
La Gran Festa del Vi obrirà demà tota una intensa setmana comercial.    Pàgina 14

DETINGUT UN AVI DE 68 ANYS A IGUALADA PER UNA DENÚNCIA D’ABUSOS  Pàgina 8

Divendres, 4 de novembre de 2016 - 34è any - Núm. 1781 - 1,5 € - Publicacions Anoia, S.L

www.veuanoia.cat D E   L’A N O I A
LA VEU

Tomàs Pardo Caro, sortint del jutjat de Rubí dimecres al migdia, abans de tornar a la presó. Foto: EFE.    Pàgina 8

Vilanova 
i Montbui 
congelen els 
impostos

Deu anys de 
l’assassinat 
de Francina 
Castelltort

Ara fa 10 anys del crim de 
Francina Castelltort, l’exre-
gidora de l’Ajuntament 
d’Igualada que va aparèi-
xer morta en una casa de 
la seva propietat al carrer 
Òdena. Un jurat popular va 
declarar “no culpable” l’únic 
acusat del crim, un paleta de 
Montbui. Ara, la família de-
mana reobrir el cas. 
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Avui, 
Músiques de 
Butxaca a 
l’Ateneu   Pàgina 52

Clam a tot el país contra 
el violador “d’Igualada”

Tomàs Pardo Caro, el vi-
olador que va segrestar, 
violar i quasi matar una 
dona de 52 anys després 
d’abordar-la al carrer de la 
Caritat d’Igualada,  va ve-
nir dues vegades més a la 
ciutat, el juliol i el setem-
bre, per passar-hi el cap de 
setmana. 
La seva mare, un nebot 
i una germana viuen de 
lloguer a la ciutat, on van 
arribar en deixar el seu 
anterior domicili al Baix 
Llobregat. El cas ha tras-
balsat Igualada aquesta 
setmana, i el debat sobre 
la llibertat d’aquest sàdic 
violador és motiu de de-
bat a tot el país.
D’altra banda, s’ha detin-
gut a Igualada un avi de 
68 anys d’edat acusat d’in-
tentar abusar d’un nen.   Pàgines 19-20

Intensa 
setmana 
amb la 
Festa del 
Vi, l’Slow 
Shopping 
i el Rec.0
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Tomàs Pardo va venir en dues 
ocasions més a Igualada aquest any

La víctima va ser segrestada quan 
sortia de casa, al carrer Caritat


