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La bona marxa de la Terminal 
Corporativa de l’aeroport de 
Barcelona, amb una milionà-
ria inversió per part d’Aena, 
allunya cada vegada més la 
possibilitat de recuperar el 
projecte d’aeroport corpora-
tiu d’Igualada-Òdena. Ni la 
Generalitat ho té previst, ni 
els usuaris ho volen.   Pàgina 16 

La UdL farà a 
Igualada estudis 
inèdits a Espanya 

L’aeroport 
corporatiu 
d’Igualada, 
molt lluny

Els primers dies de Festa Ma-
jor a Igualada s’han viscut 
amb moltíssima participació 
als carrers i places. Els actes 
culturals i els de la Coll@nada 
han estat els més nombrosos, 
a l’espera del gruix més im-
portant d’activitats, aquest cap 
de setmana. També hi ha racó 
per la polèmica, que ha tingut  
com a protagonista les darre-
res decisions de la Festhi en 
relació a la Processó del Sant 
i el Passacalle .  Pàgines 12 a 14, i 40

La Festa Major 
s’estrena amb 
molta gent al 
carrer... i amb 
polèmica

  Pàgina 19

A la presó 
tres detinguts 
per robar en 
cases a Piera i 
Masquefa   Pàgina 22

líders a l’Anoia

  Pàgina 15

Els Gegants de la Ciutat, ballant a la plaça de l’Ajuntament, dimecres al vespre. / JOAN GUASCH

Arriba la 
Setmana de 
l’Esport i la 
Joventut a 
Òdena

Revista gratuïta 
de La Festa Major d’Igualada

La revista 
Premium de la 
Festa Major D
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