
El futur nou espai residencial de Cal Font: 57 pisos i un supermercat connectat al pàrquing.
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La Generalitat inicia el desplegament de l’Hisenda Catalana. Aquí tindrem només “punt d’informació”.    Pàgines 7-8

5è Mercat de 
Lletres al Museu 
de la Pell

Festa Major 
d’Orpí

  Pàgina 19

L’Anoia NO tindrà oficina de 
l’Agència Tributària Catalana
 Manresa, Vic 

o Vilafranca 
tindran una 
oficina integral: 
Igualada no

 El secretari 
d’Hisenda diu 
que “mai ningú 
de l’Ajuntament 
d’Igualada ens 
ha dit res”

 L’alcalde 
Marc Castells, 
indignat, diu 
que la decisió és 
intolerable

 A més, Interior 
preveu que 
els Mossos 
de Trànsit 
abandonin la seu 
d’Igualada

Més pisos i un gran súper 
a Cal Font d’Igualada
El solar de Cal Font té els dies 
comptats. Després de 10 anys 
anant d’una propietat a l’altra, 
i de mil i un projectes refets, el 
darrer tros de terra on hi havia 
la fàbrica de Cal Font acabarà 
convertint-se en un edifici de 
pisos. Res de centre cultural, 
ni d’hotel, ni de centre cívic, 
com s’havia arribat a dir. Pisos 
i baixos comercials, curt i ras. 
En total, hi haurà 57 pisos on 
abans hi havia terreny muni-
cipal i públic. També hi hau-
rà un supermercat Consum 
connectat per un túnel amb el 
pàrquing soterrat.  Pàgina 9
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L’IHC inicia 
la OK Lliga

  Pàgina 49

CENTRE VISIÓ GRUP

· PIERA C/Piereta, 44 
  Tel. 93 776 07 02     

· IGUALADA C/de la Virtut, local 12  
  Tel. 93 805 13 46

   
·VILANOVA DEL C. C/ Montserrat, 4  

 Tel. 93 806 22 29

· MASQUEFA C/Major, 10
Tel. 93 772 59 77  

Promoció vàlida per graduacions compreses en el rang d'estocatge dels proveïdors Vistasoft. Són lents monofocals bàsiques, orgàniques 1.5 blanques. Muntures de la col·lecció especial per la promoció, de les marques 
 exclusives d' Opticalia: Pepe Jeans, Trendi, Pull and Bear, Amichi , Devota & Lomba, Custo , i David Delfinromoció vàlida des del 31/08/2016 fins el 31/12/2016. Les lents de les ulleres han de tenir la mateixa graduació 


