero encara el darrer mandat de Marcel.lí J. Valls

de preparat”.
També va agraïr a la regidora de Cultu-
ra la confiança dipositada i va felicitar 

als Moixiganguers “pels quinze anys de 
vida” i als quals va augurar un diumenge 
molt destacat.
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Descollona’t, arriben els esperats 
actes de la Coll@nada 2010

LA VEU.-
La Coll@nada enceta enguany el seu 
programa de Festa Major amb un seguit 
d’activitats ben variades. El tret d’inici 
va ser el dimarts amb una xerrada a la 
fresca  a les 19h a la Plaça Pius XII sobre 
el tema “Unió Europea i independència” 
a càrrec de Joan Sebas i tot seguit, a les 
22h al mateix lloc hi va haver una pro-
jecció audiovisual a càrrec de Paranoia 
Accions amb visualització de programes 
i sèries que han commogut la història.
Les activitats continuen el dimecres  amb 
un torneig de futbolí, “La pilota collone-

Els membres de 
la Coll@nada han 
preparat -des de 
dimarts- una atepeïda 
agenda d’activitats 
que demostren 
la seva capacitat 
d’organització amb 
molt poc pressupost. 
Avui s’inauguren les 
Barraques

L’espai de les Barraques és un dels més visitats de la Festa Major.

ra”, a la plaça de Cal Font. A continuació, 
hi va haver una xerrada a la Plaça Pius XII 
titulada “Cap on va la crisi?” a càrrec de 
Manel Busqueta i la Tria de l’Hereu i la 
Pubilla, una activitat destinada a supe-
rar un seguit de proves per  ser hereu i 
pubilla de la Coll@nada d’enguany. 
Ahir dijous ja es va produir un dels plats 
forts de la Coll@nada amb la ja tradici-
onal cigronada a la Plaça Pius XII, amb 
un sopar popular d’amanida de cigrons 
i escenari lliure per tothom que vulgui 
actuar-hi. 

Avui s’inauguren les barraques
Avui Divendres dia 20 se celebra la inau-
guració de l’Espai Barraques i sopar de 
tapes “Tasta el Rec”, a les 22, on cada bar-
raca ofereix tastets gastronòmics a preus 
populars i, a continuació, tindrà lloc una 
actuació musical a les 24 al mateix Espai 
Barraques amb el grup de rumba catala-
na Dijous Paella.
El dissabte dia 21 les activitats engeguen 
ja al migdia amb el Vermut Popular i la 
Fes-ta el dinar amb un dinar de colles al 
bell mig de la Rambla, i segueixen amb 
una de les novetats d’enguany, la Mig-

diada Popular i el Bingo, a partir de les 
15:30, on tothom està convidat a portar 
tots els complements imprescindibles 
per a una sessió de relaxació, massatges 
i sorprenents premis. Al vespre, hi ha una 
Botifarrada popular a les 21:30 a la Plaça 
Sant Miquel i, a continuació, a les 22:30, 
el Cercanit, el multitudinari correbars 
d’Igualada amanit per la Bandarra Street 
Orquestra que també s’inicia a la Plaça 
Sant Miquel. Un cop acabat el correbars, 
es durà a terme el concert de la Família 
Torelli a les 3:30 a l’Espai Barraques.
 Diumenge 22 a les 19 al final del Car-
rer Sant Faust s’organitza La Major de 
les Bestieses, un seguit de proves poca-
soltes per passar-s’ho bé que inclouen 
la tradicional cursa de nadons, l’arros-
segament de sofàs, la cursa fins al cap-
damunt del pi portant la síndria, etc. A 
les 24h, a Cal Font, tindrà lloc el Quina 
barra, una xaranga retalla-places que 
convida a tothom a portar pancartes i 
cartells per fer una processó reivindicati-
va per les places. A continuació, a l’espai 
Barraques a partir de les 3, Xocoparty 
amb punxa-discs, imatges i xocolatada 
fins la matinada.
 Enguany la Coll@nada continua insis-
tint en la necessitat en fer campanya 
per la dinamització de l’Espai Barraques, 
on les inversions per a grups musicals 
continuen sent insuficients. Aquest es-
pai representa un nucli emblemàtic de 
concentració de joves i activitats durant 
tota la Festa Major i és per això que cal 
reivindicar més suport econòmic de 
l’Ajuntament per desenvolupar aquesta 
zona de barraques tan atractiva per al 
jovent igualadí i de fora. És imprescin-
dible evitar la marginalitat que suposa 

Pòster de la Coll@nada 2010.

aquest suport econòmic insuficient i 
que impedeix potenciar aquestes acti-
vitats tan participatives que apleguen 
moltes colles i entitats representatives, 
en definitiva, de la part més popular de 
la Festa Major d’Igualada.

Cursa “especial” de la Coll@nada. Les propostes més diverses i originals també es donaran cita els propers dies a Igualada. Les xerrades sobre temes d’actualitat tenen lloc a la plaça Pius XII.
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Les xerrades sobre temes d’actualitat tenen lloc a la plaça Pius XII.
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Els nous operaris ja 
s’han sumat a la Bri-
gada Municipal per a 
treballar en diverses 
obres de rehabilitació, 
o en manteniment

L’Ajuntament d’Igualada donarà 
feina a 76 aturats durant sis mesos
Projecte Impulsa • Part dels diners de superàvit de l'exercici del 2009 a l'Ajuntament serviran per a la contractació de persones 
sense feina, per a que facin treballs diversos en obres i serveis públics

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
L’Ajuntament d’Igualada destinarà prop 
de 72.000 euros, procedents del superà-
vit de la liquidació del seu pressupost de 
l’any 2009, a donar feina durant sis me-
sos a un total de 76 igualadins en atur, 
a través de plans d’ocupació extraordi-
naris. Una molt bona notícia, que va ser 
anunciada aquesta setmana per l’alcal-
de de la ciutat, Jordi Aymamí.
La iniciativa, que ha comptat amb la col.
laboració del departament de Treball 
de la Generalitat, ha permés esgotar al 
màxim el nombre de persones que es 
podia contractar, la qual cosa contribui-
rà a reduir una mica el preocupant índex 
d’atur de la ciutat. 
Durant els sis mesos que durarà el servei, 
els nous treballadors faran feines molt 
diverses, des de participar en les obres 

d’implantació de la fibra òptica per tota 
la ciutat -veure quadre adjunt- ajudant 
a la Brigada Municipal d’Obres, fins a 
realitzar tasques de manteniment i mi-
llora a la zona recentment arranjada del 
riu Anoia, la rehabilitació de nous espais 
municipals com l’Escorxador. Per a dur 
a terme aquests treballs, l’Ajuntament 
posarà a l’abast d’aquestes 76 persones 
una formació específica.
  Un dels treballadors que ha acollit el pla Impulsa. Foto: Jaume Singla.

Política  
WWW.VEUANOIA.CAT

Anoia
La FMC demana un front comú 
per la situació econòmica

Jorba
Surt a concurs la licitació d'obres a 
la C-1412 de Jorba a Copons

DIVENDRES
20 de agost de 2010 19

D E  L ’ A N O I A

Les obres per instal·lar la fibra òptica 
a Igualada ja han començat. Costaran 
un milió i mig d’euros, finançats per 
l’Estat, i s’allargaran fins al proper mes 
d’octubre. La primera fase d’aquesta 
implantació donarà servei a equipa-
ments municipals, mentre que pos-
teriorment la implantació d’aquesta 
fibra òptica beneficiarà la resta de la 
ciutadania, tot i que encara està per 
definir com es farà arribar a cada llar. 
De moment set brigades de l’Ajunta-
ment d’Igualada ja estan treballant en 
la instal·lació d’aquest servei al patro-
nat municipal d’esports, al carrer Puja-
des, al carrer Òdena i a la  Rambla Sant 
Isidre. En alguns casos s’aprofitarà la 
xarxa existent, ja que Igualada disposa 
actualment de 14 quilòmetres del tub 
necessari per instal·lar-la, mentre que 
en d’altres es cablejarà de nou.  

Des del 2007, gràcies 
als Ferrocarrils de la Generalitat
Recordem que la fibra òptica va arribar 
per primera vegada a la ciutat l’any 
2007, a través dels Ferrocarrils de la 
Generalitat, que disposen d’aquesta 
tecnologia al llarg de tot el recorregut 
de la línia. Gràcies a una inversió muni-
cipal, es va fer arriba la fibra fins a les 
instal.lacions de Telefònica al carrer 
Òdena.
A excepció de les grans ciutats, són 

El projecte d’implantació de fibra òptica ja ha començat

molt pocs els municipis que han apos-
tat per la fibra òptica de la manera que 
ho ha fet Igualada. En aquest sentit, cal 
aportar una dada que reafirma aquesta 
afirmació: Igualada rebrà l’11% del total 
de les inversions de fibra òptica que es 
faran a tot l’estat i dins els plans d’ocupa-
ció FEOSL, impulsats per govern central. 
En total, el projecte igualadí ascendeix 
a 1,277.339’79 euros sense IVA (gairebé 
un milió i mig d’euros si li sumem aquest 

import).
Avui en dia ja es poden trobar serveis 
de fibra òptica, però són tan cars (3.000 
euros al mes) que les empreses ho de-
clinen. Amb la construcció d’aquesta 
xarxa, el preu de la connexió a Internet 
podria situar-se per sota dels preus que 
avui es paguen per una connexió molt 
inferior.
Això no només significa poder descar-
regar-se documents a major velocitat 

i navegar per Internet sense retrasos 
ni esperes. La fibra òptica pot obrir un 
ampli ventall empresarial i comunica-
tiu, ja que les empreses que disposin 
d’aquesta connexió a Internet podran, 
per exemple, realitzar videoconferènci-
es en temps real (i amb una gran qua-
litat d’imatge i so) enviar grans paquets 
d’informació a clients o socis (per exem-
ple, planells o programes informàtics de 
gran volum) i podran controlar grans 

Mapa de les actuacions que s’estan fent a Igualada i les instal.lacions municipals que estaran connectades amb fibra òptica.

quantitats d’informació des d’un sim-
ple ordinador.

Fons estatals per a Igualada 
en 14 projectes del FEOSL
El projecte forma part dels fons FE-
OSL per a Igualada, amb un total de 
4.200.000 euros de subvenció per a 14 
projectes. Els fons provenen directa-
ment del govern de l’Estat, en una ini-
ciativa que ja va tenir una primera part 
l’any passat amb els fons FEIL per a tots 
els municipis del país, amb l’intent de 
lluitar contra l’augment de l’atur i la cri-
si econòmica.
Dins del gruix de projectes aprovats pel 
ministeri també destaquen la renova-
ció de l’enllumenat del Pla de la Massa, 
la instal·lació d’equips d’energia solar a 
edificis municipals o la construcció de 
dos trams més de carril bici (a l’avingu-
da Europa i a la zona de Puigcornet).
D’altra banda, també és prevista la 
col·locació de càmeres per controlar el 
trànsit cap a la plaça de l’Ajuntament i 
l’aprofitament de les aigües freàtiques 
del dipòsit del carrer St. Magí per regar 
i netejar el parc de l’Estació vella. Final-
ment, també s’invertiran 600.000 euros 
per reformar l’edifici de la residència 
assistida Pare Vilaseca, i adaptar-la als 
serveis que ofereix aquest centre actu-
alment.



IGUALADA / LA VEU

La setmana passada, La Veu es feia ressó 
de la quantitat -més de dos milions d’eu-
ros- que els Ajuntaments hauran de re-
tornar al Ministeri d’Economia i Hisenda 
fruit de la desviació de les aportacions 
que Madrid fa cada any als municipis. 
La notícia, difosa arreu del territori na-
cional, no ha agradat massa als ajunta-
ments, prou “tocats” per la mala situació 
econòmica, que ha fet baixar dràstica-
ment els seus nivells d’ingressos. 
Aquesta setmana, el president de la 
Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i alcalde de Sabadell, Manuel Bus-
tos (PSC), va anar una mica més enllà i 
va reclamar la creació d’un pla especial 
de rescat per evitar que els òrgans del 
poder local facin fallida.
A través d’una nota de premsa, Bustos 
va recordar que l’Estat ja va actuar per 
salvar sectors privats com ara l’automo-
bilístic o els bancs i caixes. Ara, demana 
una intervenció de les mateixes caracte-
rístiques per salvar l’administració muni-
cipal. “Estic convençut que també podrà 
ser sensible amb els ajuntaments, per tal 
que puguem continuar oferint serveis 
als nostres veïns”, destaca en la nota.
En aquest sentit, el màxim responsa-
ble del govern sabadellenc proposa la 
creació d’un marc de diàleg on siguin 
representats l’Estat, les comunitats au-
tònomes i els municipis per negociar els 
mecanismes de retorn d’aquests diners, 
que afecten la majoria d’ajuntaments 
del país. Concretament, a la demarcació 
de Barcelona només hi ha cinc munici-
pis que no hauran de pagar després de 

La FMC demana un “front comú” d’alcaldes 
per a evitar el col.lapse dels ajuntaments

conèixer-se la liquidació dels impostos 
de l’any 2008. A l’Anoia, els 33 munici-
pis hauran de tornar diners. En el cas de 
la capital, Igualada, el volum a retornar 
supera els vuit-cents mil euros, una xifra 
gens despreciable.
“Si el govern estatal no vol veure més de 
9.000 ajuntaments en dificultats serio-
ses, haurà de ser sensible amb els nos-
tres problemes i acceptar una solució 
consensuada”, afirma Bustos, que aposta 
per la unió de tots els alcaldes i alcaldes-
ses de l’Estat per reclamar un pacte que 
no provoqui el “col·lapse del sistema”.
Manuel Bustos fa extensiva la crida d’uni-
tat a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i a la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies per aconseguir de 
cara al setembre un front comú dels al-

caldes i alcaldesses per iniciar un diàleg 
amb l’Estat i amb les Comunitats Autò-
nomes que pugui arribar a acord.

L’ACM, també
L’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) també ha aprovat recentment 
una moció que reivindica “l’autonomia 
local”, i reclama de nou que el govern de 
Madrid suprimeixi la prohibició de què 
els ajuntaments s’endeutin a partir del 
proper mes de gener si les seves arques 
estan prou sanejades, com passa en tots 
els pobles catalans. Segons el president 
de l’ACM i alcalde de Martorell, Salvador 
Esteve, l’entitat municipalista també 
parla de “30 anys de dignitat” dels con-
sistoris del país en què es defensa un 
finançament adequat pels ens locals.

Les obres de millora de la C-1412 
de Jorba a Copons, d’aquí a un any
JORBA / LA VEU 

El Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya (DOGC) ha publicat recentment 
l’obertura del període de licitació de 
tretze obres de millora i conservació de 
la xarxa viària Catalana, a càrrec del de-
partmaent de Política Territorial i Obres 
Públiques. 
Una d’aquestes obres afectarà la carre-
tera C-1412 de Jorba a Copons, on s’hi 
faran treballs per a millorar la seguretat 
i  la fluïdesa del trànsit. L’actuació, però, 
haurà d’esperar al setembre del 2011 per 
veure iniciades les obres, que duraran 
gairebé quatre mesos. Consistiran en la 
millora del ferm, el drenatge, els siste-
mes de protecció i la senyalització de la 
carretera. 
Segons apunta el DOGC, les obres afec-
taran un tram de 5,4 kilòmetres entre 
l’enllaç amb l’autovia A-2 i l’inici de la 

variant de Copons, i consistiran més es-
pecíficament en:
- Renovació del paviment, amb fresat-
geslocalitzats a les zones que presentin 
més deteriorament i a les estructures, 
amb reposició de l’aglomerat i estesa 
d’una capa d’asfalt al llarg de tot el tram-
Neteja de totes les obres de drenatge 
transversal.
- Recreixement de les cunetes transita-
bles existents (en 2,8 quilòmetres) i for-
mació de noves cunetes transitables (en 
1,2 quilòmetres), per donar un sobream-
ple a la carretera
- Millora de la senyalització horitzontal i 
vertical.
- Col•locació i adaptació de les barreres 
de seguretat, incosos els elements de 
protecció per a motociclistes, i l’abalisa-
ment. El president de la FMC, Manuel Bustos.
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Començen la remodelació de les 
places del Monestir de Montserrat

MONTSERRAT / LA VEU 

El Ministeri d’Habitatge ha signat aquest 
dijous l’acte perquè s’iniciïn les obres de 
remodelació de les tres places exteriors 
del Monestir de Montserrat. L’actuació té 
un pressupost de 4,54 MEUR que aporta-
rà íntegrament el govern espanyol i con-
templa el reforç de l’estructura d’aquests 
espais, així com la renovació de les instal-
lacions, els acabats i el paviment de les 
places, que es troben a diferents cotes 
d’alçada, per tal de millorar-ne també 
l’accés per a persones amb mobilitat re-
duïda. Les obres es preveu que durin tres 
anys i dos mesos, per tant no finalitzaran 
fins a final del 2013. 
El projecte consisteix a estructurar els es-
pais en un concepte unitari que integra 
les cobertes de les estructures de Puig i 
Cadafalch, el carrer principal d’accés i les 
entrades al Monestir i la basílica.
Alhora, es reforçarà l’estructura de la pla-
ça superior, actualment deteriorada; es 
facilitarà l’accessibilitat de vianants, en 
especial a les persones amb mobilitat 
reduïda, als tres nivells de les noves pla-
ces i als edificis, i es dotaran d’acabats i 
pavimentació les places. L’actuació s’em-
marca en el programa estatal per a la 
recuperació del patrimoni arquitectònic 
de Catalunya.Programa de reportatges Programa humorístic Programa esportiu Programa magazínPrograma informatiu Programa de política Programa musical
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Els bombers ja han fet 
una prova experimental 
amb èxit. El projecte, 
que permetrà controlar 
en temps real l’estrés i 
la fatiga dels professio-
nals mentre fan la seva 
feina,  és innovador i 
pioner a Europa

Una empresa d’orígen igualadí crea 
millores tecnològiques per als bombers
Prototipus per seguir les constants vitals • L'empresa Sensing&Control, que es va crear a Igualada i té la seva seu a Rubí, ha 
creat un sistema que permetrà seguir l'estat del cos d'un bomber mentre treballa en emergències

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
El Departament d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació està treballant 
en col·laboració amb la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Infor-
mació, el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació, la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya, la Funda-
ció privada Internet i Innovació Digital 
de Catalunya (i2CAT) i l’empresa d’arrels 
igualadines Sensing & Control per de-
senvolupar un sistema de transmissió 
a distància de les constants vitals –fre-
qüència cardíaca, temperatura corporal, 
freqüència respiratòria, el moviment i el 
grau d’inclinació del cos, entre d’altres 
paràmetres- dels bombers que estiguin 
treballant en les emergències.
El projecte d’innovació tecnològica ha 
estat presentat avui per l’enginyer Al-
bert Vidal, de la Fundació i2Cat, el cap 
d’Unitat del Grup d’Emergències Mè-
diques dels Bombers de la Generalitat, 
Miquel Vidal, i l’enginyer de l’empresa 
catalana Sensing & Contro, Angel Amo-
res, i a comptat amb la participació dos 
bombers del parc de Malgrat que han 
fet una demostració del nou sistema.

Més d’un any de treball
Aquest projecte es va començar a ges-
tar a principis de l’any passat quan el 
Departament d’Interior, Relacions Ins-
titucionals i Participació conjuntament 
amb el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació va mante-
nir diversos contactes amb la Fundació 
privada Internet i Innovació Digital de 
Catalunya (i2CAT) per col·laborar en el 
projecte UBI-nETRICAT, destinat a de-
senvolupar nous protocols, algoritmes i 
configuracions, que permetin optimitzar 
el rendiment de la tecnologia de xarxes 
de sensors i adaptar-la a la xarxa de co-
municacions d’emergència (Rescat) .
L’origen del projecte ETRICAT va ser l’any 
2008 fruit d’un conveni de col·laboració 
entre la Secretaria de Telecomunicacions 
i Societat de la Informació i el Govern de 
Corea del Sud, del qual va sorgir el pro-
jecte de recerca aplicada als sensors.
Durant el 2009, el departament d’In-
terior va participar aportant idees en 
relació a aquests projectes de sensors, 
proposant línies d’actuació que pogues-
sin ser útils pels cossos de seguretat i 
emergències.
Avaluades les capacitats d’aquestes xar-
xes i detectades diverses possibilitats 

Representants de l’empresa van fer la presentació del prototipus.

d’aplicació en el camp de la seguretat 
i les emergències, ara el Departament 
d’Interior està duent a terme el tràmits 
per a la contractació del disseny i de-
senvolupament d’una solució ajustada a 
les necessitats dels cossos de Bombers i 
Mossos d’Esquadra, basada en aquestes 
xarxes de sensors.
Concretament, ja s’ha definit una pro-
posta pensada per millorar la seguretat 
dels Bombers, que ja han fet una prova 
experimental amb èxit. Es tracta d’apro-
fitar les xarxes de sensors per fer arribar 
per control remot les constant vitals dels 
efectius dels bombers que es troben en 
situació de risc o en situacions prolon-
gades d’alt esforç físic, durant l’extinció 
d’un incendi o en una altra emergència, 
a un centre de seguiment amb capaci-
tat d’actuar, prevenir o reorganitzar els 
efectius en cas que detecti qualsevol 
tipus de problema.
Les xarxes de sensors poden capturar 
diferents tipus d’informació, com ara 
la temperatura corporal, la freqüència 
cardíaca, l’amplada i la freqüència res-
piratòria, els canvis bruscos de posició 
i inclinació del cos i, fins i tot fer una 

monitorització cardíaca en temps real 
i traslladar-la a uns nodes perquè sigui 
recollida i tractada, utilitzant la capacitat 
de transmissió i reconfiguració automà-
tica que tenen els propis sensors.
La transmissió de les dades captades 
pels sensors, que estan integrats en una 
cinta biomètrica que s’ajusta al pit dels 
agents, es fa a través dels radiotransmis-
sors de la xarxa de radiocomunicacions 
d’emergència de Catalunya (RESCAT) 
amb que van equipats tant els bombers 
com els mossos d’esquadra.
El departament preveu amb i2CAT i 
Sensing & Control que al llarg d’aquest 
any 2010 s’iniciaran els treballs per de-
finir els sistemes d’informació adequats 
per la transmissió de les constants vitals 
aprofitant l’emissora de radio utilitzada 
pels bombers i espera poder disposar 
d’un prototipus definitiu l’any 2012.
 
Innovació pionera a Europa
Aquesta innovació tecnològica, pionera 
a Europa, permetrà en un futur controlar 
en temps real el grau de fatiga i d’estrès 
dels bombers que estiguin treballant i 
ajudarà a garantir la seguretat dels ope-

ratius d’emergències. També es podrà 
fer servir per realitzar estudis mèdics, 
valoracions operatives i informes de risc 
sobre les actuacions dels equips d’emer-
gència en les diferents situacions en que 
han de treballar.
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acupuntura
fisioteàpia
homeopatia
osteopatia
quiromassatge
coaching
naturopatia
kinesiologia
flors de bach
psicologia
reflexologia

Tractament de:
lesions musculars, traumatismes, 
artrosis, fibromiàlgia, estrès, ansietat,
al·lèrgies, infertilitat, obesitat, etc...

Av. Barcelona, 178 - Igualada • 08700
info@gessami.net • tel. 938 03 58 26

teràpies naturals

Per horari i visites:
Tel. 691 578 913 (tardes)

o benetaplanell@hotmail.com

Obert cada dia

ESMORZARS I BERENARS 
DE FORQUILLA I GAVINET

• Lloguer d’espais.
(capacitat 50 persones)

( Prèvia reserva
consulteu condicions)



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Si la setmana passada analitzàvem a La 
Veu el lleu descens del preu per metre 
quadrat d’habitatge nou a Igualada 
-malgrat que encara resulta essent la 
ciutat més competitiva de la demarca-
ció de Barcelona-, en aquesta edició us 
proposem fer el mateix al llarg de tots 
els municipis de la costa catalana. És 
sabut que molts anoiencs han adquirit 
pisos o cases de segona residència en 
aquests municipis, per bé que conéixer 
quin és el moment actual dels preus de 
la vivenda ajudarà a veure millor com 
està el mercat immobiliari en una zona 
especialment mimada pels promotors 
en els darrers anys.
El preu de 1.859 euros que s’assoleix 
ara a Igualada de mitjana en habitatges 
nous és molt allunyat de la gran majoria 

El preu de l’habitatge nou als pobles de la costa més propers 
a l’Anoia ha baixat prop d’un 2% en els darrers sis mesos

IGUALADA / J.P. 

El preu del lloguer d’habitatges baixa, 
de mitjana, a tot Catalunya i aquest mes 
de juliol se situa als 10,25 euros per me-
tre quadrat, segons un estudi del portal 
immobiliari Fotocasa. Barcelona és la 
ciutat més cara, mentre que Igualada és 
la més barata amb un preu de 6,46 eu-
ros per metre quadrat. Segons el portal, 
el preu del lloguer ha sofert un descens 
acumulat del -4,9% en el darrer any.
El preu ha baixat a les quatre demarca-
cions catalanes durant l’últim mes. A 
Girona ho ha fet en un -0,7%, -0,5% a 
Tarragona i -0,1% a Barcelona i Lleida. 
Pel que fa al rànquing de províncies més 
cares, Barcelona encapçala la llista amb 
un preu per metre quadrat d’11,01 eu-
ros, seguida de Girona amb 8,17 euros i 
Tarragona, amb 7,30 euros. Lleida és la 
demarcació més econòmica per viure de 
lloguer, amb un preu per metre quadrat 

de 6,26 euros. 
A més de la meitat dels municipis cata-
lans analitzats per Fotocasa (un total de 
31), baixa el preu del lloguer. Els descen-
sos oscil·len entre el -2,8% de Vilanova i 
la Geltrú i el -0,1% registrat a Reus i Llei-
da. Per altra banda, en el 35% dels mu-
nicipis restants s’incrementa el valor del 
preu de l’habitatge amb variacions que 
van des del 3,9% de Lloret de Mar fins el 
0,4% de Badalona. 
Només dos municipis, Igualada i Terras-
sa, mantenen sense variació el preu del 
lloguer respecte als mesos anteriors. 
Barcelona capital, Sant Cugat del Vallès 
i Sitges són, per contra, els municipis ca-
talans més cars per sobre dels 12 euros 
per metre quadrat. 
Pel que fa a la ciutat de Barcelona, els 
barris més cars són Pedralbes-Sarrià i 
Barceloneta-Santa Caterina, tots dos 
amb un preu de 15 euros al mes per me-
tre quadrat.

Preu en euros per metre quadrat d’habitatge nou. Font: Tasaciones Immobiliarias SA, Tinsa
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El lloguer a Igualada, el 
més barat de la província

Promoció d’habitatges nous a “les Salines”, a Cubelles.

El preu per metre 
quadrat  a municipis 
com Sitges, Vilanova o 
Cubelles ha baixat entre 
un 2 i un 3%, i menys a 
Calafell o el Vendrell

de pobles de la costa, tant de Girona i 
Barcelona com Tarragona. Pocs munici-
pis tenen preus menors als de la capital 
de l’Anoia: Castelló d’Empúries, Torroella 
de Montgrí (Girona), el Vendrell, Vila-
seca i tots els que hi ha a la demarcació 
de Tarragona més avall de Vandellós i 
l’Hospitalet de l’Infant.
En la gran majoria de pobles i ciutats 
costaneres, el preu també ha baixat en 
els darrers sis mesos, i oscil.la entre po-

ques dècimes, fins a un 3% o més.
A la Costa Brava les poblacions que 
més estan patint el descens de preus 
són L’Escala (2.4%), Castelló d’Empúries 
(2,3%),  i, sobretot, una de les més turís-
tiques, Lloret de Mar, que experimenta 
un descens del 3,5%. En canvi, la prope-
ra Sant Feliu de Guíxols experimenta un 
lleguer augment del 0,3%.

A la Costa Daurada, les poblacions del 
Garraf són les més perjudicades. El 
boom immobiliari d’aquestes zones en 
els darrers 10 anys sembla que hi està 
passant factura. Així, els preus baixen 
un 2,3% en la cara Sitges, un 2,5% a Vi-
lanova i la Geltrú, i fins a un 2,7% a Cu-
belles. Més enllà, ja a la demarcació de 
Tarragona, Creixell veu reduir els preus 

en un 3,8%, un dels percentatges més 
alts del país juntament amb Premià de 
Mar, al Maresme, que pateix uns efectes 
similars als que es palpen al Garraf.
Més enllà de Tarragona, Cambrils, Del-
tebre i Sant Carles de la Ràpita també 
veuen disminuir els preus per metre 
quadrat més d’un dos per cent.
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A pocs dies perquè finalitzi la campa-
nya de recollida de cereal a la Catalu-
nya Central, la Cooperativa de Calaf i 
Comarca (COOPAC) valora molt positi-
vament la collita d’enguany. La produc-
ció és aproximadament un 20% més 
gran que la mitjana dels últims 15 anys; 
especialment en el blat, on s’han acon-
seguit les produccions més altes dels 
últims 20 anys. En altres produccions, 
com l’ordi i la colza, la collita ha estat 
bona, tot i que no tant com en el blat. 
Les condicions climàtiques favorables 
durant tot l’any vegetatiu (excepte va-
rietats i camps amb problemes especí-
fics, que no arriba a un 5%) han afavorit 
l’excepcionalitat de la collita. Tanma-
teix, cal destacar que hi ha explotacions 
que no han pogut realitzar les tasques 
d’adobat i les aplicacions herbicides 
per problemes econòmics i/o climàtics, 
de manera que no han pogut aconse-
guir aquestes bones produccions. 
Pel que fa als preus, des de principis 
de juliol han augmentat considerable-
ment, però encara és d’hora per saber 
si els bons preus es consolidaran i seran 
equilibrats i constants en els pròxims 
mesos. 

Unió de Pagesos, preocupada 
per l’increment del preu dels cereals
La Unió de Pagesos ha manifestat que 
el preu del cereal ha augmentat un 
50% els dos darrers mesos. Segons els 
ramaders, aquest increment és fruit de 
l’especulació de les grans multinacio-
nals i l’anunci de Rússia d’aturar les se-
ves exportacions. Els productors temen 
que l’augment del preu del pinso pugui 
acabar repercutint en el preu final de 
la carn, similar a l’increment de fa dos 
anys, quan l’alt cost del cereal va deixar 
el sector a la vora de la fallida.
Des del passat mes de juny, el preu del 
blat i l’ordi s’ha apujat al voltant del 
50%, propiciant l’augment del preu del 
pinso. L’alimentació dels animals és el 
principal cost de producció dels rama-
ders, que supera el 65% del total de la 
despesa. Per aquest motiu, la Unió de 
Pagesos ha demanat a l’administració 
que intervingui per evitar l’especulació 
amb els preu dels cereals, que compor-
ta un augment del preu de la carn de 
retruc.
Una situació similar ja es va viure a 
l’estiu del 2007, quan l’especulació 
amb el preu del cereal va comportar 

La collita de blat, la més alta 
dels darrers 20 anys a l’Anoia

un augment dels costos de producció, 
fet que va provocar pèrdues milionàri-
es, sobretot en el mercat porcí i vaquí. 
Per tal d’evitar aquesta situació, la Unió 
Europea disposa d’uns estocs de 6 mili-
ons de tones de cereal que amortirien 
la pujada del preu del cereal, en cas de 
sortir al mercat.
Unió de Pagesos reclama la intervenció 
de les administracions, tal com ho ha 
fet el govern Rus, per amortir l’augment 
del preu dels cereals que s’està produ-
int des del juny passat. Si s’incrementa 
el preu del pinso de la mateixa manera, 
pot afectar seriosament les explotaci-
ons ramaderes i repercutir directament 
en el preu de la carn que compra el 
consumidor. El sindicat demana que les 
autoritats garanteixin una mínima esta-
bilitat en els preus dels cereals per evi-
tar que siguin un nou producte “diana” 
de l’especulació dels mercats.
La situació actual d’augment dels preus 
dels cereals és també similar a la de 
l’any 2008, que va provocar una pro-
funda davallada dels sectors ramaders 
a causa de l’increment dels preus dels 
pinsos. Malgrat que no s’han assolit 
els valors de fa dos anys, l’escalada de 
preus és equiparable a la d’aleshores, la 
qual cosa fa témer que es pugui repetir 
aquella situació. En aquest sentit, el sin-
dicat recorda que des que es van dispa-
rar els preus dels cereals, a principis de 
juny d’aquest any, fins a la tercera set-
mana de juliol, l’ordi o el blat de moro 
s’han incrementat entre 6 i 25 euros per 
tona, segons dades del Departament 
d’Agricultura, i que el preu del blat pa-
nificable ha augmentat en el mateix 
període en 17 euros per tona.
Les operacions especulatives de les 
grans multinacionals, que compren a 
futurs fixant uns preus marcats segons 
situacions hipotètiques o previsions so-

bre els mercats, les collites, els consums 
o les demandes, i que, tot i que poden 
no acomplir-se, han fet augmentar els 
preus a les principals llotges, segons 
denuncia el sindicat. D’altra banda, 
l’anunci de Rússia sobre el tancament 
de les seves exportacions de blat, civa-
da, ordi i blat de moro fins al desembre 
per assegurar el proveïment del seu 
mercat encara ha accentuat més aques-
ta tendència alcista dels preus, fins al 
punt que en aquests moments les co-
titzacions són molt superiors.
El sindicat també alerta que, malgrat 
l’increment de preus, la producció 
mundial de cereals i els estocs són sufi-
cients i que Estats Units registra aquest 
any la tercera producció més gran en la 
seva història.
Un dels primers efectes d’aquest fort 
increment dels preus és l’augment dels 
costos en alimentació del bestiar, que 
a Catalunya pot arribar a constituir fins 
el 75 per cent dels costos de producció 
per a una granja de porcí d’engreix. Des 
del gener fins al juny, els preus dels pin-
sos compostos de les principals espèci-
es ramaderes s’han encarit entre un 2 
i un 5 per cent, malgrat que encara no 
han assolit els nivells de 2008.
Dintre d’aquest context alcista, Unió de 
Pagesos insisteix en que els productors 
de cereals no es veuen afavorits per 
l’evolució dels preus perquè ja tenen 
venuda la seva producció d’aquest any. 
A més, els pocs que tenen capacitat 
d’emmagatzemament tampoc se’n ve-
uen beneficiats, ja que el preu de mer-
cat està per sobre del què estan dispo-
sats a pagar els compradors habituals 
com cooperatives o tractants.
Per al sindicat, un altre perill que es pot 
derivar d’aquesta escalada de preus és 
que la tendència es tradueixi aviat en 
un increment del preu de la carn.

Un camp de blat, a l’Anoia.
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Aquest país és xauxa. Sembla que 
tothom fa el que vol. Campi qui pu-
gui i desordre. No voldria dir anar-
quia, perquè aquesta és una paraula 
seria, mentre que la situació actual és 
de les que fan riure per no plorar. Així 
fa poc es van presentar una sèrie de 
mesures per pal·liar els efectes de la 
crisi. I haurien d’estar ben pensades, 
al menys en teoria, i així les va defen-
sar el govern. Però poques setmanes 
després ja es canvien. I els inversors 
(alguns ara en diuen esotèricament 
el mercat), que són els que poden 
comprar el deute públic, agafen por 
i volen més compensacions pel risc 
que corren. I el que s’havia recu-
perat s’ha tornat a perdre. No hi ha 
dia sense sorpreses on es digui una 
cosa i també l’oposada. Estem de 
reformes, però no sabem quines. Se 
senten sorolls que espanten i s’ama-
guen els fets que s’expliquen com els 
interessa.
Arriba ja de la generació “ni-ni”. Aque-
lla que està ben preparada però que 
no pot, ni podrà treballar. Per guanyar 
temps i donar esperança es tornen a 
debatre grans projectes en l’educa-
ció. I es parla de becaris, que sona 
millor encara que sigui un engany, 
per no fer-ho d’aprenents i treballs 
de pràctica. Ara no s’ensenya. Sols es 
cobra per facilitar l’enriquiment del 
currículum treballant molt sens gua-
nyar res. Ningú parla de treballs de 
substitució dels que es jubilen. Sols 
d’allargar l’edat per fer-ho (la mitjana 
a Espanya és de 62 anys) com mesura 
per pagar menys als jubilats. I la gran 
patronal fa propostes de reformes 
de pensions per fer el joc al govern 
(a Espanya no està en la gestió que 
en fa la Seguretat Social, com fa el 
Medef a França).  I les propostes no 
són una expressió de responsabilitat 
social. Ni tan sols idees per la refor-
ma que cal en tota l’administració, 
sinó teatre dolent per mantenir uns 
privilegis que avui no tenen justifica-
ció. La feina dels empresaris és lluitar 
per a un entorn  favorable a la creació 
d’ocupació, i acabar amb el problema 
dels joves que treballen a precari, en 
feines per davall de la seva prepara-
ció, amb responsabilitats  retallades 
i remuneracions miserables. L’atur no 
és només quedar-se sense feina, sinó 

PERE PRAT

un mal social psíquic i físic que ens 
empobreix a tots anímica i econòmi-
cament.
El mateix quan es parla de la situa-
ció financera i de l’evolució borsària 
on pocs fan el que s’hauria de fer, i 
callen el que de debò està passant. 
Cal gent que ho expliqui com ho fa 
el Xavier Roig en “La dictadura de la 
incompetència” o en Daniel Montero 
en “La Casta”, perquè la majoria de di-
rigents no cerquen el bé comú, sinó 
llur interès. Volen fer-nos veure que 
ens fan el favor de “donar-nos” hospi-
tals, escoles i carreteres, oblidant-se 
que s’han pagat amb els diners dels 
contribuents. I a més, sovint han co-
brat comissions de les que s’haurien 
d’avergonyir o anar a la pressó. Els 
impostos no són un peatge que se’ls 
ha de pagar per la seva feina i dedica-
ció o pel manteniment de l’aparell de 
l’estat, sinó la font per fer inversions i 
serveis públics.  
Per obrir un establiment s’han de 
demanar centenars de papers inútils 
i peregrinar per multitud de serveis, 
oficines, i establiments depenents 
de l’administració o que treballen 
per a ella. Però, quan es necessita un 
metge especialista, la resposta és una 
llista d’espera. Excés de burocràcia 
injustificada i escassetat en serveis 
importants. I no parlem de la preca-
rietat en la investigació i en elements 
bàsics de futur que han de malviure 
de subvencions arbitràries. L’Admi-
nistració no treballa per optimitzar 
recursos, sinó per evitar responsabi-
litats i assegurar-se un sou. 
És possible que tot plegat sigui con-
seqüència de la mala qualitat de la 
política, la pobresa del teixit social, 
la manca d’arguments, la incapacitat 
per al debat sobre el canvi, i la incon-
sistència de valors, paraules i accions. 
Potser sigui el model de partits amb 
que s’ha vestit la nostra democràcia, 
que fomenta la docilitat i el clientelis-
me i impedeix que siguin els millors 
els que gestionin el país. Però això no 
ha d’impedir la denúncia de la medi-
ocritat, els abusos i les mancances. La 
gent encara no es revolta, però aca-
barà fent-ho si els que governen no 
hi veuen més enllà del nas i de la seva 
cartera... 

Xauxa
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La Federació Anoienca de Comerç i Ser-
veis ha fet ofrena a la Mare de Déu de 
Montserrat del premi a la Singularització, 
un guardó que la Generalitat de Catalu-
nya va atorgar a la federació pel projecte 
MercAnoia.
 En l’acte, que es va celebrar durant la 
missa conventual del divendres, hi assistí 
una representació de la federació, cinc 
dels quals varen participar-hi directament, 
portant fins l’altar major l’ofrena de la 
FACS a la Moreneta i els elements per ce-
lebrar el sagrament de l’eucaristia. El mo-

Ofrena a Montserrat de la Federació 
Anoienca de Comerç i Serveis (FACS)

ment va ser força emotiu per als presents 
i molt especialment per tots els membres 
de la federació, que van demanar a Nostra 
Senyora il·lusió, esperança i força per con-
tinuar fent camí.
En finalitzar la litúrgia, la delegació de la 
FACS, va ser rebuda pel Pare Abat Josep 
Maria Soler a la sala de Romeries del mo-
nestir.

Trobada amb el Pare Abat
El president de la FACS, Emili Castells, 
acompanyat per membres de la federa-
ció, va fer entrega del ‘Pin FACS d’argent’ 

al Pare Abat de Montserrat Rvdm. Dom. 
Josep Maria Soler, en reconeixement a la 
seva tasca en pro de la igualtat, de la lli-
bertat, de la cultura i per la defensa de la 
identitat catalana.
El Pare Abat va expressar la il·lusió que li 
feia aquest reconeixement i va agrair a la 
federació la tasca desinteressada que re-
alitza a la comarca de l’Anoia en pro dels 
emprenedors del comerç i serveis. També 
els va encoratjar a continuar treballant tot 
desitjant-los que la FACS faci camí durant 
molts anys amb la companyia de la Mare 
de Déu de Montserrat.

Aldi comença el procés de 
contractacions a Masquefa
MASQUEFA / LA VEU 

La multinacional alemanya ALDI Super-
mercats ja ha fet les primeres contracta-
cions per al nou centre logístic del polí-
gon del Clot del Xarel•lo de Masquefa. De 
moment ja ha realitzat 35 entrevistes a 
masquefins i masquefines i n’ha contrac-
tat 8. El procés de selecció de personal 
continuarà durant l’estiu i el setembre.
En la seva recerca de treballadors, 
l’empresa alemanya treballa coordina-
dament amb el Servei d’Ocupació de 
Masquefa, que fa d’intermediari entre 
les ofertes laborals i els demandants de 
feina inscrits a la borsa de treball. Al mes 
d’abril el SOM ja va informar totes les 
persones inscrites de les ofertes d’ALDI i 
va rebre 147 currículums, els quals va de-
rivar a l’empresa alemanya. Ara continua 
informant a tothom que es dóna d’alta a 
la borsa de treball.

Servei d’Ocupació a Masquefa
89 persones han trobat feina en aquests 
primers sis mesos de l’any després d’ha-
ver passat pel Servei d’Ocupació de Mas-
quefa (SOM). 37 persones han aconse-
guit un lloc de treball en empreses de la 
vila i rodalies mitjançant ofertes laborals 
gestionades directament per la borsa 

de treball d’aquest servei, i la resta ha 
aconseguit incorporar-se al món laboral 
mitjançant altres vies després de rebre 
l’assessorament i l’orientació del SOM. A 
més, 31 usuaris s’han decidit a fer forma-
ció. El Servei d’Ocupació de Masquefa és 
un recurs gratuït de l’Ajuntament per als 
vilatans i vilatanes que volen informació, 
assessorament i orientació per afrontar 
amb èxit la recerca de feina o la formació. 
També està a disposició de les empreses 
que busquen treballadors i treballadores 
i fa d’intermediació entre aquestes i els 
sol•licitants de feina.
Ofereix tres serveis principals: sessions 
d’orientació laboral personalitzada o en 
grup, el Club de la Feina (un espai d’auto-
consulta dotat amb ordinadors i tot tipus 
de recursos per a cercar feina de manera 
autònoma) i tallers per a millorar les tèc-
niques de recerca de feina i el coneixe-
ment del món laboral.
D’altra banda el Servei d’assessorament 
a empreses i emprenedors de l’Ajunta-
ment ha assessorat en aquests sis mesos 
una cinquantena de persones per a crear 
el seu propi negoci. En l’actual context 
econòmic l’Ajuntament ha redoblat es-
forços per ajudar les persones a formar-
se, buscar feina o crear el seu negoci. 

Representants de la FACS, a Montserrat.
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El nou Igualada HC inicia 
els entrenaments
IHC BLOCAT / LA VEU
Els jugadors de l’Igualada HC han arren-
cat aquesta setmana la pretemporada 
amb una primera sessió llarga i intensa. 
Just han tornat de vacances i no s’hi han 
posat per poc. Els arlequinats entrenen 
en pista seguint les instruccions d’Ivan 
Sanz, Francesc Monclús i Alexis Castro i 
sota la mirada atenta del president de 
l’entitat Manel Buron. Sobre el terrasso 
els jugadors dels equips d’Ok LLiga i Na-
cional catalana, en una imatge que es 
repetirà molts cops aquesta temporada: 
Llaverola, Navarro, Edu, Baliu, Formatjé, 
Torner, Pelicano , Raja, Lòpez, Doncel, 
Muntané, Chus i el retornat Jordi Casa-
novas. El primer dia hi faltaven només 
dos jugadors del B: Nestor Ramirez i 
Fran Sabater. 13 jugadors en total que 
han tingut una estrena exigent amb un 
circuit d’exercicis físics amb patins. 

Defensa
El primer dia va servir, lògicament, per 
sentir per primer cop la veu de l’Ivan 
Sanz. En un silenci absolut, tant dins de 
la pista com fora, el nou tècnic de l’IHC 
ha fet una classe magistral i ha exposat, 
pissarra en mà, les seves idees bàsiques 
sobre com vol que jugui l’equip aquesta 
temporada. I d’entre totes n’ha destacat 
poderosament una: defensa. Després 
els jugadors han treballat per primer 
cop conceptes tàctics precisament de 
defensa amb l’intervenció constant del 
tècnic asturià per corregir posicions i 
moviments. Un cop acabada la sessió 
l’Ivan Sanz ha traduit en paraules les im-
pressions del seu primer dia.
Primer entrenament Ivan. Ara que ja ha 
arrencat, que tal?
Home, al principi s’ha fet una mica es-
trany, no?. És el primer dia en un club 
nou, el pavelló, els jugadors... estàs una 
mica fins i tot cohibit, tot és nou, però 
cap al final m’he trobat una mica més a 
gust, més en la meva salsa. Crec que ja 
hem fet l’adaptació, ja ha passat. El pri-
mer dia és una mica de presa de contac-
te, hi ha molt treball físic, hem introduit 
alguns conceptes bàsics... Per un primer 
dia ha estat bé i podem estar contents 
de la feina que hem fet.

El Ford Fiesta S2000 de Pons i Haro.
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Xevi Pons i l’odenenc Àlex 
Haro, a defensar el liderat 
al ral.li d’Alemanya

JOSEP MARIA VIDAL / LA VEU
A les nou del matí d’avui divendres co-
mença una prova puntuable pel mun-
dial de ral.lis, el Ral.li d’Alemanya amb la 
participació de l’odenenc de Moto Club 
Igualada Àlex Haro que copilotarà a Xevi 
Pons en el Ford Fiesta S2000.
De fet, el ral.li germànic començà ahir 
dijous al vespre amb un curt tram espec-
tacle pel bell mig de la la ciutat de Trier 
que és la seu d’aquest ral.li que constade 
19 trams cronometrats a disputar  fins el 
diumenge. 
L’objectiu de Pons i Haro serà conservar 
el liderat que tenen actualment en el 
campionat de SWRC amb un total de 86 
punts per davant del suec Per-Gunnar 
Andersson amb Skoda Fabia S2000 que 

en té 68 punts i fins un total de 15 pilots 
d’arreu del món classificats.
Amb les seves victòries als ral.lis de Mè-
xic i Jordania i els segons llocs a Nova 
Zelanda i Portugal, Xevi Pons i Àlex Haro 
afronten la recta final del campionat 
amb moltes possibilitats d’aconseguir el 
títol tot i que la resta de pilots no els ho 
posaran fàcil.
Pel que fa al triomf al campionat WRC 
el màxim aspirant al triomf és el francès 
Sébastien Loeb, així com el càntabre 
Dani Sordo que ja no serà copilotat pel 
català Marc Martí i a partir d’ara el seu 
nou copilot el gallec Diego Vallejo. A 
més dels pilots de Citroën C4 WRC, Hir-
vonen i Latvala amb els Ford Focus WRC 
també lluitaran pels primers llocs.

MONTBUI / LA VEU
Després d’unes merescudes vacances el 
CLUB ESPORTIU MONTBUI, comença a 
treballar de nou . Des de la direcció del 
Club es comunica que esta obert el perí-
ode d’inscripció per nenes i nens que els 

hi agradi aquest esport i vulguin practi-
car-lo , competir i gaudir ballant. 
Si esteu interessats truqueu als telèfons: 
Mª Carmen: 675-65-47-37 o bé a Jordi : 
660-29-34-51 i us informaran dels hora-
ris i llocs d’entrenaments. 

Inscripcions al CE Montbui 
de gimnàstica rítmica

De la xerrada n’ha destacat sobre tot una 
idea: defensa.
Si, home. és un aspecte molt important, 
no?. Si volem ser competitius hem de 
defensar sempre bé. El que hem parlat 
és això. Que si bé l’atac depèn més de 
la inspiració i de si estàs fi... i hi ha dies 
que no pots atacar del tot bé, sempre 
pots defensar bé. La defensa és una 
qüestió de treball col.lectiu, una qüestió 
de concentració, una qüestió d’actitud. I 
aleshores el que hem de fer és treballar 
molt els entrenaments i una vegada ar-
ribin els partits tenir clar els conceptes 
per sempre defensar bé. Si defensem 
sempre bé, i som sòlids, a més amb el 
nivell de porteria que tenim podrem ser 
competitius en els partits que és el que 
busquem.
I la imatge del dia, ha estat la dels dos 
equips treballant plegats, la del cos tècnic 
treballant en conexió...
Si. Està clar que la plantilla és curta, de 
6 jugadors de pista i des del primer dia 

vam dir que el segon equip tindrà un pa-
per molt important. ÉS molt importnat 
que estiguin inmplicats des del primer 
dia, que coneguin els conceptes, que 
treballem com un grup... i a nivell de cos 
tècnic tots els que hem estat aquí, més 
delegats, fisios... som un equip. Hem 
d’aportar tots i com més units estiguin 
més sortirà el que busquem
No t’agraden els entrenaments llargs però 
si ens despistem arribem a les 3 hores...
Si, però és una setmana atípica. Segu-
rament a partir de la setmana que vé 
o la tercera els entrenaments seran de 
90 minuts... curts i intensos.. però la pri-
mera setmana hi ha bastant treball físic 
i hi ha estones de xerrada per explicar 
els conceptes... i més en un equip nou 
però això seran les primeres setmanes 
per una qüestió de parlar, intercanviar 
opinions amb els jugadors però més 
endavant seran més curts però d’alta 
intensitat.

Primeres fotos de la pretemporada de l’IHC.
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Calendari Futbol 1a. Territorial grup 3 Temporada 2010-11
Jornada 1/18 (12-9/23-1)
Vilanova G. - Espluguenc
 Martorell - St. Joan D.
 La Múnia - Juv. 25 S.
 Andalucia - Espirall
 St. Cugat - Prat
 Bellvitge - Júnior
 Cubelles - Sitges
 Moja - Cervelló
 Vallirana - St. Maure  
 
Jornada 2/19 (19-9/30-1)
Espluguenc - Vallirana
 St. Joan D. - Vilanova G.
 Juv. 25 S. -  Martorell
 Espiral l-  La Múnia
 Prat -  Andalucia
 Júnior -  St. Cugat
 Sitges -  Bellvitge
 Cubelles -  Cervelló
 St. Maure - Moja  

Jornada 3/20  (26-9/6-2)
Espluguenc - St. Joan D.
 Vilanova G. -  Juv. 25 S.
 Martorell -  Espirall
 La Múnia -  Prat
 Andalucia -  Júnior
 St. Cugat -  Sitges
 Bellvitge -  Cervelló
 Cubelles -  St. Maure
 Vallirana -  Moja  

Jornada 4/21 (3-10/13-2)
St. Joan D. - Vallirana
 Juv. 25 S. - Espluguenc
 Espirall - Vilanova G.
 Prat - Martorell
 Júnior - La Múnia
 Sitges - Andalucia
 Cervelló - St. Cugat
 St. Maure - Bellvitge
 Moja - Cubelles

D E  L ’ A N O I A
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Jornada 5/22 (10-10/20-2)
 St. Joan D. - Juv. 25 S.
 Espluguenc - Espirall
 Vilanova G. - Prat
 Martorell - Júnior
 La Múnia - Sitges
 Andalucia - Cervelló
 St. Cugat - St. Maure
 Bellvitge - Moja
 Vallirana - Cubelles

Jornada 6/23 (17-10/27-2)
 Juv. 25 S. - Vallirana
 Espirall - St. Joan D.
 Prat - Espluguenc
 Júnior - Vilanova G.
 Sitges - Martorell
 Cervelló - La Múnia
 St. Maure - Andalucia
 Moja - St. Cugat
 Cubelles - Bellvitge

Jornada 7/24 (24-10/13-3)
Juv. 25 S. - Espirall
 St. Joan D. - Prat
 Espluguenc - Júnior
 Vilanova G. - Sitges
 Martorell - Cervelló
 La Múnia - St. Maure
 Andalucia - Moja
 St. Cugat - Cubelles
 Vallirana - Bellvitge

Jornada 8/25 (31-10/20-3)
 Espirall - Vallirana
 Prat - Juv. 25 S.
 Júnior - St. Joan D.
 Sitges - Espluguenc
 Cervelló - Vilanova G.
 St. Maure - Martorell
 Moja - La Múnia
 Cubelles - Andalucia
 Bellvitge - St. Cugat

Jornada 9/26 (7-11/27-3)
 Espirall - Prat
 Juv. 25 S. - Júnior
 St. Joan D. - Sitges
 Espluguenc - Cervelló
 Vilanova G. - St. Maure
 Martorell - Moja
 La Múnia - Cubelles
 Andalucia - Bellvitge
 Vallirana - St. Cugat

Jornada 10/27 (14-11/3-4)
 Prat - Vallirana
 Júnior - Espirall
 Sitges - Juv. 25 S.
 Cervelló - St. Joan D.
 St. Maure - Espluguenc
 Moja - Vilanova G.
 Cubelles - Martorell
 Bellvitge - La Múnia
 St. Cugat - Andalucia

Jornada 11/28 (21-11/10-4)
 Prat - Júnior
 Espirall - Sitges
 Juv. 25 S. - Cervelló
 St. Joan D. - St. Maure
 Espluguenc - Moja
 Vilanova G. - Cubelles
 Martorell - Bellvitge
 La Múnia - St. Cugat
 Vallirana - Andalucia

Jornada 12/29 (28-11/17-4)
 Júnior - Vallirana
 Sitges - Prat
 Cervelló - Espirall
 St. Maure - Juv. 25 S.
 Moja - St. Joan D.
 Cubelles - Espluguenc
 Bellvitge - Vilanova G.
 St. Cugat - Martorell
 Andalucia - La Múnia

Jornada 13/30 (5-12/1-5)
 Júnior - Sitges
 Prat - Cervelló
 Espirall - St. Maure
 Juv. 25 S. - Moja
 St. Joan D. - Cubelles
 Espluguenc - Bellvitge
 Vilanova G. - St. Cugat
 Martorell - Andalucia
 Vallirana - La Múnia

Jornada 14/31 (12-12/8-5)
 Sitges - Vallirana
 Cervelló - Júnior
 St. Maure - Prat
 Moja - Espirall
 Cubelles - Juv. 25 S.
 Bellvitge - St. Joan D.
 St. Cugat - Espluguenc
 Andalucia - Vilanova G.
 La Múnia - Martorell

Jornada 15/32 (19-12/15-5)
 Sitges - Cervelló
 Júnior - St. Maure
 Prat - Moja
 Espirall - Cubelles
 Juv. 25 S. - Bellvitge
 St. Joan D. - St. Cugat
 Espluguenc - Andalucia
 Vilanova G. - La Múnia
 Vallirana - Martorell

Jornada 16/33 (9-1/22-5)
 Vallirana - Cervelló
 St. Maure - Sitges
 Moja - Júnior
 Cubelles - Prat
 Bellvitge - Espirall
 St. Cugat - Juv. 25 S.
 Andalucia - St. Joan D.
 La Múnia - Espluguenc
 Martorell - Vilanova G.

Jornada 17/34 (16-1/29-5)
 Cervelló - St. Maure
 Sitges - Moja
 Júnior - Cubelles
 Prat - Bellvitge
 Espirall - St. Cugat
 Juv. 25 S. - Andalucia
 St. Joan D. - La Múnia
 Espluguenc - Martorell
 Vilanova G. - Vallirana

Un total de 18 equips prendran part en 
la lliga de primera categoria territorial, 
en el grup tercer. Com ha succeït les 
últimes temporades, amb un únic repre-
sentant anoienc, la Unió Esportiva Sant 
Maure de Santa Margarida de Montbui. 
Els mauristes, que torna a entrenar Ber-
nal, debutaran el 12 de setembre al camp 
del Vallirana, i no jugaran oficialment a 
casa fins a la setmana següent, davant el 
Moja, un dels ascendits, procedent del 
grup 12 de la segona territorial. Un altre 
dels nous equips serà el Cubelles, també 
procedent de la segona categoria. 

Candidat a donar bones sorpreses
El St. Maure, que ja ha començat la pre-
temporada, és un dels candidats a inten-
tar assolir alguna de les places d’ascens, 
tot i que, com succeeix en les altres cate-
gories, al final de la temporada 2010-11 
hi haurà una profunda reestructuració 
del futbol territorial. Els mauristes, molt 
irregulars la passada temporada, han 
forjat un equip amb aspiracions, capaç 
de donar moltes alegries als seus afec-
cionats.

Calendari OK Lliga Femenina Temporada 2010-11
Jornada 1/14 (16-10/5-2)
 IGUALADA -  Vigo
 St. Cugat -  Arenys M.
 Girona  - Bigues i R.
 Voltregà  - Biesca Gijón
 - - Noia Freixenet
 Cerdanyola  - Alcorcón
 Sferic Terrassa  -  Vilanova 
  
Jornada 2/15 (23-10/19-2)
 Vigo - Sferic Terrassa
 Arenys M. - IGUALADA
 Bigues i R. - St. Cugat
 Biesca Gijón - Girona
 Noia Freixenet - Voltregà
 Alcorcón - -
 Vilanova - Cerdanyola

Jornada 3/16  (30-10/26-2)
 Vigo - Arenys M.
 IGUALADA - Bigues i R.
 St. Cugat - Biesca Gijón
 Girona - Noia Freixenet
 Voltregà - Alcorcón
 - - Vilanova
 Sferic Terrassa - Cerdanyola
  
Jornada 4/17 (6-11/5-3)
 Arenys M. - Sferic Terrassa
 Bigues i R. - Vigo
 Biesca Gijón - IGUALADA
 Noia Freixenet - St. Cugat
 Alcorcón - Girona
 Vilanova - Voltregà
 Cerdanyola - -

Jornada 5/18 (13-11/12-3)
 Arenys M. - Bigues i R.
 Vigo - Biesca Gijón
 IGUALADA - Noia Freixenet
 St. Cugat - Alcorcón
 Girona - Vilanova
 Voltregà - Cerdanyola
 Sferic Terrassa - -

Jornada 6/19 (20-11/26-3)
 Bigues i R. - Sferic Terrassa
 Biesca Gijón - Arenys M.
 Noia Freixenet - Vigo
 Alcorcón - IGUALADA
 Vilanova - St. Cugat
 Cerdanyola - Girona
 - - Voltregà

Jornada 7/20 (27-11/2-4)
 Bigues i R. - Biesca Gijón
 Arenys M. - Noia Freixenet
 Vigo - Alcorcón
 IGUALADA - Vilanova
 St. Cugat - Cerdanyola
 Girona - -
 Sferic Terrassa - Voltregà

Jornada 8/21 (4-12/16-4)
 Biesca Gijón - Sferic Terrassa
 Noia Freixenet - Bigues i R.
 Alcorcón - Arenys M.
 Vilanova - Vigo
 Cerdanyola - IGUALADA
 - - St. Cugat
 Voltregà - Girona

  Jornada 9/22 (11-12/7-5)
  Biesca Gijón - Noia Freixenet
 Bigues i R. - Alcorcón
 Arenys M. - Vilanova
 Vigo - Cerdanyola
 IGUALADA - -
 St. Cugat - Voltregà
 Sferic Terrassa - Girona

Jornada 10/23 (18-12/14-5)
 Noia Freixenet - Sferic Terrassa
 Alcorcón - Biesca Gijón
 Vilanova - Bigues i R.
 Cerdanyola - Arenys M.
 - - Vigo
 Voltregà - IGUALADA
 Girona - St. Cugat

Jornada 11/24 (8-1/21-5)
 Noia Freixenet - Alcorcón
 Biesca Gijón - Vilanova
 Bigues i R. - Cerdanyola
 Arenys M. - -
 Vigo - Voltregà
 IGUALADA - Girona
 Sferic Terrassa - St. Cugat

Jornada 12/25 (15-1/28-5)
 Sferic Terrassa - Alcorcón
 Vilanova - Noia Freixenet
 Cerdanyola - Biesca Gijón
 - - Bigues i R.
 Voltregà - Arenys M.
 Girona - Vigo
 St. Cugat - IGUALADA

Jornada 13/26 (22-1/4-6)
 Alcorcón - Vilanova
 Noia Freixenet - Cerdanyola
 Biesca Gijón - -
 Bigues i R. - Voltregà
 Arenys M. - Girona
 Vigo - St. Cugat
 IGUALADA - Sferic Terrassa 

El primer equip de l’Igualada HC femení  
haurà encara d’esperar força per comen-
çar la temporada, tenint en compte que 
els propers dies es jugarà el Campionat 
del Món. 

Les igualadines debutaran a casa el 16 
d’octubre en el partit de la primera jor-
nada que les enfrontarà al Vigo. L’OK Lli-
ga d’aquesta temporada s’allargarà fins 
al 4 de juny, després d’haver-se jugat un 
total de 26 jornades. 
El Biesca Gijón és el principal favorit 
per a emportar-se el títol, tot i que no 
s’haurà de perdre de vista altres rivals, 
alguns molt ben reforçats per aquesta 
temporada. La majoria dels equips són 
catalans, a excepció de l’esmentat Gijón, 
el Vigo, i l’Alcorcón de Madrid.



El  fotògraf Josep Balcells posa a prova 
La força dels ulls dels igualadins
Exposició a la Sala Municipal d'Igualada • En ocasió de la Festa Major, el fotòfraf igualadí mostra un conjunt de fotografies 
tractades amb les darreres tecnologies digitals.   

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
El fotògraf igualadí Josep Balcells i Ad-
zet presenta en ocasió de la Festa Major 
d’Igualada una interessant exposició a la 
Sala Municipal que permet comprovar 
les darreres tecnologies digitals. La força 
dels ulls, títol de la mostra, va ser inaugu-
rada dimecres a la tarda per l’alcalde de 
la ciutat, Jordi Aymamí. Una gran quan-
titat de persones van ser-hi presents, a 
les quals es va lliurar una fotografia pa-
noràmica d’Igualada realitzada des de la 
muntanya del Pi, feta amb la conjunció 
digital de 24 fotografies.
Balcells comentava a La Veu que “he 
intentat que siguin els mateixos espec-
tadors els que, amb la força dels ulls, 
valorin aquest treball que he exposat”. 
En l’exposició s’hi poden veure primers 
plans de persones, però també paisatges 
i un recull de fotografies de casaments, 
una de les especialitats professionals de 
Josep Balcells. Es tracta de peces que, 
per sí soles, ja es veu que tenen un alt 
valor artístic, producte d’hores de feina 
no només darrere la càmera, sinò tam-
bé davant l’ordinador. Trobar el color i 
el contrast correcte, i, el més important, 
donar-li vida i personalitat a la fotogra-
fia ha estat la clau per aconseguir una 
oferta peculiar, original, innovadora i 
interessant per a tots els públics.
Envoltat ja des de petit pel món de la fo-
tografia, Balcells ja fa més d’una dècada 
que va descobrir les capacitats de l’art 
digital en fotografia. 
Aquesta és la primera ocasió en què 

L’alcalde d’Igualada, Jordi Aymamí, va assistir, dimecres a la tarda, a l’inauguració de l’exposició, al costat de Josep Balcells i Adzet.

aquest fotògraf exposa en solitari, i el 
seu treball es podrà veure fins al 5 de 
setembre. 

El retoc digital permet 
aconseguir que les foto-
grafies adquireixin un 
nou valor, assolit a base 
de moltes hores de fei-
na davant l’ordinador
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Institucional
Un nou pla preveu reforçar la 
Mostra d'Igualada

Cinema
Angelina Jolie, la nova James Bond 
femenina, estrena de la setmana
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Detall d’algunes de les fotografies que podeu veure a l’exposició.
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El nou pla integral d’arts escèniques i musicals per a tots els 
públics de la Generalitat preveu reforçar la Mostra d’Igualada
REDACCIÓ / LA VEU

La Generalitat ha presentat el Pla inte-
gral d’arts escèniques i musicals per a 
tots els públics. El Pla, que és fruit del 
consens entre el Govern i el sector, abor-
da des de diverses vessants la millora 
general de les condicions de producció, 
exhibició i distribució de les arts escèni-
ques i musicals per a tots els públics a 
Catalunya. Aquest Pla s’afegeix als altres 
plans sectorials que el Govern ha apro-
vat en diversos àmbits culturals: circ, 
dansa, arqueologia, museus i equipa-
ments culturals.
Els objectius del Pla integral d’arts escè-
niques i musicals per a tots els públics 
són millorar l’entorn i dignificar el sector; 
fomentar la producció i el desenvolupa-
ment de projectes; impulsar la distribu-
ció i l’exhibició; impulsar la difusió de 
l’espectacle per a tots els públics; facili-
tar l’accés de les noves companyies pro-
fessionals al mercat, i potenciar la for-
mació contínua.Amb aquesta finalitat, 
el Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació invertirà 17 milions d’eu-
ros en quatre anys als espectacles per a 
tots els públics.

Implicació de tots els agents
El Pla destaca la necessitat d’implicar 
tots els agents del sector de les arts es-
cèniques i musicals per a tots els públics 
(teatre, circ, carrer, dansa i música) per 
aconseguir un ventall qualitatiu i inno-
vador de produccions concebudes, cre-
ades i produïdes per a un públic infantil 
i juvenil.
El document, d’altra banda, també pre-
veu el disseny d’una estratègia pública 
de produccions d’espectacles per a tots 
els públics, que permetrà que els dife-
rents equipaments públics implicats en 
la producció i/o coproducció d’especta-
cles per a tots els públics (Mostra d’Igua-
lada, TNC, SAT, Mercat de les Flors, Liceu, 
Auditori i La Sala) es posin d’acord sobre 
l’estratègia de produccions i/o copro-
duccions a desenvolupar.
El Pla s’ha fet a partir de les aportacions 
de les companyies, les associacions pro-
fessionals, les empreses, les xarxes de 
distribució i les sales exhibidores dedi-
cades exclusivament a l’espectacle per a 
tots els públics.
El Pla té vigència fins a l’any 2018, tot i 
que les circumstàncies canviants exigi-
ran adaptacions i modificacions d’as-
pectes d’aquest.

Millorar l’entorn i dignificar el sector
El Pla preveu que s’acordin amb el sector 
un seguit de requisits professionals que 
seran necessaris per accedir a les sub-
vencions del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, per poder par-
ticipar en el programa Cultura en Gira i 
perquè les xarxes de distribució d’espec-
tacles rebin suport del Departament.
Es facilitarà, incentivarà i cofinançarà el 

La Generalitat continua apostant per la Mostra d’Igualada.

desplaçament d’artistes fora del territori 
català, i es tindran en compte els espec-
tacles per a tots els públics en esdeve-
niments institucionals de projecció de la 
cultura catalana a l’estranger.
El document també preveu que, d’acord 
amb el sector, es pacti un preu mínim 
d’entrada i de catxet a partir del qual 
es vincularan els suports a l’exhibició 
del Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació tant de sales privades 
com d’ajuntaments i de circuits de dis-
tribució.

Fomentar la producció i el desenvolu-
pament de projectes
A més del disseny d’una estratègia pú-
blica de produccions d’espectacles per 
a tots els públics, el Pla també preveu 
incentivar les coproduccions d’espec-
tacles per a tots els públics en els grans 
equipaments nacionals: Teatre Nacional 
de Catalunya, Teatre Lliure, Mercat de les 
Flors, Liceu i L’Auditori. Així mateix, s’im-
pulsarà la coproducció d’espectacles per 
a tots els públics en els centres territori-
als de producció d’arts escèniques.
Es revisarà el sistema d’ajuts a compa-
nyies i produccions d’espectacles per a 
tots els públics: s’aplicaran puntuacions 
específiques per als espectacles per a 
tots els públics, primant especialment el 
rigor en el plantejament artístic i de pro-
ducció i la innovació i es crearà una línia 
d’ajuts per al desenvolupament empre-
sarial de les companyies.
En matèria de producció, el Pla també 
estableix que es treballarà perquè a Bar-
celona hi hagi un espai d’exhibició amb 
condicions de contractació clarament 
favorables per a les companyies d’es-
pectacles per a tots els públics.

Impulsar la distribució i l’exhibició
El document preveu incentivar la pro-
gramació d’espectacles per a tots els 
públics en espais tècnicament preparats 

i establir una xarxa de sales especialit-
zades en programació d’espectacles 
per a tots els públics que desenvolupin 
programes de creació de públics. El Pla 
també preveu dignificar el circuit d’exhi-
bició per a públic escolar, impulsant un 
programa d’actuació específic en aquest 
àmbit.
Quant a la programació, es farà una 
campanya de captació de municipis que 
facin programació estable per donar a 
conèixer els contactes dels programa-
dors o els directors artístics i s’impulsarà 
la programació d’espectacles de carrer a 
través del programa Cultura en Gira.

Potenciar la difusió i la formació
En l’àmbit de la promoció, el Pla esta-

bleix que es dissenyarà una campanya 
publicitària específica per promoure el 
sector i acostar-lo al públic, se sensibilit-
zarà els mitjans de comunicació i la críti-
ca perquè tinguin en compte els espec-
tacles per a tots els públics i s’impulsarà 
la presència d’espectacles per a tots els 
públics en les plataformes d’exhibició 
actuals (Come&See, Temporada Alta, 
Fira Mediterrània, Trapezi, etc.).
El sector de les arts escèniques i musi-
cals per a tots els públics treballarà amb 
el Consell Nacional de la Cultura i les 
Arts, organisme competent en matèria 
de formació continua d’artistes, un se-
guit d’accions vinculades a l’objectiu de 
formar els nous artistes.

Reforçar el paper 
de la Mostra d’Igualada
El Pla preveu reforçar el paper de la Mos-
tra d’Igualada com a punt de trobada de 
programadors (municipals i associatius) 
amb l’oferta de les companyies. A més de 
les funcions actuals, la Mostra  produirà 
i/o coproduirà, com ja es fa en altres fires 
i mercats sectorials, i serà el marc on es 
crearà el premi anual al millor especta-
cle per a tots els públics.
Per tal de fomentar l’accés de noves 
companyies professionals al mercat, la 
Mostra d’Igualada facilitarà la participa-
ció de companyies de nova creació.
Es crearà una mesa de seguiment del 
Pla amb la presència de tots els agents 
públics i privats que tenen influència i 
opinió i actuen en el sector de l’especta-
cle per a tots els públics. Aquesta mesa 
es reunirà semestralment per analitzar 
l’evolució de les accions contemplades 
en el Pla i prendrà les decisions que s’hi 
detallen.
Alhora, es crearà una mesa de treball 
integrada per representants de les dife-
rents unitats del Departament de Cultu-
ra i Mitjans de Comunicació implicades 
en el Pla i representants de l’associació 
Teatre per a Tots els Públics. Aquesta 
mesa de treball analitzarà trimestral-
ment l’evolució de les accions contem-
plades en el Pla i prendrà les decisions 
que es derivin de la seva posada en 
marxa. En funció dels temes de l’ordre 
del dia de cadascuna d’aquests sessions, 
es convidarà els agents implicats que es 
consideri necessari per al correcte de-
senvolupament del pla.

D E  L ’ A N O I A
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S’ha comprat la camisa més cara de 
la tenda i ara la llueix amb satisfacció, 
com si fos un home nou, com si el logo-
tip de marca que li governa tot l’ample 
del seu pit fos l’escut d’algun antic rei 
o la medalla d’algun reconeixement. 
S’ha comprat una casa davant de mar, 
primera línea, i els divendres fa cues a 
l’autopista per poder aprofitar les dar-
reres hores de sol a la platja. Ha viatjat 
per tot el món per poder veure les ai-
gües transparents dels mars del Carib, 
els cangurs d’Austràlia, les girafes de 
l’Àfrica. S’ha comprat un cotxe esportiu 
vermell, un d’edició limitada, i ningú 
s’imagina l’orgull que sent quan el pas-
seja, quan s’asseu a fer una copa de gin 
(el gel sempre se li fon) i mira els via-
nants com comenten el seu automòbil. 
S’ha fet un tractament pel cabell i s’ha 
assegurat, així, no arribar a ser mai calb. 

Sobre la bellesa

DAVID SOLER 

S’ha operat el cul, els músculs del pit, i 
s’ha tret panxa. S’ha fet portar un munt 
de caviar i quan té invitats el treu i en 
presumeix. 
I doncs? Presumeix d’allò que no tot-
hom pot fer, ni d’allò que tothom no 
pot tenir. I doncs? Veu la bellesa en allò 
que no és comú, en les coses que són 
més distants. I doncs? S’equivoca i ho fa 
com ho fa un nen que vol el núvol de 
sucre rosa que ha vist a la sèrie doblada 
de dibuixos animats americana. 
Sovint, l’error en la bellesa és la freqüèn-
cia. No és més bella una posta de sol en 
un mar salvatge que una posta de sol 
rere la nostra casa, sinó que és menys 
habitual. No és poc bella una samarreta 
de propaganda, sinó més comuna. No 
és menys vell un cotxe assequible, sinó 
més corrent. No és menys bell un cos 
estilitzat per doctors i cirurgians, sinó 

menys usual. No és més bell un cangur 
d’Austràlia que un isard, sinó més dis-
tant. No és més bell el caviar que el pa 
amb tomàquet, sinó menys freqüent. 
Cal, doncs, ser conscient i ser viu. No 
és més llest qui viu encegat per l’afany 
de distingir-se, pel desig d’acumular, 
sinó és més inconscient. Per ell, quan la 
bellesa es converteix en rutina, perd el 
seu encant i tot s’omple d’una repetició 
que ja és insalvable. 
I doncs? Redescobreix la bellesa, inter-
canvia l’escala de valors, estima el país, 
i escolta el cor. Allò que realment et fa 
diferent, menys freqüent, no té preu 
de mercat. Si fos així, la sensibilitat, o 
l’amor, o la intel·ligència, o la felicitat, 
estarien del tot esgotats. I doncs? Viu i 
estima.



IRON MAN 2
Estats Units. Acció i fantasia. De Jon Favreau. Amb Robert 
Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Scarlett Johansson 

i Mickey Rourke. Tothom ja sap que el multimilionari Tony Stark és 
Iron Man, el superheroi emmascarat. Sotmès a pressions per part 

del govern, la premsa i l’opinió pública perquè comparteixi la seva 
tecnologia amb l’exèrcit, Iron Man forja noves aliances i s´enfronta 

a noves i poderoses forces. ESTRENA.

ROBIN HOOD
Estats Units. Aventures. De Ridley Scott. Amb Russell Crowe, Cate Blanchett i Vanessa 
Redgrave. La història del magnífic arquer Robin Hood, al servei del rei Ricard d´Anglaterra. 
Robin tornarà a Nottingham, on manen funcionaris corruptes i violents. Allì s’enamora de 
lady Marion, una bella vídua. Amb l’esperança de guanyar-se el cor de la dama, Robin 
reuneix un grup de mercenaris. Assetjaran als representants de la corona, amb el proposit 
de corregir les injustícies. ESTRENA

ORIGEN
Estats Units. Intriga futurista. De Christopher Nolan. Amb Leonardo DiCaprio, Ken 
Watanabe i  Marion Cotillard. Dom Cobb es dedica a entrar en el subconscient dels demés, 
mentre dormen, per robar els seus secrets. Cobb s’ha convertit en un home molt cobejat 
en el món de l’espionatge corporatiu, però també l’ha condemnat a ser un etern fugitiu. 
Ara li proposen introduir una idea en el subconscient d´un home. El seu equip es posa en 
marxa.

SALT
Estats Units. Acció. De Phillip Noyce. Amb Angelina Jolie, Liev Schreiber i Andre Braugher. 
Com a oficial de la CIA, Evelyn Salt va fer un jurament de deure i honor al seu país. La seva 
lleialtat és posada a prova quan un desertor l’acusa de ser una espia russa. Salt es dóna a la 
fuga i es veu obligada a utilitzar totes les seves habilitats i anys d’experiència com a espia 
encoberta per evitar que la capturin. ESTRENA

COMO PERROS Y GATOS
Estats Units. Comèdia amb animals. De Brad Peyton. Continua la guerra entre gats i 
gossos. Kitty Galore, una antiga agent de l’organització de gats espies Miau, ha ideat un 
pla diabòlic no només per derrotar els seus enemics canins, sinó per controlar els seus 
antics companys felins i dominar el món. ESTRENA

LOS MERCENARIOS
Estats Units. Acció. De Sylvester Stallone. Amb Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet 
Li, Dolph Lundgren, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger i Bruce Willis. Un grup de 
mercenaris són contractats per que s’infiltrin en un país sud-americà per tal d’enderrocar 
al seu despietat dictador. Tan aviat com inicien la missió, aquests homes s’adonen que 
les coses no són el que semblen, i es veuen atrapats en una perillosa xarxa d’engany i 
traïció. ***

AIRBENDER. EL ULTIMO GUERRERO
Estats Units. Aventures i fantasia. De M. Night Shyamalan. Amb Noah Ringer, Dev Patel i 
Jackson Rathbone. Aire, Aigua, Terra i Foc són quatre nacions enllaçades pel destí quan la 
Nació del Foc declara una brutal guerra a les altres Nacions. Després d’un segle de lluita, 
no sembla haver esperança que alguna cosa pugui canviar aquest entorn de destrucció. 
Aang, el més recent successor del cicle de l’avatar, serà potser la darrera esperança de 
pau. **

IGUALADA 

KURSAL 1 
SALT (12 anys)
Cada dia, excepte dimecres, a les 18´30, 20´30 i 22´30
Dissabte, diumenge i dilluns també a les 16´30.
Dissabte golfa a la 1.  

KURSAL 2
COMO PERROS Y GATOS (apta)
Cada dia, excepte dimecres, a les 18´00, 20´15 i 22´30
Dissabte, diumenge i dilluns també a les 16´00.
Dissabte golfa a la 1.

KURSAL 3 
LOS MERCENARIOS (16 anys)
Cada dia, excepte dimecres, a les 18´00, 20´15 i 22´30
Dissabte, diumenge i dilluns també a les 16´00.
Dissabte golfa a la 1.

SALÓ ROSA
AIRBENDER, EL ULTIMO GUERRERO (7 anys)
Cada dia, excepte dimecres, a les 18´00.
Dissabte, diumenge i dilluns també a les 16´00. 

SALÓ ROSA 
ORIGEN (12 anys)
Cada dia, excepte dimecres, a les 19 4́5 i 22´30
Dissabte golfa a la 1.
 

SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL 
TANCAT PER VACANCES
PROPERAMENT: Amerrika, Honeymoons i Two Lovers.

SANTA COLOMA DE QUERALT

CINEMA RAVAL
ROBIN HOOD  
Divendres a les 22´30. Dilluns a les 18´00.
IRON MAN 2  
Diumenge  a les 18´00. Dimarts, a les 23´00.
JACUZZI AL PASADO
Dilluns a les 23´00.
THE CLONE WARS (sessió gratuita)
Dimarts a les 18´30.
THE CLONE WARS (a les 18´00) 
i JACUZZI AL PASADO (a les 19´20)
Dimecres, a les 18´00.

YELMO CINES ABRERA 3D

1/ SALT (12 anys) 
Dv.: 16:00/18:15/20:30/22:45
Ds.: 16:00/18:15/20:30/22:45/01:00
Dg.: 12:00/16:00/18:15/20:30/22:45
Dl. a Dj.: 16:00/18:15/20:30/22:45

2/ORIGEN (12 anys)
Dv.: 16:30/19:30/20:40/22:30
Ds.: 16:00/19:00/22:00/01:00
Dg.: 16:30/19:30/20:40/22:30
Dl. a Dj.: 16:30/19:30/20:40/22:30

3/LOS MERCENARIOS (16 anys)
Dv.: 16:30/18:30/20:40/22:45
Ds.: 16:30/18:30/20:40/22:45/01:00
Dg.: 11:45/16:30/18:30/20:40/22:45
Dl. a Dj.: 16:30/18:30/20:40/22:45

4/AIRBENDER 3D (7 anys)
Dv.: 18:10/22:30
Ds.: 18:10/22:30
Dg.: 20:20/22:30
Dl. a Dj.: 20:20/22:30

4/TOY STORY 3D (apta) 
Dv.: 16:00/20:20
Ds.: 16:00/20:20/00:40
Dg.: 16:00/18:10
Dl. a Dj.: 16:00/20:20

5/COMO PERROS Y GATOS (apta)
Dv.: 15:45/17:45/19:45/22:00
Ds.: 15:45/17:45/19:45/22:00/00:00
Dg.: 12:00/15:45/17:45/19:45/22:00
Dl. a Dj.: 15:45/17:45/19:45/22:00

6/CENTURION (16 anys) 
Dv.: 16:15/18:15/20:15/22:15
Ds.: 16:15/18:15/20:15/22:15/00:30
Dg.: 11:45/16:15/18:15/20:15/22:15
Dl. a Dj.: 16:15/18:15/20:15/22:15

7/EL EQUIPO A (apta) 
Dv. a Dj.: 15:50
Dg.: 11:30/15:50

7/NIÑOS GRANDES (apta)
Dv. a Dj: 18:30/20:30/22:30
Ds.: 18:30/20:30/22:30/00:30
Dg.: 18:30/20:30/22:30

8/TOY STORY 3 35mm (apta)
Dv. i Ds.: 16:45/18:45
Dg.: 12:15/22:45
Dl. a Dj.: 22:45

8/KILLERS
Dv..: 20:45/22:45
Ds.: 20:45/22:45/00:45
Dg. a Dj.: 16:45/20:45/22:45
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MATRÍCULA OBERTA
Anglès:nens + 6 anys, joves, adults, empreses.

Tel.: 93 804 45 54
C/ Òdena 26-28, 1r •Igualada  • info@centreangles.com – www.centreangles.com



RAMON ROBERT.-
Com ja se sap, Robin Hood és un 
arquetípic heroi del folklore anglès 
medieval. El seu nom significa “pit-roig 
amb caputxa” i segons la llegenda, era 
un home de gran cor que vivia fora de 
la llei amagat al bosc de Sherwood 
i de Barnsdale, prop de la ciutat de 
Nottingham. Hàbil arquer, defensor dels 
pobres i oprimits, lluitava contra el xèrif 
de Nottingham i el príncep Joan Sense 
Terra. S´han escrit centenars de llibres 
i s´han rodat dotzenes de pel.lícules 
sobre Robin Hood, la més coneguda de 
totes realizada per Hollywood als anys 
40 i tenint a Errol Flynn en el paper de 
l´heroic lladre anglès.
Ara, amb el titol prou evident de Robin 
Hood,  el formidable arquer de Sherwood 
torna a la pantalla cinematografica. 

Per cinquena vegada, l ‘oscaritzat actor 
Russell Crowe es reuneix de nou amb 
el director Ridley Scott, una parella amb 
bona quimica de treball i de probada 
projecció comercial.  Amb un ampli 
pressupost de producció i comptant 
amb la feina d´un guionista de molt 
bona reputació (Brian Helgeland, també 
autor de L.A. Confidential i Green Zone), 
Ridley Scott ha realitzat una pel.lícula 
amb la que vol donar a coneixer Robin 
Hood a les noves generacions. Aixi dons, 
torna la història del llegendari heroi, 
el protagonista de gestes i aventures 
romantiques que han perdurat al llarg 
dels segles en la mitologia popular i han 
estimulat la imaginació d´aquells que 
comparteixen el seu esperit aventurer i 
la seva generositat.
 

Es projecta a Sta. Coloma • Robin Hood

James Bond en femení Estrena a Igualada •  Salt

Russell Crowe fa de Robin Hood

D E  L ’ A N O I A
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Av. Mestre Montaner, 60 (Carretera N-II) 
- Apartat de correus 543

Tel. 93 803 27 50 - 93 803 20 74 - Fax 93 803 39 12
 E-mail:netexol@interbook.net

08700 IGUALADA (Barcelona)

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS
MENÚ CADA DIA

de dilluns a diumenge, de 13:00 a 16:00 h.

11’70€ IVA NO INCLÒS
Cap de setmana i festius, veguda i cafè no incloses

Reserves al telèfon 679 186 630
C. Joan Castells, 22 · 08786 Capellades (BCN) • www.lequilibri.net

RAMON ROBERT.-
Realitzada per Phillip Noyce i amb 
Angelina Jolie de protagonista, Salt 
es una pel.lícula d’acció en principi 
pensada per a Tom Cruise. En principi, 

agent especial no molt llunyada de 
James Bond, i alhora propera de l´agent 
Bourne.
Com a oficial de la CIA, Evelyn Salt va 
fer un jurament de deure i honor al seu 
país. La seva lleialtat és posada a prova 
quan un desertor l’acusa de ser una 
espia russa. Salt es dóna a la fuga i es 
veu obligada a utilitzar totes les seves 
habilitats i experiència com a espia 
encoberta per evitar que la capturin. Els 
esforços de Salt per demostrar la seva 
innocència només serveixen per aixecar 
encara més les sospites sobre els seus 
motius. Mentre continua la caça per 

Nova oferta
Plats del dia

Escollits de la nostre Carta-menú

PLAÇA SANT MIQUEL, 3 IGUALADA
TEL. 93 803 27 44

www.restaurantlesolles.cat 
lesolles@restaurantlesolles.cat

Horari:
de dimecres a diumenge

Diumenge nit tancat
Nova oferta

Plats del dia
Escollits de la nostre Carta-menú

La bona taula  

l´actor es va comprometre a fer la pel.
lícula, pero despres, en veure que el 
personatge central era semblant al del 
personatge central de Misión Imposible, 
s´en va desdir. Va ser llavors quan els 

productors li van propossar al guionista 
Kurt Wimmer cambiar-li el sexe al 
protagonista. I aquí es quan va sorgir 
el paper que finalment ha interpretat 
Angeline Jolie. Ella es Evelyn Salt, una 

descobrir la veritat que s’amaga darrere 
de la seva identitat, Salt tindrà que 
sortejar perills i paranys.
Jolie va passar un temps formatiu abans 
de la filmació per dur a terme una gran 
part de les acrobàcies. De fet, veiem a 
Jolie saltar des d’helicòpters, ficant-se 
en llocs impossibles, llançant granades 
i esquivant trets a tort i a dret.  Ella i les 
escenes d´acció esdevenen fonamentals 
en una pel.lícula que, en el seu genere, 
es de les millors que s´han vist en els 
darrers anys. Estrenada a Estats Units 
el mes de juliol, ara es podrà veure a les 
sales catalanes.



· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges
· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges

Rambla Sant Isidre, 12
Igualada

Tel. comandes i reserves: 
93 803 00 10

Obert de dimarts a dissabte a partir de les 19:00 h.
* Obert migdies exclusivament per a reserves de grups

Terrassa íntima d’estiu!

Ctra. de la Pobla de Claramunt a Carme, Km. 3’700 - 08787 CARME (Anoia)

Te
l. 

67
8 

93
 7

8 
73

C. dels Traginers, 5 · 08700 - IGUALADA 
Tel. 93 805 01 63 

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

· Menú de nits i caps de setmana 
20€ (tot inclòs)

www.museudeltraginer.com

SÍ
SÍ, de dilluns a dissabte
SÍ, sopar concertat per grups,
         reserva prèvia

· IGUALADA nou urbisol
restaurant

CARRETERA  NII, KM.562 - 08719 
CASTELLOLÍ (BCN)

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

 menjador 
amb vistes 
a Castellolí

Cuina 
de mercat

L’Eucaria - Ctra. Bellprat - (davant del pantà de Tous)
08712 Sant Martí de Tous  ·  Tel. 93 809 62 38 - 618 19 42 01

www.eucaria.com

R e s t a u r a n t
L’EUCARIA

Menú diari de dilluns a diumenge i servei a la carta
Especialitat de carn a la brasa i tapes

Paelles - Calçotades- cargols a la llauna als cinc pebres
CASAMENTS, COMUNIONS, BATEJOS I FESTES D’ANIVERSARI

Obert de dilluns a diumenge tot el dia
Fem menús per a grups a preus concertats

AMPLI APARCAMENT VIGILAT 

Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3
La Torre de Claramunt / Capellades
(al costat de la benzinera Evolution) Tel. 93 801 41 66

Pla del Puig s/n - JORBA - Tel. 676 76 85 11

Amanides, entrepans, pizzes... i alguna cosa més.

BAR DE LA
PISCINA DE JORBA

horari d’estiu: cada dia obert,  excepte dilluns nit tancat

Música en viu tots els dijous d'estiu

· OBERT CAPS DE SETMANA I FESTIUS     

Menjaràs molt bé, en sortiràs content

· CELEBRACIONS 
· ENCÀRRECS

Cal Maginet
BRASERIA - RESTAURANT

PLAÇA  DE L’AJUNTAMENT, 11

SOTA LES VOLTES

93 804 54 93

Obert tots
els migdies, divendres i 
dissabtes també a la nit

Cuina catalana • Paella Cargols
Fideuà • Calçots 
Carns a la brasa

“Chuletón” (1kg. Aprox) llosa

Ctra. C.241 - A
Finca Pau m. - 08711 ÒDENA

samunta@hotmail.com

En plena natura
Masia - Restaurant

SAMUNTÀ
Tel. 93 804 15 01

 

HORARI:
De dilluns a dissabte tot el dia
Diumenge obert per a grups

Rambla Sant Ferran, 42
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 06 68

Ctra.Comarcal, 37 - Òdena - Manresa, Km. 72,8 
(a 6 Km d’Igualada)

TEL. 93 804 09 88 - 690 73 10 17

· MENÚ DIARI
de dimarts a divendres

· SERVEI DE CARTA
de dimarts a diumenges

CAL JERONI (antic “Cups”)

Rosinyol

MaiansÒdena
Ctra. comarcal 37

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  -  hotelrobert@terra.es

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies
15 anys al seu servei

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual
Ctra. de Valls, Km 52,5

08719 - STA. MARIA DE MIRALLES

Tel. : 93 808 00 05
         659 997 297

· Servei a la carta · Menú diari · Tapes · Pizzes

Menú de caps de setmana · Menú infantil

· Menú especial per a grups · Especialitats en cuina italiana

FEM MENÚS I PIZZES PER EMPORTAR

DE DILLUNS A DISSABTE obert tot el dia

Tel. per a reserves: 93 806 79 57
Av. Països Catalans, 99-101 (Les Comes) IGUALADA
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NECESSITA
que li portin la comptabilitat 

de la seva empresa?

646 97 94 66
màxima confidencialitat

ES TRASPASSA
RESTAURANT
A CAPELLADES

TEL.
93 801 27 21
605 91 76 84

A Igualada
BAR ANOIA
es traspassa 

per jubilació.
OFERTA ESPECIAL

TRASPÀS NEGOCIABLE
TEL. 697 381 020

D E  L ’ A N O I A

MIREIA, 24 ANYS
Diplomada quiromassatge.

Esportius i tràntrics.
Atenc sola sense presses 

Apartament privat
d’alt standing.

NOMÉS
dilluns, dimarts i divendres

637 092 045

IGUALADA:
ORIENTALES, 

JOVENES Y GUAPAS

24H.
COPA GRATIS

SALIDAS HOTEL Y 
DOMICILIO

658 361 130

MASAJES +  COMP. 
PARTICULAR

www.igualada24h.comC. FLORENCI VALLS

per
anunciar-vos aquí:

93 804 24 51 
publicitat@publianoia.cat

NOU A IGUALADA
 noies orientals
joves i maques

24 HORES i 

COPA GRATIS
tel. 689 514 706
        664 015 558

GHEISAS 
ORIENTALES
EN IGUALADA

3 CHICAS NUEVAS
MASAJE COMPLETO
24 HORAS. COPA GRATIS. 
SALIDAS

C/ TRAVESSIA SANT FERRAN
TEL. 625 99 44 86 
http://barcelona.loquo.com/

 

RELAX

 

www.travestisimaanalia.com

ES TRASPASSA RESTAURANT
DE 400 M2 A CAPELLADES

PREU I LLOGUER ECONÒMIC

679 18 66 30
608 949 966 (JOAN)

GRAN 
OFERTA DE SAL

TIPUS PASTILLA BERISAL DE NAVARRA
6 EUROS/ SAC DE 25 KG

TIPO PASTILLA BERISAL DE NAVARRA.
TIPO ALMENDRA TORREMAR.
TIPO ALMENDRA REGENIA 99% RICA 
EN SODIO. 6’50€/SACO DE 25KG IVA 
INCLUIDO. TRANSPORTE GRATUITO 
ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE 
AGUA Y MANTENIMIENTOS.

608 47 35 76
Horari de 8 a 23h.

FERNANDA BRASILEÑA 

Sóc un bombó 
de 18 anys amb les 

meves amigues Eva i 
Vanesa. T’esperem 

per jugar.
620 16 34 30

Empresa de serveis d'Igualada necessita:

COMPTABLE
Requisits:

comptable amb experiència i
coneixements �scals.

Domini d'informàtica i programes especi�cs.
Responsable i discret.

Sou segons vàlua del candidat

Enviar curriculum amb fotogra�a recent a :
Apartat de correus 395 d'Igualada amb

ref. Comptab.adm o a l'e-mail: 
comptab.adm@gmail.com

TRAVESTI
ANY 
Vilafranca
24 hras
638 471 051



Felicitacions

Feliç Aniversari!
Esperem que les alegries senzilles omplin el teu dia.

Felicitats, SANDRA !
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El dia 12 el ROGER va fer 5 anys!
El seu germanet pares, avis, tiets i cosinets van estar molt contents!

El dia 19, l'Ona fa 3 
anys i el 31 fa anys la 

iaia Maite.
Felicitats! 

de part de TOTS els que us 
estimem.

Felicitats, ONA i MAITE!

Si voleu felicitar un amic, nadó o un familiar només 

cal que porteu una foto,

i un text divertit al carrer del Retir, 40 d'Igualada. 

Felicitats, SERGIO, ANI i MIQUEL!

En Sergio que és el "súper" esportista de la família el 
dia 22 celebra el seu 9è aniversari.
Moltes felicitats de part del teu germà Robert, 
pares, tiets i cosí Carles i avis.

Han canviat una miqueta, pero són l'Ani i en Miquel, el proper dia 22 
celebren 17 anys de casats.

Us desitgem MOLTES FELICITATS!de part dels vostres fills 
Robert i Sergio i tota la família.

Felicitats ROGER!



Avanç del programa de la visita 
del Papa Benet XVI a Barcelona
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Antònia, “la perruquera”
El dia 16 moria Antonia González Ci-
doncha, per a molts Antonia “La Perru-
quera” que havia desenvolupat la seva 
tasca professional prop de cinquanta 
anys al seu establiment del carrer de 
Sant Magí. Les clientes de la perruqueria 
no hi anaven solament per arreglar-se el 
cabell. Allà era un lloc on es podia parlar 
de amb confiança de qualsevol tema. 
L’Antonia era una persona oberta i dis-
creta. Mai una paraula negativa. Sempre 
a punt un consell i la recerca permanent 
per trobar el costat positiu de les coses. 
En mig de les dificultats sempre estava a 
primera fila en la lluita. Per a ella no ha-
vien barreres ni objectius inabastables. 
Tot era possible si s’hi posava l’esforç i 
l’optimisme necessari. Era una treballa-
dora incansable i dotada d’una vitalitat 
que sols la malaltia i l’edat van ser capa-
ces de mitigar. 
Fa deu anys va quedar vídua d’Antoni 
Prat Sallés amb qui havia format una 
parella exemplar que els seus fills Pere 
i Paquita van prendre com model. En 

els darrers anys va suportar una llarga 
malaltia, però sempre va agrair amb un 
somriure les atencions de les seves cui-
dadores que se l’estimaven com tots els 
de la família. Els qui vàrem tenir la sort 
de conèixer-la segur que en guarden un 
record inesborrable. Descansi en pau. 

Els nostres Sants patrons

El Papa Benet XVI arribarà a Barcelona 
provinent de Santiago de Compostel-
la dissabte, 6 de novembre. L’endemà 
dedicarà l’església i l’altar de la Sagrada 
Família, i resarà l’Àngelus a la façana del 
Naixement.
Després de dinar a l’Arquebisbat amb 
l’episcopat, el Sant Pare visitarà l’Institut 
Nen Déu, una obra beneficosocial de les 
Germanes Fanciscanes dels Sagrats Cors 
dedicada a l’assistència de joves amb 
síndrome de Down i altres discapacitats. 
Tot seguit, Benet XVI tornarà a Roma.
 
Programa detallat 
(pendent de confirmació oficial)
Dissabte, 6 de novembre
21:00 Arribada del Papa a l’aeroport d’El 
Prat, procedent de Santiago.

21:45 Arribada a l’Arquebisbat, on el 
Papa passarà la nit.
Diumenge, 7 de novembre
09:15 Trasllat en papamòbil al temple de 
la Sagrada Família.
10:00 Santa Missa. A l’inici de la Missa, 
el Cardenal Arquebisbe de Barcelona 
pronunciarà unes paraules de salutació 
al Sant Pare.
12:00 Res de l’Àngelus a la façana del 
Naixement, del temple de la Sagrada 
Família.
13:00 Dinar a l’Arquebisbat amb l’episco-
pat i el seguici papal.
17:15 Visita a l’Institut Nen Déu.
18:30 Cerimònia de comiat oficial a l’ae-
roport d’El Prat.
19:15 Sortida cap a Roma.
20:55 Arribada a l’aeroport de Roma.

S’ha fet un primer enviament de 100.000 
euros per als afectats per les greus inun-
dacions al sud del Punjab, Pakistan, que 
van començar a finals de juliol, causant 
destrucció, desplaçament de la població 
i danys en les infraestructures. Segons 
el balanç fins a ara, hi ha almenys 1.500 
víctimes mortals i més de 3 milions 
d’afectats.
Davant d’aquesta situació, Càritas Pakis-
tan està socorrent les víctimes amb ali-
ments, aigua, i kits d’higiene i de salut. 
A més d’aquesta ajuda immediata, les 
altres Càritas que ja operen al país (Càri-
tas Estats Units, Irlanda i Holanda) estan 
elaborant el pla per respondre a l’emer-
gència. Els esforços es concentren en 

traslladar ajuda a les àrees accessibles al 
més ràpid possible i arribar a àrees que 
fins ara han estat incomunicades per tal 
de poder avaluar la situació.
A part de les dificultats que presenten 
les inundacions, algunes comunitats su-
posen un desafiament encara major, ja 
que es troben en àrees muntanyenques 
i aïllades, amb mala infraestructura i un 
alt nivell de pobresa.
Fins ara, Càritas ja ha distribuït kits a cen-
tenars de persones a Baluchistán. Durant 
la següent setmana, es distribuiran més 
de 1.500 habitatges i kits d’higiene a les 
famílies que s’han quedat sense llar a les 
àrees de Swat, Shangla i Kohistan. 

Càritas destina 100.000 euros a 
les víctimes de Pakistan

A l’estiu la majoria dels nostres pobles 
i ciutats celebren la seva festa major. 
Donada la nostra tradició cristiana, en 
la major part d’aquests, la diada princi-
pal de festa és sempre la del sant o de la 
santa patrona de la població. A la nostra 
diòcesi són moltes les advocacions dels 
sant patrons: Maria en els diversos mis-
teris i advocacions, els sants apòstols, els 
màrtirs i confessors de la fe cristiana.
En el Pla Diocesà de Pastoral vigent, 
que porta per títol Sigueu sants, i dins 
el tema propi d’aquest curs, la santedat 
sota el lema: Sigueu, Senyor, vós mateix 
la meva santedat, i en l’apartat de les 
accions concretes, trobem: «Promoure 
la devoció als titulars de les parròqui-
es, patrons del pobles i de les ciutats, i 
al patró personal». I per això mateix és 
bo que reflexionem sobre què significa 
tenir un patró d’una població i què ens 
implica a les persones que el tenim.
El sant o santa patró d’una població no 
és solament un mer pretext per a cele-
brar festes. És bo que fem festa. És bo 
que reposem del treball quotidià. És 
convenient que el descans es perllongui 
uns quants dies per a trencar la mono-
tonia. És molt bo que les persones que 
formem una comunitat, com és un po-
ble o una ciutat, tinguem uns dies en 
què els llocs de festa siguin també els 
llocs d’encontre. En una paraula, Déu vol 
la festa per als homes, perquè l’home 

no ha estat creat solament per al treball, 
sinó que Déu l’ha volgut com el qui és 
el «lloctinent» de Déu en la creació, de 
la qual ha de treure la sustentació i de la 
qual ha de gaudir fent-ne un ús adequat. 
Déu vol que siguem feliços, trobant la 
font de la felicitat en ell mateix, amor 
generós, donant-nos als altres genero-
sament. 
Ens diu el Concili Vaticà II: «L’home, l’úni-
ca criatura d’aquest món que Déu ha 
volgut per ella mateixa, només es pot 
trobar ella mateixa en plenitud donant-
se sincerament» (GS, 24).
Per això mateix, els patrons de les nos-
tres poblacions i de les nostres festes 
ens fan present aquest aspecte trans-
cendent de la nostra vida. Els sants ens 
ajuden a mirar una mica més enllà del 

que la vida ens va portant en la quotidi-
anitat. Els sants són models d’humanitat 
vertadera i de solidaritat fraterna i ens 
fan presents, tant aquells valors que es-
tan de moda, com aquells dels quals no 
es parla. En la vida del sant patró es ma-
nifesta la força renovadora del misteri 
pasqual que ens fa homes nous en Crist, 
cridats a viure en l’autenticitat de la san-
tedat. Els sants patrons són intercessors 
propis per a aquells que els recordem 
i els honorem. És molt propi tenir-los 
com a protectors nostres. No oblidem 
que nosaltres creiem en la comunió dels 
sants, que significa també que els sants, 
germans nostres, són sol·lícits de nosal-
tres i ens ajuden amb la seva intercessió 
davant del Pare.
Romà Casanova, bisbe de Vic

Antònia Gonzàlez Cidoncha
Vídua d’Antoni Prat i Sallés

Ha mort el dia 16 d’agost del 2010 a l’edat de 87 anys havent rebut els Sants Sagraments
 i la Benedicció Apostòlica.

Els seus fills: Pere, Maria Jorba i Paquita (     ). Néts: Toni, Pia, Joan i Pilar. 
Besnéts: Jan, Mar, Nel, germanes i tota la família no t’oblidarem mai.

Igualada, agost de 2010

Marina Gabriel Mas
(28-08-08   /   20-08-10)

Els que t’hem estimat, no t’oblidarem.

Aquest diumenge, 22 d’agost, se celebrarà una missa en record seu a les 7 del vespre a la parròquia de la 
Soledat d’Igualada.

Igualada, agost de 2010

2n. Aniversari de



PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

· PSICOLOGÍA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA  · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA

ANÀLISIS CLÍNIQUES

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DERMATOLOGIA

ODONTOLOGIA

ORTOPÈDIA

APARELL DIGESTIU

LABORATORI D'ANÀLISIS
CLÍNIQUES LA CREU

FARMÀCIA LA CREU 1890
J.M. Godó i Soler

· Atenció farmacèutica-Homeopatia
· Fórmules magistrals-Dietètica
· Pressió arterial-Flors de Bach
· Plantes medicinals-Ortopèdia

Plaça de la Creu, 7
Tel. 93 803 14 88

IGUALADA

LABORATORI D'ANÀLISIS 
DR.  ECHEVARNE

· Anàlisis clíniques, industrials, 
sotmeses a control internacional de 

qualitat. Laboratori a Igualada:
Plaça de cal font, 2

Tel. 93 804 34 54 / Fax  93 804 93 77
Atenció privada i amb les principals 

entitats mèdiques
Horaris:  Dill - Div: 7:30h --- 14h

Dissabte: 8:00h --- 13h
TARDES TANCAT     

aqualatamèdics
consultoris

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95 

IGUALADA

DR. JORDI GRAELLS i 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgica 
i venereologia · Criocirurgia 

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.   
           Hores convingudes. 

Rambla Nova 39, 1r 
IGUALADA

Tels. 93 805 39 33 (consultori) 
         93 290 68 67 (permanent)

Pg. Verdaguer, 55, local 7-8 · IGUALADA  

Tel.  93 805 36 26

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

C. Antonio Machado, 21
Tel. 93 805 37 92

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, 
faixes ortopèdiques, etc...

 
C. Bèlgica, 2, 

local 6
Tel. 93 805 50 76

 IGUALADA 

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

 Av. Andorra, 8 ·  IGUALADA 
Tel. 93 804 24 27

vives.singla@cofb.net

OTORINOLARINGOLOGIA

DRA. LÍDIA RAMOS i MIQUEL

Estudis d’audició:
· Audiometria · Impedanciametria  

· Acumetries
Tècnica Endoscòpica:

· Orella · Nas · Rinofaringe
· Laringe

Visites a hores concertades: 
C. Sant Martí de Tous, 37,1r,1a

Tels.: 93 804 25 91 - 617 32 39 89 
08700 · IGUALADA

MARTA SANDOVAL PUIG

·Trastorns del son i roncopatia
·Sorderes i alteracions de la veu

· Adults i nens.
· Mútues concertades.

Visites a hores convingudes: 
POLICLÍNICA IGUALADA

Ctra. Manresa, 59, planta baixa
IGUALADA

Tel. 93 804 37 48

            CENTRE DE PSICOLOGIA 
             CLÍNICA i PSICOTERÀPIA

              ALBERT CUBÍ I MESTRES

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

Tels: 629 16 56 67 - 93 803 25 90   
93 805 51 74

CENTRE DE 
PSICOLOGIA

• Psicologia adults     • Psicoteràpia
• Psicologia infantil    • Logopèdia
• Reeducació             • Foniatria

Passeig Verdaguer, 118, 2n,1a 
(antic Centre Anoienc)

Tel. 93 804 22 99
08700 IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES 
Psicòloga

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

Diagnòstic i tractament dels trastorns 
de la personalitat, i de l'estat d'ànim.  

C. Garcia Fossas, 2, 2n,1a 
(cantonada Rambla / Pl. Creu)

Tel. 93 805 35 72
Hores convingudes
Igualada i Barcelona

Psicologia Infantil i Juvenil: Trastorns del 
comportament, Adaptatius, de l’aprenentatge, 
de la son i de l’eliminació, TDAH,  Pors, Tics, 
Depressió.  Psicologia d’Adults: Ansietat, 

Depressió, Estrès, Fòbies, Autoestima, 
Inseguretat, Habilitats Socials, Tècniques de 

Relaxació, Teràpia de Parella i Familiar, 
Addiccions, Tabaquisme.

C. Aurora, 64-66 (Plaça de Cal Font) 
IGUALADA · Tel. 93 803 49 14  

www.institutpehuen.es

SALVADOR SIBINA 
Psicòleg

• Diplomat d’Estudis Superiors 
• Màster en Psicologia Clínica
• Tractament Cognitiu Conductual

Visites a hores concertades a:

C. Sant Martí de Tous, 37,1r, 1a 
08700 IGUALADA 
Tels.: 93 804 25 91
          607 97 98 93  

TERÀPIES NATURALS

aqualatamèdics
consultoris

C. Indústria, 1
 IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

- Neuropsicologia infantil.
- Logopèdia.
- Trastorns de la parla i la     
lectoescriptura.
- Reeducació de la veu i quequeig.
- Medicina i Psicologia.
- Psicologia.
- Diagnòstic, psicoteràpia i tractament 
  psicològic. 
- Nens i adults.

CENTRE DE PSICOTERÀPIA I MEDICINA DR. AGUSTÍ GUILERA
METGE PSICOANALISTA · MÉS DE 20 ANYS D’EXPERIÈNCIA 

    • Depressió, angoixa, ansietat, insomni, pors, fòbia, estrès...
    • Problemes de relació social, laboral, de parella i familiar.
    • Problemes en la infància i dificultats en l’adolescència.
    • Trastorns alimentaris, sexuals i somatitzacions (dolors, fatiga crònica...)
    • Assessorament i orientació psicològica.

C. Joan Maragall, 27 C, 3r. 2a. - IGUALADA
(davant parc Estació Vella)

Hores a convenir: Tel. 93 454 26 56 - 652 96 19 21

Gabinet

Míriam Codina: Pedagoga
Lidia Calvache: Psicòloga

Maria Valls: Psicòloga
Dr. F. Marsal: Metge Psiquiatre

Sara Torelló: Pedagoga i Logopeda

CLÍNICA DENTAL 
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria, 

Implantaments

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

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
SANT AGUSTÍ

Ofereix tots els serveis 
odontològics

C. Sant Agustí, 29-31, 3r, 3a
Tel. 93 803 06 10

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES i 

DR. JOSEP Ma USTRELL 

Passeig Verdaguer,107,1r
IGUALADA

TEL: 93 804 21 11

Totes les especialitats en hores 
convingudes

PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

Més de 10 anys al seu servei

• Higienes personal.
• Acompanyaments.
• Control de medicació.
• Nits a domicili i hospital.
• Atenció a la llar.

Tel. 93 804 10 94C. Aurora, 48 - Igualada 
Mòbil: 646 490 885

atenciofamiliar@terra.es

ISABEL MIQUEL RODRÍGUEZ 
Artteràpia i psicoteràpia

Psicoteràpia a través de l’art
•Dificultats personals, social i educatives.
•Trastorns comportament
•Conflictes en infància i adolescència 

Tel. 626 12 69 84

DIVENDRES
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CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
Maria Dolors Capellades es una 
psicòloga d’Igualada amb dil.
latada experiència. Per les seves 
mans hi passen persones amb 
conflictes i en surten persones 
equilibrades. En els temps que 
corren, tenir equilibri és molt 
important per mantenir el rumb.
Que és un psicòleg?
És el professional que cuida de 
tots els processos mentals, pato-
lògics o no.
A vegades la consulta és per eli-
minar un problema que el blo-
queja i d’altres per assolir un 
equilibri que no es té.
L’estrés genera desgavell?
El transtorn pot aparèixer qual-
sevol dia per una cirsunstància 
interna o externa. La persona 
que té una història de bloquejos i 
ansietat, és més propensa a tenir 
problemes en situacions d’estrés. 
En canvi aquells que tenen el cap 
ben amoblat, sempre ho tenen 
més fàcil per sortir-se’n.
Al llarg de la vida passem moltes 
coses que ens posen en dificul-
tats. Si tenim el cap ple de recur-
sos ho afrontarem millor que si el 
tenim buit.
Em fa pensar en la figura de la 
mare de família que sempre dóna 
i arriba un moment que està com-
pletament buida i cau en depres-
sió.
La dona no és més feble sinò que 
té més matissos sentimentals. La 

dona no té les emocions resumides 
com aparenten els homes, sinó que 
en té mes. 
Els pacients li arriben massa tard?
No. Venen quan han de venir. L’és-
ser humà sempre creu que podrà 
controlar la situació. Si ve molt 
haviat li és mes fàcil superar el 
problema, però si ha tardat, vol dir 
que es tracta d’una persona lluita-
dora que creu en ella mateixa.
Existeixen les crisis dels 40, dels 
50 o per divorcis?
Tenim  un cicle evolutiu i ha 
moments en que és més fàcil 
entrar en crisi: l’adolescència, els 
quaranta... ara comença a variar 
perque la gent es casa més tard.
Arriba una edat en que la persona 
veu que té molt passat i ja no té 
tant futur, i comença a pensar.
Hi ha gent que fa canvis impor-
tants però hi ha gent que simple-
ment ho passa.
Hi ha molt arsenal quimic?
Els medicaments són per ajudar a 
la persona a descansar o a sortir 
de l’ansietat. Però després cal que 
trobi els mecanismes mentals per 
a superar la seva situació. No hi ha 
una medicina per a cada transtorn. 
Has entrat en depressió perque has 
vist el món d’una determinada 
manera. Quan atures la medica-
ció si no hi ha canvi d’esquema de 
vida la tornaràs a veure igual.
Feu teràpia de parella? 
Amb les dues persones juntes no. 
En fem atenent a cadascun dels 

membres de la parella per separat. 
La major part de les vegades que 
una persona té un problema rela-
cional, primer el té amb si mateix. 
Si no l’arregla ho tindrà dificil amb 
fer-ho amb la parella.
Quins son els aspectes que més 
desgavell ens generen? el sexe, 
l’economia, el treball....?
Exteriorment el món competitiu 
que vivim genera molta insegure-
tat. Des l’interior neix el conflicte 
que fa que ens agradem poc a 
nosaltres mateixos.
Són aspectes diferents l’intern i 
l’extern. Mentre hi ha qui té pro-
blemes per les coses que venen de 
fora, hi ha qui es jutja a sí mateix i 
no s’agrada. Hauriem d’aprendre a 
agradar-nos.

Hi ha un poble petit i disseminat a 
l’Anoia que després de l’apagada 
analògica encara no ha aconseguit 
que li posin repetidor de TDT. Aixó 
els impedeix disposar d’internet i els 
encareix molt  les comunicacions, 
especialment  en les empreses que 
pel seu volum han de buscar altern-
tives.
L’ajuntament està disposat a anti-
cipar l’inversió dels aparells, i fins hi 
tot cedeix tres terrenys amb submi-
nistament electric os on instal·lar els 
equips. La unica cosa que demana es 
que després, ni que siguin dintre de 
dos anys, la Generalitat els retorni 
l’inversió.
El Departament corresponent, dirigit 
per ERC, s’hi nega en rodó. Ni vol fer 
l’inversió, ni garanteix a l’ajuntament 
el retorn posterior dels diners inver-
tits. 
De fet el director general de l’ens que 
té les competencies - que no ha vol-
gut entrevistar-se amb l’alcalde ni ha 
volgut visitar el municipi - declarava 
“sotto voce” que “si tinguessim l’al-
caldía ho posariem immediatament, 
però mentre hi hagi alcalde de CiU 
no la posarem, perquè no els hi toca”
Ja es veu que molts serveis no estan 
lligats als impostos que es paguen i 
als drets dels ciutadans, sinó a l’ami-
guisme i sectarisme de la política. I 
és que hi ha que només pensen com 
poder tenir uns vots  de més.

Tenir al costat una parella que et 
faci costat ajuda? 
Sí. Ajuda molt, però la persona que 
millor t’ajudarà ets tu mateix. Si 
tens algú al costat que et provoca 
la reflexió que et treu el millor de 
tu mateix i t’ho ensenya, t’ajuda 
molt. No és tant el consell que et 
pugui donar, com fer-te reflexionar 
sobre tu mateix. Les persones han 
de saber que les sol·lucions són al 
seu interior. Una bona parella és la 
que t’ajuda a treure tot el bo que 
tens.
Si vius amb una persona que no 
t’aporta res, o no t’escolta, no ser-
veix per a res.
La crisi us porta més clients? 
A nosaltres no. A la sanitat pública 
a buscar medicaments sí. Hi ha 
molta ansietat que està molt fàcil-
ment medicada.
Quanta estona passeu amb els paci-
ents? 
Una hora en cada sessió.
Que pot fer la psicologia per a l’es-
ser humà? 
Resumint, resumint, diria que fer 
que les persones s’agradin. Que vis-
quin bé amb si mateixos.

Maria Dolors Capellades DIVENDRES
20 d’agost de 2010
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Quatre
paraules amb ...

D E  L ’ A N O I A

gres
ceràmica

bany
bricocuina

  Un nou concepte a l’Anoia!!!
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