
 Política
Eusebi Alonso, president 
d’ICV a l’Anoia, diu que 
l’Entesa per Igualada és 
“un instrument” P  31

 Esports
Igualada acull demà 
dissabte la Festa del 
Futbol Català al recinte 
de les Comes

 Cultura
La soprano i artista 
Arianna Savall presenta 
a Igualada el seu 
nou treball
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  Taxis Igualada, 
Partner Solutions.biz, 
Esteve Aguilera SA, Trire SL, 
Gremi d’Hostaleria i 
Turisme de l’Anoia, Gràfiques 
Lamolla, i Plasfi, van ser les 
empreses reconegudes en el 
Sopar UEA

P  03

La UEA va 
premiar, ahir a la 
nit, les empreses 
més destacades 
del 2010

Economia

P  26

286 milions de watts •  El govern aprova les Zones de 
Desenvolupament Prioritari per a l'energia eòlica del país

De moment, sis parcs • Des del mes de gener ja funcionen 
sis parcs a la comarca, concentrats a l'Alta Anoia

Llum verda del govern per a 
omplir l'Anoia de parcs eòlics

•• El president de la UEA, Ramon Felip, en el moment d'obrir l'acte, ahir al vespre a la seu d'Abacus. Foto: Jordi Puiggròs.
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  La seu de la nova planta 
d'Abacus, a Vilanova del Camí, 
va acollir la festa de la patronal 
anoienca, com a mostra de 
reconeixement i reivindicació 
de què la logística pot ser 
també un sector amb futur a la 
comarca

OBTENCIÓ TPC I TPM

FORMACIÓ IMPLANTACIÓ LOPD (tots els sectors)

Targeta Professional de la Construcció i del Metall

Formació primer i segons cicle

Formació per especialitats

C. Lleida, 63 
Pol. Ind. Pla de la Masia
08711 Òdena (Barcelona)
Tel.: 93 804 51 64 - Fax: 93 804 81 21
e-mail: info@gestiopatrimonial.com
web: www.gestiopatrimonial.com

Fàcil aparcament

FONDO
SOCIAL
EUROPEO
el FSE invierte en tu futuro



 Les inversions públi-
ques han d’arribar a un  
territori que dóna molts 
serveis a l’àrea metro-
politana de Barcelona

Ahir dijous, l’Anoia celebrava la Nit de 
l’Emprenedor amb el mateix format de 
les darreres convocatòries, on la troba-
da del món econòmic es fa en un àmbit 
on la formació, l’intercanvi d’idees i el 
reconeixement a les bones propostes 
empresarials i gremials, tenen tot el seu 
protagonisme.
La convocatòria de la Unió Empresarial 
té el suport de la Cambra de Comerç, 
dels gremis, dels sindicats i també dels 
ajuntaments, del Consell Comarcal de 
l’Anoia i de l’administració catalana. Té 
però i per damunt de tot, el suport de 
l’economia real de la comarca, és a dir 
de les empreses i els emprenedors ano-
iencs.
Aquest any la festa s’ha celebrat a l’in-
terior del magatzem logístic d’Abacus, 
una de les darreres grans inversions 
que s’han fet a la comarca, precisament 
gràcies a la col·laboració de tothom. Co-
mençant per l’ajuntament de Vilanova 
del Camí que ha sabut buscar inversions 
per al seu recent estrenat sòl industrial.
Que una empresa cooperativa que, com 
qui diu, acaba d’aterrar a l’Anoia, cedeixi 
les seves instal·lacions per a una festa de 
caràcter comarcal i d’aquestes dimensi-
ons, indica molt a les clares, la voluntat 
de la Unió Empresarial d’obrir-se al con-
junt de les empreses anoienques i que 
el seu missatge arriba nítid a tot arreu.
Aquesta imatge d’unitat al voltant del 
desenvolupament econòmic que des de 
fa temps està donant la comarca, hauria 

de tenir un millor reflex en la marxa eco-
nòmica i en el procés de pèrdua de llocs 
de treball que estem patint.
Podríem dir que, per part dels empre-
saris i emprenedors de l’Anoia, les coses 
s’estan fent bé, però això no és suficient 
perquè no hi podem incloure totes les 
administracions públiques.
La Generalitat, a través d’algun dels 
seus organismes, ha tingut entretinguts 
diversos projectes de sòl industrial de 
l’Anoia, en un moment de bonança en 
que hi havia demanda. També ha retar-
dat “sine die” algunes inversions i infra-
estructures viàries que s’estan revelant 
imprescindibles per a la competitivitat 
futura de l’Anoia.

 Estudiar l’evolució de 
cadascuna d’aquestes 
empreses és com fer 
una clase magistral 
d’economia 
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Editorial Sobrietat i empresa 
retallada pressupostària es pot quedar 
molt de temps als limbes legals.
Estem d’acord amb les reivindicacions 
que Ramon Felip, president de UEA, 
manifesta cada vegada que té al davant 
una alta -o mitja- autoritat política o em-
presarial. Les inversions públiques han 
d’arribar a un territori que dóna molts 
serveis a l’àrea metropolitana de Bar-

celona i que, per proximitat geogràfica, 
pateix algun dels problemes de massifi-
cació i contaminació ambiental, però en 
canvi no està rebent -exceptuant algun 
dels municipis més propers a l’àrea me-

tropolitana- cap dels beneficis inherents 
a tota àrea altament desenvolupada.

Uns premis ben merescuts
Durant la festa, i com a única concessió 
a la celebració, es varen lliurar els Premis 
UEA a petites, mitjanes i grans empreses 
de la comarca: Taxis Igualada, Partner 
Solutions.biz, Esteve Aguilera, SA, Trire 

SL, Grafiques Lamolla i al Gremi d’Hos-
taleria de l’Anoia.
Tots els guardonats s’han fet creedors 
del premi atorgat gràcies als esforços 
per oferir la màxima exceŀlència en el 

seu treball, productes o serveis i en al-
guns casos per l’exceŀlent utilització de 
les possibilitats que ens donen les noves 
tecnologies.
Estudiar l’evolució de cadascuna 
d’aquestes empreses és com fer una 
classe magistral d’economia. Cadascuna 
en el seu camp específic ha sabut res-
pondre als reptes i sobreposar-se a les 
dificultats de tot tipus que han castigat 
-i castiguen- a aquesta comarca, que ha 
vist com la globalització afectava a les 
seves indústries més tradicionals.
Com va dir un cavaller castellà de l’Edat 
Mitjana “que buen vasallo si hubiera 
buen señor”. Quina comarca podríem 
tenir si l’administració posés el mateix 
interès que hi posen els emprenedors a 
l’Anoia.
Molt ens temem que caldrà que seguim 
reivindicant allò que és tan evident: a 
l’Anoia es necessiten inversions públi-
ques per millorar la competitivitat. No 
pas per estar per davant de ningú, però 
almenys per no estar per sota d’altres 
comarques i territoris que reben més 
atenció de l’administració pública.

Per no parlar del tren. L’única via fèrria 
que comunica el centre de la comarca 
amb la capital catalana obliga a invertir 
en el trajecte de 60 quilòmetres gairebé 
dues hores. Bastant més temps del que 
invertia en fer el trajecte al final del fran-
quisme quan el carrilet va estar a punt 
de desaparèixer. Per no parlar del pro-
jecte d’aeroport corporatiu que amb la 



El tema de la setmana  

La nova seu logística d’Abacus va acollir ahir 
els empresaris de l’Anoia en el Sopar UEA
JORDI PUIGGRÒS.-
Prop de 400 persones van assistir ahir  
a l’onzena edició del Sopar de la Unió 
Empresarial de l’Anoia (UEA), que va te-
nir lloc a la nova seu logística d’Abacus, 
a Vilanova del Camí. D’aquesta manera, 
la patronal anoienca continua amb la 
seva estratègia de situar, puntualment. 
aquesta cita anual en algun lloc que 
desperti cert aspecte reivindicatiu. 
Amb la trobada d’ahir a Abacus, la UEA 
pretén obrir els ulls a la possibilitat que 
la Conca d’Òdena sigui també un espai 
a tenir en compte en el sector logís-
tic, oi més tenint en compte la futura 
construcció del polígon “Can Morera”  a 
Òdena, que ha de gestionar el Consorci 
de la Zona Franca.
En el sopar UEA s’hi va poder veure 
una àmplia representació de la societat 
empresarial de la comarca, a més d’au-
toritats en el sector de la patronal, com 
el president de la Cambra de Comerç 
de Barcelona, Miquel Valls; el secretari 
general de Foment del Treball Nacional, 
Joan Pujol; i Eusebi Cima, vicepresident 
de Foment i president de Fepime.

Taula rodona amb cinc 
experiències d’èxit
L’acte -que finalment es va celebrar a 
l’interior de la seu d’Abacus, davant 
la previsió de mal temps- va iniciar-se 
amb una interessant taula rodona. En-
guany, el Sopar UEA tenia com a lema 
“En positiu”, amb la imatge d’un got 
que, en funció de cadascú, pot veure’s 
mig ple... o mig buit. La intenció de la 
patronal anoienca era, òbviament, veu-
re’l mig ple. Per això va organitzar una 
taula rodona amb la presència de cinc 
persones representatives de cinc expe-
riències d’èxit en el món empresarial.

Prop de 400 persones van assistir ahir al Sopar UEA, a la seu d’Abacus. Foto: Jordi Puiggròs.
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La UEA vol veure el got mig ple
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 Taxis Igualada, Part-
ner Solutions.biz, Esteve 
Aguilera SA, Trire SL, Gre-
mi d’Hostaleria i Turisme 
de l’Anoia, Gràfiques La-
molla, i Plasfi, van ser les 
empreses reconegudes 
en el Sopar UEA que va 
tenir lloc ahir a Vilanova

Van participar-hi Miquel Àngel Oliva, 
gerent d’Abacus Cooperativa; Juan Car-
los Fran, cap d’expansió d’Aldi Super-
mercats, que construeix també la seva 

seu logística a Masquefa; Josep Maria 
Torrents, gerent de Petromiralles; Da-
vid Camps, director general d’Original 
Buff; i Jaime Alfonso Riviere, president 
de Rivisa, empresa situada entre Santa 
Margarida de Montbui i Tous.

Premis UEA
El moment més esperat de la nit va ser 
el lliurament dels premis UEA, que te-
nen cada any la finalitat de reconèixer 
aquelles iniciatives empresarials que 
hagin destacat durant els darrers 12 
mesos, i alhora estimular la millora de 
la competitivitat io de la qualitat a les 
empreses de l’entorn.
No cal dir que, donades les especials 
circumstàncies de la crisi econòmica 

actual -molt més visible aquest any que 
l’anterior- els premis UEA 2010 tenen 
més mèrit si cap encara, donat que es 
tracta d’empreses que han sabut iniciar 
un nou camí i, en alguns casos triomfar, 
davant de les adversitats del dia a dia.
Els premis de la UEA d’aquest any van 
ser per a les següents empreses i per-
sones:

Premi a la implantació de TIC.
- A Taxis Igualada, per la seva aposta 
en noves tecnologies com a tret dife-
renciador en sectors tradicionalment 
no tecnològics. Aquesta empresa igua-
ladina, encapçalada per Ricard Tomàs, 
va instal·lar accés a Internet Wi-Fi dins 
del taxi, a més de facilitar un conjunt de 

serveis TIC.
- A Partner Solutions.biz, per la utilit-
zació  d’un butlletí digital a la comarca 
en llengua anglesa. Aquesta iniciativa 
d’Eva Juncà i Andrés Mulero ha tingut 
una excel·lent resposta a la xarxa, espe-
cialment entre la gent jove de la nostra 
comarca i d’altres punts del país. Re-
centment, durant la Diada de St. Jordi, 
van organitzar una gincama en anglès 
pels carrers d’Igualada amb notable 
èxit.
El premi guanyador d’aquest apartat 
va ser per a Esteve Aguilera SA, que 
comercialitza la marca Sita Murt, per 
l’execució d’un projecte TIC complet 
amb impacte global a tots els nivells de 
l’empresa, incloent-hi des de la maqui-
nària fins a presència en la web 2.0, pas-
sant per solucions de mobilitat i intel.
ligència de negoci. Va recollir el premi 
Batis Tort, direector de sistemes de la 
informació de l’empresa.
Recordem que Esteve Aguilera SA és 
una empresa radicada a Igualada de-
dicada al sector del punt i de la moda. 
Amb el nom comercial de Sita Murt 
presenta les seves col·leccions a les 
principals passarel·les i té actualment 
una xarxa pròpia de més de 20 boti-
gues, la darrera oberta de les quals al 
centre de París.

Premi a la Capacitat Emprenedora.
- A Trire SL, empresa ubicada al polí-
gon Pla de les Gavarreres d’Òdena, que 
recentment ha fet una important inver-
sió d’un milió d’euros per a renovar les 
seves instal.lacions. Aquesta empresa 
s’ha fet, no sense una llarga lluita, amb 
un contracte amb la marca alemanya 
Audi que construirà el model Q6 a la 
planta de Martorell. 
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El deute dels Ajuntaments

Ramon Felip, president de la UEA

"Seguirem lluitant perquè l’aeroport sigui 
una realitat, com a molt tard, el 2013"
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Trire SL es dedica al muntatge de con-
junts de roda-pneumàtic per a la indús-
tria de l’automoció, i ja treballa per altres 
marques conegudes, com Nissan. Va re-
collir el premi Eduardo Morales, gerent 
de l’empresa.

Premi al gremi o institució.
- Al Gremi d’Hostaleria i Turisme de 
l’Anoia, per la seva tasca en la difusió i 
promoció dels atractius turístics i culina-
ris de la comarca. Precisament fa poques 
setmanes, el GHITA i Publicacions Anoia, 
editora de La Veu i l’Extra, van organitzar 
de forma conjunta en la promoció de la 
Ruta de la Vinyala. Va recollir el premi el 
president del gremi, Pere Santos.

Premi a la trajectòria empresarial.
- A Gràfiques Lamolla, per la seva llarga 
trajectòria en un dels sectors tradicio-
nals de l’Anoia, i com a empresa familiar 
que ha sabut ampliar la seva activitat 
invertint en maquinària de nova tec-
nologia per tal d’oferir productes d’alta 
qualitat als seus clients. Gràfiques Lamo-
lla es dedica a la fabricació d’envasos, 
displays, etiquetes, catàlegs i impressos 
comercials. Va recollir el guardó Josep 
Lamolla, gerent de l’empresa.
- A Plasfi, ubicada a Santa Coloma de 
Queralt, per la seva evolució com a em-
presa familiar, apostant contínuament 
per la innovació i la internacionalització 
com a elements bàsics de la seva estra-
tègia empresarial. Plasfi es dedica a la 

producció de sistemes de poliuretà per 
la projecció d’aïllaments tèrmics, siste-
mes per l’elaboració d’elastòmers per 
impermeabilització i sistemes d’injecció 
per la indústria en general. Va recollir el 
premi el president de Plasfi, Santiago 
Figueras.

Vídeo de la UEA
Abans del sopar -a peu dret, com l’any 
passat-, la Unió Empresarial de l’Anoia 
va oferir als assistents l’estrena d’un ví-
deo promocional titulat “L’Anoia, una 
oportunitat”, en el qual es mostren les 
qualitats del nostre territori com a pol 
d’atracció econòmica.  

La UEA va presentar ahir un vídeo 
promocional de la comarca titulat 
"L'Anoia una oportunitat"

L’empresa Trire Sl, d’Òdena, va rebre un dels guardons de la UEA. A sota, Plasfi, de Sta. Coloma de 
Queralt, va rebre el premi a la trajectòria empresarial.

El president de la Unió Empresarial 
de l’Anoia, Ramon Felip, optimista per 
naturalesa, insisteix que en aquesta co-
marca “cal veure el got mig ple”, sobre-
tot perquè la situació “encara podria 
ser més dramàtica”. Realista, el presi-
dent de la UEA reconeix que “era dels 
que em creia que, com deien alguns, 
en aquest 2010 començaríem a veure 
alguna llum al final del túnel, però el 
cert és que, com s’està veient, no és 
així. Les mesures que el món econòmic 
reclamava, que ja s’haurien d’haver 
prés fa temps, han acabat prenent-se, 
però tard”. I n’hi haurà més, com la re-
forma laboral imminent.
Felip pren l’exemple d’Alemanya. “Fixi’s 
en les mesures que ara ha decidit la 
cancellera Merkel. Aquell país, que ha 
estat un dels que més ha apostat per 
Europa, ara no té més remei que reduir 
en 10.000 el nombre de funcionaris, i 
una reducció del 2,5% dels sous. Són 
mesures fortes, que condueixen a un 
estalvi que també es necessita aquí. 
Les mesures que s’han pres a Espanya 
són bones, però s’han quedat curts”. 
Felip apunta a les dades  “que canten”: 
tres milions de funcionaris, vuit milions 
de pensionistes, cinc milions d’atu-
rats... “I aquest número creixerà, so-
bretot tenint en compte l’augment de 
l’IVA el mes de juliol, o l’IRPF del 2012. 
L’augment d’impostos no afavorirà el 
consum, ans al contrari. Serà dur”.
Les empreses s’han hagut de reorganit-
zar en els darrers anys, amb la pèrdua 
de llocs de treball, i des dels governs 
s’hauria de tenir en compte que “molta 
gent ho ha passat, ho passa i ho passa-
rà malament. No tot s’arregla amb els 
funcionaris”.

Aeroport corporatiu i tren
Davant d’aquest cru escenari que di-
buixa el president de la UEA, com a mí-
nim ens queda la seguretat que en el 

futur -no se sap quan- l’Anoia serà l’am-
fitrió de l’aeroport corporatiu de Catalu-
nya, i també acollirà un ramal ferroviari 
modern. “Això són avantatges que ens 
fan veure el got mig ple, i en qualsevol 
cas hi hem de continuar treballant ara, 
tot i que sabem que hi haurà retard en 
totes aquestes obres. Nosaltres segui-
rem lluitant per a que l’aeroport sigui 
una realitat, com a molt tard, el 2013. 
Cal que es vegi l’Anoia com un territori 
atractiu, sòlid i solvent, que s’hi pugui 
invertir i representi un valor afegit molt 
important”.

Indústria, logística, i recerca
La Unió Empresarial de l’Anoia treballa-
rà, especialment, en tres direccions: la 
indústria, la logística, i la recerca. “L’Ano-

ia ha estat, és i serà industrial, però no 
podem oblidar apostes com Abacus o 
Aldi en el món de la logística, que de-
mostren que aquesta comarca té una 
oportunitat en aquest camp”, afirma 
Felip. 
En qualsevol cas, fins que tot això arri-
bi,  el degoteig de pèrdua d’empreses 
i de llocs de treball directes a l’Anoia 
continuarà. Aquesta és una afirmació 
que gairebé ningú no s’atraveix a negar 
per al nostre territori. “Per això insistim 
contínuament en les trobades que te-
nim amb l’administració que ajudin a 
les empreses que, avui, estan subsistint 
i aguanten, com poden, la crisi econò-
mica. Sé que això és difícil, perquè tots 
els empresaris xoquem contra el ma-
teix obstacle, el sistema financer”. 

Canviar miralls per finestres
Sense crèdit per a les empreses, poca 
cosa hi ha fer. “Són les úniques capaces 
de crear riquesa i llocs de treball, sense 
oblidar de què també s’han d’interna-
cionalitzar i obrir-se cap a l’exterior, 
buscant nous mercats i noves oportu-
nitats. El mercat d’aquí està saturat, i 
cal canviar els miralls per finestres, i mi-
rar més enllà”, conscient de que “no tot 
està en mans de les administracions”, 
que cal invertir en noves tecnologies i 
perdre la por al desconegut.  “Les em-
preses petites, també, i, si cal, ajuntant-
se amb altres, perquè no hi ha altra 
sortida que aquesta. És l’únic camí, no 
n’hi ha altre”.  
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ES NECESSITA UN/A DINAMITZADOR/A SOCIOCULTURAL
 PER A LA GENT GRAN  A QUATRE MUNICIPIS

REQUISITS:
Titulació: tècnic mig

ES VALORARÀ:
Experiència en el camp de la gent gran
Vehicle propi
Residir a la comarca de l’Anoia o del Baix Llobregat
Coneixements de català i castellà a nivell d’usuari, parlat i escrit
Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari

S’OFEREIX:
Mitja jornada (quatre tardes i un matí), amb dedicació a quatre 
municipis (la Pobla de Claramunt, el Bruc, Collbató i Ullastrell)

Interessats/des enviar Currículum Vitae a: 
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CLARAMUNT
Av. Catalunya, 16
08787  LA POBLA DE CLARAMUNT
Posant referència “Dinamitzador/a gent gran”

Data límit de lliurament de currículums: 
Abans del dimecres 30 de juny de 2010



Democràcia etimològicament significa govern del poble, i les lleis 
intenten articular els procediments perquè això sigui possible, 
encara que no sempre ho aconsegueixi. La  Constitució garanteix 
l’autonomia de l’individu davant l’estat (status libertatis), i també 
el dret a participar en la formació de la voluntat estatal (status ac-
tivae civitatis) exercint tant el dret a elegir i ser elegit a les assem-
blees representatives (sufragi actiu i passiu), com el dret a ocupar 
càrrecs públics. Així l’article 23.1 reconeix el dret a participar en 
els afers públics, directament o per mitjà dels representants, lliu-
rement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal. 
En les eleccions  s’elegeixen els representants del poble. Són un 
mecanisme d’expressió de la voluntat popular, però mai l’abandó 
del seu poder en els electes, que són els que prenen decisions, 
tenen el poder normatiu i endeguen projectes en el seu nom. 
La forma d’escollir-los ja és controvertida. Així hi ha queixes de 
partits que no veuen una correlació entre els vots que reben i els 
escons que obtenen, o pel nombre de vots que calen per tenir un 
escó segons la circumscripció. Són temes que s’articulen en les 
lleis electorals. I són difícilment modificables una vegada passen 
l’etapa constituent ja que els interessos d’uns i altres es contra-
posen i porten a l’immobilisme i la paràlisi. Un exemple clar és 

PERE PRAT ·    Plataforma per una Vegueria pròpia

Eleccions cada quatre anys (3/5)
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Opinió

Si parlem d’embolics i enrenous, segurament tan sols hem d’ob-
servar el panorama. No tan sols llegir periòdics, veure la tele, es-
coltar la ràdio o llegir-te més d’un correu electrònic d’aquells que 
t’envien per veure si n’estàs assabentat.
Hi ha molta gent que fa l’esforç de no deixar-se torpedinar per tot 
l’allau d’informacions que arriben per tot arreu sense contempla-
cions, agredint el que en podríem anomenar la “bassa d’oli” que 
ens hem esforçat de tenir al nostre entorn. Per poder observar 
amb certa tranquil·litat o sense opinions fetes des de la pluja de 
coses que es diuen. I que, al final, acaben influint en allò que pen-
ses de cada cosa.
Les opinions dites des de creences distintes poden portar a en-
frontaments que, si s’alimenten com a greuges, poden abocar-nos 
a un estat permanent d’angoixa i de sensació de ser víctima del 
robatori de la teva vida com l’has tingut fins ara. 

FRANCESC PUERTAS  ·   http://joopino.blogspot.com

Ni societat líquida ni lleis divines

Catalunya, on la llei electoral vigent és encara provisional després 
de trenta anys. Aquesta és una de les raons per les que es demana 
que si es modifica, i es fa per Vegueries, no poden quedar decisi-
ons a fer més endavant tant en la definició com en l’àmbit, perquè 
si una llei ja té feina per aconseguir suports, les modificacions són 
gairebé impossibles. Per tant el Penedès ara.
Temes com l’administració territorial no es poden estar debatent 
cada quatre anys, que és el termini habitual de les legislatures. 
Són fruit de pactes institucionals i els acords es protegeixen per 
majories qualificades. També l’educació, afers estrangers, pensi-
ons, relacions laborals, estratègia antiterrorisme, etc. Malgrat això 
els representats del poble poden analitzar i debatre tots els temes 
i actuar d’acord a llur preparació, ideari i capacitat, entenent per 
tal adhesió de vots suficients per tirar les iniciatives endavant. A 
vegades però es tanquen en una torre de marfil i s’allunyen de la 
realitat. Malgrat es deuen al poble que els vota, prefereixen seguir 
el dictat de qui els posa a les llistes.  
Per això s’articulen organismes intermedis que garanteixin l’ade-
quada participació ciutadana. Alguns són institucionals, encara 
que són poc escoltats, no gaire efectius i sovint contaminats per 
la política. En altres els ciutadans troben les lleres d’accés al poder 

barrades per l’herbam dels interessos i els procediments. I sovint 
queden desencisats perquè els partits solen desenvolupar ponts 
de diàleg amb les altres formacions, fan acords i prenen compro-
misos que a vegades els condicionen. Aleshores actuen de mane-
ra autònoma amb la representació que tenen. Cerquen les con-
trapartides que creuen adients per les negociacions i renúncies 
d’aquells temes que veuen difícil tirar endavant i que acaben sent 
menys prioritaris. Per això floreixen els lobbies de tall anglosaxó 
que cuiden de mantenir informats els òrgans legislatius i tenen 
cura de que no surti cap cosa contrària als seus interessos. Man-
tenen contactes, fan propostes i miren de moure els seus partida-
ris per mostrar les seves capacitats. Són camins polítics legítims, 
sempre que no es serveixin de pràctiques corruptes o il·legals. 
D’ací que per obtenir determinants posicionaments, com la Vegueria 
del Penedès, s’ha constituït una plataforma transversal, no partidista, 
amb l’únic objectiu d’aglutinar esforços, explicar situacions, incen-
tivar actuacions, fer el seguiment i assegurar que les informacions 
flueixin de dalt a baix i de baix a d’alt, de manera que es sigui el més 
eficient possible en la consecució dels interessos del territori.  Perquè 
el ciutadà ha de tenir la certesa que els representants del poble són 
simplement això, i no una autoritat més a la que han de servir. 

No hi ha dubte que hi ha costums i formes d’entendre la vida que 
planten cara als costums i formes de viure autòctons i que, a qui li 
toca fer l’esforç d’amollar-se és a qui ve i no pas a qui ja hi és. Tot i 
que sempre, a casa nostra, ha passat a l’inrevés.  
No serà gens fàcil resoldre un conflicte que la seva arrel es troba 
en les Lleis (en majúscula) que respecten cadascuna de les cultu-
res, pensant-se de debò que l’altra no té raó.
Serà difícil perquè, en una situació de crisi com la que estem vi-
vint, les angoixes no s’incorporen a un sumatori, sinó que es multi-
pliquen les unes per les altres, fins deixar-nos en situació d’ofec.
Estem en crisi. Però no tan sols en una crisi econòmica en què, qui 
havia de fer bé els deures no ho ha fet bé, sinó que al damunt, s’ha 
instal·lat el concepte de “societat líquida” de la qual parlava ja en 
un article anterior. En una societat que el que valia era tan sols el 
que passava avui i que tothom sabia que en algun moment tot 

això petaria.
Bé, ja ha petat. I la crisi de gruix ens obliga a fer quelcom que la majo-
ria de la gent s’hi ha desacostumat: fer-nos pensar en els propers anys 
i no tan sols en allò que es fa avui (perquè demà serà un altre dia).
Aquest exercici d’administrar la crisi de cadascú de nosaltres és el 
que ens ho posarà difícil aquesta vegada. Sobretot perquè, en mo-
ments com aquests, acostuma a passar que els dogmes de fe i les 
lleis divines creuen tenir la solució de les crisis de valors a qui atri-
bueixen tots els mals d’allò que es vol entendre com la decadència 
de la nostra forma de viure i, de debò, aquest no és el camí.
Aquesta vegada el meu optimisme tan sols està encaminat a creu-
re en aquells que configuraran el nostre futur. Confio en què no 
caiguin en aquests errors (d’altra banda previsibles), i que muntin 
una nova manera de fer les coses que ens condueixi per un altre 
camí que no sigui la societat líquida i les lleis divines.

1,30 - 2 hores diàries.
Grups pràctics tant per a nens i adults.

Brian&Carme Stack
Tels:  93 804  00 21
           93 807 80 48
 

Hores convingudes:
C. Delicies, 8  ·  Tel. 93 805 04 04
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El principal retret que va rebre la primera edició del Rec.0 va ser 
que la resta de comerços de la ciutat no s’havia pogut beneficiar 
de la iniciativa, atès que l’activitat quedava concentrada al barri 
de les adoberies. Al marge que tal afirmació no és del tot certa, en 
el seu moment vaig pensar que era una crítica injusta. Concebre 
un experiment així i que, ja al primer intent, porti centenars de 
forans a Igualada i milers de persones al Rec durant tres dies és un 
èxit tan gran que qualsevol comentari en contra s’ha de fer amb 
boca petita. Sigui com sigui, la tercera edició de l’Outlet Iguala-
da Comerç es va fer coincidir dissabte amb el Rec.01 per aprofitar 
l’empenta d’un i altre esdeveniment. A més, la ‘shopping line’ d’es-
tabliments que unia la rambla de Sant Isidre, el carrer de Garcia 
Fossas i la plaça de la Creu era un bon itinerari per anar o tornar 
del Rec. 
Els impulsors del Rec.01 van fer una valoració positiva del segon 
experiment perquè la iniciativa va aplegar més marques i va atraure 

ALBERT ROSSELL   albert.rossell@periodistes.org 

Rec.01 ‘versus’ Outlet Igualada Comerç
més gent que fa mig any. Particularment, em quedo amb la imatge 
de l’edició anterior: el Rec ple a mitja tarda, quan ja es fa fosc. La 
il·luminació tènue dels carrerons de les adoberies té molt d’encant 
i prefereixo anar abrigat i amb bufanda que passar calor i notar su-
ors. En qualsevol cas, l’experiència va reunir un bon grapat de mar-
ques que són un referent en la moda del país i que oferien dissenys i 
productes interessants. El darrer dia tot ja estava molt triat i es veien 
alguns saldos i drapets. 
A la rambla i a la plaça de la Creu, s’invertia la proporció de saldos 
i drapets que no hi ha nassos de vendre a una botiga. N’hi havia 
tants i tan a primera vista! A més, les parades de roba i calçat es bar-
rejaven amb d’altres que no tenien res a veure. Amb tot, els orga-
nitzadors també van fer-ne una valoració positiva. Potser només es 
tractava que botigues i restauradors fessin un bon calaix dissabte, 
que bona falta fa en els temps que corren. Si aquest era l’objectiu, 
ja està bé. Però, en termes d’imatge i de la projecció de la ciutat, 

alguna cosa fallava. L’Outlet Igualada Comerç desvirtuava la idea 
d’Igualada com a referent de la moda.
Una cosa és que el barri més ‘cutre’ de la ciutat aculli primeres mar-
ques amb l’objectiu de donar a conèixer aquest entorn i de de-
mostrar que, si es vol, el Rec té potencial i pot convertir-se en un 
fet diferencial d’Igualada. Una altra cosa molt diferent és treure al 
carrer productes —en força casos— ‘cutres’ per vendre’ls, mentre 
s’entorpeix el passeig dels ciutadans que el dissabte van al centre 
sense ganes de comprar. Una cosa és una iniciativa que fon els con-
ceptes de patrimoni, moda i creativitat (creativitat per invertir els 
mínims diners possibles en una botiga efímera i transformar una 
adoberia buida en un espai amb cert encant i mínimament acolli-
dor). Una altra cosa molt diferent és convertir el centre d’Igualada 
en allò més semblant al mercadet setmanal d’un poble. Almenys 
això és el que vaig percebre quan acompanya els meus companys 
de feina de Barcelona.

Homes i dones som diferents per naturalesa, a nivell genètic, neu-
rològic, morfològic i hormonal  i això esdevé que les nostres con-
ductes, psicologies i capacitats emocionals siguin diferents. No és 
que un sexe sigui millor que l’altre, sinó complementaris i no com-
petidors. El president d’El Salvador  Elías Antonio Saca, respecte a 
la igualtat de gènere va comentar a la nostra vicepresidenta De la 
Vega, en una visita oficial a El Salvador, que no feien falta quotes si 
les dones tenen bones capacitats.
Actualment és difícil trobar la veritable incidència de casos de mals 
tractaments a la nostra societat perquè les dades existents són poc 
fiables i només es denuncia entre un 10-30% dels successos reals. 
Les víctimes de violència de gènere esdevenen de diferents cultu-
res, de grups de baixos i alts ingressos, de totes les edats, de qual-
sevol religió i totes comparteixen sentiments d’impotència, d’aïlla-
ment, de culpa, de por i de vergonya per sobreviure.
A Catalunya l’any 2009, van haver-hi 9.084 actes de violència de gè-

LYDIA MARTÍNEZ SEUBA   

Hi ha dones molt preparades, no necessitem llei d’igualtat
nere, dels quals 7.944 s’han considerat assumptes penals. Les dones 
amb ordre de protecció van ser de 1.763 i el 30,86% van esdevenir 
de les relacions afectives i el 28,93% van ser agressions de la seva 
parella. La denúncia és una de les eines, però no acaba amb el pro-
blema, pel contrari, és en aquest moment quan comença un dur 
procés emocional.
Històricament, la dona ha tingut un paper secundari respecte l’ho-
me en terreny sobretot laboral i sempre s’ha volgut compensar amb 
lleis, ministeris, conselleries d’igualtat... i el resultat és aconseguir 
desigualtats. Hem de defensar els mateixos drets, deures, oportuni-
tats i responsabilitats, remuneracions i tracte per igual. Al contrari, 
regular entrades o discriminar positivament o afavorir pel gènere 
s’anomena igualtat, no ajudant que homes i dones aconsegueixin 
un lloc per les seves aptituds.
Les emocions són el gran valor de l’ésser humà. Pel sistema límbic i 
pels estímuls que vénen de l’exterior prenem decisions per relacio-

nar-nos, per protegir-nos, diferenciar i establir  comparacions, a la fi 
també emocionar-nos. Les decisions adoptades directament solen 
ser les primàries, les més afectives per no estar pensades a la zona 
del neocòrtex, són les de la raó, els nostres condicionaments soci-
als, influències de l’entorn, la nostra capacitat d’assimilar els ideals, 
valor i creences.
El sistema nerviós comparteix el mateix nombre de neurones però 
la grandària i el pes del cervell i la densitat de les connexions en-
tre els hemisferis cerebrals, el fluix sanguini, la simetria i l’asimetria 
funcional i la concentració de neurones, fa que els homes soluci-
onin els problemes enfocant l’objectiu i amb una bona orientació 
espacial i la dona està més capacitada pel procés, amb més bones 
aptituds per al llenguatge i la percepció d’emocions.
Reconeixent i acceptant les diferències entre homes i dones i fo-
mentant la complementarietat de les nostres capacitats, trobarem 
una regulació com una realitat quotidiana.

Davant dels importants canvis en l’horari marc que es preveuen a 
l’IES GUINOVARDA a partir del curs 2010-2011 i que ens han vingut 
imposats sense cap possibilitat de rèplica per part nostra, el pro-
fessorat que signa aquest MANIFEST vol manifestar el seu absolut 
desacord amb aquests canvis, pensant únicament en la qualitat de 
l’ensenyament que impartim i en les repercussions negatives que el 
nou horari marc tindrà en el nostre alumnat. 
És per això que volem fer públiques les següents consideracions : 
1. El curs vinent els més de cinc-cents alumnes del nostre institut i 
la vora seixantena de professors hauran de començar les classes a 
les 8.00 h (ara ho fem a les 8.15 h després que una part dels alumnes 
faci més d’una hora que circula en autocar per dins el terme), al matí 
acabarem a les 13.30 h. i no es reprendrà l’activitat lectiva fins a les 
15.30 h. (dues hores per dinar, ara ho fem en una hora i deu minuts) 
i a la tarda s’impartiran les classes fins a les 17.30 h. (ara sortim a 
les 16.20 h) i molts alumnes, d’aquells que es llevaran cada dia a 
les 6.00 per ser a les 7.00 a les respectives parades, arribaran a casa 
vora les 19.00 de la tarda, gairebé dotze hores després, de manera 
que no podran dur a terme les habituals activitats extraescolars ni 
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Manifest en contra del nou horari marc

tampoc estaran en condicions anímiques ni físiques de fer els deu-
res marcats. 
2. Com es pot deduir, es tractarà d’un canvi notable, respecte de 
l’horari que tenim des de fa uns quants cursos, que incidirà i molt 
en el rendiment acadèmic dels nostres alumnes de manera que pot 
contribuir de forma directa a un major índex de fracàs escolar al 
nostre centre. 
3. Pel que hem sabut,  aquest canvi d’horari marc només obeeix a la 
necessitat de quadrar el temps de què disposa la companyia d’au-
tocars que fa el transport escolar al nostre centre. Com si el centre 
i l’horari de les seves activitats docents fos un annex a la disponi-
bilitat horària d’aquesta companyia i no a l’inrevés, que seria molt 
més lògic.   
4. Per tot això pensem que, si el Consell Comarcal de l’Anoia no 
disposa de més inversió econòmica per cobrir les despeses gene-
rades per les tres línies de transport escolar que són necessàries 
per portar cada dia l’alumnat de l’IES GUINOVARDA, cal recordar i 
subratllar una vegada més a les administracions les especificitats 
geogràfiques de Piera, un dels termes més grans del país, ple d’ur-

banitzacions escampades per la muntanya, d’on prové la major part 
del nostre alumnat.
5. Així mateix, considerem que les dues hores de pausa al migdia 
contribuiran a deteriorar encara més l’ambient de treball de les tar-
des i podran ser causa de conflictes d’ordre públic a la pròpia po-
blació de Piera per part d’alguns alumnes del centre que circularan 
lliurement pel poble durant les dues hores destinades al dinar.
6. Si la companyia de transports que actualment fa el servei no pot 
cobrir les necessitats que té el centre, a més de les del CEIP Herois 
del Bruc, demanem al Consell Comarcal que es replantegi la possi-
bilitat de fer un concurs públic a fi que es puguin presentar altres 
companyies que puguin cobrir-les. 
7. Davant de tot plegat, demanem al Departament d’Educació, 
a través del Consell Escolar d’aquest centre, el replantejament 
immediat del nou horari marc proposat, sempre pensant en les 
nostres possibilitats reals per assolir els objectius educatius, pe-
dagògics, socials i de tractament d’una diversitat de necessitats 
pedagògiques cada vegada més variades en els alumnes que om-
plen les nostres aules.

Opinió  



Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

La justícia, l’administració de justícia, és un dels serveis bàsics que 
ha de garantir l’Estat. Darrerament a Espanya l’administració de Jus-
tícia no es pot dir que sigui imparcial ni tan sols una mica àgil.
Mentre que uns determinats jutges expedienten Baltasar Garzon 
per la investigació dels crims del franquisme, uns altres condem-
nen Pepe Rubianes... un cop l’actor i poeta fa més d’un any que és 
mort.
He rebut un comunicat de Carmen Rubianes, germana de l’actor, 
on lamentava que el Tribunal Suprem hagués condemnat Pepe des-
prés de la seva mort i malgrat que Julian Lanzarote, que tot i aquest 
cognom és l’alcalde de Salamanca, hagués comunicat al Tribunal 
Suprem el seu desestimen en la demanda contra Pepe Rubianes, 
precisament perquè l’actor havia mort. Una carta que els jutges no 
varen tenir en compte perquè, o no els la varen lliurar o es va perdre 
entre els lligalls dels casos que coŀlapsen l’alt tribunal espanyol. 
Tot plegat ha comportat que el Tribunal Suprem hagués d’anul·lar 
a corre-cuita la seva sentència perquè un cop ha desestimat la part 
actora, no hi ha jutge que valgui i es podia considerar nul·la de ple 
dret. Entre uns i altres, l’administració de justícia a Espanya va ran-
quejant. Ja hi anava abans de la retallada dels sous dels funcionaris, 
però és de suposar que, havent tocat la butxaca dels treballadors 
que fan possible el funcionament de la maquinària judicial, en 
aquest cas, encara es pugui alentir més aquest funcionament. I la 
justícia si és lenta, no és justícia.
Quan jo era aprenent en una impremta igualadina, a buscar una 
“ocupació” que ens permetés passar l’estona sense treballar, en 
dèiem “matar l’aranya”. Determinats comportaments em recorden 
aquesta definició de perdre el temps i enredar.

Matant l’aranya

JAUME SINGLA ·  a peu pla

 El debat dels símbols i drets religiosos 
cal fer-lo amb molta calma i molta gene-
rositat i queda molt terreny on avançar 
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La societat d’avui està desorientada davant l’allau de notícies ne-
gatives que li cau al damunt. Busca informacions, referents i opini-
ons per saber on és i així poder configurar el seu pensament i plans 
d’acció. Però al mateix temps els mitjans tradicionals, i en especial 
la premsa escrita pateix de valent les onades de la crisi. La publicitat 
i la venda de periòdics no és la que voldrien els editors. I a aquesta 
circumstància s’hi superposa la tendència a la substitució del suport 
paper per un altre d’intangible i digital, que banalitza la qualitat, la 
ponderació, i la solvència. Es viu immergit en un allau d’informació 
no contrastada on tot s’hi val, i on l’anònim fet per no se sap qui en 
forma de missatge power point o text, circula i t’arriba d’amics do-
nant-li versemblança i alhora un signe d’aquella resiliència de sem-
pre davant un entorn hostil que es rebutja, però que no arriba ni a 
queixa feble. Es dóna credibilitat a tot el que no ens agrada. I així 
es troben culpables amb noms per ser caps de turc, per no haver 
d’enfrontar-se a la pròpia realitat. Sols descarregar l’adrenalina acu-
mulada. Desacreditar a aquells que no cauen simpàtics. Els que no 
són del propi partit, club, o cercle d’amistats. Així neix la conspiració 
del Mundo, les crítiques a la reunió de Bildenberg, o els contubernis 
imaginaris d’un esmorzar al Mirasol. Sempre hi ha qui hi vol veure 
una mà negra que remena les cireres i els fils que mouen el món. I 
davant de la impossibilitat d’opar-s’hi se’ls imagina els culpables de 
fer les guerres, de treure i posar presidents, conformar estats d’opi-
nió i guanyar eleccions sense anar a cap llista electoral. 

Sovint, per confondre conxorxes amb relacions. Perquè està clar 
que hi ha gent influent. Entitats que perdonen deutes selectives o 
financen directament a partits, i a qui li pot tornar el favor. També 
qui fa servir els seus contactes i amistats per arribar a determinats 
estaments del poder i beneficiar-se’n. I a vegades de manera il·legal. 
Però acusar sense proves i fer circular rumors tendenciosos o falsos 
és una forma grollera de manipulació. Com les que feia en Goebbels 
convençut de que repetir mil vegades una mentida la convertia en 
una veritat. Tot plegat sembla més fruit de rampells de mala llet que 
ens agafen quan ens toquen el crostó. 

PERE ESCOLÀ

Temps de dubtes
Hi ha coses que s’han de defensar sempre, encara que no hi esti-
guem d’acord. La llibertat fa que tothom pugui dir el que cregui 
convenient, sempre que ho faci de manera respectuosa, i on les dis-
crepàncies es discuteixin pacíficament. I per això, en les societats 
modernes, cal vetllar per que hi hagi pluralitat i versions diferents 
de les oficials. Per això quan un diari com Le Monde té la seva con-
tinuïtat seriosament amenaçada per continuar sent un mitjà polí-
ticament, moralment i econòmicament independent ens envaeix 
un calfred. Tot un model que s’ha estudiat en facultats i escoles de 
periodisme, que pot ser una cosa ben diferent segons qui ho com-
pri, i una pena si acabés desapareixent. Molts són els pretendents 
a comprar una capçalera tan prestigiosa, encara que de distribució 
elitista i restringida, però no tots per conservar el seu esperit i línia 
editorial. 

En temps de la dictadura cercaven una perspectiva diferent a la 
que es publicava en els rotatius nacionals, esperant trobar una 
informació que es creia més veraç i sobre tot sense censura, que 
feien respirar els aires d’una llibertat democràtica i llibertat d’opi-
nió que també es volia. Les mateixes que es tenen avui, encara que 
més crítics sobre els continguts perquè ara es pot seleccionar millor 
entre una oferta ample i de qualitat. Perquè a la fi, tots cerquem a 
qui defensen postulats semblants als nostres i volem contrastar-los 
amb els que sabem oposats. Però en aquestes diferències sempre 
hi queda el respecte i la cerca d’una informació acurada i accessi-
ble. Ens agradaria que Le Monde sigui capaç de mantenir la seva 
identitat, així com que els mitjans de comunicació puguin seguir 
fent la seva feina sense interferències, amb tota llibertat i respecte 
al pluralisme. 

 Així neix la conspiració del Mundo, les crí-
tiques a la reunió del Bilderberg, o els contu-
bernis imaginaris d’un esmorzar al Mirasol

Que els jutges es tirin els casos pel cap, com veiem amb el cas Gar-
zon, la Sentència de l’Estatut o acabem de veure amb el cas Rubia-
nes -sortosament solventat hores d’ara-, només fa que els ciutadans 
tinguem la sensació que una de les potes de l’Estat de Dret, la Justí-
cia, no està prou ben assentada al terra.
Els ciutadans tenim tendència a demanar més i millors serveis cada 
vegada, però això sembla que s’ha acabat per sempre. Ara el para-
digma on ens han portat és la reducció de les despeses públiques, 
tot i que el gran forat es troba en els comptes dels bancs, el sistema 
financer i en l’endeutament hipotecari de moltes famílies.
Faria molt bé l’administració pública si simplifiqués el seu funciona-
ment, si donés resposta més rapida a les peticions dels ciutadans, 
si fos capaç de resoldre els tràmits per crear una nova empresa i 
sobretot de no fer coses com la Llei del tabac que, quan els establi-
ments hostalers han fet les inversions per separar fumadors de no 
fumadors als seus establiments, ara es vol prohibir directament de 
fumar en qualsevol espai públic.
Penso que els hostalers catalans tenen tot el dret a reclamar com-
pensacions econòmiques per unes inversions que no han tingut 
temps d’amortitzar. I ho diré a tot arreu on faci falta, però això sí, si 
us plau, no feu mitjançant reclamació judicial perquè acabarem de 
coŀlapsar tot el sistema d’administració de Justícia.

Opinió  

Contactar:
ELISABET SEUBA

670 38 98 60

T’OFERIM CLASSES D’ANGLÈS...
 DE TOTS ELS NIVELLS I EDATS, 

PRIVADES O EN GRUP

C. Sant Antoni Ma Claret, 4 · IGUALADA

seuba@attglobal.net
www.elisabetseuba.com

56 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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cartes al director

Al carrer del Bisbe Perelló d’Igualada cada dia és més dificil de circular per la 
vorera. La vegetació del jardí d’una torre propietat, sembla, de l’ajuntament, 
està creixent de tal manera que el brancam envaeix totalment la vorera i els 
vianants han de passar-hi ajupits.
Convindria resoldre aquesta penosa situació, i més quan també per sota de 
la tanca comencen a sortir branques envaint la vorera a ras de terra.

Fotonotícia

Francesc Castellarnau · Igualada

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 05/06/2010

7-11-22-30-43-48
Complementari: 42
Reintegrament: 3

· Dimecres 09/06/2010
2-7-12-13-23-30

Complementari: 16
Reintegrament: 0

TRIO
· Dijous 3               086  
· Divendres 4          504
· Dissabte 5     550
· Diumenge 6          635
· Dilluns 7                638
· Dimarts 8       810
· Dimecres 9      927

ONCE
· Dijous 3              60243
· Divendres 4       91053
· Dissabte 5    45014
· Diumenge 6       77980
· Dilluns 7             74980
· Dimarts 8    60723
· Dimecres 9    55586

· Dijous 3   13-15-17-24-33-41   C: 32  R: 7
· Dissabte 5   3-12-20-28-41-42  C: 38   R: 5

· Diumenge 6   23-32-36-40-50 

· Divendres 4   4-17-34-40-42

Loteries

Dia 11: JUVE/ Áv. de Montserrat, 27
Dia 12: LA CREU/ P: de la Creu, 7
Dia 13: BAUSILI/ADZET/ Av. de Barcelona, 9 
Dia 14: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 15: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 16: BAUSILI/ Born, 23
Dia 17: VERDÉS/ Soledat, 119

JUNY
11: Bernabé; Maria-Rosa Molas;  Adelaida.
12: Joan de Sahagun; Onofre.
13:  Antoni de Pàdua; Fandila; Aventí.  
14: Eliseu; Digna.  
15: Bernat d’Aosta;  Benilde;  Germana. 
16: Quirze; Julita; Ferriol; Ilpidi
17: Gregori Barbarigo; Emília Vialar

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

Outlet-Rec.01
•• HERMINI PLA

Estic cansada però molt contenta.
Així es manifestava una botiguera, 
després d’haver passat la moguda del 
Rec.01 i l’outlet al carrer.
Outlet al carrer i Rec.01 van ser l’última 
demostració que si les coses se saben 
plantejar bé, tenen un final feliç.
Jo crec que el potencial que tenim, im-
pulsat per una nova generació, donant-
lo a conèixer en els mitjans d’informació 
més actuals, han tingut un resultat mag-
nífic.
Si alguna cosa diferencia la nostra ciutat 
d’altres contrades és aquest afany de su-
peració davant les dificultats, sense es-
perar cap decisió política ni econòmica.
Per al futur ja veig aquestes dates conso-
lidades com un dels fets comercials més 
importants per a la nostra economia.
Si algú ens coneix és per la nostra  eco-
nomia. Fem-ho valer.
En temps de crisi no podem estar parats 
i fomentar el desencís, no hi ha res com 
la innovació en tots els camps que ca-
dascú tingui a les seves mans.
Diuen que a la llarga, tot tornarà com 
era abans, però mentrestant mirem de 
sortir-ne.
Un consell donat per la segona dona 
més poderosa del món, Sheila Bair, pre-
sidenta  als Estats Units, que protegeix 
els dipòsits de les institucions bancàries, 
ens diu que el bàsic és: estalviar abans 
de comprar i mirar bé el que es gasta.
Això gairebé no es fa, però és l’únic que 

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.

Ullejo, diumenge al vespre, les pàgines econòmiques de El País i veig que parlen d’Igualada.
Després de mesos, o potser anys, un suplement d’economia torna a parlar d’Igualada en termes positius.
Amb la foto de la botella que Estrella Damm ha dedicat, per segona vegada, a REC.01, el diari explica l’èxit de la insòlita 
venda de productes de grans marques en un espai singular.
Des de la distància, el periodista ho assimila a la imatge de gran qualitat dels productes igualadins que encara queda en un 
sector de mercat i cita les grans marques presents al Rec sense discernir exàctament d’on són.
Ja sé que amb aquest tros d’El País no farem bullir cap olla, però tampoc farà cap mal. I qui dirigeix, qui mana o qui compra, 
seguirà recordant unes marques que els han procurat molts guanys i que encara són al mercat, amb prou qualitat.
Amb qualitat i ara amb una empenta immensa. Amb tota la força i saviesa heretada i amb l’atrevit seny de la gent jove.

Brot verd

JAUME ORTÍNEZ  ·  quatre paraules
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ens portarà a l’estabilitat.
M’acomiado esperant el proper Rec-
outlet. 
 

Agraïment
•• FAMÍLIA TORBISCO

La família de José Torbisco Lima agraeix:
Al personal que durant la seva llarga 
malaltia ens ha atès fent l’humanament 
possible per fer-la més portable i menys 
dolorosa.
Primer, al Centre d’atenció primària 
d’Òdena, en especial a la Dra. Carme Ca-
sas i a al Rosa Cortés.
Segon, a l’hospital de Bellvitge, després 
a l’oncològic de la Vall d’Hebron i final-
ment ala Clínica Quiron, als seus metges, 
infermers i infermeres per la seva gran 
humanitat i professionalitat.
També, d’una manera especial, agrair a 
mossèn Marc Bosch i als professors del 
col.legi Mestral per al gran força moral 
que ens han infós a tots nosaltres en 
els moments finals i després de la seva 
mort.
A l’Ajuntament de Vilanova del Camí, 
que van posar tots els mitjans a la nostra 
disposició, fent aquests difícils moments 
més suportables.
I finalment us donem a tots les més sin-
ceres gràcies per la companyia i assis-
tència n l’acte de comiat que va tenir lloc 
a la parròquia de sant Hilari de Vilanova 
del camí

Recordarem sempre el vostre suport i 
ajuda.

La lliçó dels nens i les 
nenes del Cau
•• CESC CARLES TORT

El dissabte 5 de juny els Castors i Llú-
drigues del Cau d’Igualada van fer una 
excursió a prop de can Titó. Van parar 
a dinar en un bosquet a prop d’un 
camí i van tenir la desagradable sor-
presa de trobar-lo molt brut per culpa 
de les persones que no respecte la na-
tura. Els nens i les nenes del Cau van 
decidir netejar el bosc, deixant-lo més 
net del que l’havien trobat en poc es-
tona de feina ja van treure sis bosses 
de deixalles. Ho van deixar molt net. 
Espero que l’exemple dels nens i les 
nenes serveixi per tota la resta.

La X a la casella de 
l’església catòlica
•• AMELIA MORERA

Estem en el temps en què fem o hem 
fet la Declaració de la Renda i potser 
no tenim clar que es pot marcar una 
“X” a cada una de les dues caselles cor-
responents a l’Assignació Tributària a 
favor de: l’Església Catòlica i a Altres 
fins socials.
L’eslògan:” Un senzill gest per tants 
que necessiten tant” que es va emetre 
fa un parell d’anys a l’opinió pública 
ha fet que al darrer any les declaraci-
ons a favor de l’Església catòlica han 
augmentat en 712.000. El que potser 

es desconeix és que el 0’7 per cent 
dels impostos que es destina a l’Esglé-
sia sense cap mena de càrrega, es pot 
senyalar al mateix temps una altra “X” 
a fins socials sense que el 0’7 per cent 
es divideixi. Són dues partides del 0’7 
%. Si no se’n marca cap de casella, 
aquests diners dels impostos no van a 
cap destí concret.
Cal saber que l’Església s’autofinança 
directament en un 80% i que el 20% 
restant li arriba a través de l’Assigna-
ció Tributària lliurement decidida pels 
contribuents.

Per als catòlics aquest sistema és una 
forma pràctica de demostrar la seva 
pertinença i corresponsabilitat eclesi-
al, de la mateixa manera que fer la De-
claració de la Renda és un exercici de 
ciutadania responsable, moralment 
exigible.

El nombre de contribuents que van 
assignar a favor de l’Església a l’anteri-
or exercici fiscal es calcula en uns nou 
milions.
Actualment, l’Església no costa res en 
absolut a l’Estat, més aviat al contrari. 
La gran feina que l’Església desenvo-
lupa i ha desenvolupat tradicional-
ment en hospitals, en institucions de 
caritat, en coŀlegis, etc. és la gran coŀ-
laboració que aporta a la societat en 
què viu, encara que a vegades no se li 
reconegui en la seva totalitat.

No oblidem que gairebé tres milions 
de persones han estat assistides per 
l’Església en la seva tasca caritativa 
i assistencial el 2009 i que més de 
775.000 són les places que l’Església 
posa a disposició dels més necessitats 
en els seus centres per a mitigar la po-
bresa a Espanya el mateix any.



Igualada acollirà una nova edició de la Universitat 
d’Estiu Ramon Llull
IGUALADA / LA VEU

Igualada serà entre el 8 i el 16 de juliol 
seu de la Universitat d’Estiu Ramon Llull, 
amb una oferta formativa àmplia i diver-
sificada
L’objectiu de la Universitat d’Estiu és el de 
“proporcionar una oferta formativa ben 
àmplia i diversificada, que inclou deu 

 La matriculació es 
pot realitzar fins el 
4 de juliol amb un 
descompte del 10%

que “la Universitat d’Estiu Ramon Llull és 
un espai d’aprenentatge obert a tots els 
públics, que ofereix activitats en temàti-
ques diverses. Aspirem a una formació en 
constant ampliació i aprofundiment, no 
només capaç d’assumir les constants no-
vetats de la nostra societat i els reptes del 
món globalitzat sinó també apta per a la 
crítica quan aquesta es fa necessària”.

Oferta acadèmica
Viatge a Ítaca: de l’Ulisses d’Homer a 
l’illa de Kavafis (15 hores)
Coordinador: Josep M. Solà. 
Professors: Salvador Oliva, Josep Pelfort i 
Josep M. Solà
Tot partint de l’Ulisses d’Homer fins ar-
ribar a l’Ítaca de Kavafis, el curs ofereix 
diversos itineraris transversals mitjançant 
la literatura, la música, l’art i el cinema. 
L’objectiu és apropar-nos a la tradició cul-
tural d’Ocdent que presenta l’existència 
de l’home com un trajecte. 
La descoberta de les llengües del món 
(10 hores)
Professora: M. Carme Junyent

cursos, impartits per expertes en la seva 
matèria”, que permeti als alumnes parti-
cipants eixamplar els seus coneixements 
i d’obrir-los noves perspectives d’estudis, 
treball, negocis i relacions socials”, segons 
assenyala Antoni Dalmau, president de 
l’Associació Revista d’Igualada, entitat co-
organitzadora de la Universitat d’Estiu. Els 
cursos s’adrecen a llicenciats i estudiants, 
directius d’empresa, ensenyants, gestors 
de l’administració i públic en general.
Segons Dalmau, “a causa de l’experiència 
dels tres primers anys, que ha estat molt 
positiva i perquè creiem que, a desgrat 
de les difícils circumstàncies que viu ara 
mateix la nostra economia i la nostra so-
cietat, aquest és justament un moment 
idoni per enfortir els nostres coneixe-
ments i la nostra capacitació”
Per aquest motiu, l’Associació Revista 
d’Igualada i la Universitat Ramon Llull, 
amb el suport de diverses instituci-
ons públiques i privades, “mantenim 
la voluntat d’oferir cursos de qualitat, 
oberts a gent de tot tipus de prepa-
ració i de tota procedència.”, ha afegit 
Dalmau.
Esther Giménez-Salinas i Colomer, recto-
ra de la Universitat Ramon Llull, assenyala 

Imatge d’arxiu d’una de les sessions de la Universitat d’Estiu Ramon Llull d’Igualada de l’any passat
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Montbui
Un home mor en caure pel 
pont de Montbui 

Veciana
Sant Pere del Vim estrena la 
restauració de les seves pintures

Igualada
El sastre Josep Monegal i 
Bach, ha complert cent anys

Al món es parlen unes 5000 llengües, 
molt més properes del que ens pensem. 
En aquest curs aprendrem a reconèixer 
les llengües a través de les paraules: l’ori-
gen bantu dels zombis, la connexió entre 
Singapur i Empúries, la volta al món de la 
xocolata, els vincles del català i el nepa-
lès, o la relació dels Jordi amb la geologia, 
són només una petita mostra del que ens 
poden ensenyar les llengües del món.
Com planificar un projecte? Principals 
claus i casos pràctics (15 hores)
Professor: Ramon Costa
La gestió de projectes, s’ha lligat, molt 
sovint, a aspectes tècnics quan, en canvi, 
s’aplica a totes les àrees d’una compa-
nyia. El punt clau de l’èxit d’un projecte 
és una bona definició, planificació i orga-
nització. 
Fotografia digital: tècnica i pràctica (15 
hores)
Professor: Marcial Clotet
El món de la fotografia ha experimentat 
una revolució amb el pas de la fotografia 
analògica a la digital. En aquest món glo-
balitzat la imatge és l’eina per excel.lèn-

cia de comunicació i per tant dominar-la 
s’està convertint en una necessitat.
Subvencions i governs locals: marc le-
gal, gestió i control (15 hores)
Coordinador: Joaquim Solé Vilanova
Professors: Tomàs Carbonell i Josep Ra-
mon Mateu
Adreçat a tècnics econòmics d’ens locals 
i pretén analitzar el marc legal de les sub-
vencions rebudes i el control i fiscalitza-
ció corresponent.
El repte dels professionals de la salut: 
assistència sanitària excel·lent per a la 
societat d’avui (15 hores) 
Coordinador: Enric Macarulla
Professors: Pedro Antonio Olivares i Gem-
ma Prats
A partir de casos pràctics que aportaran 
els alumnes, es debatran qüestions èti-
ques i humanes sobre les relacions inter-
personals entre professionals i també 
amb el pacient i la família.
Aportacions sistèmiques al camp de 
l’educació (10 hores)
Coordinador: Carles Parellada
Professora: Elisenda Seras

Està adreçat a totes aquelles persones 
i/o professionals, que es sentin vincu-
lades al camp educatiu (ensenyament, 
treball social, geriatria, infermeria, alum-
nes, famílies,...). 
Genealogia, història familiar i paleo-
grafia (15 hores)
Coordinadora: Marta Vives
Professors: Marta Vives i Xavier Mora
Es donaran les bases per elaborar una 
història de família a partir d’un arbre ge-
nealògic, fins, almenys, la quarta gene-
ració. Però també els coneixements de 
paleografia per facilitar la lectura dels 
documents medievals i moderns i la in-
terpretació d’unes sèries documentals, 
per poder esbrinar què hi ha més enllà 
dels noms i les dates.
Relaxació i benestar personal: con-
verses amb el propi cos (15 hores)
Professora: Carme Hinojosa
A partir del moviment corporal consci-
ent, arribar a despertar i sensibilitzar les 
diferents parts del cos, tenint en compte 
la calma, el no esforç; estar receptius, 
observant els canvis. 
Cinc maneres d’entendre l’òpera (20 
hores)
Professors: Roger Alier i Marcel Gorgori
S’aprofundirà en l’estudi de cinc òperes 
concretes, una de cadascun dels cinc 
principals períodes de la història de 
l’òpera (barroc, classicisme, romanticis-
me, verisme i òpera contemporània). 

A l’Adoberia
Els cursos de la Universitat d’Estiu es 
duran a terme a l’Escola Universitària 
d’Igualada (UPC), antiga Escola d’Adobe-
ria, ubicada a la Plaça del Rei d’Igualada.
L’acte inaugural es farà el dimarts 6 de 
juliol amb la conferencia “Catalunya-Es-
panya: des dels equívocs de la Transició 
al naufragi del nou Estatut” a càrrec de 
J.B. Culla, historiador. 
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VECIANA / LA VEU

El passat divendres va tenir lloc la inau-
guració de les pintures murals de l’es-
glésia de Sant Pere del Vim, al municipi 
de Veciana.

fet que avui les pintures ofereixin la 
seva bellesa original i que l’església de 
Sant Pere del Vim conservi l’únic exem-
plar de pintures romàniques a la zona 
de l’Alta Anoia. L’edil també va explicar 
les gestions realitzades l’any 2007 per 
tal de declarar l’església Bé Cultural 
d’Interès Local (BCIL).
Després d’aquesta introducció de l’al-
calde hi hagué un magnífic concert del 
Cor Trinvant qui va posar la nota musi-
cal a l’acte. El grup dirigit per Maribel 
Sivila va fer vibrar els presents amb la 
seva sublim actuació. 
Seguidament es van poder veure dos 
audiovisuals produïts per Dan Ortínez. 
En el primer es feia un repàs de l’art 
anoienc que hi ha al museu episcopal 
de Vic. En el segon es recollien imatges 
de la tercera i darrera fase de restaura-
ció de les pintures murals de Sant Pere 
del Vim. Amb aquest darrer audiovisual 
els assistents van poder copsar la difi-
cultat i minuciositat que requereixen 
les restauracions d’aquests tipus de 

Jorba; el coordinador de la Delegació 
Episcopal del Patrimoni cultural del 
Bisbat de Vic, Sr. Dani Font i l’alcalde de 
Veciana, Jordi Servitje. 
En primer lloc l’alcalde va donar la ben-
vinguda a tots els presents i va fer una 
explicació de totes les fases de restau-
ració que ha promogut l’Ajuntament 
per tal de recuperar aquest patrimoni 
únic, les quals han durat més de vuit 
anys. I és que les pintures murals de 
Sant Pere foren parcialment descober-
tes als anys noranta durant unes obres 
de restauració que feia la parròquia. 
Davant del desconeixement del valor 
i significat de les pintures, es van sus-
pendre les tasques de restauració de 
l’edifici. No fou fins l’any 2001 quan 
l’Ajuntament de Veciana, amb l’ajuda 
del Centre de restauració de Béns Mo-
bles de la Generalitat de Catalunya, va 
iniciar la primera fase de recuperació 
en què es va acabar de descobrir tot el 
conjunt. Dues fases més, realitzades als 
anys 2006 i 2009 respectivament, han 

 L’igualadí Dan 
Ortinez va presentar 
dos audiovisuals 
amb imatges de la 
restauració de les 
pintures murals 

Veciana “estrena” les pintures romàniques de Sant Pere del Vim

L’alcalde Jordi Servitge -al centre- amb les diverses eprsonalitats que asistiren a la inauguració

L’acte, que va començar a 2/4 d’11 de la 
nit aproximadament, va comptar amb 
la presència del director general de 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. Jordi Roca; el president 
delegat de l’àrea de Cultura de la Di-
putació de Barcelona, Sr. José Manuel 
González; el vicepresident segon del 
Consell Comarcal de l’Anoia, Francesc 

pintures, i per què són obres tan lentes 
i costoses de realitzar.
A continuació les autoritats presents 
van fer els seus corresponents parla-
ments en els quals van posar de relleu 
la importància de recuperar i mantenir 
viu el patrimoni del país i van elogiar la 
gran tasca feta per Servitje en la recu-
peració de les pintures de Sant Pere.
Un aperitiu a la sortida del temple va 
cloure l’acte d’inauguració que va ser 
viscut amb una barreja de emoció i ale-
gria per part dels assistents. 
L’endemà dia 5, a les 6 de la tarda, es van 
reprendre els actes festius en motiu de 
la celebració de la recuperació final de 
les pintures. La tarda va començar amb 
una visita guiada per l’exterior i interior 
del temple, realitzada pel mateix alcal-
de amb comentaris de Jaume Ortínez.

Un cop a dins l’església tingué lloc el 
concert a càrrec de la coral Sant Jo-
sep Oriol de Barcelona i la coral MigTó 
d’Igualada. Les corals, dirigides per Ma-
ria Capdevila i Laia Cuadras respectiva-
ment, van oferir un repertori molt vari-
at que va complaure de llarg el públic, 
que omplia de gom a gom l’església. 
Les dues corals van acabar el concert 
cantant conjuntament Ton pare no té 
nas  i  El moliner de Freser.
Amb un refrigeri a l’exterior del temple 
es va cloure la jornada festiva, amb la 
qual es posava punt i final a uns actes 
que segons paraules de Servitje “més 
enllà de la inauguració d’aquest con-
junt pictòric, vull que aquest acte que 
celebrem avui demostri a tothom que 
amb esforç i constància es pot aconse-
guir tot”.. 

Concert de cant coral a l’hermita de Sant Pere des Vim a Veciana

Taller per aprendre a fer 
paper a Montbui
MONTBUI/ LA VEU

L’ajuntament de Montbui organitza un 
Taller d’Estiu d’Experimentació Creati-
va amb Paper Manufacturat. El taller es 
gratuït i es durà a terme els dimarts i di-
jous de juliol i setembre, de sis a vuit del 
vespre a l’escola Garcia Lorca. Els treballs 
seran exposats el mes d’octubre.
Les inscripcions es poden formalitzar al 
CCC La Vinícola (Departament de Cul-
tura), de dilluns a divendres, de 8 a 14 
hores. El curs començarà el proper 29 
de juny i és possible per la col·laboració 
entre l’ajuntament de Montbui i l’Oficina 
de Difusió Artística de la Diputació de 
Barcelona.  

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

Unes 160 puntaires de diferents pobla-
cions de Catalunya van participar, diu-
menge, a la X Trobada de Puntaires de 
la Pobla de Claramunt, activitat inclosa 
en la programació de la XI Setmana de 
la Gent Gran, iniciada el dissabte 5 de 
juny amb la inauguració de l’exposició 
de puntes al coixí i manualitats.
Les puntaires s’havien de situar als car-
rers del nucli antic, però el mal temps 
va fer que es traslladessin a l’Ateneu Gu-
mersind Bisbal. Com en altres edicions, 
es va fer un reconeixement a la puntai-
re de més edat del poble i de fora, que 
van ser, Rita Valls, de 83 anys, i Antolina 
Macià, d’Olesa de Montserrat, de 86 

160 puntaires a la trobada de La Pobla
anys, respectivament, i al puntaire més 
jove, que va ser Joan Gimó, de 4 anys, 
d’Igualada. El lliurament d’obsequis va 
anar a càrrec de l’alcalde, Santi Broch; 
del primer tinent d’alcalde, Josep Aloy, i 
de la regidora de Benestar Social, Carme 
Farrés.
Amb motiu del desè aniversari, hi va 
haver l’actuació dels capgrossos i dels 
grallers de la Pobla de Claramunt. Tam-
bé es va oferir un vermut per a tots els 
assistents a la trobada. Entre les pun-
taires n’hi havia d’Òdena, de Masquefa, 
d’Olesa de Montserrat, d’Igualada, entre 
altres poblacions. Al acabar la trobada 
totes les assistents van rebre un obse-
qui.    

IGUALADA / LA VEU

El proper dimecres, 16 de juny, a les 7 de 
la tarda l’Espai Cívic Centre serà l’escenari 
d’una xerrada informativa que sota el títol 
“Revetlles amb precaució” oferirà consells 
bàsics per a la manipulació de pirotècnia 
de i com actuar davant d’un accident. 
L’arribada de l’estiu, i les tradicionals fes-
tes populars, on cal destacar les revetlles 
amb l’ús de pirotècnia i l’encesa de fo-
gueres han motivat aquesta campanya 
informativa que pretén, informar sobre el 
perill d’accidents degut a una incorrecta 
manipulació d’aquests productes i donar 
consells de com actuar en cas d’un acci-
dents.
Hi haurà una demostració d’ús de ma-

Dimecres, revetlles amb precaució 
terial pirotècnic a càrrec de les colles de 
diables d’Igualada, Grup Mal Llamp i Di-
ables d’Igualada, que demostraran com 
cal utilitzar el material pirotècnic.
La xerrada, és organitzada per la Direc-
ció General de Protecció Civil, els serveis 
territorials del Departament d’Interior; 
Relacions Institucionals i Participació i 
l’Ajuntament d’Igualada, i compta amb 
la col·laboració de la Federació d’Asso-
ciacions de Mares i Pares d’Alumnes de 
Catalunya (FaPaC), Creu Roja, Diables Mal 
Llamp, Diables d’Igualada i l’Associació 
de Fabricants i distribuïdors de Pirotècnia 
de Catalunya (AFIMAC). L’acte comptarà 
amb la presència del Director General de 
Protecció Civil, Joan Ramon Mora.   
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IGUALADA / JAUME SINGLA

La tradició sardanista d’Igualada és molt 
intensa i profunda tot i que la dansa més 
bella de totes les danses que es fan i 
desfan, no passi actualment per un dels 
seus millors moments. No hi ha dubte 
però que quan s’arriba a la 82a. edició de 
l’Aplec de la Sardana d’Igualada, vol dir 
que amb independència del nombre de 
persones que formen l’Agrupació Sarda-
nista d’Igualada, que presideix Toni Valls, 
es tracta d’una colla amb una gran capa-
citat de treball i organització. L’aplec de la 
Sardana es fa al passeig Verdaguer, entre 
els carrers Sant Josep i Òdena. S’iniciarà a 
2/4 d’onze del matí amb les cobles Ciutat 
de Terrassa i Ciutat de Girona, intervenint 
alternativament, amb peces com: ‘Atzar’ 
de Manuel Puigferrer, ‘La sardana del ram’ 
d’Agustí Borgunyó, ‘El Martí i la Laieta’ de 
Isaac Vilanova, ‘El castell de Rubí’ de Fran-
cesc Camps, ‘Juntes les mans’ de Conrad 
Saló, ‘Ciutats amigues’ de Carles Rovira, 
‘Dotze de Solsona’ de J. J. Beumala, ‘No-
ies poblenovines’ de Josep Saderra, ‘ Tere 
gentil’ de Ricard Viladesau o ‘La sardana 
de les noies’ entre altres.

Dinar i ball de crespelles
Acabada lla ballada matinal s’arriba al 

Diumenge es celebra el 82è Aplec de 
la Sardana d’Igualada

PIERA / LA VEU

Demà dissabte, el barri de les Àrpies fa la 
seva festa d’estiu donant lloc a l’inici de 
les festes d’estiu als barris de Piera que ja 
no pararan fins al darrer cap de setmana 
d’agost. Les Àrpies han concentrat tots els 
actes a la pista del Gall Mullat i en una unica 
jornada. 
Així dissabte, a les 10 del matí, hi haurà jocs 
i tallers infantils amb Dispiera, els Falcons 
de Piera i Creu Roja Joventut. 
A 2/4 d’una, vermut musical, i a les 6 de la 
tarda cercavila pels carrers del barri, amb 
inici i final al Gall Mullat, amb el Grup de Di-
ables Infantil de Piera, els Falcons de Piera, 
els Bastoners de Masquefa i el grup Sqàn-
dol de Sant Quintí de Mediona. 
A 2/4 de 10 sopar de carmanyola, amb ser-
vei de barra i taules i cadires. A les 11 de las 
nit, gran bingo popular i a mitjanit ball amb 
l’Orquestra Esmeralda.

Calendari de festes d’estiu als barris
Juny
12 Festa del barri de Les Àrpies
18 Ruta dels Músics al barri dels Gats
19 i 20 Festa del barri dels Gats
23. Revetlles de Sant Joan
26 i 27. Festa del barri Unificat
26 i 27. Festa de la Diversitat

Demà comença l’intens 
calendari festiu de Piera

Juliol
3 Festa Regional Gallega (Can Mas)
3 i 4 Barri Vallbonica
3 i 4 Barris de les Guineus
10 i 11 Barri Montserrat
15,16,17 i 18 Festa Major La Fortesa
16,17 i 18 Ca n’Aguilera
16,17 i 18 Festa El Portell
16,17  i 18 Festa La Plana
12 al 25 Festa Major Can Canals
23, 24 i 25 Festa Major Sant Jaume
23, 24 i 25 Festa Major Can Mata
24 i 25 Festa Major Can Mas
30,31 i 1 Festa Bosc de l’Àliga
30,31 i 1 Festa Can Bou
31 Festa de l’Agrupació Sardanista
31 Festa Major Can Claramunt

Agost
1 Bosc de l’Àliga
1 al 7 Festa Major Can Claramunt
6,7 i 8  Festa Major Can Bonastre
6,7 i 8  Festa Major de Can Martí
13, 14 i 15 La Venta – Can Musarro
15 Botifarrada a Can Mata
14, 15 i 16 Castell de la Ventosa Zona A i Ca 
n’Aguilera – Fira d’Estiu
28 Cinema a la fresca El Portell
29 Sopar de germanor a Can Mata
26,27,28 i 29 Festa Major El Bedorc 

dinar de germanor i just a la sobretaula 
es farà el ja tradicional ‘Ball de Crespelles’ 
per a tots els assistents que vulguin parti-
cipar-hi. Aquest any amb bonics i moguts 
balls vuitcentistes. Caldrà apuntar-s’hi 
abans.
A la tarda, a 2/4 de 5, continuarà l’aplec 
amb les cobles del matí fins a la meitat de 
la ballada, quan seran reemplaçades per 
la cobla Vila d’Olesa que tancarà l’aplec. 
Paral·lelament hi haurà altres actes vin-
culats a l’Aplec, com la X Trobada de col-
leccionistes de plaques de cava, entre les 
10 i les 2 del matí, presentant-se la placa 

ÀRIA de Segura Viudas, especial trobada. 
Per els menuts i no tant menuts un taller 
de bitlles podran practicar la seva des-
tresa. Durant l’aplec hi haurà el sorteig 
d’una magnífica cistella.
A la tarda hi haurà jocs per a la mainada 
i per rematar la festa el berenar popular, 
gentilesa de diverses pastisseries i forns 
d’Igualada. L’Agrupació Sardanista vol 
agrair públicament als establiments: ‘Jau-
me i Vicenç’, ‘Pallarès’, ‘Pla’, ‘Alemany’, ‘La 
Montserratina’, ‘Closa’, ‘La Gourmandise’, 
‘Garriga’, ‘Fidel Serra’, ‘Jordi’ i ‘Les Comes’, la 
seva aportació al berenar popular.

16 concurs de sardanes revesses
Com a preàmbul de l’Aplec de la Sardana 
demà dissabte, 12 de Juny, a les 5 de la 
tarda, se celebrarà a l’Auditori Municipal 
de Música el 16è Concurs Individual de 
Sardanes Revesses. Se celebrava nor-
malment a finals de setembre, però com 
a novetat, s’inclou dins els actes del 82è 
Aplec de la Sardana. S’interpretaran vuit 
peces de concurs i mentre el jurat delibe-
ra, hi haurà un petit concert. La cobla que 
intervindrà serà Bellpuig Cobla. 
El Trofeu sardana d’argent és elaborat i 
cedit per Pons Joiers rambla. L’entrada és 
gratuïta. 
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Av. Europa, 4, nau 2 (Polígon Industrial Les Comes) · 08700 IGUALADA          Tel. 93 801 91 45         subaruigualada@telefonica.net
JOAN SAN JOSÉ AUTOMOBILS S.L.

PVP recomenat per Península i Balears. I.V.A transport i impost de matriculació inclosos. Emissions CO2 combinada: 155gr/km per 2.OD i 199gr/km per 2.0R. Consum combinat: 5,9 L/100 km per 2.O D i 8,4I/100 Km per 2.OR.

Alta competició,
�ns i tot en el preu

Nou Subaru Impreza Rally

Hereu de grans campions: Nou Subaru Impereza Rally amb motor Bóxer de 150CV . Un cotxe amb cor esportiu, 
tracció integral, l’últim en seguretat activa i tots els detalls de l’alta competició: llantes de 17’’, fars de Xenó, seients 
esportius... i un preu sense competència.



ÒDENA / LA VEU

Dissabte passat, 29 de maig es va fer una 
sortida des de l’Ajuntament d’Òdena per 
visitar els dos pous de ca l’Angeleta i a 
l’Estació de tractament d’aigua potable, 
que es troba tocant el camí de ca l’Enric.
Des de la plaça Major van sortir l’alcalde  
Francisco Guisado i diferents regidors 
juntament amb tècnics del mateix ajun-
tament. Les explicacions van anar a càr-
rec del treballador de l’empresa Aigües 
de Rigat S.A  Jordi Galarza.
El mateix alcalde va recordar que aquest 
dipòsit es creà  l’any 1991 quan ell era re-
gidor i duia el tema de l’aigua. Enguany  
l’espai s’ha ampliat  amb maquinària 

nova i s’ha fet una part nova de l’Estació 
de Tractament d’Aigua Potable. El cost  de 
l’ETAP, que és a punt per la seva entrada 
en servei,  ha estat de 162.000 euros.
En la visita es va poder seguir el proce-
diment que se segueix dels dels pous 
de ca l’Angeleta, tot passant per l’ETAP  
i d’aquí, una vegada es tracta l’aigua te-
nint en compte la nova legislació que hi 
ha, l’aigua passa primer al dipòsit ubicat 
a l’Estació fins que aquest element im-
prescindible, l’aigua, arriba als habitatges 
d’Òdena. Des d’aquest mateix espai es 
va poder anar a veure l’antiga captació 
d’aigües del torrent de la resclosa de can 
Morera. 

IGUALADA / LA VEU DE L’ANOIA

La Comissió de Festes del barri de la Font 
Vella ha donat a conèixer el veredicte 
del concurs de dibuix obert als escolars 
que han visitat l’Ou com balla.
Hi han participat 357 alumnes de les 
escoles igualadines i els guanyadors 
poden recollir els seus premis a Esports 
Sallés de la plaça del Pilar, en ple barri de 
la Font Vella. 
Premiats edat 3 anys
1r. Gerard Contreras - Sant Josep-Esco-
làpies
2n. Júlia Altés - Sant Josep-Escolàpies
3r. Daniel Iglesias - Sant Josep-Escolàpi-
es
Premiats edat 4 anys
1r. Berta Trull - Sant Josep-Escolàpies
2n. Berta Claramunt - Ateneu Igualadí
3r. Berta Solé - Sant Josep-Escolàpies
Premiats edat 5 anys
1r. Brigit Olalla - Sant Josep-Escolàpies

2n. Marta Fernández - Sant Josep-Esco-
làpies
3r. Laia Xin Mercader - Mare del Diví Pas-
tor
Premiats 6 anys
1r. Claudia Costa - Mare del Diví Pastor
2n. Enia Pallarès - Escola Mowgli
3r. Clara Tristany - Escola Montbui
Premiats edat 7 anys
1r. Iris Llaverola - Mare del Diví Pastor
2n. Martí Rosell - Emili Vallès
3r. Carola Farré - Sant Josep-Escolàpies
Premiats edat 8 anys
1r. Jan Pastor - Mare del Diví Pastor
2n. Aida Llaval - Ateneu Igualadí
3r. Berta Martí - Mare del Diví Pastor
Premiats edat 9 anys
1r. Clara Nada Capdevila - Garcia Fossas
2n. Sara Prats Carner - Ateneu Igualadí
3r. Luz Xin Alcaraz - Garcia Fossas
Premiats edat 10 anys
1r. Pol Sevilla Guix - Maristes.   

EL BRUC / LA VEU

Els xàfecs primaverals de diumenge no 
van impedir la celebració dels actes més 
importats de la festa del Timbaler. La jor-
nada va ser molt participada i acollidora, 
malgrat la situació general on l’austeritat 
en la despesa és una necessitat de res-
ponsabilitat social, la festa va cobrir amb 
escreix les expectatives. 
Com ja és habitual, la Federació Anoienca 
de Comerç i Serveis dóna una especial 
rellevància i protagonisme als comerços 
del municipi que participen al MercAnoia, 
oferint-los una carpa, bosses, decoració, 
etc. i durat tot el matí es van mostrar les 
diferents activitats artesanals locals i ano-
ienques junt amb les parades que oferien  
els seus productes als nombrosos visitants 
vinguts d’arreu de Catalunya. Les clarianes 
varen permetre gaudir de les desfilades i  

representacions dels timbalers que feien 
ressonar els seus tambors acompanyats 
per els  trabucaires i els napoleònics, men-

tre els Moixiganguers d’Igualada pujaven 
unes espectaculars torres amb les munta-
nyes de Montserrat de fons. 

La pluja respecta la Festa del Timbaler 
i el MercAnoia del Bruc

L’ajuntament Òdena revisa els 
dipòsits de captació d’aigua 

Acte d’homenatge al Timbaler, amb l’alcaldessa Marijo Aubarell i el senador Jordi Vilajoana L’alcalde i els regidors d’Òdena visitaven dissabte les captacions d’aigua potable

Resultats delConcurs de 
dibuix de l’Ou com balla 

LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

La participació a la Bicicletada popu-
lar de la Torre de Claramunt, celebra-
da diumenge passat, 6 de juny, fou 
autènticament multitudinària.
El dia va començar amb pluja que 
no va aigualir la festa. El recorregut 
-d’uns 9 quilòmetres- va començar 
amb una traca. Es va fer un obsequi a 
tots els participants i una rifa d’objec-
tes i un aperitiu de fi de festa. La festa 
forma part de la 9a. Festa de l’Esport 
que promou la Diputació de Barcelo-
na i organitzada per l’Associació Torre 
Bikers amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de la Torre de Claramunt, em-
preses i comerços del municipi.      

Multitudinària participació a la Bicicletada 
popular de la Torre de Claramunt
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La festa “Viu la tapa” del parc fluvial de 
Vilanova del Camí, ha estat tot un èxit
VILANOVA DEL CAMI/ LA VEU

Dissabte passat el parc fluvial es va con-
vertir en una mena de restaurant a l’aire 
lliure amb uns xefs molt particulars. Una 
desena d’entitats vilanovines van ocupar 
les diferents carpes, al costat del riu, en 
una nova edició de la festa Viu la tapa que 
va repetir l’èxit d’anteriors edicions. La vet-
llada gastronòmica ha estat un dels actes 
destacats de la Festa de la Diversitat.
Tapes dolces i salades, elaboracions ori-
ginals i altres de ben tradicionals... un va-
riat ventall de plats van fer les delícies de 
centenars de persones, dissabte al vespre. 
En alguns casos les entitats van haver de 
muntar una cuina mòbil, perquè feien “in 
situ” els plats que s’havien de servir ca-
lents. En total es van repartir més de 3.250 
tapes.

Algunes entitats, amb segell de proce-
dència, com la Unió Cultural Extremenya 
Anoia, la Casa d’Andalusia de l’Anoia o 
els Amigos Belmezanos en Cataluña van 

preparar plats típics d’aquestes regions. 
Altres, van tornar a apostar per propostes 
reeixides d’anys anteriors, com és el cas de 
l’Associació Cultural Camp del Rei, que va 
cuinar ous ferrats amb xoriço i que va re-
partir més de 300 plats, i l’Esbart Dansaire 
de Vilanova del Camí, que va repartir pa 
amb tomàquet i botifarra. L’Associació del 
Comerç i la Indústria i el Club San Roque 
van posar un toc d’imaginació en algunes 
de les tapes. 
La part dolça, la de les postres, va anar a 
càrrec de l’associació marroquina Abder-
rahman el Dakhel i de Càritas Parroquial.
Aquest any, la festa va estar amenitzada 
en directe per Dj D. Santi, Djordie i Dj Felip. 
Tots tres es van encarregar de posar ritme 
a la cita gastronòmica amb una selecció 
de diferents estils musicals.      
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CALAF /ACN

L’Audiència de Barcelona ha condemnat 
a 20 anys de presó dos georgians que 
van matar a cops el seu company de pis 
Calaf després d’una forta discussió.  Un 
jurat popular els va considerar autors de 
l’assassinat, però els va aplicar l’atenuant 
d’embriaguesa, ja que tots tres, inclosa la 
víctima, havien consumit molt d’alcohol 
aquella tarda de març del 2007.  Segons 
considera provat l’Audiència, el 3 de març 

del 2007 Dato L., Garsevan S. i Vladimer V., 
georgians i companys de pis al número 53 
del Raval de Sant Jaume, van començar 
una violenta discussió. Vladimer V. va cau-
re a terra, moment que els altres dos van 
aprofitar per colpejar-li la cara, el cap i el 
tòrax amb els peus i els punys. La víctima 
no es va poder defensar perquè era a terra 
i tenia una taxa d’alcohol en sang de 2,11 
grams per litre. 

El cadàver va ser amagat en un lloc de difícil accés.   Foto: Jaume Singla
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prop de l’abocador de residus especials 
de Castellolí. 
El lloc on va aparèixer el cadàver es  
tracta d’un punt de difícil accés per 
les obres de construcció de la C-15 i 
la connexió a la Ronda Sud d’Igualada 
que tallen en alguns punts la carretera 
d’accés.
Es desconeix el temps que portava el 
cadàver en aquell indret, però sembla 
que es tractava de deixar-lo en un lloc 
en el qual fos difícil de trobar-lo imme-
diatament. El mateix divendres el cos 
va ser traslladat a l’Institut de Medicina 
Legal de Collserola a Barcelona, on ho-
res d’ara continua a l’espera que algun 
familiar se’n faci càrrec.
El cadàver del desconegut -almenys per 
a l’opinió pública- era el d’un home de 
raça blanca, vestit amb roba d’esport 
i potser caldrà esperar a l’aixecament 
del secret de sumari per conèixer lai-
dentitat de la persona que va aparèixer 
morta.  

ÒDENA / LA VEU

Malgrat l’optimisme inicial sobre el re-
sultat de les investigacions, continua el 
misteri al voltant de la identitat de l’ho-
me mort que Els Mossos d’Esquadra 
varen localitzar divendres a la vora d’un 
camí rural situat a prop de la Autovia 
A-2 dins el terme municipal d’Òdena a 
tocar del terme de Castellolí. 

Condemnen a 20 anys de presó dos 
georgians per una pallisa mortal a Calaf Continua el misteri de la identitat 

de l’home trobat mort a Òdena

El cadàver, que pertany a un home de 
mitjana edat, d’entre 30 i 40 anys, es-
tava embolicat en bosses de plàstic i 
lligat amb cordes. Presentava diversos 
signes externs de mort violenta. Molt 
possiblement va ser llençat ja mort 
des d’un d’un vehicle que circulava per 
l’Autovia, per la qual cosa pràcticament 
es descarta que fos assassinat a l’Anoia.
L’Àrea Territorial d’Investigació de la Re-
gió Policial Central amb base a Manresa, 
es va fer càrrec de la investigació, sense 
que fins al moment n’hagi trascendit ni 
la identitat ni les circumstàncies de la 
mort. La titular jutjat d’Igualada núme-
ro 4 en funcions de guàrdia divendres, 
Cristina Serrano en va decretar el secret 
de sumari i, per tant, el mutisme tant 
del servei de comunicació dels Mossos 
d’Esquadra com de la conselleria de 
Justícia de la Generalitat, és total.
No obstant això hem pogut saber que 
l’home va ser trobar en un petit paratge 
boscós entre camps de secà, a tocar del 
camí que porta a Can Figuerola, molt a 

IGUALADA /JAUME SINGLA

Al voltant de les dotze de la nit, entre di-
mecres i dijous, la policia local d’Igualada 
va rebre l’avís que una persona havia cai-
gut pel pont de Montbui.
Personats els agents al lloc de la caiguda i 
comprovant que la persona era morta, es 
varen fer càrrec del cas els Mossos d’Es-
quadra que varen iniciar immediatament 
les accions rendents a identificar la per-
sona morta i les causes de la caiguda.
El cas ha passat al Jutjat d’instrucció nú-

mero 4 que continuava de guàrdia .
La jutgessa, un cop inspeccionat el lloc, 
va ordenar l’aixecament del cadàver i 
tal com passava amb el mort aparegut a 
Òdena, la setmana passada, decretava el 
secret de sumari per la qual cosa no ha 
trascendit la identitat de la victima, tot i 
que se sap que es tracta d’un home d’uns 
45 anys, domiciliat a Montbui.
Passaven de les 4 de la matinada quan el 
cos de l’infortunat montbuienc era tras-
lladat al dipòsit de cadàvers. 

Un home mor en caure del pont de 
Montbui

Ajuntament d'Igualada

Protecció civil
B A N

JORDI AYMAMÍ I ROCA, alcalde president de l’Ajuntament d’Igualada, atesa la proximitat de la revetlla de Sant Joan, 
FAIG SABER:

SOBRE L’ENCESA DE FOGUERES

Les persones o entitats interessades en l’encesa de fogueres hauran de sol·licitar-ne l’autorització a l’Ajuntament 
abans del dia 22.06.2010 mitjançant la presentació d’una instància on s’indicarà el lloc precís on es proposa fer la 
foguera, el dia, l’hora i la durada aproximada d’aquesta. Aquesta sol·licitud l’ha de signar un responsable major d’edat. 
En cas que la foguera es vulgui fer en un solar particular caldrà presentar l’autorització del propietari del solar.
També s’hauran de complir les condicions següents:
Cal fer el foc a una distància mínima de 15 m de qualsevol edi�cació, vegetació o cotxe aparcat i, en qualsevol cas, s’ha 
de tenir cura de no fer mal a béns públics o privats i en especial, vigilar que en el radi d’acció de les �ames no hi hagi 
cap línia telefònica, línia elèctrica o canonada de gas.
Cal netejar de brossa i vegetació la zona on es vol fer el foc per tal que aquest no es pugui propagar.
No es pot fer el foc directament sobre l’asfalt o sobre la vorera, cal fer-lo sobre terra o sobre una base de pedres.
No es pot utilitzar gasolina o líquids in�amables similars per encendre el foc. 
No es poden cremar papers, teixits, plàstics, esprais, pneumàtics i productes químics (només es pot cremar fusta i 
cartró gruixut).
Cal que hi hagi un responsable controlant el foc �ns que aquests estigui completament apagat.
Cal netejar les restes del foc un cop aquest s’hagi apagat.
Si el foc es fa a menys de 500m d’un terreny forestal cal demanar autorització a l’Àrea de Medi Natural de la Generalitat 
(Agents Rurals) tel 93 801 70 49.
El sol·licitant serà responsable de la neteja de l’espai utilitzat.
El sol·licitant haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol dany que 
pugui ocasionar la foguera, tant als béns com a les persones.

Queda totalment prohibit
Situar les pires directament sobre l’asfalt o sobre la vorera.
Utilitzar gasolina o líquids in�amables similars per encendre-les.
Cremar papers, teixits, plàstics, esprais, pneumàtics i productes químics (només es pot cremar fusta i cartró gruixut).
Tancar el pas als vehicles dels serveis d’emergència.

Els ciutadans que encenguin fogueres seran responsables dels danys que se’n puguin derivar.

Qualsevol contingència que es produeixi es comunicarà als bombers (tel 112)

NO ES POT ABOCAR MATERIAL A LES PIRES PREPARADES PER FER UNA FOGUERA SENSE L’AUTORITZACIÓ DEL 
RESPONSABLE D’AQUELLA FOGUERA O L’ AUTORITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT.

SOBRE LA MANIPULACIÓ DE PRODUCTES PIROTÈCNICS

La venda de productes pirotècnics només es realitzarà en establiments degudament autoritzats.
Els pares o tutors seran responsables de les infraccions comeses pels menors d’edat.
Es recomana la màxima cura en la manipulació de qualsevol producte pirotècnic per tal d’evitar danys personals o 
materials.

SOBRE EL CORREFOC 2010

Es recomana a tots els propietaris dels establiments situats en el recorregut del Correfoc 2010, que enrotllin els tendals 
exteriors i abaixin les persianes metàl·liques per evitar que espurnes dels coets puguin malmetre els establiments 
comercials. De la mateixa manera, cal retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui di�cultar el pas dels partici-
pants en el correfoc.

No es pot aparcar en el recorregut del correfoc des de les 21 a les 24 hores del dia 23 de juny.

Es prega no tirar aigua damunt les comparses participants en el correfoc.

El correfoc tindrà lloc el dia 23 de juny a les 22,30 h amb el següent recorregut: plaça de la Creu, c/ de Garcia Fossas, 
rambla de Sant Isidre, c/Òdena, c/ de Sant Josep, c/ de Sant Carles, c/ d’Òdena, c/ de Galícia i plaça de Cal Font.

Tot això ho faig públic per al coneixement general i per al seu compliment.

L’ALCALDE

                     Igualada, juny de 2010



JORDI PUIGGRÒS / IGUALADA

La recent celebració del Rec.01 ha es-
devingut un gran èxit comercial. D’això 
ningú no en dubta, però el cert és que  
el fet que la iniciativa s’hagi dut a ter-
me, per segona vegada, en aquest barri 
d’Igualada, no és casual. Darrere de les 
experimental stores s’amaga un esperit 
reivindicatiu que, sense presses ni pau-
ses, té ja un bagatge guanyat a pols des-
prés de la constitució de l’entitat d’Amics 
del Rec. La seva lluita particular a l’en-
torn del polèmic POUM -que va gua-
nyar- i la tenacitat en l’objectiu d’assolir 
un nou futur per a aquest barri històric 
de la capital de l’Anoia mantenen viva 
l’esperança que les adoberies, més enllà 
de l’oblit pel pas del temps, tinguin una 
segona oportunitat. Aquesta setmana 
n’hem parlat amb el portaveu i secretari 
de l’entitat, Manel Caro.

Em dóna la sensació que els Amics 
del Rec continueu una batalla davant 
d’un mur on impera el silenci, malgrat 
que iniciatives com el Rec.01 demos-
trin que el barri mereix una oportu-
nitat.
L’entitat, arran de l’aprovació inicial del 
POUM, va iniciar una campanya de re-
collida de signatures per presentar al-
legacions. El cert és que després el Pla 
General es va retirar, però igualment 
vam decidir presentar aquestes sig-
natures i el nostre escrit d’al·legacions 
perquè quedés clara la nostra visió del 
barri. Sobretot per a que es tingués en 
compte en el dia de demà, quan es torni 
a presentar. En l’escrit també es dema-
nava que, com que hi havia una sèrie 
de finques que crèiem que valia la pena 
conservar, es fés un estudi integral de 
tot el barri. Volem que es defineixi cla-
rament quin és valor històric, del propi 
barri del Rec, i de les seves finques. Per 
això demanàvem en aquell escrit que 
l’Ajuntament suspengués les llicències 
davant de possibles enderrocs. L’escrit 
es va presentar el mes de març, i, de mo-
ment, no tenim formalment cap respos-
ta de l’Ajuntament.

Hi ha qui encara té la sospita que 
aquest POUM descansa en un calaix 
per, demà, tornar a sortir exactament 
igual com era. Teniu temor, a això?
No, no crec que es pugui parlar d’això. 
Caldrà veure què farà l’Ajuntament que 
hi hagi, sigui aquest, o un altre. Quan 
es presenti una altra vegada el POUM, 
el punt de partida serà diferent. Segu-
rament s’haurà avançat en la idea de 
protegir més el barri. No tenim temor, 
a que s’aprovi exactament el mateix, de 
cap manera.

Vosaltres seguiu el mateix camí.
Exacte, nosaltres tenim un camí, que 

“Tenim dins d’Igualada un petit tresor 
que cal protegir i conservar”

Manel Caro, al barri del Rec. Foto: JP

Entrevista a Manel Caro,  d'Amics del Rec • El barri més emblemàtic d'Igualada lluita pel seu futur

 “Amb la normati-
va actual, jo crec que 
l’Ajuntament sí que 
podria flexibilitzar els 
usos, que ja hi són, per 
poder ampliar una mica 
la possibilitat de futur 
del barri”

sabem que és llarg, que de moment és 
un camí de conscienciació i de coneixe-
ment general del barri. Per això iniciati-
ves com el Rec.01 són molt bones per a 
que els ciutadans coneguin els exteriors 
i interiors del barri de les Adoberies. 
Cada vegada que un ciutadà s’acosta a 
un racó del Rec, se’l fa una mica seu. Pot-
ser per aquest motiu aquell ciutadà se 
n’adonarà que, allò que veu, té un cert 
valor i val la pena recuperar-ho.

Recentment s’ha remodelat tota la 
part del riu Anoia al seu pas per Igua-
lada. Ja fa uns anys es va recuperar el 
nucli antic, i, ara, amb la Llei de Bar-
ris, passa el mateix amb St. Agustí. 
Trobem el barri del Rec, just al mig, 
degradat..
No és normal, això. Tenim clar que el Rec 
és un barri històric, i que per millorar-lo 
caldran operacions urbanístiques, però 
compte, que siguin de cirurgia urbana. 
L’ampliació puntual d’un carrer, per a 
connectar-lo millor amb el centre his-
tòric, pot ser necessari, però compte, no 
que es facin avingudes amples, rectes, 
que s’emportin el primer edifici que es 
trobin per davant. S’ha d’afinar el llapis, 
de manera que es mantinguin el màxim 
d’edificacions. Sabem que el barri ne-
cessita una rehabilitació integral, i això 
val molts diners, que no només haurà 
de posar l’Ajuntament d’Igualada, o de 
la Generalitat, sinó també de Fons Eu-
ropeus. Si hi ha voluntat, i nosaltres ens 
creiem que tenim un barri a Igualada 
que té un alt valor patrimonial, crec que 
els diners es poden aconseguir. També 
cap la possibilitat de lligar el Rec amb le 
Llei de Barris.

Pel que coneixeu, quina és la predis-
posició dels propietaris del barri?
Depèn de l’activitat que hi hagi. En el cas 
de les empreses que hi tinguin una ac-
tivitat en marxa, no se’ls pot convidar a 
marxar. No és el moment. Però en canvi 
hi ha zones en el barri que no tenen cap 
mena d’activitat industrial, i jo conec al-
guns propietaris que estarien disposats 
a mantenir l’edifici en millors condicions, 
sempre que aconseguissin alguna ajuda. 
Al carrer de la Creueta, per exemple, hi 
ha un parell de propietaris que estarien 
en aquesta línia, i n’hi ha més.

Imaginem que això fós una realitat. I 
què en fem, llavors, del barri del Rec? 
Una nova zona comercial?
Seria un dels possibles usos, però no 
l’únic. Podrien també haver-hi oficines, 
despatxos d’artistes, i, si és possible, en 
algunes zones concretes, anar requalifi-
cant finques cap a sòl residencial. Això 
és perfectament possible, no es té per 
què fer tot l’àmbit d’una sola vegada. 
Amb la normativa actual, jo crec que 
l’Ajuntament sí que podria flexibilitzar 
els usos, que ja hi són, per poder ampliar 
una mica la possibilitat de futur del barri. 

Crec que se li donaria més vida, sigui pu-
rament comercial, o bé en espais per a 
dissenyadors, artistes, petites botigues... 
com succeeix en molts barris d’arreu.

Hi ha exemples així, a Europa?
I tant. En moltes ocasions es tracta de 
petites empreses, a voltes molt caso-
lanes. A Milà ara apareix un barri nou 
d’aquestes característiques. Sorgeixen 
en moltes ocasions de la iniciativa pri-
vada, però les administracions sempre 
hi donen suport. Aquesta podria ser una 
de les sortides del barri del Rec. Se li ne-
cessita donar un rendiment precisament 
per a facilitar la seva rehabilitació.

Amics del Rec prepara 
alguna activitat?
Tenim previst per a finals d’aquest any 
fer una exposició fotogràfica del barri, 
tant del cantó d’Igualada com del de 
Montbui, i també ampliar-ho als horto-
lans i al parc fluvial. La finalitat d’aquesta 
exposició no és altra que seguir donant 
a conèixer el barri, i que cada vegada se 
li doni més valor. Que tots ens creiem 
que tenim un petit tresor dins d’Iguala-
da que cal conservar. 

 “El mes de març vam 
demanar a l’Ajuntament 
per escrit que suspen-
gués les llicències da-
vant de possibles en-
derrocs de finques dins 
del barri del Rec. De mo-
ment, no tenim formal-
ment cap resposta de 
l’Ajuntament”

Dimarts s’inaugura a 
Cal Font l’exposició 
Habitatge/cat. 

IGUALADA / L’EXTRA

L’Ajuntament d’Igualada donarà a conèi-
xer la seva aposta per ajudar a accedir a 
l’habitatge als col·lectius amb més difi-
cultats en l’exposició itinerant “Habitatge.
cat”, que podrà visitar-se a la plaça de Cal 
Font del dimarts 15 al diumenge 20 de 
juny. Aquesta aposta per l’habitatge social 
i protegit es materialitza mitjançant dos 
instruments: la societat Promotora Iguala-
dina Municipal d’Habitatges SL (PIMHA) i 
el Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI).  
Per mitjà d’aquests dos organismes es 
dóna resposta a un ampli ventall de col-
lectius que topen amb grans barreres a 
l’hora de trobar un pis en el mercat lliure: 
els joves, la gent gran i les persones amb 
dificultats socials o de renda.
A “Habitatge.cat” els visitants trobaran 
àmplia informació sobre els programes 
d’ajudes i les promocions de pisos que 
duu a terme PIMHA. En l’actualitat PIMHA 
ha construït i destinat a lloguer per a joves, 
a un preu assequible, 35 habitatges en tres 
promocions diferents.
Mitjançant l’Oficina d’Habitatge d’Iguala-
da, gestiona també la  Borsa de Lloguer 
Social amb habitatges a un preu fins a un 
30% inferior al de mercat.  Altres beneficis 
per als usuaris de la borsa són no haver de 
pagar les despeses comunitàries i tributs, i 
el fet de disposar d’un servei d’assessora-
ment i gestió.

Pisos amb serveis per a la gent gran
Per la seva banda, el CSSI mostrarà a 
l“Habitatge.cat” la promoció de 66 pisos 
de lloguer amb serveis per a la gent gran 
Residencial Viu B, que han registrat plena 
ocupació des que van obrir portes el juli-
ol de 2008. Aquests pisos volen garantir 
que la gent gran pugui continuar a casa 
amb la màxima autonomia possible, a la 
vegada que es beneficia de la tutela de 
professionals sociosanitaris i de serveis 
comuns com infermeria, servei de neteja, 
bugaderia, restaurant, gimnàs, biblioteca 
o sala polivalent, entre altres.

Ampliació del parc d’habitatge social
La societat municipal PIMHA i el CSSI te-
nen en marxa diversos projectes per am-
pliar el parc municipal d’habitatge social, 
els qual donaran a conèixer en l’exposi-
ció. Entre aquests projectes destaquen 
una nova promoció de 71 pisos de llo-
guer amb serveis per a la gent gran, i tres 
promocions de pisos de protecció oficial 
amb un total de 56 habitatges. La mostra 
l’acull una casa mòbil que ja ha recorre-
gut diverses localitats catalanes. 

Xerrada sobre el Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge Protegit
Com a activitat complementària, el ma-
teix dimarts 15 de juny hi ha prevista una 
xerrada sobre el Registre de Sol·licitants 
d’Habitatge Protegit a càrrec del conse-
ller delegat d’Adigsa. L’acte serà presen-
tat per la regidora d’Habitatge, Conxa 
Castells, a les 7 de la tarda a la sala Les 
Golfes del Teatre l’Aurora.   
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El sastre Josep Monegal i Bach ha complert cent anys
IGUALADA /JAUME SINGLA

Tot i que a causa de la guerra civil, que 
va cremar molts registres i arxius, en Jo-
sep Monegal va perdre deu dies, i figu-
ra com a nascut el 19 de juny de 1910, 
abans d’ahir, dimecres 9 de juny, com-
plia cent feliços anys amb una exceŀlent 
salut i un envejable estat d’ànim.
Josep Monegal i Bach va néixer a Car-
dona fa cent anys. Va estudiar sastreria 
a Barcelona i l’any 1928 va venir a Igua-
lada per a treballar de sastre. “En aquells 
anys només hi havia feina de sastre per 
la primavera i a la tardor i jo vaig arribar 
a Igualada per treballar per compte aliè” 
ens explicava el mateix Josep Monegal 
dilluns passat al seu domicili actual a 
Vilanova i la Geltrú, “on visc amb els fills 
des de fa vuit anys”.

Es podia trencar la cama!
L’arribada de Josep Monegal a Igualada 
té la seva anècdota: “A l’estació del carri-
let m’esperava una família de Cardona a 
la qual havien escrit els meus pares per-
què em trobessin feina de sastre. Vaig 
arribar passades les deu de la nit i, en 
arribar a la que avui és la rambla Nova, 
ho vaig trobar tot ple de llums i fanalets. 
Vaig pensar: quina ciutat més alegre!.
Quan vaig arribar a la pensió de la se-

Josep Monegal i Bach, dilluns al seu domicili de Vilanova i la Geltrú

nyora Paquita, era bastant tard, però 
la mestressa m’estava esperant. Em va 
oferir sopar i va cridar les noies que em 
preparessin l’habitació. Astorat, vaig es-
coltar el comentari d’una de les noies, 
que era filla de la senyora Paquita: “Mi-
llor que s’hagués trencat la cama que 
venir a aquestes hores”.
Sis anys després em casava amb aquella 
noia i hem viscut feliços més de setanta 
anys fins que ara, en fa quatre, es va mo-
rir deixant-me sol” ens deia amb un deix 
de tristesa.

Un viatge de noces de... dos dies
Precisament el dia que es va casar -pel 
febrer de 1936- coincidia amb l’obertura 
de la seva botiga a la rambla Nova. “Ens 
vam casar a les 6 del matí i vàrem anar 
a Barcelona un dia i a Sabadell un altre. 
Vam aprofitar per comprar teles per a la 
botiga que obríem a l’arribada del viat-
ge de noces”.
No cal dir que la guerra civil va obligar a 
tancar la sastreria mentre en Josep Mo-
negal era cridat a files. 
Quan varen complir 25 anys de casats, 
en Josep Monegal i la seva esposa varen 
fer un viatge de noces a Mallorca. “Als 
cinquanta anys vàrem fer un viatge a 
Canàries i, si no s’hagués mort, teníem 

previst fer un tercer viatge de noces. 
Aquesta vegada hauríem anat a Nova 
York. Però no va poder ser”.

Treballant fins als 81
En Josep Monegal va treballar fins als 81 
anys. “Ja estava jubilat però encara cosia 
i feia arranjaments als vestits que vení-
em a la botiga. Havíem deixat la sastre-
ria per vendre confecció. Quan els fills la 

varen tancar, em vaig jubilar del tot i des 
de fa vuit anys estic vivint a Vilanova i la 
Geltrú en un pis molt assolellat on puc 
gaudir tot l’any de bon temps”.
La jornada d’en Josep Monegal comen-
ça cada dia a les vuit del matí. Fins fa poc 
anava diàriament a comprar el diari “en 
un quiosc que està a un quilòmetre de 
distància, però aquest hivern em costa-
va molt arribar. Ara hi va la meva filla i 

jo em limito a passejar pel passeig de Ri-
bes Roges que, com que té molts bancs, 
quan em canso, puc seure a descansar”.
En Josep Monegal llegeix cada dia el 
diari “i els dilluns La Veu de l’Anoia que 
m’arriba per correu”.

Trobo a faltar el Foment
El que troba a faltar d’Igualada “es anar 
al Foment. Cada dia hi anava a fer unes 
partidetes amb els companys. Fins i tot 
tinc una llibreta on hi apuntava el que 
guanyava i el que perdia cada dia. Nor-
malment guanyava” . 
La casa on viu en Josep Monegal amb 
la filla -Núria- i el gendre -Mingo- a més 
de la seva néta i el marit, es troba molt a 
prop de la platja de Ribes Roges, on hi 
estiueja la vicepresidenta del govern, la 
Fernández de la Vega “però jo gairebé 
no la veig mai”.
El dia del seu centenari Josep Monegal 
i Bach va rebre la visita dels equips d’en 
Josep Cuní de TV3 i d’una delegació de 
la Generalitat de Catalunya que li va lliu-
rar una medalla commemorativa.
El seu aspecte és jovial, vesteix amb una 
elegància innata i es manté atent a l’ac-
tualitat llegint cada matí fins a les dotze 
del migdia “i, quan en fan, miro corrides 
de toros per la tele. M’agraden molt”. 
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IGUALADA / J.SINGLA

Diumenge, al voltant de les 4 de la tarda, 
dues grans grues elevaven la plataforma 
destinada als helicòpters d’emergències 
mèdiques sobre de l’àrea ambulatòria de 
l’Hospital d’Igualada. 
A causa d’aquesta complexa maniobra es 
va tallar al trànsit el carrer de Guimaraes, 
des de la rotonda de l’Av. Catalunya fins el 
carrer d’Alemanya. 
L’espectacularitat de les maniobres va 
concentrar davant l’Hospital moltes per-
sones i també càmeres de televisió ja que 
no és habitual veure com es puja tota 
una estructura d’aquesta mida i es posa 
al damunt d’un edifici..

Gairebé 600.000 euros
El projecte es va adjudicar per un import 
de 592.504.04 euros sense IVA. Es plan-
teja l’heliport sobre una plataforma que 
s’ubica sobre un nucli de comunicacions 
existent, donant-se accés a l’edifici de 
l’hospital a partir d’una passareŀla metàl-
lica. En estar situat just al damunt de 
l’àrea d’urgències es guanyen minuts que 
poden ser vitals en casos d’accident.
La plataforma d’aterratge està plantejada 
a partir d’un nucli central amb un voladís 
de 7,2 m. aproximadament, amb un anell 
en tot el perímetre de la plataforma que 

com és ara la Unitat Coronària, la neuro-
cirurgia o els cremats, per completar la 
cartera de serveis del CatSalut.
Feia molt de temps que estaba com-
promesa la inversió per dotar l’Hospital 
d’Igualada d’aquesta base per a helicòp-
ters que garanteix un trasllat ràpid en cas 
de necessitat de persones que reque-
reixen atenció urgent en algun dels dos 
grans centres hospitalaris de referència 
de Catalunya: Bellvitge i/o Vall d’Hebron.
Els pacients anoiencs es poden sentir una 
mica més ben protegits i també els que 
circulin per les carreteres de l’Anoia.  

tanca i dóna rigidesa al conjunt.
El diàmetre de la plafaforma és de 18,29 
m i és en forma octogonal. Disposa d’una 
àrea de seguretat de 3 metres. 
La construcció d’aquest heliport és una 
obra important per les necessitats de 
salut del territori. L’Hospital d’Igualada té 
nivell d’hospital de referència, el que sig-
nifica rebre, entre d’altres, la totalitat dels 
traumatismes derivats d’accidents de la 
demarcació de carreteres. 
També depèn dels serveis de l’Hospital 
de Bellvitge i de la Vall d’Hebron, espe-
cialment dels serveis d’atenció a crítics, 

par, gran ball de nit.
I el diumenge, el barri és llevava ocupat 
pels participants a la cursa popular, pels 
col·leccionistes de plaques de cava i per 
les notes de la cobla, a la ballada de sar-
danes.
I al migdia, una gran arrossada al dinar 
de germanor.
Per acabar la festa, bingo, xocolatada in-
fantil i ball de cloenda. I com cada any, 
traca final de festa.
Un any més una festa molt participada, 
on, en paraules de la junta “l’espectacle 
Pincipal som nosaltres mateixos...”. 

IGUALADA / LA VEU

El passat cap de setmana, de divendres 
dia 4 a diumenge dia 6, es celebraren 
amb gran èxit les festes del barri del 
Sant Crist d’Igualada.
El divendres a les 8 del vespre, la Colla 
Infantil de Diables de Piera, va engegar 
la Festa, seguidament, Sardinada Popu-
lar, molt concorreguda i ball al carrer.
L’endemà, tot d’actes destinats a la ca-
nalla: festa de l’escuma, jocs, animació i 
tallers infantils. Missa a la tarda, i un curs 
obert de Line-Dance, a càrrec de l’Asso-
ciació Anoia de Country. Després de so-

L’Hospital d’Igualada ja compta amb la base 
d’helicòpters d’emergències mèdiques

Reeixides festes al barri del 
Sant Crist d’Igualada

La plataforma ja està situada al sostre de l’Hospital. Ara s’estan acabant les instal·lacions
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IGUALADA / JUAN CHECA

La Veu prossegueix amb el seu reportatge sobre els represaliats 
pel franquisme a la comarca de l’Anoia. Si, la setmana passada, 
va adjuntar-se el llistat de damnificats des d’Argençola fins Mas-
quefa, avui detallem totes les víctimes que, hores d’ara, han es-
tat reconegudes pel Ministeri de Cultura durant aquest període 
infaust de la història als municipis de Montmaneu, Òdena, Orpí, 
Piera, els Hostalets de Pierola i la Pobla de Claramunt. En les set-
manes posteriors, finalitzarem la nostra compilació per retre un 
sincer i càlid homenatge a les persones que van veure’s privades 
de la llibertat i de la vida a causa de la dictadura. 

Els damnificats pel franquisme, des de Montmaneu fins la Pobla de Claramunt 

ÒDENA

NOM    MOTIU ENCAUSAMENT 

AMETLLER GOMÁ, Salvador S/E. Veí d’Òdena “Can Marquès”
CASALS PLANELL, Ramon Membre del CL. 
CASELLAS RIBERA, José Membre del CL
COSTA PALOMAS, José Empresonat a Barcelona. Membre del CL
FONT TORRAS, Silvestre S/E. Alcalde segon
FONT UTGÉS, Antonio Ajusticiat i executat. Membre del CL
FONTANILLAS LLUCH, José S/E. Alcalde tercer. 
GIMENO LLACHA, Mª Pilar Depuració MN. 
GRAU DOMENECH, Juan Empresonat a Barcelona. Membre del CL 
JORBA ABADAL, José  Empresonat a Barcelona. Membre del CL
LLUCH BISBAL, José  S/E
MENSA TARDÁ, José  S/E. Alcalde
MESTRES FIGUERAS, Antonio S/E. Edil
MIRET SOLÉ, Luis  Membre Com. Admin. Propietat Urbana
MUNS PRATS, Juan  S/E. Edil
OLIVERAS FORNS, Juan Detingut probablement a Barcelona
PLANELL JUNYENT, Ramón Empresonat a Barcelona. Edil. 
PONT UTGÉS, Antonio Ajusticiat 
SALVADOR CLARET, José Membre Com. Admin. Propietat Urbana
SÁNCHEZ MARÍN, José Ajusticiat 
SANGRÁ OLIVA, Jaime S/E. Edil
SAUMELL AGUILERA, José Ajusticiat 
SERRA TORRES, Pedro S/E. Dimissió com alcalde
SILVA CAMPOS, Desiderio Detingut probablement a Barcelona
SISTARÉ AGUILERA, José Empresonat a Barcelona
SISTARÉ AGUILERA, Ramón S/E
SISTERO AGUILERA, José Empresonat a Barcelona. President CRL
SISTERO AGUILERA, Ramon Membre del CRL
VILA PUIGGRÓS, José  Membre Com. Admin. Propietat Urbana
AGUILERA, José  Empresonat. Membre CL
ALCARAZ, Francisco  S/E
AMILCAR, Marcos  Detingut
MARTI, Jaime  Detingut
PALOMAS, José  Membre Com. Admin. Propietat Urbana
SUBIRANA, Pedro  Membre Comissió permanent Liquidació
“El Quatre Ulls”  Membre del CRL
“El Regino”  Membre del CRL

TOTAL: 37 persones

ORPÍ
NOM    MOTIU ENCAUSAMENT 
CANALS FERRER, Francisca Depuració MN
SANTOS PARDO, Mª Concepción Depuració MN

TOTAL: 2 persones    

HOSTALETS DE PIEROLA

NOM    MOTIU ENCAUSAMENT 

C BERENGUER SEUBA, Jaime S/E. Edil. 
BRAVO CASTELLAR, María Depuració de MN
CAMPS PRATS, Antonio S/E. Edil. 
CASANELLAS MORA, Salvador S/E. Edil. 
CASTELLS MAS, Jaime  Deportat als camps nazis
ELÍAS BIARNÉS, Francisco Membre del CL. Edil 
ELÍAS BIARNÉS, Tomás  Membre del CL
ELIAS VALLS, José  Membre del CL
ESTEVE FAJARDO, José Empresonat. Membre del CL
ESTEVE FAJARDO, Miguel S/E. Edil. 
ESTEVE PARCERISA, Juan Empresonat. Membre del CL 
ESTEVE PARCERISAS, Juan Empresonat. Membre del CL
ESTEVE PUJOL, Pedro  S/E. Edil. 
FERRER SERRA, Jacinto S/E. Edil. 
GALCERÁN SUBIRANA, José S/E. Edil. 
GARCÍA SALA, Juan  Depuració de MN
ISART CUCURELLA, Pedro S/E. Edil. 
ISART ESTEVE, Salvador S/E
JORBA ALMIRALL, Juan S/E. Edil. 
MAS PUJOL, José  S/E. Edil
MILLARET ISART, Jaime S/E. Edil
MONTSERRAT ROVIRA, Isidro S/E
MONTSERRAT VALLS, Juan S/E. Edil
MOYA BENEDICTO, Vicente S/E. Edil
PARROT PRAT, Pedro  Membre del CL. Edil
PONS FLÓ, Juan  President del CL
PUIG PRAT, Jaime  S/E. Edil
PUJOL VALLS, Juan “Pusa” President Sindicat UR. Alcalde.
RIGOL TERMES, José  S/E. Edil
SEMPERE VALLS, Juan  S/E
SAMSÓ PUJOL, José  S/E. Edil
TARRIDA PONTNOU, José Membre del CL
TORRES FIÓ, Miguel “Jaumató” S/E
TORRES TERMES, Pablo S/E. Edil
VALLÉS FEIXES, Pedro  S/E. Edil
VALLS ESTEVE, Mateo  Alcalde
VALLS FLÓ, Jaime  S/E  
VALLS FLÓ, Miguel  Edil
CUARTILLA, Francisco  S/E
VALLS, Pedro  Comissari polític 
“El Pusa”   S/E

TOTAL: 41 persones

POBLA DE CLARAMUNT

NOM    MOTIU ENCAUSAMENT 

AGUILERA GRAS, Antonio Dirigent ERC
BORES SALETA, María  Depuració de MN
CASANOVAS ESCUDÉ, Antonio Dirigent Unió Rabasaires
CASANOVAS JOSÉ, Antonio Alcalde
CASANOVAS JOVÉ, Antonio Alcalde
CASAS CARDÚS, José  Membre del CL
CEDRÓS TOMÁS, Juan  S/E. Patruller 
CENDRÓS TOMÁS, Juan S/E. Tinent d’alcalde o edil
DURANT CASANOVAS, Antonio Alcalde
ESCALA AGUILERA, Agustín Mort. Tinent d’alcalde 
ESCUDÉ SENDRA, José S/E. Tinent d’alcalde o edil
FÁBREGAS ROCH, José  S/E
FÁBREGAS ROCH, Juan S/E
FARRIOL SOTERAS, Miguel Alcalde
FERRER BORRÁS, Antonio Empresonat. Membre CL
FIGUERAS MAÑOZAS, Pedro S/E. Dirigent
FONT MUNTANER, Alfredo S/E. Tinent d’alcalde o edil
LAQUENTE VIGUERAS, Emilio Patruller. Dirigent 
LLUCIÁ AMAT, Juan  Empresonat. President UR. 
LLUCIÁ ARMENTEREA, Antonia Dirigent socialista
LUCIA ARMENTARAS, Antonio Dirigent socialista i UGT
MABRAS TORRAS, Matías S/E. Agutzil
MAGRE COLOM, Félix  Empresonat
MALRAS ESCUDÉ, Juan Miguel S/E. Patruller
MALRAS ESCUDÉ, Millán S/E
MURAY MURIST, Isidro  Empresonat
PADRÓS LLUCIÁ, Vicente Tinent d’alcalde per CNT
PLANS LLARSA, Natividad S/E. Patrullera
PONS TORRAS, Ramón Membre Junta UR. 
PUJADÓ BOADA, Juan  S/E. Tinent d’alcalde o edil
PUJOL MONTSERRAT, Jaime Cap Of. de Contribucions
QUINTANA VILARRUBÍ, Juan Membre del CL
RENAU MARTÍ, Antonio Secretari Unió Rabassaires
RENAU MARTÍN, Antonio Secretari. Dirigent UR
RIBA BORRUL, José  S/E. Tinent d’alcalde o edil 
RIBA BORRULL, José  S/E. Edil
RINAU MARTI, Antonio Empresonat
ROMANI ROMEU, José  Empresonat. Alcalde
SABATÉ CARDÚS, Juan Membre del CL
SABATÉ CODUL, Juan  S/E. Tinent d’alcalde o edil
SAEZ VALERO, Sebastián Mort. Dirigent. Patruller
SASATEM TOBRUS, Juan Dirigent
SOTERAS ARMENTERAS, Antonio Tinent d’alcalde
SOTERAS FERRER, José  Membre del CL
SOTERAS VILARRUBIAS, Pedro Mort. Tinent d’alcalde 
TORRAS LLUCIA, Antonio S/E. Jutge municipal 
TORRES MUNTANER, Quintín Membre Com. Defensa
TRULLÁ AGUILERA, (germà de José) S/E
TRULLÁ AGUILERA, José Detingut. Alcalde
TRULLÁ AGUILERA, Procipio Dirigent de la CNT
TRULLÁ AGUILERA, Procopio Empresonat. Alcalde.
VENTURA BARTROLI, Juan S/E
VICH FERRER, Antonio  Membre del CL. 
VIGUERA LAPUENTE, Emilio Depuració MN
VILA ESCUDÉ, Juan   S/E
ARTENTA, Emilia  Dirigent
FREIXAS, Juan “March petit” S/E
GARCÍA, Mariano  S/E
MAÑOSAS, Pedro  S/E
MARCH, (...)  Patruller
MONTROIG, (...)  Empresonat
MORIST, Isidro  Membre del CL
RIBAS, Mercedes “LA Gravada” Empresonada. 
TOMÁS, Juan  Dirigent
VALIENTE, Paunillo  Patruller
“ASTURIAS”  S/E
“LLACUNETA”  S/E  
TOTAL: 67 persones 

MONTMANEU 

NOM    MOTIU ENCAUSAMENT 
CASANOVAS ANTONIJUAN, José S/E
COMPANYS MORERA, Juan S/E
COMPANYS MORERA, Pedro S/E
CORBELLA TURULL, Ramón S/E
GONZÁLEZ GARCÍA, Francisco S/E. Treballador de l’Electra
LLORENS CASTELLOI, Magín Empresonat a Barcelona
POU QUINTANA, Luciano Depuració MN
REQUESENS CORBELLA, Juan Empresonat a Barcelona
RIBALTA LLAVEROLA, José S/E
SOLÁ BARGUÉS, Jaime S/E
MONTSERRAT (...), (...)  Dirigent del Comité del Clot

TOTAL: 11 persones   

Fotografia de Procopi Llucià, extreta de l’Arxiu Fotogràfic Municipal. 
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NOM    MOTIU ENCAUSAMENT 
AGUILERA SAUNELL, Fco. S/E
ALTARRIBA CORNELLÁ, Salvador S/E
BARDERA ENODA, Agustín Afusellat
BARRÁS COLS, Sinesio Dirigent d’UGT, PSUC i FAI
BEL BEL, Rafael  S/E
BLADÉ SALES, Bienvenido Membre de CNT i FAI
BLADET SALES, José  S/E
BOCH RIBAS, José  S/E
BORRÁS COCH, Ginesio S/E
BRUNET PENAS, Ramon Dirigent de CNT i FAI
BRUNET PENÉS, José  S/E
BRUNET PENÉS, Ramon Afusellat
BUIL BUIL, José  Afusellat
CALAF GUITART, Francisco Dirigent de CNT i FAI
CARALT VALLS, Jorge  S/E
CARRERAS VENTURA, Pedro Jutjat pel TNRP
CASTANY BUIL, José  Membre CL ERC; dirigent UR i FAI
CASTELL VILA, Carlos  Dirigent d’ERC
CASTELLO FERRER, Juan Dirigent d’UGT, PSUC i FAI
COSTA BOQUERAS, Celestino Dirigent de la CNT i la FAI
COSTAS COPERAS, Celestino S/E
ESTEVE ALMIRALL, Juan President del CRL
FÁBRAGAS VALLÉS, Enrique S/E
FÁBREGAS VALLÉS, Enrique President del CL; dirigent CNT i FAI
FERRER BERTRÁN, Manuel Deportat als camps nazis
GABANO RIBERA, José En llibertat condicional
GABANO RIBERA, Juan S/E
GABARRÓ RIBERA, José En llibertat condicional
GABARRÓ RIBERA, Juan Mort
GABARRÓ SANAHUJA, Fco. Dirigent del CL, ERC i la FAI
GUILERA SAUMELL, Francisco Membre del CL, CNT i FAI
GUIXÁ NADAL, José  S/E. Jutge suplent
ISART JUNYENT, Juan  S/E
LIZÓN ROMÁN, Antonio Membre CNT

LLONGUERAS BOCH, Salvador Membre del CL
LLONGUERAS BOSCH, Salvador Fugat; membre del CL per ERC
LLONGUERAS RUESTES, Jacinto S/E. Jutge. 
LLONGUERAS, Jaime  Jutjat pel TNRP
LLORENS ISART, Pedro En llibertat condicional
LLORENS VIVES, Jaime Jutjat pel TNRP
LLORET XICOY, Joaquín Depuració MN
LÓPEZ VERA, Manuel “Tio” Empresonat. Membre CNT 
MARGARIT PARERA, Tomás Empresonat Membre CNT
MATA FERRER, germà d’Emilio S/E
MATÓ VALLS, Genaro  Membre del PSUC, CL, UGT i FAI
MONTSERRAT GABARRÓ, José Dirigent d’ERC
MUNNÉ MORA, Daniel Membre del CL; dirigent CNT i FAI
NADAL TARRIDA, José María Dirigent Unió Rabasaires i FAI
OLIVA PARES, María  Depuració de MN
OLLÉ FIGUERAS, Alfredo En llibertat condicional
OLLÉ FIHUERAS, Alfredo Dirigent d’ERC
PARADELL LLAVINÉS, Domingo Dirigent de la CNT i FAI
PARELLADA SITGES, José Empresonat
PARERA ISAT, Pedro  Dirigent Unió Rabasaires i FAI
PARERA MATA, José  S/E
PARERA VELA, Juan  S/E
PIÑOL TUSET, José  S/E. Patruller
PIQUÉ SOTERAS, Pedro S/E
POCH FIÓ, José  Mort. Dirigent UGT, PSUC i FAI
PUIG SEGARRA, José  Membre del CL
ROIG COLET, Isidro  S/E
ROVIRA MATA, Alejandro Empresonat. President CL
SALVOLA MAS, Victor  Membre del CL, UGT, PSUC i FAI
SARDÁ DOMENECH, Jesús Membre del CL
SEGARRA BORRAS, Ángela Depuració MN
SERRA HUGUET, Juan  Mort a la Guerra Civil. MN
SERRA POCH, Jaime “Tòful petit” Membre del CL per ERC
SOLDEVILA FERRER, Modesto Mort. Dirigent CNT i FAI
TERMENS RODÓ, José Membre del CL

TOMÁS SANSA, Isidro  Mort a la Guerra Civil
TORRENS RIBAS, José  S/E
TORRENTS RIBA, José  Detingut
VALLS LLONGUERAS, Juan Dirigent UR i FAI
VALS RIBAS, José  S/E
VENTURA CARRERAS, Domingo Dirigent UGT, PSUC i FAI 
VENTURA CARRERAS, Pedro Empresonat
VENTURA GABARRÓ, Eduardo Dirigent d’ERC
VENTURA HERRERAS, Domingo Membre del CL
VIDAL MATA, José  Membre del CL; dirigent FAI
VIDAL MATA, Pedro  Membre del CL, UGT i PSUC
VIDAL SOLÉ, Juan  S/E
VIDAL SUÑÉ, José “Regalat” S/E
VILA MATA, Pedro  S/E
ASTURIAS, Fernando  Patrulles d’Arenys de Munt
CARRERAS, Domingo  S/E
CARRERAS, Pedro  S/E
ESCODA, Agustín  Afusellat
FARRERAS, José  S/E
FIGUERAS, Alfredo  S/E
GENES, Ramón  S/E
LLONGUERAS, Jaime “Flauta” S/E
MARTÍNEZ, Álvaro  Empresonat
MATA, Alejandro  President del CL
MATA, José “Espolsagarbas” Membre del CL
MATAS, (...)  S/E
MIRET, José “Ramanetas” S/E
MORRAL, José  S/E
PENAS, Ramon  Afusellat
RIBERA, Juan  Mort
RODÓ, José  Membre del CL
TUSET, José  S/E
VALLÉS, Alejandro  Alcalde de Cabrera

TOTAL: 102 persones

PIERA
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 Segons un estudi 
recent, l’Anoia pot 
arribar a tenir en 
els propers anys 
14 parcs eòlics, 8 
més que en l’actualitat

Política  
WWW.VEUANOIA.CAT

Anoia
Entrevista al president 
d'ICV, Eusebi Alonso

Piera
L'alcalde titlla "d'ignorant i poc 
preparat" l'exlalcalde Jaume Guixà

Anoia
Teo Romero deixarà la 
presidència del CESCA

La Generalitat concentrarà a l’Anoia i la 
Segarra els parcs eòlics més potents del país
286 MW • El Govern aprova les Zones de Desenvolupament Prioritari per a l'energia eòlica a Catalunya, amb molta presència de 
l'Anoia, que podrà instal·lar parcs fins a 100 MW de potència, 186 més a la Segarra i la Conca de Barberà

JORDI PUIGGRÒS .-
El Govern de la Generalitat ha aprovat 
les Zones de Desenvolupament Priorita-
ri (ZDP) per a l’energia eòlica, a les quals 
se circumscriurà la instal·lació de parcs 
eòlics –és a dir, instal·lacions de més de 
10 MW o més de 5 molins– de manera 
que s’harmonitzi el desenvolupament 
d’aquesta energia renovable amb la 
preservació ambiental i paisatgística de 
l’entorn. La delimitació d’aquestes àrees, 
en compliment del Decret d’energia eò-
lica i fotovoltaica en vigor des del passat 
setembre, és el pas previ a la convoca-
tòria del concurs corresponent per a 
l’adjudicació de les ZDP, que s’obrirà els 
propers dies. 
Les set ZDP que s’han aprovat ara reu-
neixen els requisits de disposar de vent 
suficient, estar situades en sòl que pre-
senta viabilitat des del punt de vista am-
biental, urbanístic i paisatgístic, i també 
disposar d’evacuació de la producció 
a la xarxa elèctrica. En total, les zones 
aprovades sumen una potència total de 
769 MW i s’ubiquen en 37 municipis de 
10 comarques.
A l’entorn de l’Anoia és on es concen-
trarà la major potència dels parcs eò-
lics. Així, la ZDP VIII, de fins a 100 MW, 
contempla els municipis de Calonge de 
Segarra, Castellfollit de Llobregós, Esta-
ràs, Ivorra, Pujalt i Sant Ramon. I la ZDP 
II, a la Segarra i Conca de Barberà (186 
MW), els pobles de Conesa, les Piles, Llo-
rac, Montoliu de Segarra, Santa Coloma 
de Queralt, Sarral, Savallà del Comtat, 
Ribera d’Ondara, Rocafort de Queralt, i 
Talavera.
Les altres ZDP són a l’Alt Empordà,  Alt 
Penedès i Alt Camp, Ribera d’Ebre i Baix 
Camp, Segrià i Ribera d’Ebre, i la Terra 
Alta.

Simplificació administrativa
L’aprovació de les ZDP suposa un pas 
més en la simplificació de la tramitació 
administrativa dels parcs eòlics. D’una 
banda, cada ZDP ja disposa de la ido-
neïtat per acollir aquest tipus d’instal·-

La situació ha rebut alguna resposta 
contrària per part de plataformes, en 
especial la que es va constituir arran de 
la presentació d’un projecte a Orpí i la 
serra del seu entorn.
Alguns dels parcs prevists ja compten 
amb l’autorització administrativa per 
ser construïts (Era Bella, també a Pujalt; 
Caselles, a Aguilar de Segarra i Castellfo-
llit del Boix; i l’ampliació del de Rubió) 
i d’altres que ja han superat el tràmit 
d’informació pública, com el de Serra 
Morena, a Copons, Veciana i Rubió; Co-
lomer i Serra del Colomer, a les serres del 
sud del Bages; Serra d’Orpí, que afecta 
també a Carme, la Llacuna i la Torre; i 
Serra Mortella, entre Argençola, Talavera 
i Santa Coloma de Queralt. L’aprovació 
de les ZDP’s obre ara una lluita sense fre 
per a “omplir” la comarca de molins de 
vent? Mapa dels parcs eòlics de l’Anoia i el seu entorn, segons un estudi de l’Associació l’Arada.

lacions, fet que redueix la quantitat de 
documents necessaris durant la trami-
tació i elimina duplicitats. De l’altra, la 
Direcció General d’Energia i Mines es-
devindrà l’interlocutor únic al qual els 
promotors podran adreçar-se per dur 
a terme la totalitat dels tràmits propis 
d’aquest tipus de projectes (és a dir, els 
tràmits energètics, ambientals i urbanís-
tics).
Un cop s’hagi obert el concurs -la qual 
cosa succeirà els propers dies- els pro-
motors podran presentar els seus projec-
tes, que seran avaluats per una comissió 
de la Generalitat i de les corporacions 
locals implicades en cada ZDP. Els pro-
jectes més ben valorats per la comissió 
seran els que finalment s’instal·laran a 
cada zona.
La posada en marxa d’aquestes ZDP 
contribuirà al compliment de l’objectiu 
previst al Pla de l’Energia 2006-2015, 
que estableix que el 2015 la potència 
eòlica que hi ha d’haver instal·lada a Ca-
talunya ha de ser de 3.500 MW. Actual-
ment hi ha 775 MW en servei, 196 MW 
en construcció i 928 MW amb autoritza-
ció administrativa.

Fins a 14 parcs eòlics a l’Anoia
L’Anoia pot convertir-se en una comarca 
carregadíssima de parcs eòlics. La imat-
ge novedosa -i fins i tot bonica- que va 
oferir, ja fa uns anys, la creació del parc 
eòlic de Rubió en una serra molt castiga-
da anteriorment pels incendis pot con-
vertir-se, amb l’afegit de fins a 13 parcs 
més, en quelcom molt diferent de païr.
Des del mes de gener, amb l’obertura 
dels parcs de Pujalt, Alta Anoia, Veciana i 
Turó del Magre, ja són mitja dotzena els 
parcs actualment en funcionament a la 
nostra comarca, si hi afegim el més gran, 
el citat de Rubió.
Amb tot, un estudi de l’Associació l’Ara-
da (http://www.larada.net/ca/eolica.
html) afirma que poden arribar a ser 14 
les instal·lacions d’aquest tipus que po-
den construir-se a l’Anoia.
De fet, durant la darrera dècada no hi ha 
hagut any en què es parli de planificació 
o construcció d’un parc eòlic a la comar-
ca. Es tracta d’un mètode d’obtenció 
d’energia elèctrica que, si bé es nodreix 
d’una font renovable, comporta també 
unes conseqüències a nivell ambiental 
i social que sovint passen inadvertides. 

 L’aprovació de 
les ZDP’s, fa pocs 
dies, ajudarà a fer 
més fàcil la posada 
en marxa dels 
parcs eòlics
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Parc eòlic de Rubió.



ANOIA / JAUME SINGLA

Eusebi Alonso és el president comar-
cal d’Iniciativa per Catalunya, un grup 
polític que en aquest moment genera 
expectació perquè encara no ha aclarit 
si l’any vinent es reeditarà el pacte de 
l’Entesa per Igualada que, des de fa onze 
anys, manté al PSC al front de l’alcaldia 
d’Igualada i a ICV en l’equip de govern.
En un moment en què ja s’albiren les 
eleccions al Parlament de Catalunya i 
just després vindran les municipals, és 
un bon moment per copsar l’opinió dels 
ecosocialistes.

Com veieu des d’ICV el moment polí-
tic de Catalunya i de l’Anoia?
És un moment de canvi i evolució. De 
canvis generacionals i també ideològics 
amb una exigència cada vegada més 
gran dels ciutadans. Durant set anys hi 
ha hagut unes persones al govern de la 
Generalitat que han fet una gran feina i 
ara deixaran el seu lloc a altres persones 
amb idees noves i renovades.
Penso que no ens podem perpetuar en 
els càrrecs per més brillant que puguis 
ser, perquè acabes fent sempre les coses 
de la mateixa manera.
Desgraciadament els partits tendim a 
condicionar-nos pels processos electo-
rals que arriben un darrere l’altre. Potser 
algun dia caldrà fer una reflexió sobre 
els cicles electorals.
Les eleccions al Parlament serà una fita 
molt important i marcaran una tendèn-
cia molt diferent al que coneixem fins 
ara. Tots els partits, excepte el PP, hem 
entrat en un procés de reflexió i reno-
vació fruit d’una situació molt canviant 
que ens fa reflexionar i veure les coses 
de la mateixa manera però d’un altre 
color.
Quin balanç en fa del govern tripartit 
de la Generalitat?
El tripartit ha fet moltíssima feina i si 
tinguéssim capacitat d’explicar a tots els 
ciutadans de Catalunya tot el que s’ha 
fet, el que s’ha fet bé, el que s’ha fet bé 
però ha sortit malament i també el que 
s’ha fet malament, es veuria que hi ha un 
balanç molt positiu.
El canvi d’un govern de tres partits d’es-
querres és un canvi molt important i 
positiu. L’altre dia, en un acte de sanitat, 
es podia veure en gràfiques què es gasta 
el doble en salut pública en aquest mo-
ment del que es gastava en el quadrien-
ni 2004-2007. 
A les llistes al Parlament de Catalunya 
hi haurà candidats anoiencs en llocs 
d’elecció segura?

el govern està fent malament. Si fóssim 
capaços d’explicar-ho, molta gent ens 
faria costat.
Una bona oposició és fonamental per 
fer funcionar bé un ajuntament però 
amb la situació actual és molt difícil de 
fer-ho. Em puc passar quinze minuts 
explicant una postura concreta però, 
a l’hora de votar els onze regidors del 
PSC, alguns dels quals ni tan sols m’han 
escoltat, voten en contra. És molt difícil 
de portar endavant una política cons-
tructiva. 
Les darreres mesures econòmiques 
del govern de l’Estat semblarien afa-
vorir la postura d’Iniciativa de defen-
sa de les capes més desafavorides de 
la societat, però el govern tripartit 
està fent el mateix a Catalunya.
Iniciativa ha fet més del que fa la sensa-
ció que ha fet. Es pot pensar que el par-
tit petit fa seguidisme en tots els temes, 
però reivindico que Iniciativa ha acon-
seguit imposar mesures que els altres 
partits no volien. Per exemple es deu a 
Iniciativa que les persones que guanyen 
més de cent mil euros l’any paguin més 
de renda. 
Si no hagués estat per Iniciativa, això no 
s’hauria decidit i estem parlant de 84 mi-
lions d’euros. 

l’Anoia?
La decisió es prendrà a l’Anoia. Les pro-
postes de la direcció s’escolten perquè 
marquen les línies bàsiques del partit, 
però les decisions que afecten l’Anoia, 
les prenem a l’Anoia.
Iniciativa no funciona en formacions lo-
cals estrictes perquè no tenim milers de 
militants. Nosaltres funcionem a nivell 
comarcal i pensant en allò que més con-
vé a l’Anoia i no al partit. Nosaltres hem 
de fer el que la gent ens demana.
Iniciativa fa tots els papers de l’auca 
a l’Anoia. En uns llocs és al govern, en 
altres és a l’oposició i en altres dóna 
suport al govern. És xocant la situació 
de vostè mateix a Montbui, on Inicia-
tiva o el PSUC havien tingut l’alcaldia 
però ara està vostè sol a l’ajuntament. 
Pensa que cal resoldre aquesta mena 
d’anomalia política a Montbui?
Queda clar que cada municipi és abso-
lutament diferent, encara que els pobles 
estiguin a tocar. A Montbui la gestió que 
fa el PSC és molt populista i les fórmules 
populistes acostumen a tenir molt èxit. 
És molt difícil explicar a la gent allò que 
l’ajuntament no està fent bé, sobretot 
des de l’oposició.
Més que recuperar el govern de Mont-
bui, el que hem de fer és explicar el que 

Eusebi Alonso: “L’Entesa per Igualada és un instrument”

Eusebi Alonso, president d’Iniciativa per Catalunya Verds a l’Anoia
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Teo Romero deixarà la 
presidència del Consell 
Econòmic i Social 
(CESCA)
IGUALADA / LA VEU

El montbuienc Teo Romero deixarà el 
proper mes de juliol la presidència del 
Consell Econòmic i Social de l’Anoia 
(CESCA), segons han confirmat fonts 
de la institució a La Veu. La renúncia de 
Romero anirà acompanyada també del 
gerent de l’organisme, l’igualadí Nando 
Raja, i ve motivada per l’aproximació 
dels comicis electorals de les autonò-
miques i les municipals. Tot i que, de 
moment, no es coneix qui serà el nou 
president del CESCA, qui en té moltes 
possibilitats és un dels actuals vicepresi-
dents, Ramon Felip, actual president de 
la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA). 

L’oficina antifrau admet 
el cas del Consorci 
Sanitari de l’Anoia i el 
CAP d’Igualada

IGUALADA / LA VEU

L’Oficina Antifrau, organisme depenent 
de la Generalitat, ha admès a estudi la 
denúncia d’un igualadí sobre la polè-
mica concesió al Consorci Sanitari de 
l’Anoia (CSA) del CAP Nord Igualada, 
tema que es va tractar fa dues setmanes 
a La Veu, i on ja es recollia aquesta possi-
bilitat. La direcció d’Análisi de l’oficina va 
comunicar aquesta setmana que s’havia 
rebut la denúncia i es procedia a la seva 
investigació, seguint els procediments 
habituals. 

El PP reclama a Aymamí 
l’aprovació del Pla Local 
de Seguretat

IGUALADA / LA VEU

El PP d’Igualada ha demanat a l’alcalde 
Jordi Aymamí que “iniciï els tràmits ne-
cessaris per tal que s’aprovi i s’informi al 
Ple de l’Ajuntament sobre el Pla Local de 
Seguretat. Aquesta és una obligació que 
estableix  el sistema de seguretat públi-
ca de Catalunya.”
El regidor Pere Calbó ha manifestat que 
“després de més de cinc anys de des-
plegament dels Mossos d’Esquadra a la 
nostra ciutat, entenem que la Junta Lo-
cal de Seguretat ja hauria d’haver apro-
vat el Pla Local de Seguretat. Per tant, cal 
exigir que en els propers mesos es doni 
compte al Ple tal com estableix la legis-
lació vigent.”  

Per un cantó és massa aviat per a dir qui 
seran candidats i per altre les expectati-
ves de nombre de diputats no ho faci-
liten.
Iniciativa no ha fet mai les llistes pensant 
en el control del territori. Els nostres di-
putats van a defensar el conjunt de Ca-
talunya i no un territori concret.
Les darrers municipals ICV va créixer 
en llistes i va treure regidors en po-
bles on mai n’havia tingut. Quines 
perspectives té ICV per les properes 
municipals?
Dóna la impressió que ICV s’ha de con-
centrar en el cinturó industrial de Bar-
celona però això està canviant. Avui, 
en àrees poc industrials, com Lleida o 
Osona els resultats d’Iniciativa són molt 
bons. Els discursos s’han de fer des del 
territori i amb les persones del territori.
Per a nosaltres l’important no és fer mol-
tes candidatures sinó que es facin can-
didatures valuoses, amb qualitat i pro-
jecte municipal. Ara estem en el procés 
de valoració de la feina feta on hi som i 
als llocs on no hi som però tenim coses 
a aportar-hi. 
A Igualada, Iniciativa està al govern 
des de fa onze anys arran l’invent de 
l’Entesa per Igualada. Des de fa temps 
Iniciativa vol marcar perfil propi i es 
diu que no es reeditarà el pacte de 
l’Entesa per Igualada.
Aquesta decisió no està presa però es 
prendrà molt aviat. Iniciativa no està 
per les fórmules d’Entesa en aquest mo-
ment. Les passades eleccions ja no es va 
reeditar el pacte a Vilafranca.
L’Entesa per Igualada és un  instrument 
per aplicar les nostres propostes per a 
la ciutat. És un instrument que ens ha 
ajudat a donar a conèixer les nostres 
propostes i generar confiança però, els 
instruments, pot arribar un moment en 
què ja no tenen la mateixa utilitat.
Ho decidirem quan toqui fer-ho que és 
precisament ara, que s’està parlant de 
les municipals amb temps de preparar 
programes. És cert que, a nivell intern 
d’Iniciativa, estem parlant sobre la con-
veniència o no de reeditar el pacte de 
l’Entesa per Igualada. Però la decisió no 
està presa en aquest moment però, in-
sisteixo, que no tardarem en decidir-ho.
On es decidirà, al carrer Ciutat -seu 
d’Iniciativa a Barcelona-  o a l’avin-
guda Barcelona, seu d’Iniciativa a 

“La continuïtat o no de 
l’Entesa per Igualada es 
decidirà a l’Anoia”



Carme inicia les obres del pla Zapatero
CARME / LA VEU

Els propers dies s’iniciaran les obres de 
millora de l’espai urbà, accessibilitat i 
supressió de barreres de la via pública 
que finança totalment el Fons Estatal 
per l’any 2010. Seran un total de 28 ac-
tuacions repartides per diferents zones 
del poble que l’Ajuntament de Carme ha 
adjudicat a tres empreses del poble.
Carme, al ser un municipi menor de 2000 
habitants rebrà 87.026 € i els destinarà a 

Pla d’ocupació per a 
netejar els boscos a 
Vilanova del Camí

VILANOVA / LA VEU

Amb l’ajuda de la Generalitat de Catalu-
nya, l’àrea de Medi Ambient de Vilanova 
del Camí ha començat les tasques de 
neteja dels boscos afectats pel temporal 
de neu del passat hivern. En determina-
des comarques catalanes, el temporal va 
danyar greument infraestructures i ser-
veis públics, així com béns de titularitat 
pública i privada.  
Per tal d’ajudar a la recuperació d’aquests 
terrenys forestals afectats, la Generalitat 
va aprovar unes mesures urgents per 
pal·liar els danys ocasionats i reduir els 
riscos al medi natural. En aquest sentit 
es va aprovar l’atorgament de subven-
cions als ens locals per a la realització 
de plans d’ocupació per tal de realitzar 
tasques de neteja dels boscos i recupe-
ració de camins i lleres, i també la retira-
da d’arbres i fusta acumulada a causa de 
la nevada. 
Arran de la sol·licitud feta per l’àrea de 
medi ambient vilanovina, se li ha con-
cedit un pla d’ocupació de 4 persones 
per a realitzar aquestes tasques durant 
3 mesos. 
L’inici de les feines va començar el dia 31 
de maig, i duraran fins a finals d’agost. 

CALONGE DE SEGARRA /  LA VEU

El passat 4 de juny va tenir lloc la inau-
guració i visita dels camins condicio-
nats de Calonge de Segarra a Dusfort i 
a Sant Pere de l’Arç, a càrrec del copo-
nenc Jordi Bertran i Muntaner, director 
general de Desenvolupament Rural del 
Departament d’Agricultura, Alimenta-
ció i Acció Rural (DAR) de la Generali-
tat de Catalunya. A més, es va comptar 
amb l’assistència de Teresa Estruch, di-
putada al Parlament de Catalunya; An-
toni Llach, director dels Serveis Territo-
rials d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural a la Catalunya Central;  Antonio 
Enjuanes, subdirector general d’Infra-
estructures Rurals del DAR; el president 
del Consorci per a la Promoció Turística 
de l’Alta Anoia; i diversos alcaldes, alcal-
desses i regidors de municipis de l’Alta 
Anoia. 
L’acte va consistir en una presentació 
de les obres de condicionament i millo-
ra dels camins de Calonge de Segarra 
a Dusfort i a Sant Pere de l’Arç, el tall 

Jordi Bertran inaugura els camins de Calonge 
de Segarra a Dusfort i a St. Pere de l’Arç

de cinta i posterior visita als camins. 
Aquesta actuació és molt important 
per Calonge de Segarra ja que ha su-
posat l’arranjament de dos camins cab-
dals en el municipi, un total de 6.598 

EL BRUC /  LA VEU

El senador i exconseller de CiU Jordi Vi-
lajoana va ser diumenge al Bruc, per visi-
tar la Fira del Timbaler que se celebrava 
en aquest municipi. Vilajoana va assistir 
també a l’ofrena floral al monument del 
Timbaler, acompanyat pel Cap de l’opo-
sició de CIU a l’Ajuntament del Bruc, 

Carles Castro i la resta dels regidors, així 
com pel Vicepresident de CDC a l’Anoia, 
Jordi Torra, el Conseller Nacional Enric 
Senserrich, a més d’altres persones de 
CDC. Convergència va instal.lar també 
una carpa a l’aire lliure coincidint amb el 
MercAnoia. 

El senador Jordi Vilajoana (CiU) 
va ser present a l’ofrena floral al 
monument del Timbaler del Bruc

Vilajoana, amb altres càrrecs de CDC a l’Anoia, a la carpa de CiU al Bruc.

metres condicionats i una inversió de 
689.932,30 euros. Gràcies a aquesta 
iniciativa s’ha pogut millorar la transiti-
vitat, la seguretat i la qualitat dels veïns 
i veïnes del municipi. 

Bertran, amb la diputada Estruch, durant l’inauguració dels camins.

millorar diversos espais del poble i a in-
crementar la seguretat dels vianants, a 
més de finançar la redacció dels projec-
tes i la direcció d’obres esmentades.

Ampli llistat d’obres
Entre les obres que tiraran endavant en 
destaquen les següents: baranes de pro-
tecció de fusta a tres zones del poble, ar-
ranjament de voreres a la zona de Les Es-
codines i a l’avinguda Catalunya amb la 
cruïlla del carrer Sant Jordi; supressió de 

barreres davant el Casal i l’Ajuntament; 
canvi de reixes pluvials existents al car-
rer Sant Magí i Raval de Baix; col·locació 
d’una font i bancs a l’avinguda de Coll 
Bas; canvi del mobiliari urbà a la plaça 
d’Espanya i carrer Sant Martí –zona de 
la cabina telefònica-; canvi d’enllumenat 
a l’avinguda de Catalunya; prolongació 
de la vorera amb una rampa entre l’avin-
guda de Catalunya i el carrer sant Mar-
tí, barana protectora de ferro al carrer 
Freginal, a continuació de la placeta de 

l’Alegria; enllumenat a l’aparcament del 
carrer Sant Jordi; sanejament i asfaltat 
d’una part del carrer Verge del Carme i 
Raval de Baix; senyalització horitzontal 
a diferents carrers del poble entre d’al-
tres. 

Aquesta actuació és el resultat de moltes 
converses mantingudes amb diferents 
veïns i col·lectius del poble. El projecte 
en la seva totalitat es pot consultar a 
l’Ajuntament de Carme. 

El grup de CiU a Piera abandona el ple en protesta 
per l’actitud de l’alcalde Jordi Madrid (ERC)
PIERA / JORDI PUIGGRÒS

El grup municipal de Convergència i 
Unió de Piera va abandonar la darrera 
sessió plenària per l’actitud de l’alcalde, 
el republicà Jordi Madrid, davant d’un 
dels regidors de CiU al consistori. Tot 
plegat venia d’un anterior debat sobre 
l’augment de l’Impost de Béns Immo-
bles (IBI) a Piera, que els convergents 
consideren desmesurats.
Fonts de CiU han explicat a La Veu que 
els veïns del municipi ja han pogut com-
povar recentment en els seus rebuts 
de l’IBI del 2010 els forts increments 
d’aquest impost. “En el darrer ple vàrem 
voler recordar a l’Alcalde que, quan van 
aprovar les taxes, el grup de CiU li va de-
manar que baixes el coeficient de l’IBI 
del 0.493 al 0.440, per tal que els veïns 
no veiessin augmentat l’import del ma-
teix. L’Alcalde en aquell moment es va 
negar i va defensar que no pujava els 
impostos”. 
Posteriorment, quan el ple municipal va 

aprovar els pressupostos, veient l’incre-
ment de la partida d’ingresos de l’IBI, se 
li va tornar a recordar, “i l’alcalde tossut i 
prepotent va defensar que l’IBI no s’apu-
java i fent gala de la gran prepotència va 
menystenir al cap de l’oposició, Jaume 
Guixà, dient-li que era un ignorant i una 
persona poc preparada”.
Convergència i Unió explica que “ara po-
dem comprovar que l’IBI s’ha pujat més 
d’un 12% de mitjana. Serà que l’Alcalde 
Jordi Madrid tenia por que l’Ajuntament 
no pogués fer front als més de 15 mili-
ons de pessetes que és el que li costa al 
poble el seu càrrec a l’any?”, afirmen, en 
referència al sou que té Madrid, el més 
alt dels alcaldes de l’Anoia, i continuació 
del que ja tenia l’exalcaldessa en els pri-
mers dos anys de mandat, la socialista 
Fina Altarriba.
CiU a Piera afegeix que “en aquests dar-
rers mesos, tots els polítics s’estan abai-
xant el sou, els regidors de CiU ja fa més 
d’un any que veient l’evolució de la crisi 

va demanar la reducció de les retribuci-
ons en un 10%,  en aquell moment l’ac-
tual equip de govern (PSC-ERC), que són 
els que haurien de tenir la responsabili-
tat, en comptes de rebaixar-se el sou se’l 
van augmentar. En el mateix ple del mes 
de maig, un vilatà va preguntar en quin 
moment es baixarien el sou i l’Alcalde va 

del mes de maig, en el torn de pregun-
tes es va tornar a defensar la baixada 
del coeficient i les conseqüències que 
va tenir no fer aquesta rebaixa. “Quan 
el regidor de CiU Josep Maria Romeu va 
intervenir en la defensa de la postura de 
CiU, l’Alcalde el va fer callar”.
Aquesta fet de tallar la paraula no ha 
estat l’únic. Al llarg del temps que porta 
Jordi Madrid fent d’alcalde “ha negat i 
retirat la paraula als regidors de la oposi-
ció, és a dir ha volgut vetar la democrà-
cia. En aquest últim ple, novament fent 
gala de la seva supèrbia, com hem dit, 
ho va tornar a fer, ja que no va acceptar 
que es digués la veritat sobre l’augment 
de l’IBI i les repercussions sobre els vila-
tans de Piera.” 
Per aquesta raó, els regidors de CiU “ja no 
vàrem voler acceptar més aquestes acti-
tuds més pròpies d’altres èpoques no 
democràtiques i vàrem fer el que s’havia 
de fer, marxar del ple. Les actituds dicta-
torials no es poden acceptar”.    
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Segons CiU, Madrid li va 
dir a l’exalcalde Guixà 
que era un “ignorant 
i una persona poc 
preparada”

contestar que en el moment que se li in-
diqués per part d’organismes superiors. 
Esperem que, ara que per llei s’obliga a 
baixar el sou dels polítics, alts càrrecs i 
càrrecs de confiança, així ho facin, i com 
a mínim igualin el percentatge dels regi-
dors de CiU”.
Amb els rebuts a la mà, en el ple ordinari 
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Comerç
Èxit del Rec.01 i l'Outlet al 
Carrer d'Igualada

Treball
Seguiment desigual de la vaga 
del sector públic a l'Anoia
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El juliol tornarà el Fòrum de Joves 
Emprenedors a Igualada
50 joves • Joves d'entre 18 i 35 anys poden participar en aquesta iniciativa de la Jove Cambra 
d'Igualada, que acollirà durant tres dies a Veciana una escola d'alta formació

JORDI PUIGGRÒS/REDACCIÓ .-
La Jove Cambra d’Igualada ultima els 
detalls de l’organització de la segona 
edició del Fòrum de Joves Emprenedors 
de Catalunya, que tindrà lloc a Veciana 
el proper mes de juliol. Durant tres dies, 
joves d’arreu del país, entre 18 i 35 anys 
d’edat, participaran de diferents activi-
tats, especialment destinades a millorar 
les habilitats de lideratge. S’espera la 
participació de 50 joves. 
El Fòrum es celebrarà al Casal de la Sa-
lle, a Veciana. El programa està obert a 
persones individuals i també a treballa-
dors d’empreses de la comarca i d’arreu 
de Catalunya que trobaran en l’acadè-
mia una oportunitat única per formar a 
empleats que hagin d’assumir tasques 
importants dins l’empresa. En definiti-
va, pensat per a qualsevol persona que 
en el seu entorn personal, professional 
i associatiu, necessiti desenvolupar les 
seves habilitats directives i potenciar 
la capacitat de lideratge i treball en 
equip. 

Acadèmia de formació d’alta qualitat
La directora del Fòrum, Laura Hernan, 
vol remarcar que  “és una aposta per la 
comarca, pels seus habitants i per les 
seves empreses, perquè el que farem 
és portar una acadèmia de formació de 
molta qualitat per tal que tant empre-
nedors com intraemprenedors de casa 
nostra trobin noves eines per créixer, 
millorar i aportar coneixement als ne-
gocis i projectes de l’Anoia”. “L’última 
beneficiada, en qualsevol cas, ha de ser 
la comarca i el seu esperit emprenedor”, 
afirma. 
Durant el cap de setmana, els alumnes 
rebran quatre seminaris formatius de 
mans de formadors de l’Institut de For-
mació de la Jove Cambra de Catalunya, 
un òrgan creat fa ja 17 anys que forma i 
desenvolupa formadors d’alt nivell que 
imparteixen cursos de temàtiques diver-
ses dins la JCI, però també a empreses, 
associacions i organismes de tot Cata-
lunya. 

L’any passat ja va fer-se la primera edició del Fòrum d’Emprenedors.

Tres seminaris
Els seminaris, que s’impartiran al llarg 
del dissabte, seran: Direcció d’Equips, 
Presentacions Eficaces i Comunicatives; 
Coaching al servei del Lideratge i Nego-
tiation Skills (tècniques de negociació). 
Aquest últim, serà impartit íntegrament 
en anglès per potenciar aquesta llen-
gua entre els emprenedors, i comptarà 
amb la participació d’una formadora 
de la Jove Cambra de Rússia. Tot a tra-
vés d’una metodologia de treball molt 
propera i eminentment pràctica, que 
combina les sessions teòriques amb 
activitats pràctiques i  conferències d’ex-
perts. A més, el diumenge, es farà una 
activitat de “team working”, que consis-
teix en aplicar els coneixements rebuts 
i posar-los en pràctica amb activitats a 
l’aire lliure. 

Àlex Rovira i Joan Jubert, 
entre els ponents
El Fòrum ha buscat com a ponents a em-
prenedors amb valor afegit, que aportin 
la seva experiència real i el seu coneixe-
ment profund sobre la matèria als alum-
nes, per tal que durant tot el cap de set-
mana es parli només d’emprenedoria.  
Amb aquest objectiu, l’escriptor Àlex 
Rovira serà qui oferirà la conferència 
inaugural del Fòrum, el dia 9 a partir de 
les 20.30 hores de la tarda. El seu nom 
ha recorregut el món sencer i l’ha por-
tat a vendre prop de 5 milions de còpies 
dels diferents títols que ha publicat. La 
seva fama, però, va arribar amb l’obra 
“La Bona Sort”, escrit conjuntament 

amb Fernando Trías de Bes, editada en 
42 idiomes i que va vendre més de dos 
milions de còpies en tan sols dos anys. 
A més d’una extensa obra publicada, 
Rovira és conferenciant internacional, 
col·laborador actiu en diferents mitjans 
de comunicació i, a més, és emprenedor 
i soci de diferents projectes. 
L’altre conferenciant serà l’igualadí Joan 
Jubert, amb més de 20 anys d’experi-
ència al capdavant de grans empreses 
com Punto Blanco o Marie Claire i que 

actualment és consultor d’empreses 
potenciant els conceptes de màrque-
ting, creativitat i innovació. Ell oferirà la 
“píndola formativa” de dissabte, exclusi-
va pels alumnes del Fòrum, sota el títol 
“Innovar és una actitud” . 

Podeu conèixer els formadors, el temari 
i tota la informació relativa al Fòrum al 
web: www.forumdejovesemprenedors.
cat. Les inscripcions restaran obertes 
fins el proper dia 5 de juliol.  

 El Fòrum formarà 
sobre direcció d’equips, 
coaching i tècniques de 
negociació, durant tres 
dies de juliol a la Salle 
de Veciana

El Fòrum compaginarà la formació amb la convivència.

Cinc persones 
explicaran els seus 
projectes d’èxit a 
la Setmana de la 
Innovació d’Igualada

IGUALADA / LA VEU

Amb la voluntat d’informar i formar a les 
persones en edat productiva, “Brindem 
per la innovació” és l’espai dins de la 
“Setmana de la Innovació” que perme-
trà visualitzar el treball productiu de la 
comarca. Per això, els protagonistes de 
cinc projectes productius i innovadors 
de la comarca explicaran com els van 
desenvolupar i fer realitat en un acte a la 
plaça Cal Font avui divendres 18 de juny 
a dos quarts de vuit de la tarda. 
Els cinc projectes escollits corresponen 
a cinc perfils de diferents realitats eco-
nòmiques de la comarca. Concretament, 
les persones que explicaran els seus tre-
balls són:
• Ricard Tomàs: taxista que va canviar 
el model del seu negoci tradicional i en 
crisi per una aposta tecnològica que be-
neficia l’usuari. 
• Carles Pérez: un enginyer que junt amb 
un company de professió va crear un 
nou sistema de protecció de clavegue-
res. La seva aposta és la recerca de solu-
cions al problema de les pudors.
• Teresa Vidal: enginyera química relaci-
onada a la indústria paperera que aplica 
la innovació, en una de les indústries 
que es desenvolupen a la  Comarca. 
• Enric Macarulla: metge cirurgià i di-
rector de l’àrea de recerca i docència 
de l’Hospital d’Igualada. Interessat en 
posicionar  Igualada com a cap visible 
de la innovació sanitària a través del seu 
projecte “Innovació en Simulació Entorn 
Salut”. 
• Xavier Marginet Ribera: enginyer quí-
mic i director de l’Associació Catalana de 
Tecnologia. Encarregat d’establir con-
nexions entre empresaris i innovadors, 
donar a conèixer els diversos programes 
i oportunitats que existeixen al mercat i 
que malauradament es desconeixen. La 
seva activitat principal, generar xarxes 
productives i de contactes en innova-
ció.
L’acte té la voluntat de difondre la idea 
de “si tu pots, jo puc” i vol encoratjar a 
totes aquelles persones a fer realitat els 
seus projectes. Per altra banda, “Brin-
dem per la innovació” vol ser l’aparador 
informatiu de la indústria i l’activitat 
econòmica de la nostra comarca.
“Brindem per la innovació” donarà el tret 
de sortida a la Setmana de la Innovació 
que té per objectiu diversificar i treballar 
el concepte d’innovació als diferents sec-
tors i tipologia d’empreses com agents 
actius per la generació de nova ocupa-
ció. Alhora vol donar eines de generació 
de propostes innovadores i ampliar els 
coneixements empresarials. 

Treball
Baixa l'atur a la comarca per 
segon mes consecutiu



Gran cap de setmana comercial a 
Igualada
IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

Igualada es va convertir, el passat cap 
de setmana, en una gran capital co-
mercial. El Rec.01 i l’Outlet al Carrer de 
la UBIC van esdevenir un gran èxit de 
públic. La bona climatologia va con-
tribuir força a veure els carrers plens 
de gent i la zona del Rec atapeïda de 
persones que volien aprofitar els bons 
preus dels productes oferts per la gai-
rebé vintena de marques participants 
en la iniciativa. A més, els organitza-
dors d’ambdues propostes coincidei-
xen a afirmar que, potser més que 
l’any passat, es van veure moltes per-
sones vingudes expressament d’altres 
comarques. Tot i que encara no s’han 
donat dades, el cert és que, pel que 
es va poder veure, els comerciants 
que van participar al Rec.01 -durant 
tres dies- i l’Outlet -dissabte- estaven 
força satisfets pel nivell de vendes. 
Sense anar més lluny, dijous, quan va 
obrir les portes els experimental stores 
del Rec, ja hi havia molta gent per les 
botigues d’Armand Basi, Custo Bar-
celona, Buff o Sita Murt, per  citar-ne 
algunes. Alguns fins i tot havien de-
manat festa a la feina per poder “triar 
i remenar” a les boutiques improvisa-
des en antigues adoberies, i apreciar 
de prop interessants actes paraŀlels, 
com els concerts de Pascal Comelade i 
Enric Cassassas.
En la iniciativa de la UBIC hi van partici-
par més de 70 establiments, establint 
una llarga shopping line des de la ram-
bla St. Isidre fins a la plaça de la Creu. 
La gran sorpresa va ser el flashmob 
que els cantants d’òpera Josep Ramon 

Milers de persones es van acostar a les botigues del Rec.01 durant tots els dies de l’activitat.

Dimarts, jornada amb “claus per augmentar les 
vendes i millorar els beneficis” a Ig-Nova
IGUALADA / LA VEU

El proper dimarts, a 2/4 de 10 del matí, 
tindrà lloc una jornada sobre “Claus per a 
augmentar les vendes i millorar els bene-
ficis”, a l’edifici Ig-Nova, organitzada per 
l’Ajuntament d’Igualada i la UEA.
L’objectiu de les ponències és proporci-
onar instruments d’aplicació immedia-
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El Rec.01 i l'Outlet

PERE PRAT

Animats per l’èxit de l’experiència del 
darrer novembre, s’ha fet una nova 
edició del “REC.01 Experimental Stores”. 
Aquesta vegada incidint més en la com-
binació de patrimoni cultural recuperat 
i en la venda d’estocs a preus “radicals”. 
Moltes marques de moda hi han estat 
presents. I també “l’Outlet al carrer” on 
el comerç tradicional porta les seves 
ofertes riques, variades i a bon preu 
de restes de sèries i fora temporada. 
Tot plegat en aires nous, inspirats en 
el zuc i dels mercats tradicionals que 
han sobreviscut des l’edat mitjana fins 
avui. Els carrers ja s’havien omplert de 
color i vitalitat, quan encara no s’havi-
en esvaït del tot els comentaris, recels, 
acusacions soterrades i insinuacions 
sobre certs favoritismes de l’adminis-
tració i altres entitats socials. Les boti-
gues palesaven una manera diferent 
de fer coses i l’èxit d’impulsar opcions 
alternatives. Identitats noves per fer de 
la ciutat un referent de moda, impul-
sades per la tantes vegades criticada 
societat civil. I un exemple de com es 
poden fer accions i trobar sinergies en-
tre col·lectius que fan ciutat. I per tenir 
continuïtat caldrà trobar nous al·licients  
abans de que la gent es cansi de venir a 
passar calor, fer cues, arriscar-se per car-
rers estrets i escales perilloses en locals 
que no compleixen cap de les normes 
que s’exigeixen a una botiga normal, o 
en compres fetes en pèrgoles de roba 
i tendes posades al mig del carrer, on 
la tranquil·litat de la tria i l’emprova és 
impossible. Però de moment és un inici 
molt reeixit i esperançador. Benvingu-
des doncs aquestes botigues de vida 
efímera que s’han marcit en un parell 
de dies però esperen rebrotar en un fu-
tur proper. Han sabut sacsejat els ànims 
i demostrat que estem en una societat 
viva, malgrat ara sols queden a la vista 
les ruïnes d’aquells edificis que s’havien 
construït per altres funcionalitats i que 
es deterioren cada vegada més dia dar-
rera dia. El futur demana regeneració 
i inversions que s’haurien de fer amb 
diners que ara escassegen. I en això és 
on més es troba a faltar el paper de les 
administracions. I si l’aposta de la ciutat 
va per aquest camí cal fer alguna cosa 
més. 

Se sap que hi ha dues opcions privades 
per fer outlets permanents. Ambdues 
s’han relacionat amb “aconseguidors 
professionals” per obtenir les precep-
tives autoritzacions.  Malgrat això els 
projectes semblen encallats, i  amb 
comentaris per tots els gustos sobre els 
motius. Mentre, l’Ajuntament  s’ha gas-
tat molts diners en barris - que ho agra-
eixen - però amb inversions sumptuà-
ries d’escàs valor afegit. Carrers com el 
de Sant Agustí, el pont faraònic al barri 
de Fàtima, o la instal·lació esportiva de 
l’Infinit. Segur que són actuacions in-
teressants, però és un error creure que 
la ciutat serà un referent i aixecarà el 
vol per aquest camí. Omplir el ric pas-
sat industrial amb botigues forçades i 
narcisistes que es tanquen en un obrir 
i tancar d’ulls no és la solució. Cal refer 
el barri. Aprofitar el que hi ha, que és 
molt. Arranjar, i donar vida. Hi ha exem-
ples d’actuacions fetes per particulars 
que mostren un gran potencial. Com 
també referents de poblacions a Euro-
pa que ho han fet. Però les idees han 
de cristal·litzar en realitats. No n’hi ha 
prou amb il·lusions i ganes de treballar. 
Calen recursos, gust i qualitat. És a dir, 
fer les coses bé. Com ací es saben fer. 
I no quedar-se satisfet només amb un 
decorat decadent.
És de lloar la feina dels organitzadors 
que han sabut crear del no res i rescatar 
de l’oblit pedres venerables per donar 
relleu a l’actualitat d’una moda fugisse-
ra i capriciosa en un ambient modern 
amb moltes activitats paral·leles, com 
concerts, música en directe, projec-
cions, exposicions, recitals… S’han 
d’aprofitat les sinèrgies i així fer créixer 
la nostra oferta cultural, gastronòmica 
i algun altre valor diferencial com els 
globus... Al menys aquests volen alt 
i tenen una visió ample del terreny. 
Perquè aquestes qualitats són les que 
calen per ser pioner i una referència. En 
una comarca plena de contrastos, on 
avui hi ha tan poques iniciatives i tant 
d’atur, calen atrevits que ampliïn horit-
zons. Però també cal saber gestionar 
les idees, opcions i alternatives. I potser 
ja és hora d’obrir el debat i posar-se 
mans a l’obra.  

ta per a detectar mancances, preparar 
equips que afrontin els nous reptes i 
convertir possibles interessats en clients 
consolidats.  Es lliurarà un exemplar de  
“El Método Ranking”:  Un recull de mesu-
res comercials per augmentar les vendes. 
L’assistència és gratuïta. Més informació 
als tels. 93 8052292 o 93 8050409.  

L’Outlet al Carrer va omplir literalment els carrers més comercials del centre de la ciutat.

Oliver, Sheila Grados,  Eulalia Santova i 
Carles Prat  van organitzar -al migdia i 
al vespre- deixant atònits als visitants. 
Tots ells, disfressats, van irrompre al 
mig de la via pública interpretant co-
negudes peces de l’òpera universal. La 
UBIC, amb el suport d’”Amics d’Òpera 
d’Igualada”, va començar les prepara-
cions ja fa dos mesos.
La UBIC ha xifrat en 15.000 persones 
les visites que va tenir l’Outlet al Car-
rer. Les oportunitats d’adquirir tota 
mena de productes de les campanyes 
anteriors i de l’any passat, en el format 

outlet, es demostren com una exitosa 
fórmula amb què el comerç d’Iguala-
da intenta superar aquestes èpoques 
convulsives.  També es perfila com 
una acertada promoció de la ciutat en 
general. La UBIC va distribuir informa-
ció turística de la ciutat en dos punts 
d’informació, en col·laboració amb la 
Taula de Turisme de l’Anoia, i sortejarà 
una bici elèctrica entre tots els qui van 
adquirir algun producte.
La propera activitat comercial d’Igua-
lada serà la “Botiga al Carrer”, el 4 de 
setembre, quan acabin les rebaixes. 

 Milers de persones, 
moltes d’elles vingudes 
de fora, van 
contribuir a l’èxit del 
Rec.01 i l’Outlet al 
Carrer de la UBIC



Igualada

ACUPUNTURA
CENTRE D’ACUPUNTURA TRADICIONAL XINESA, S.L
RAMON COS, DAVID COS
C/ Indústria, 36 1r, 1a ................................... 93 804 41 45
GESSAMÍ - teràpies naturals
Av. Barcelona, 178  .................................................93 803 58 26

ADVOCATS
ÀNGELES SOMACARRERA (Separacions i divorcis )
Pg. Verdaguer, 42, 2n, 1r .............................. 93 805 56 99
ANDRES IGLESIAS GALAN
Passeig Verdaguer, 40, 1a Planta ................. 93 805 39 39
BERNAUS ADVOCATS
Rambla General Vives, 25 1r . ...................... 93 806 75 31
CARLES MARTINEZ GARCIA
C. de la Torre, 22, 1r - 4a . .......................... 93 803 68 41
CEREZO & COTS ADVOCATS, S.L.
C/ Lleida, 2, 1r 1a ......................................... 93 804 91 29
ELISENDA VILARRUBIAS LAMPREAVE 
C/ Clavells, 10. baixos. .................................. 93 803 11 10
EVA MATEU RAMON (Dret familiar)
C/. Passeig Verdaguer 93, 3r ........................ 93 805 57 46
GABARRÓ ROSELL, Ma CONCEPCIÓ (PROCURADORA)
C/ B. Torras i Bages, 12 - 1r 2a. .................. 93 805 09 17
GALAN ADVOCATS DE MONTBUI
Pg. Verdaguer, 110, 1r 2a. ............................ 93 803 18 69
GRUP CARLES ADVOCATS
Rambla Sant Ferran, 45. ............................... 93 801 72 20
JAUME ORGUÉ BALCELLS
C/. Florenci Valls, 48, 3r ................................ 93 803 34 62
JOAN BARÓ I GÀLVEZ -Advocat-Dret del treball i Seguretat 
Social
C/ Sant Magí, 2 - 2on, 2a. ............................ 93 804 07 69
Fax .................................................................93 804 08 14
FONT PIQUE ADVOCATS ASSOCIATS. 
St. Jordi, 7-9, 2n 2a ...................................... 93 803 21 39
JORDI BUSQUÉ (Separacions i divorcis)
Passeig Verdaguer, 42, 2n 1a ....................... 93 805 56 99

JOSEP M. SALA BORIA (Procurador)
Av. Barcelona, 116, 3r 4a .............................. 93 803 63 71
JOSEP POCH ADVOCATS
Avda Balmes, 13 1er. .................................... 93 804 20 61
EDUARD SALAT CADENS i LLUIS LLADÓ FONT
C/. Òdena, 20 entresol .................................. 93 804 15 11
MAGDA GUIM TARRUELLA
C/. Òdena, 15, 1r .......................................... 93 805 48 48

MANEL SOLÀ FARRÉ
C/Sant Bartomeu, 7, 3r. ................................. 93 803 07 38
MARIA GUAL URREA
C/ Capellades, 17, 1a, 4a ............................. 93 803 63 48
Ma ANGELS MENSA VALLS (Dret civil, successions i donacions)
Rambla de Sant Isidre, 18, 1er ................................93 801 90 39
PLANAS VILELLA, JOAQUIM MA.
Rambla del Gral. Vives, 2, 1er B  ................. 93 804 43 11 
.......................................................................93 804 54 03
PEREZ GIL, FLORENTINO
Rambla del General Vives, 2, 1r. C .............. 93 804 54 03
POCH & ADVOCATS ASSOCIATS
Av. Balmes, 13, 1r....................................................93 804 20 61

Dret d’empresa
Dret civil: matrimoni, família,

sucessions, contractes,
propietat

TEL. 93 804 20 61
Av. Balmes, 13, 1r - 08700 IGUALADA

POCH &
ADVOCATS ASSOCIATS

* Si vol incloure el seu comerç en aquesta guia o per a qualsevol modificació truqui al 93 804 24 51.

PORTILLO CASTELLET, SANTIAGO
Pg. Verdaguer, 40, 1r .................................... 93 805 39 39
TRINITAT MARTINEZ FARRÉS
C/ Òdena, 15, 1r ........................................... 93 805 48 48
VÍCTOR OLIVAN I CANUDAS -Advocat Civil i Penal-
C/ Santa Caterina, 32, 3r., 3a. ...................... 93 805 45 44
VILARRUBIAS - MARTÍ (Gabinet jurídic)
C/ Clavells, 10, bxs. ...................................... 93 803 11 10
Fax. ................................................................93 805 04 02

AGÈNCIES DE VIATGES
FER FRANS, S.A.
Rbla. Sant Isidre, 9 ....................................... 93 803 75 56
VIATGES LLASPA TOURS
Pl. Creu, 8 ..................................................... 93 803 65 08

AIRE CONDICIONAT
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/ Vallbona, 43 .............................................. 93 805 42 96
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rbla. Nova, 20 ............................................... 93 803 47 18
POSTANOVA, S.L.
SERVEI 24 H. DE GAS NATURAL SERVEIS.
Av. Vilanova, 47 ............................................. 93 805 23 67
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81

ALIMENTACIÓ
CAL MISSÓ
C/. Del Carme, 16 ......................................... 93 805 05 72
ELS FOGONS
Pl. Catalunya, 2 ............................................. 93 803 93 40
FRUITS SECS ROSET
C/. Comarca, 15 ............................................ 93 804 37 18
JOSEP MORERA I FILLS (Pesca Salada)
Av. Caresmar, 37, baixos ............................... 93 804 51 58
LLEGUMS LLORACH ARIBAU, S.
Passatge. Forn, 5 .......................................... 93 803 19 11
Mercat Municipal ............................................ 93 804 61 40
SUPERMAS
C/ Florenci Valls, 91 ...................................... 93 804 34 00
Passeig Verdaguer, 178 ................................. 93 805 09 60
SUPERMERCATS SEBASTIAN
C/. Pau Muntades, 46 .................................... 93 803 31 75
C/. Masquefa, 21 ........................................... 93 805 12 87

ANIMALS i VETERINARIS
ANOIA VETERINÀRIA
Av. Barcelona, 168-170 .................................. 93 804 42 12
BUB’S
ÒDENA 4, ...................................................... 93 803 11 53
EL GOS BLANC (Residència canina)
Cal Marquès, s/n, ÒDENA ............................. 93 744 61 90
VETER CENTRE (Clínica Veterinària)
C/. Germanes Castells, 16 ............................ 93 804 59 01

ANTIGUITATS
ANTIGUITATS COSTA
Sant Simplici, 22 ......................................................93 804 14 13

APARELLADORS I ARQUITECTES TÈCNICS
ARQUITECTURA ANOIA S.C.P.
Av. Mestre Montaner, 29 ................................ 93 804 60 04
EUGENI CASAS SOLÉ
C/ Parlament Catalunya, 30 ....................................93 803 04 44
JOSEP M. COMPANYS
Av. Balmes 13  .............................................. 93 805 14 00
MARC VIDAL ROSET
C/. Florenci Valls, 16 ..................................... 93 803 79 02
PERE VILARRÚBIAS OLLÉ
Passeig de Jacint Verdaguer, 127, 1r ........... 93 804 03 54

ARQUITECTES
ARQUITECTURA ANOIA S.C.P.
Avda. Mestre Montaner, 29 ............................ 93 804 60 04
BRUFAU MARSAL ASSOCIATS, S.L.
C/ Salut, 21 ................................................... 93 803 38 78
CLARAMUNT ARQUITECTES ASSOCIATS S. L.
Av. Barcelona, 68 3er .................................... 93 803 25 03
JAUME BERTRAN VILARRUBIAS
C/ Òdena, 95-97, baixos ................................ 93 803 15 67
JORDI MERCADÉ i LLENAS
Passeig Verdaguer,126 2n-1r .. 93 803 20 93/608 49 45 19
JOSEP M. BORRÀS TRESCENTS
C/. Dr. Pujades, 63 -3er A ............................. 93 805 58 54
SALVADOR BALCELLS TALAVERA
C/. Jaume Boloix i Canela, 48, 2n 1a ........... 637 71 44 70
TALLERCINC, SCP
C/ St. Ferran, 41-1r. ...................................... 93 805 28 02

ARTS GRÀFIQUES i FOTOCOMPOSICIÓ
ART GRAF, S.L. (Serigrafia i retolació)
C/ Gran Bretanya, 6 (Pol. Industrial) ............. 93 803 01 32
GRÀFIQUES CUBÍ, S.L.
C/ Sant Joan de Deu, 22 .............................. 93 803 34 52
GRÀFIQUES LAMOLLA
C/. Irlanda, Parcel.la 10 (Pol.Ind.) ................. 93 803 52 02
MAURI SOTERAS, J.
C/. Sant Faust, 1 ........................................... 93 804 33 91

ASSEGURANCES
ÀLEX JULIÉN, GABINET D’ASSEGURANCES 
Rbla. Sant Isidre, 16 ...................................... 93 804 14 17 

C/. Piereta, 43, 2n (Piera) ............................. 93 778 96 53
ASSEGURANCES GUMÀ
Av. Balmes, 13 ............................................... 93 803 25 66
CAMINS I ASSOCIATS, S.A. CORREDORIA D’ASSEGURANCES
Ctra. Manresa, 45 .......................................... 93 804 10 00
CASAS GESTIÓ
Psg. Verdaguer, 38, 1r................................... 93 804 54 08
CATALANA OCCIDENT, S.A.
Av. Pau Casals, 1 .......................................... 93 805 23 25
C/. Bellprat, 30 .............................................. 93 804 24 67
C/. Sant Cristòfor, 18-20 ................................ 93 805 04 44
(Piera) ............................................................93 776 05 13
GALTÉS
SECCIÓ 1: IGUALADA
Rambla del General Vives, 7 i 9 Entr. .......... 93 803 03 23
SECCIÓ 2: CAPELLADES
C/. d’Abad Muntades, 13-B.  ......................... 93 801 04 33
GESTORIA FABREGAS
Rambla Sant Isidre, 21 .................................. 93 803 40 04
JOAN CLEMENTE TARRIDA
Pl. de la Creu, 1 (local 1) ............................. 93 806 60 38
JUNYENT PRAT, CORREDURIA D’ASSEGURANCES, S.L.
Ctra. Manresa, 125 ........................................ 93 804 15 50
MUTUA IGUALADINA D’ASSEGURANCES
Passeig de Jacint Verdaguer, 116 ................. 93 803 38 12
SEGURUNION, S.L.
C/ Santa Teresa, 19....................................... 93 804 51 47

ASSESSORIES i GESTORIES
ÀREA DE SERVEIS GONZALEZ-VALLS, S.L.
C/ Sant Magí 67 local 5 ................................ 93 806 71 09
ASSEGURANCES GUMÀ
Av. Balmes,13 ................................................ 93 803 25 66
ASSESSORIA ALEX I JULIÉN
Rbla. Sant Isidre, 16, 3a.  ............................. 93 804 14 17
ASSESSORIA SALAS, SCP
Castell, 10,LA LLACUNA ................................ 93 897 60 06
BERNADAS GRADUATS SOCIALS, S.C.P.
Av. Gaudí, 45 ................................................. 93 803 36 12
CEREZO & COTS ADVOCATS, S.L.
C/ Lleida, 2, 1r 1a ......................................... 93 804 91 29
CORTADELLAS, ENRICH I ORGUÉ
C/. Florenci Valls, 48, 3r ................................ 93 803 34 62
DESPATX (Assessoria, advocats, enginyeria)
Passeig Verdaguer, 40, 1a. Planta ................ 93 805 39 39
EDMON’S (Comptabilitat laboral)
Av. Mestre Muntaner, 30 ................................ 93 804 44 99
FISCOMLAB S.L.
C/. Santiago Rossinyol 3r, 2a. ....................... 93 804 22 46
GABINET CAMINS D’ASSESSORAMENT
Ctra. Manresa, 43 .......................................... 93 804 10 00
GABINET COMPTABLE ENRICH
C/ St. Ferran, 33 baixos ................................ 93 804 12 23
GESTORIA FÀBREGAS
Rambla Sant Isidre, 21 .................................. 93 803 40 04
GESTORIA GALTÉS
Rambla General Vives, 39 ............................. 93 803 04 37
GRUP CARLES
Rambla Sant Ferran, 45 ................................ 93 801 72 20
IGUALADINA DE SERVICIOS, S.L.
Passeig Verdaguer, 116 ................................. 93 803 38 12
J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.
Pg. Jacint Verdaguer, 120-E, 2n .................... 93 804 52 62
JOSEP Ma. SEGURA CARLES (Fiscal, Laboral, Comptable)
Rambla Sant Isidre, 19, 3r-3a ....................... 93 804 20 54
ORG. INDUSTRIAL E. RUIZ (ENGINYER INDUSTRIAL)
Av. Caresmar, 36, 1er .................................... 93 803 48 37
POCH & RUANA
Av. Balmes, 13, 1r ......................................... 93 805 15 51

ASSESSORS BORSA
PEDRO SOMACARRERA
C/ Comarca 8-B ............................................. 93 804 73 10

ASSOCIACIONS
AIICA
Av. Pla de La Massa, s/n .............................. 93 805 53 88

AUDITORS DE COMPTES
ALBERT MENSA ROSICH
Rambla Sant Ferran, 45, ............................... 93 801 72 31
ANTONI VIVES I SOLÉ
C/ St Josep, 68, 2n ....................................... 93 804 54 90
JOAN ENRICH LEAL
C/ Florenci Valls ,48, 3r ................................. 93 803 34 62
PERE CORTADELLAS LLADÓ
C/ Florenci Valls ,48, 3r ................................. 93 803 34 62

AUTOESCOLES
AUTOESCOLA FÀBREGAS
Rambla Sant Isidre, 21 .................................. 93 805 48 20
AUTOESCOLA GALTÉS
SECCIÓ 1: IGUALADA
Rambla del General Vives, 7 i 9 Entr. .......... 93 803 03 23
SECCIÓ 2: CAPELLADES
C/. d’Abad Muntades, 13-B.  ......................... 93 801 04 33
AUTOESCOLA IGUALADA
C/. Sant Teresa, 10 ....................................... 93 804 66 00
AUTOESCOLA POBLE SEC
Av. Barcelona, 9.......................................................93 805 16 37

AUTOMATISMES DOMÒTICA
CIMELSA, S.L.
C/ Gran Bretanya, 5 ...................................... 93 803 67 52
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81

AUTOMÒBILS i TALLERS MECÀNICS
A.M.ANOIA
Alemany, 2.(of. i vendes) ....................................................
Av. Països Catalans, 28 (tallers i rec.) .......... 93 803 93 00
ANOIA MOTOR (Seat)
Av. Barcelona, 121 ......................................... 93 804 02 00
AUTO BOMBA, S.L.
Plaça de la Bomba, 7 .................................... 93 803 57 06
AUTO NUOVO. S.L.
Av. Mestre Muntaner, 98 ......... 93 803 50 56-93 804 44 09
AUTO REPARACIONS CATALUNYA (Lada)
C/. Bellprat, 16 .............................................. 93 803 06 69
BALMES INTERMOTOR (Fiat-Alfa)
C/. Bellprat, 3-5 ............................................. 93 805 24 43
DABSA (Ford)
Ctra. Nacional II, km.556,2 ............................ 93 803 05 46
FRANCESC BÒRIA
C/ La Pau, 10 (Montbui) ................................ 93 803 59 74
GARATGE MONTSERRAT, S.A. (Opel)
Ctra. Nacional II ............................................. 93 803 15 50

GARATGE VERDAGUER
Pg. Verdaguer, 165 ........................................ 93 804 53 51
JORALFRAN GRUP - SERVEI MICHELIN
C/. França, 22 Nau - 2 .................................. 93 806 84 80
NAYMOTOR
Av. Europa, 4 ................................................. 93 804 82 30
SARAUTO (Peugeot)
Av. Balmes, 28 ............................................... 93 803 38 50
SERVEI DIÈSEL SÀNCHEZ
C/ Alemanya, 14, nau 3 ................................. 93 804 44 53
ROSICH AUTOMOCIÓ (Mitsubishi Galloper)
Av. Països Catalans, 30 ................................ 93 803 36 50
TALLERS FERMÍ VALLS, S.L.
C/ Alemanya, 33, nau 3 ................................. 93 803 10 78
TALLERS FONTANA
C/ Belgica s/n ................................................ 93 805 31 96
TALLERS QUERALTÓ
Ctra. N-II km. 551 .......................................... 93 803 34 57
TALLERS i SERVEIS IGUALADA, S.L.
C/ Alemanya, 9 .............................................. 93 805 42 22
TÈCNIC AUTO. Joan Balsells
Av. Balmes, 5................................................. 93 805 03 21

BARS, CERVESSERIES i BARS MUSICALS
BAR ANOIA
C/. Sant Roc, 18 ............................................ 93 804 65 53
BAR CAFETERIA SOLER
Av. Barcelona, 23........................................... 93 803 20 17
BAR CASA ROURE
Plaça de l’Ajuntament  ................................... 93 804 54 93
BAR CAL QUEROLÀ
Av. Països Catalans, 69 ................................ 93 805 04 33
BAR EL REC
C/ Concepció, 38 (davant Kaserna)................ 675 624 579
BAR GREY
C/ Cervantes, 54 ............................................ 93 805 10 21
BAR IGUALADA
C/ Lleida, 51 .................................................. 93 804 41 00
BAR L’AGULLA
C/ Galícia, 3 (Pl. Cal Font) ........................... 93 804 31 14
BAR LA BRASA
C/ Nou,53 - (Vallbona d’Anoia)  .................... 93 771 84 76
BAR LA PALOMA
Pl. la Creu, 19 ............................................... 93 803 00 40
BAR MANEL
Pl. Anselm Clavé, 4 ....................................... 93 803 54 61
BAR RESTAURANT PISCINA
Reguerot, s/n (Vallbona d’Anoia) ................... 93 771 99 99
BAR SALUS
Pas Verdaguer (estació FCC) ........................ 93 804 63 61
BAR TARRAGONA
C. de Tarragona, 43....................................... 93 803 00 13
 CAFETERIA JOANA
Av. Mestre Muntaner, 40 ................................ 93 803 78 35
CAL TARIBÓ
Les Comes, 12 ...................................................................
CASA ROURE
Pl. de l’Ajuntament, 11................................... 93 804 54 93
DO’S
C/ Dr. Fleming, 12 ......................................... 93 804 09 11
E IL CAFFE
Sant Magí, 18 .....................................................................
EL MOSCATELL
C/ Sant Pau, 28 ............................................. 93 803 00 37
EL MOSS
C/ Copons, 57 ............................................... 93 806 65 96
EL PATI
Passeig Verdaguer, 43 ................................... 661 75 54 67
EL RACÓ D’EN XAVI
C/ Masquefa, 2 ........................................................93 804 61 02
EL TRÈBOL
C/ Florènci Valls, 71 .................................................93 804 03 74
FEL CAFÉ
Plaça de la Creu, 9 ........................................ 93 805 5514
FRANKFURT CLEIN
Rambla Sant Isidre, 26 .................................. 93 804 44 11
GETARIA
Plaça Cal Font, 7 .......................................... 93 803 97 59
HOT BLUES (BAR EL GÈS) 
C/ Tarragona, 9 .............................................. 93 803 23 82
IL CEFE DE LA TOSCANA  
C/ La Torre, 1-3, local 3 ................................ 93 803 04 52
IL CAFFE DI SILVANO 
C/ Òdena, 34 ................................................. 93 801 72 44
LA CANTONADA
C/ Sta. Caterina, 2 ......................................... 677 445 690
LA LLESQUERIA
C/ Òdena, 41 ................................................. 93 805 15 56
LA TAVERNA 
C/ Galeria, 13 .....................................................................
L’ENVELAT
C/Òdena, 37 .......................................................................
LOS ARCOS
Av. Països Catalans, 89 (Les Comes) ........... 93 805 30 96
MORRISON
Sant Magi, 67, local 3 ................................... 93 804 07 68
NABUCCO
Av. Pau Casals, 9 .......................................... 93 803 21 05
PAK ESPAN - DÖNER KEBAB
Av. Europa, 7, local 6 .................................... 93 804 90 59
PÀRQUING 2
C/ Cardenal Vives, 10 ................................... 93 805 00 06
QUATREPANS
Ada. Països Catalans, 39 .............................. 93 804 31 05
SNACK BAR CATALUNYA
C/ Clavells, 15 ............................................... 93 804 65 05
SNACK BAR NEXUS
Rambla St. Isidre, 15 ..................................... 93 803 63 06
TABERNA RESTAURANT EL SOMNI
Copons, 27 .................................................... 677 58 24 02
UTOPIC
C/ Sebastià Artes, 18 .................................... 93 803 40 15

BEGUDES
NATURE - Licors i vins
C/. Ferran d’Antequera, 18 ............................ 93 805 36 03

BICICLETES
MAGATZEMS FARO
C/. Santa Caterina, 27 ................................... 93 805 42 08

BRICOLATGE
BRIC SERVEI
C/. Lleida, 27 ................................................. 93 805 35 40
KIT BRICOLATGE
Crta. de Vilanova, 94 ..................................... 93 805 30 49

CAFETERIES i GRANGES
AMAGATALL
Plaça Castells, 8 ............................................ 669 32 58 76
BAR CAFETERIA SOLER
Av. Barcelona, 23........................................... 93 803 20 17
BAR EL REC
C/ Concepció, 38 (davant Kaserna)................ 675 624 579
BLANC I NEGRE
C/ Nicolau Tous, 50 ....................................... 616 55 36 19
CA LA NURI
Psg. Verdaguer, 112 ...................................... 93 805 44 66
CAFETERIA BALMES
Av. Balmes, 13 ............................................... 93 805 27 07
CAFETERIA BARCELONA
Av.. Barcelona, 15.......................................... 93 804 50 02
CAFETERIA DEGUSTACIÓ DOLCEVITA
C/ Masquefa, 38 ............................................ 93 803 52 63

· Gestió i assessoria per a societats,
  comerç i professionals

· Creació i desenvolupament
  d’empreses i negocis

TEL. 93 805 15 51
Av. Balmes, 13, 1r 3 08700 IGUALADA

WWW.VEUANOIA.CAT
Guia del comerç i serveis  

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



ALBERT MENSA ROSICH
Rambla Sant Ferran, 45, ............................... 93 801 72 31
JOAN ENRICH LEAL
Florenci Valls, 48, 3r...................................... 93 803 34 62
IMMA SERRA FONT 
Pg. Verdaguer,40, 1era pl. ............................. 93 805 39 39

ELECTRODOMÈSTICS
ELECTRODOMÈSTICS CAMPS
C/ Josep Galtes, 10 ...................................... 93 803 15 84
ELECTRODOMÈSTICS GARRIDO
C/ Germanes Castells, 8 .............................. 93 803 53 72
ELECTRODOMÈSTICS MARTINEZ
Pg. Jacint Verdaguer, 135 ............................. 93 803 31 91
Rambla Sant Ferran, 3 .................................. 93 803 56 63
EXPERT
C/ Custiol, 17 ................................................. 93 803 66 09
PARETA CASTELLS, F.
C/. Ferran d’Antequera, 53 ............................ 93 803 25 96
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81

ELECTRICITAT i ELECTRÒNICA
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/. Vallbona, 43 baixos .................................. 93 805 42 96
ÀNGEL ESCURA, S.L.
Soledat, 24 .................................................... 93 803 03 38
E.L.M
Luxemburg, 8 ................................................. 93 803 17 94
G. ASBERT I MESTRAS
C/. Caritat, 105 .............................................. 93 804 52 51
INSTAL.LACIONS MARIMON
Rambla Sant Ferran, 10 ................................ 93 803 12 33
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rbla. Nova, 20 ............................................... 93 803 47 18
JOAN LLORENS I PUJADÓ
C/ St. Magí, 50 - CARME- ............................ 93 808 02 29
PROELEK, S.A.
C/. Nostra Senyora. de la Salut, 6 ................ 93 803 26 81
S.M.I.- ELECTRIFICACIÓ (SERMANIN, S.L.)
C/ Sta Teresa, 14 .......................................... 93 805 00 09
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G ...93 803 05 79 / 618 55 00 08

EMBALATGES
CARTROBOX C/ Itàlia, 7 ..........................................93 805 34 50

EMPRESES TREBALL  TEMPORAL
ADECCO TT, S.A.
Av. Barcelona, 40 ....................................................93 804 10 11
RANDSTAND
Av. Barcelona, 158 ..................................................93 804 92 78
TREBALL ANOIA, S.L.
C/ Esquiladors, 1, baixos ............................... 93 804 24 02
MANPOWER TEAM ETT
Av. Barcelona, 132 ......................................... 93 803 93 84

ENERGIA SOLAR
INSTAL·LACIONS. CASTELLS
Av. Caresmar, 52 ........................................... 93 803 01 56
POSTANOVA, S.L.
SERVEI 24 H. DE GAS NATURAL SERVEIS.
Av. Vilanova, 47 ............................................. 93 805 23 67
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
TÈRIC ANOIA .............................................www.aperca.org

ENGINYERS
GRUP CARLES
Rambla Sant Ferran, 45 ................................. 93 80172 20
ORG. INDUSTRIAL E. RUIZ (ENGINYER INDUSTRIAL)
Av. Caresmar, 36, 1er .................................... 93 803 48 37
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81

ENQUADERNACIONS
A&C ENQUADERNACIONS
C/.Dinamarca, 3, Nau 8 - 93 805 58 70 / 93 803 96 67
ATENA ENQUADERNACIONS ARTESANALS
C/. La Torre, 7 ............................................... 93 803 96 34
L’ENQUADERNACIÓ
C/. Torre, 69 .................................................. 93 803 78 65
M. REQUESENS
Av. Caresmar, 36, 1er .................................... 93 803 32 41

ENSENYAMENT
ACADEMIA IGUALADA
C/. Sant Josep, 110, 112 ............................... 93 803 14 94
BLAU JARDINS I MANUALITATS, S.L.
C/ Cervantes, 56-58 ....................................... 93 805 53 70
CEINA
Av. Europa, 7-9 .............................................. 93 805 00 94
CENTRE EDUCATIU MESTRAL
Ctra. N-II, 550 ...................... 93 803 35 66 - 93 803 39 16
CENTRE EDUCATIU MONTCLAR
Antiga ctra. N-II s/n ............. 93 803 36 08 - 93 803 38 66
EL CENTRE GUI (GIMNÀSTICA)
Passeig Verdaguer,15.......... 93 804 63 03 - 605 97 83 92
CEPEQ. ESCOLA PERRUQUERIA, ESTÈTICA I QUIROMASATGE
Ctra. Manresa, 24 .......................................... 93 805 47 41
COL.LEGI JESUS MARIA
Florenci Valls 104.......................................  93 803 22 49
COL.LEGI SANT JOSEP ESCOLAPIES
C/ del Vidre, 1............................................  93 803 04 09
ESCOLA MOWGLI
Passeig Verdaguer, 134 ................................. 93 803 57 15
ESCOLA ANOIA
C.Lleida,9 .......................................................93 805 09 04
ESCOLA PIA
Plaça Castells, 10  ...................................................93 803 27 00
ESCOLA PERRUQUERIA I ESTÈTICA GRUP MODA
C/. Indústria, 8 (Al costat pl. d’Espanya) ...... 645 47 70 38
ESCOLES DE L’ATENEU
Sant Pau,9 ..................................................... 93 803 04 06
GESTIÓ PATRIMONIAL FORMACIÓ
C/LLeida, 63 Pol. Ind. La Masia (Òdena) ...... 93 804 51 64                   
KUMON matemàtiques 
C/. Calaf, 16, baixos ...................................... 93 803 48 86
LLAR D’INFANTS. DRING.
C/ Castellfollit, 10 .......................................... 93 803 53 91
MONTSERRAT ANDRÉS - DANSA I AERÒBIC
C/. Sant Jordi, 7-9 ......................................... 93 803 47 06
SARA TORELLÓ ENRICH, TOENGAB
Psg. Verdaguer, 55 local 8 ........................... 93 805 36 26

AGENCIA DE LA PROPIETAT IM. FINQUES IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 47 .................................. 93 805 20 01
AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA M.CARO
Ctra Manresa, 80.(Zona Sagrada Família) ................. 93 805 20 49
B 13 - SERVEIS IMMOBILIARIS
Av. Balmes 13 ................................................ 93 805 14 00
FINQUES BADIA
Òdena, 7 ..................................................................93 805 01 10
FINQUES GRAELLS
C/. Sant Magí, 6 ............................................ 93 805 53 48
FINQUES RAMBLES
Plaça de la Creu, 2 ....................................... 93 803 43 40
FINQUES SUBIRANA
Plaça de la Creu  .......................................... 93 804 16 61
FINQUES PARERA
C/ Esquiladors, 23 ......................................... 93 803 26 26
IMMOBLES DE L’ANOIA
Montmaneu,9 ................................................. 93 805 26 47
JOAN MATEU, GESTIÓ IMMOBILIÀRIS I PATRIMONIAL
C/ Sant Simplici, 18 ..........................................................93 805 13 69
 

FISIOTERAPIA
FISIO CT (Centre de fifioteràpia i rehabilitació)
C/ Lleida, 36, baixos, local D ...................................93 804 49 68
FISIOTERAPIA ANOIA
C/ Esquiladors, 29 ...................................................93 805 01 23
FISIOTERAPIA COMARCA - Joan Mas -
C/ Comarca, 94 .Baixos...........................................93 804 20 50
GESSAMÍ - teràpies naturals
Av. Barcelona, 178  .................................................93 803 58 26
   

FLORISTERIES
FLORISTERIA KENTIA (Interflora)
C/. Sant Magí, 98 .......................................... 93 803 61 76
FLORS I VIOLES
C/. Dr. Pujadas, 3 .......................................... 93 805 46 99
LES FLORS
C/ Crisantems (Cant. Pau Casals) ................ 93 804 25 04
ZINNIA
C/ Comarca, 42 ............................................. 93 806 66 38
FLORISTERIA ROSET
C/. Òdena, 14 ................................................ 93 803 58 05

FONTANERIA
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/. Vallbona, 43  ............................................ 93 805 42 96
ÀNGEL ESCURA
C/ Soletat, 24 ................................................ 93 803 03 38
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rambla Nova, 20 ........................................... 93 803 47 18
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G ......................... 618 55 00 08
.......................................................................93 803 05 79

FORNS DE PA
EL PA DE LA RAMBLA
Rambla de Sant Isidre, 5 ............................ 678 01 113 38
FORN ALEMANY
C/. Garcia Fossas, 17 .................................... 93 803 16 85
Av. Mestre Muntaner, s/n ............................... 93 803 58 15
Mercat Municipal ............................................ 93 803 67 63
C/. G. Camps, 12 .......................................... 93 803 58 17
Av. Barcelona, 64........................................... 93 803 36 58
Plaça de la Creu, 3 ....................................... 93 803 16 85
FORN DE JORBA
Av. Mestre Muntaner, 38 ................................ 93 803 51 99
LA CANTONADA
C/. Sant Josep, 52 ......................................... 93 805 56 71

FOTOGRAFIA i VÍDEO
FFOTOGRAFIA I VÍDEO
C/ St. Magí, 14 .............................................. 93 804 08 02
JAUME NOGUERA
C/ St. Magí, 14 .............................................. 93 804 08 02
L’ART DE LA LLUM
C/. Clos, 47, 49, 51 ....................................... 93 804 71 36
C/. de l’Argent, 13-15 .................................... 93 804 10 01
Carrefour ........................................................ 93 804 19 33
Rambla Sant Isidre, 23 .................................. 93 804 47 55
PRISMA
C/. Pierola, 9 baixos ...................................... 93 805 39 70
QUASER INFORMÀTICA, S.L.
C/ Collbató, 2 ................................................ 93 805 36 89
ROIG FOTÒGRAFS
C/ Sant Josep,13 ........................................... 93 803 49 00
STUDIO 2000
Ctra de Valls, 3 MONTBUI ................................................93 804 48 03

FRUITERIES
CUBÍ COLLADO, N.
C/. Sant Magí, 6-8 ......................................... 93 803 55 13
FRUITES CASTELLÓ
C/. Travessia Sant Roc, 13 ........................... 93 805 49 83
PERE PRAT
C/. Pare Tous Soler, 26 ......................................................

FUSTERIES
EBANISTERIA HUERTA
Gran Bretanya, 19 (Les Comes) .................... 93 803 53 64
FUSTERIA BUSCART
Gran Bretanya, 3 (Pol. Ind.) .......................... 93 804 03 79
MOBLES MARSOL
Av. Balmes, 29 ............................................... 93 803 27 52
MOBLES TUDÓ
Soledat 21......................................................93 803 03 80

GAS, CALEFACCIÓ i AIRE CONDICIONAT

AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/. Vallbona, 43 ............................................. 93 805 42 96
FRITERM, S.L.
C/. Alzines, 1 ................................................. 93 804 23 41
GAS NATURAL SDG, S.A.
Passeig Verdaguer, 3 ..................................... 93 803 25 08
INSTAL.LACIONS CASTELLS
Av. Caresmar, 52 ........................................... 93 803 01 56
INSTAL.LACIONS IGUALADA, SLU
Av. Mestre Muntaner, 30 ................................ 93 803 77 97

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

ENSENYAMENT D’IDIOMES
ANGLÈS - ÀNGELS CRIVILLÉS
C/. Sant Pere Sallavinera, 20 ........................ 93 805 27 46
ANOIA LINGUA
C/ Santa Caterina, 28 (Cal Font)  ................. 93 804 08 66
BRIAN I CARME STACK
C/ Girona, 9, baixos ............... 93 804 00 21-93 807 80 48
FRANK HOWARD (ANGLÈS, MATEMÀTIQUES)
Passatge Capità Galí, 1 ................................ 93 804 92 57
NEW YORK institute 
C. Sant Antoni Ma Claret, 14...............................670 38 98 60
NO NAME SCHOOL, SL
C/. Florenci Valls, 27 ..................................... 93 804 00 21
THE ENGLISH CENTRE
C/ Òdena, 26-28 ........................................... 93 804 45 54

EQUIPAMENTS PER COMERÇ I HOSTELERIA
SERVIMÀTICA
C. de Sant Domènec, 112-114....................... 93 805 24 19

ESPECTACLES
ESPECTACLES ANOIA
C/. Camèlies, 11 ............................................ 93 804 67 78

ESPORTS i GIMNASIS
CAN BUSQUÉ
Ctra . Nacional II, Km. 555...93 803 01 06 - 93 805 27 19
EL CENTRE GUI (GIMNÀSTICA)
Passeig Verdaguer,15........93 804 63 03 - 605 97 83 92
IGUALADA HOQUEI CLUB
C/ Capellades, 19, baixos .............................. 93 804 42 57
SQUASH IGUALADA
Masquefa, 9 ................................................... 93 804 56 55

ESTÈTICA
ANTONIA RUBIO CENTRE D’ESTÈTICA
C/ Joan Maragall, 1 1r dreta ......................... 93 805 20 20
CENTRE D’ESTÈTICA PHYTOMER - CARINA CLOSA
Sant Carles, 120  .......................................... 609 93 61 53
CENTRE D’ESTÈTICA SÍLVIA GIRALT
C/. Crisantems, 7, B ...................................... 93 805 49 67
DEPLINE CENTER IGUALADA
Passeig Verdaguer, 36 ................................... 93 804 00 25
ESTÈTICA MÒNICA
Carrilet, 6 .......................................................93 803 96 52
GEMMA GUMÀ - CENTRES D’ESTÈTICA
C/ Argent, 17 ................................................. 93 803 25 14
IMATGE I MODA
C/ Rei Ferran d’Antequera, 13 ...................... 93 805 19 50
INSTITUT DE BELLESA SHIATSU
Pujades, 70 baixos ........................................ 93 805 01 24
LOGAR ESTÈTICA
Av. Pau Casals, 22 ........................................ 93 804 48 05
PERFIL’S
Ps. de les Cabres, 7 ..................................... 93 804 14 18
PERFUMERIA PONS
Pl. de la Creu, 10 .......................................... 93 803 17 03
Av. Països Catalans, s/n (Mercaplus) ............ 93 804 00 14
PERFUMERIA STEL
C/. Sant Pere, 1 ............................................ 93 803 62 33
PERRUQUERIA I ESTETICA NURI
Av. Balmes, 12 ............................................... 93 803 68 56
SÍLVIA GUILERA - ESTÈTICA- TERÀPIES-
C/ Òdena, 29, Entresòl .................................. 93 805 01 87
YVETTE PONS - INSTITUT ESTÈTICA
C/ Sant Martí de Tous, 37 ............................. 93 804 62 02

ETIQUETES
ETIQUETES ANOIA S.L
C/ Gran Bretanya, 19. Pol. Ind. Les Comes . 93 804 56 03

EXCAVACIONS
EXCAVACIONS ANOIA, S.A.
Ctra. N-II, km 556 (Òdena) ............................ 93 803 46 50

FARMÀCIES
ÀUDIO ÒPTICA DEL PILAR - FARMÀCIA SINGLA
Av. Mestre Muntaner, 26 (Cant. Comarca)  ... 93 805 04 79
FARMÀCIA ANTONI SECANELL ROCA
C/ Òdena, 84 ................................................. 93 803 50 92
FARMÀCIA MISERACHS
Rambla Nova, 1 ............................................. 93 803 05 98
FARMÀCIA LA CREU
Pl. La Creu, 7 ................................................ 93 803 14 88
FARMÀCIA ROSA M. VALLÈS QUERALT
Av. La Pietat, 27 (Barri Fàtima) ..................... 93 803 48 59
FARMÀCIA SINGLA VILANOVA
C/ Pujades, 47 ............................................... 93 803 38 74
FARMÀCIA VERDÈS I CASES
C/Soledat, 119 .........................................................93 803 02 97 

FERRETERIES
FERRETERIA SOLEDAT
C/. Soledat, 89 ............................................... 93 805 57 00
SUMINISTROS HOMS, S.A.
Av. Països Catalans, 14-16 ........................... 93 801 74 05

FINQUES
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES LA RENDA URBANA
Rambla Nova, 24, ....................................................93 803 05 86

CENTRES D’AUDICIÓ
ARAL CENTRE AUDITIU
Passeig Verdaguer, 55, local 4 ...................... 93 803 05 90

CONSTRUCCIONS
AMBRÒS  ALBET S.L. Construccions i promocions (La Llacuna)
C/ Les Vilates, s/n  ........................................ 93 897 60 24
CONSTRUCCIONS SELLARÈS S.L.
Av. Catalunya, 4, (Carme) ............................. 93 808 02 12
CONSTRUMAT ANOIA, S.L.
Av. Dr. Pasteur, 32 - 6é 2a  .......................... 666 096  268
CONSTRU-VALLS, S.L.
C/ Gran Bretanya, 26, nau 8 ......................... 93 805 44 98
EMCOFA, S.A.
Passeig Verdaguer, 40 ............................................93 805 55 00
J. CAÑERO, S.L.
Ctra. Vilanova, 15 .......................................... 93 805 47 12

CONSTRUCCIONS MECÀNIQUES  
TRANSMISIONS- REPARACIONS
MEVIR, S.A.
C/ Portugal, 3 ................................................ 93 803 06 49
TALLERS MECÀNICS ALTES
C/ Sebastià Artés, 13-B, ................................ 93 804 48 07

CONSULTORIS MÈDICS
ASSISTENCIAL  ANOIA
Rbla. St. Ferran, 62 ....................................... 93 805 25 25
AQUALATAMÈDICS
C/Indústria, 1 ................................................ 93 805 29 95

CLIMATITZACIÓ
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/ Vallbona, 43 ............................................. 93 805 42 96
CIMELSA, S.L.
Av. Balmes, 21 ............................................... 93 803 67 52
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rbla. Nova, 20 ............................................... 93 803 47 18
POSTANOVA, S.L.
SERVEI 24 H. DE GAS NATURAL SERVEIS.
Av. Vilanova, 47 ............................................. 93 805 23 67
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81

COPISTERIES
LA COPISTERIA
C/. Òdena, 86 ................................................ 93 805 00 34

CREDITS
BEST CREDIT
C/ Sant Magí, 67 local 5 ..........................................93 806 71 09

CUINES
JORDI BACHS mobles de cuina
C/ Pierola, 3-5 ............................................... 670 35 90 66
MOBILIARI DE CUINA VAL-MOR
C/. Lleida, 19 ................................................. 93 803 55 05
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81

DECORACIÓ
DATISA - DECORACIÓ ACON. T. INTEGRADA
C/. Gran Bretanya, 28 - Nau, 2-S ................. 93 805 11 65
DECORAMA
Pl. Ajuntament, 13 ......................................... 93 804 90 23
DECORY
Av. Barcelona, 190 ......................................... 93 803 39 74
C/. Argent, 33 ................................................ 93 803 15 61
ESPAIS JOVES
C/. Florenci Valls, 16 ..................................... 93 803 79 02
EVA ROCA SOLANS
(Distribució d’espais, decoració i interiorisme)
C/. Capellades, 20 ...................................................615 47 32 92
JUBERT BERTRAN, J.
C/. Vidre, 8 .................................................... 93 803 32 48
KIT BRICOLATGE
Crta. Vilanova, 94 .......................................... 93 805 30 49
MOBLES MARSOL
Av. Balmes, 29 ............................................... 93 803 27 52
MOBLES TUDÓ
Soledat, 21 .................................................... 93 803 03 80

DESCALCIFICADORS
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rbla. Nova, 20 ............................................... 93 803 47 18
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81

DIETÈTICA I NUTRICIÓ
GESSAMÍ - teràpies naturals
Av. Barcelona, 178  .................................................93 803 58 26

DISSENY GRÀFIC
DD. DISSENY GRÀFIC
Av. Doctor Pasteur, 4, 3r, 2a ......................... 93 804 71 70

DISTRIBUÏDORS
TORRES (Alimentació)
C/. Luxemburg, 7 ........................................... 93 805 01 25

DROGUERIES
DROGUERIA RIBA
C/. Pare Tous Soler, 12 ................................. 93 803 23 68

EBENISTERIA
JOAN BISBAL
Av. Canaletes, 9 JORBA ................................ 93 809 41 16
JOSEP ISART
França, 20, Nau 3 ......................................... 93 804 21 49

ECONOMISTES

CAFETERIA EL BLAU
AV. Balmes, 61 .............................................. 93 804 55 72
CAFETERIA JOANA
Av. Mestre Muntaner, 40 ................................ 93 803 78 35
CAFETERIA KEOPS
Av. Europa, 11 ............................................... 93 805 25 39
CAFETERIA MUNTANER
Av. Mestre Muntaner, 32 ................................ 93 804 64 72
CAFETERIA PASTEUR
Av. Dr. Pasteur, 22 ........................................ 93 803 92 52
CAFÈ RESTAURANT SANT MAGÍ
C/ Sant Magí, 58 ........................................... 93 804 66 26
EL CAP DE LA RAMBLA
Rambla Garcia Fossas, 2 .............................. 93 803 90 09
COP D’ULL
Av. Dr. Pujades, 76 ........................................ 93 805 52 95
CROISSANTERIA KAELIA
Sant Magí, 31 ................................................ 93 804 32 49
EL CAFÈ DE L’ATENEU
C/ Sant Pau, 9 ............................................... 93 803 00 78
EL GAT VIST
Sta. Maria, 6 .................................................. 93 805 28 32
EL PAS
Av Mestre Muntaner, 23-24 .....................................636 02 30 41 
EL PA DE LA RAMBLA
Rambla de Sant Isidre, 5 ............................ 678 01 113 38
EL PATI
Passeig Verdaguer, 43 ................................... 661 75 54 67
IL CEFE DE LA TOSCANA  
C/ La Torre, 1-3, local 3 .....................................................
IL CAFFE DI SILVANO 
C/ Òdena, 34 ................................................. 93 801 72 44
KAFFEE 
Av. Barcelona, 172 (cantonada Lleida) .......... 667 35 09 04
KAFFEE - IT’S SHOW TIME
Plaça de l’Ajuntament, 7 ................................ 93 804 34 12
KAFFEE - NEED MAGIC?
Av. Barcelona, 172 (cantonada Lleida) .......... 93 803 69 19
KAFFEE - THE ROCK ONE
Av. Balmes, 61 ............................................... 93 804 34 12
LA CAFETERIA
Plaça de Cal Font, 5 ..................................... 93 803 92 88
LA CANTONADA
C/ Sta. Caterina, 2 ......................................... 677 445 690
LA LLESQUERIA
C/ Òdena, 41 - Girona, 37 ............................ 93 805 15 56
L’ENCANT
C/ Clos, 53 .................................................... 93 806 81 08
PA, PASTISSERIA I DEGUSTACIÓ LES COMES S.C.P.
C/ Abat Oliva, 2-4, local 13 ........................... 93 804 63 38
PLANTACIONES DE ORIGEN
C/Òdena, 17 .................................................. 93 803 14 47
QUATREPANS
Ada. Països Catalans, 39 .............................. 93 804 31 05
OSCAR PASTISSER
Av. Europa, 7-9, local 2 ................................. 93 804 13 14
RACONS DE CAFÉ
Dr. Coca, 4 .................................................... 93 805 35 70

CAIXES I BANCS
CAJA MAR CAJA RURAL - SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
Pg.Verdaguer, 50 .....................................................93 804 76 20
CAIXA SABADELL
Pg.Verdaguer, 22 ........................................... 93 801 91 12

CAMISERIES

CAMISERIA VIDAL
Rambla Sant Isidre, 6 .................................... 93 803 19 04

CANSALADERIES i XARCUTERIES

CANSALADERIA-XARCUTERIA PIQUÉ
C/. Sant Magí, 5 ............................................ 93 803 12 18
CANSALADERIA RIU
C/. Pedragosa, 15 (la Llacuna)...................... 93 897 60 55

CARNISSERIES
CARNISSERIA CLOTET
Santa Joaquima Vedruna s/n ......................... 93 804 41 07
CARNISSERIA COSTA
Mercat de la Masuca ..................................... 93 803 62 03
RIU DE LA LLACUNA
C/ Pedragosa, 15 (la Llacuna)....................... 93 897 60 55
CARNISSERIA ESQUIUS
Soledat, 176 ................................................... 93 803 02 83

CARRETONS

ANOIA CARRETILLES
c. Lecco, 19 ................................................... 93 805 10 59
AUTO BOMBA, S.L.
Plaça de la Bomba, 7 .................................... 93 803 57 06
CARBÓ CARRETILLES, ELEVADORES, S.L.
Av. Tarragona, 169-171 (Vilafranca del Penedès) ..............   
93 817 17 19
MANUTENCIÓ ROSICH (Toyota, Daewoo, crown)
Av. Països Catalans, 30 ................................ 93 803 36 50

CALEFACCIÓ
AIRGAS. SAT. Manteniment i reparació de calderes.
C/ Piera, 22, baixos  .................................... 93 804 94 70
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/ Vallbona, 43 ............................................. 93 805 42 96
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rbla. Nova, 20 ............................................... 93 803 47 18
POSTANOVA, S.L.
SERVEI 24 H. DE GAS NATURAL SERVEIS.
Av. Vilanova, 47 ............................................. 93 805 23 67

PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81

COMPTABLES
IMMA SERRA FONT
Passeig Verdaguer,40, 1a, Planta .................. 93 805 39 39

CONGELATS
CONGELATS DUEÑAS
C/. Lecco, 7 (Polígon Industrial) .................... 93 803 39 19

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

· Última tecnologia en audiòfons 
  digitals. 

· Personal titulat.

5 anys
de garantia

regals, descomptes, entrades, sorteigs, viatges, preus especials ....



INSTAL.LACIONS PRAT
C/. La Torre, 62 ............................................. 93 803 52 54
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rambla Nova, 20 ........................................... 93 803 47 18
POSTANOVA, S.L.
SERVEI 24 H. DE GAS NATURAL SERVEIS.
Av. Vilanova, 47 ............................................. 93 805 23 67
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
S.M.I.- Electrificació (Sermanin, S.L.)
C/ Sta Teresa, 14 .......................................... 93 805 00 09
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G ......................... 618 55 00 08
.......................................................................93 803 05 79

GANIVETERIA

GANIVETERIA MERINO
C/. Sant Simplici, 26 ...................................... 93 803 45 92

GENERE DE PUNT PROGRAMACIÓ

MIQUEL ZENON
C/ Gran Bretanya, 28, 3r ............................... 93 801 71 79

GEOLOGIA
GEOPROJECTES
C/ Esquiladors, 29  Igualada ........................ 93 801 25 73

HERBORISTERIES i DIETÈTICA
FITO-NATURA
C/. Camèlies, 11(Cda. Pau Casals) ............... 93 804 30 54
L’ESPÍGOL
C/. Rubio, 14 baixos ...................................... 93 803 74 05

HOSPITALS DE DIA
CLÍNICA SANT JOSEP
Pg. Verdaguer, 31 .......................................... 93 803 26 50

HOTELS i FONDES
FONDA CAL SAUMELL
C/. Major, 116 (Vallbona d’Anoia) .................. 93 771 81 01
HOTEL AMÈRICA
Ctra. Nacional II, km. 556,2 .....................................93 803 10 00
HOTEL CANALETAS
Av. Mestre Muntaner, 60 ................................ 93 803 27 50
HOTEL CIUTAT IGUALADA
Psg. Verdaguer, 167 ...................................... 93 806 61 50
HOTEL ROBERT
(La Pobla de Claramunt) ............................... 93 808 60 00
MOLÍ BLANC
Crta. Igualada - St. Martí de Tous................. 93 801 91 79
TALL DE CONILL
Àngel Guimerà, 11. Capellades ..................... 93 801 01 30

IL·LUMINACIÓ
YANSÓ IL·LUMINACIÓ
C. del Clos, 3 ................................................ 93 804 36 57

IMPREMTA
JORDI ALBIOL
Rbla. Nova. 28.  ............................................ 93 803 16 73

INFORMÀTICA 
EQUIPS OFICINA ANOIA
C/. Santa Caterina, 9 ..................................... 93 803 24 49
ESQUEMES INFORMÀTICS, S.L
C/. Sant Carles, 10 ........................................ 93 805 00 94
FILNET
C/. Cervantes, 7-9 ............... 93 801 71 26 - 902 21 00 64
INFORGEST
Ctra. de Manresa, 24 ..................................... 93 805 56 40
INFORMÀTICA TORRA
C/. Pau Muntadas, 73 .................................... 93 803 04 02
INFORTRONIC, S.L.
Rambla Sant Isidre, 39 .................................. 93 804 42 53
C/. Bellprat, 16 .............................................. 93 804 07 02
MADD INFORMÀTICS, S.L
Ferran d’Antequera 19, baixos ................................93 805 45 38
MGR INFORMÀTICA
C/ Gaspar Camps, 11- local ....................................93 803 27 19
NETWORK SYSTEMS, S.L.
C/. Òdena, 8693 805 00 34
SAI COMPUTERS
Av. Balmes, 79, baixos .................................. 93 804 09 01
SERVEIS INFORMATICS QUASER
C/. Masquefa, 13 ........................................... 93 805 36 89

INTERIORISME
JOSEP FARRÉS
C. Marià Cuiner, 45 ....................................... 93 804 72 25

INTERNET
FILNET
C/. Cervantes, 7-9 ......................................... 93 801 71 26

 
INSTAL·LACIÓ I REPARACIÓ D’ANTENES
CENTRE TÈCNIC RIBALTA
Urgències i festius ......................................... 686 98 58 45
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81

JARDINERIA
BLAU JARDINS
C/ Cervantes, 56-58  ..................................... 93 805 53 70 
GARDEN ANOIA
C/ Francesc Macià, 5 .................................... 654 26 69 47
JARDINERIA TRAVÉ
Ctra. N-II, km. 548. Sant Genís Jorba .......... 93 807 80 87
PALAU PINEDA, P.
Baixada del Carme, s/n ................................. 93 803 12 40
C/. Virtut, s/n ................................................. 93 803 50 68
ROSET
C/.Òdena, 14 ................................................. 93 803 58 05
SERVI-CAMP
C/. del Portal, 5 ............................................. 93 804 48 02

ELECTRODOMÈSTICS MARTINEZ
Passeig Jacint Verdaguer, 135 ...................... 93 803 31 91
LA CAVA DEL FUM
C/ Santa Caterina, 5 ...................................... 93 804 59 61
LA GUSPIRA
C/ St. Agustí, 68 ............................................ 93 805 32 94
MERCAT MUNICIPAL TENDA 10
C/. Virtut ........................................................93 805 47 68
OBJECTES I RECORDS ROSET
C/. Comarca, 15 ............................................ 93 804 37 18
PERFUMERIA DALPER
Òdena, 2 ........................................................93 803 76 10
PERFUMERIA STEL
C/. Sant Pere, 1 ............................................ 93 803 62 33
REGALS VICTORIA
C. Dr. Fleming, 6-8 ........................................ 93 803 57 48

OFTALMÒLEGS
CENTRE OFTALMOLÒGIC Dr. ASENSI
C. La Torre, 5 ................................................ 93 804 29 00

ÒPTIQUES
ÀUDIO-ÒPTICA EL PILAR
Av. Mestre Muntaner, 26 (Cant. Comarca) .... 93 805 04 79
CENTRAL ÒPTICA
Passeig Verdaguer, 102 ................................. 93 803 67 98
ÒPTICA RODRIGO
Rambla Sant Isidre, 29 .................................. 93 803 18 18
Ctra. Manresa, 80 .......................................... 93 804 67 57
ÒPTICA JUVÉ
Avda. Montserrat, 27 ..................................... 93 803 74 58
ÒPTICA TORELLÓ
Pg. Vergaduer, 55, local 3 ............................. 93 803 47 89
ÒPTICA TRIOPTIC
Plaça de Cal Font, 3 ..................................... 93 803 11 21

ORTOPÈDIES
ORTOPEDIA ALMENAR
C/ Bélgica, 2 - local 6 ................................... 93 805 50 76
C/ del Clos, 12 .............................................. 93 801 78 45
ORTOPEDIA DURAN
St. Simplici, 13 .............................................. 93 803 17 14
E. VIVES SINGLA ORTOPEDIA / PARAFARMÀCIA 
Av. Andorra, 8 ..........................................................93 804 24 27

PARAMENT DE TAULA I CUINA
REGALS VICTORIA
C. Dr. Fleming, 6-8 ........................................ 93 803 57 48

PARCS INFANTILS
PLANETA MÀGIC
C. Lleida, 53 (ÒDENA) .................................. 93 804 31 54

PARQUETS
JORDI TOMAS VILA
Sant Antoni de Baix, 7 .................................. 606 94 94 49

PASTISSERIES
EL PA DE LA RAMBLA
Rambla de Sant Isidre, 5 ............................ 678 01 113 38
FIDEL SERRA
C/ Nou, 10 ..................................................... 93 803 16 62 
FORN DE PA I PASTISSERIA MONTAÑO
Av. Dr. Pasteur, 32 ........................................ 93 804 44 02
LA MONTSERRATINA
Av. Caresmar, 4 ............................................. 93 805 39 98
ÓSCAR PASTISSER
C/ Lleida, 34 ................................................. 93 805 22 25
Av. Europa, 7-9 ............................................. 93 804 13 14
PA, PASTISSERIA I DEGUSTACIÓ LES COMES S.C.P.
C/ Abat Oliva, 2-4, local 13 ........................... 93 804 63 38
PASTISSERIA PLA
Rambla Nova, 43 ........................................... 93 803 15 28
Av. Barcelona, 12........................................... 93 803 29 13
PASTISSERIA TARGARONA
C/ del Roser .................................................. 93 803 07 05

PENSIONS
PENSIÓ - BAR CASA RAMON
Retir, 3 ...........................................................93 803 00 34

PEIXATERIES
PEIXATERIA DUEÑAS
C/ Lecco, 7 .................................................... 93 803 39 19
PEIXATERIA VILA- MASSANA
Mercat Municipal ............................................ 93 804 14 01
Pl. Espanya, 10 ............................................. 93 803 11 19
PEIXOS MASSANA
Mercat de la Mesuca, parada 16-17.............. 93 805 04 96
.......................................................................670 54 81 07
PEIXOS ROSA
Mercat la Masuca (Parada 14-15) ................. 93 805 52 60

PELLETERIES
TORRENTS VDA. DE
C/. Creueta, 15 .............................................. 93 803 09 21

PERFUMERIES
PERFUMERIA DALPER
Òdena, 2 ........................................................93 803 76 10
PERFUMERIA DUNIA
C/. Masquefa, 4 ............................................. 93 804 05 22
PERFUMERIA PONS
C/ De la Creu, 10 .......................................... 93 803 17 06
Av. Països Catalans, s/n (M.Plus) ................. 93 804 00 14
PERFUMERIA STEL
C/. Sant Pere, 1 ............................................ 93 803 62 33

PERRUQUERIES
DUE PERRUQUERES (ÈLIA  & VANESSA)
C/. Sor Rita Mercader, 41 ............................. 93 804 23 85
D: HOME
C.Santa Caterina, 32 ..................................... 93 803 30 17
ESCODA
C/ del Retir, 36 .............................................. 93 803 59 99
ENRIC GUMÀ PERRUQUER
C/. Argent, 3 .................................................. 93 803 10 05
FERRUS PERRUQUERIA
Avda. Pau Casals, 3 ...................................... 93 805 37 17
FIGUERES PERRUQUERS
C/ Nou, 51 ..................................................... 93 804 57 55
FRIZZ PERRUQUERS
Av. Balmes, 27 ............................................... 93 804 17 05
IMATGE I MODA
C/ Rei Ferran d’Antequera, 13 ...................... 93 805 19 50
JOAN RAMIS
Rambla General Vives, 4, 1r-1a .................... 93 803 58 34
LLOMBART ASSOCIAT LLONGUERAS
Av. Barcelona, 46 baixos ............................... 93 803 22 96
MARI I EQUIP - HOME I DONA
Vilafranca, 2 ................................................... 93 804 92 50
MIQUEL PERRUQUERS
Avda.Barcelona, 40 ........................................ 93 804 42 92

JOGUINES
CUCAFERA DECORACIÓ, S.L.
C/. Aurora, 21 ................................................ 93 803 11 57
JOGUETERIA PAPERERIA DEL MERCAT
C/. Virtut, s/n TD. 13 ..................................... 93 803 59 10
JOGUINES I PAPERERIA SOTERES
Av. Balmes, 12 ............................................... 93 803 68 56
MAGATZEMS FARO
C/. Santa Caterina, 35 ................................... 93 805 42 08
REGALS VICTORIA
C. Dr. Fleming, 6-8 ........................................ 93 803 57 48

JOIERIES
BASAR ORO’EL
Pl. de la Creu, 26 .......................................... 93 804 50 01
JOIERIA COSTA
Sant Simplici, 7 i 9  ...................................... 93 804 14 13
JOIERIA LOZANO
Constitució,1, (Sta. Mgda de Montbui) .......... 93 804 59 48
JOIERIA LLUCIÀ
C/ Òdena, 1 ................................................... 93 803 16 99
JOIERIA MARTÍ
Pl. de l’Ajuntament, 7 .................................... 93 804 61 04
JOIERIA PONS
C/. Argent, 32 ................................................ 93 803 13 77
JOIERIA PONS
Rambla St. Isidre, 45 ..................................... 93 803 24 48
JOIERIA ROSICH
C/. Sant Magí, 22 .......................................... 93 803 51 65
JOIERIA TRIAS
Pl. de la Creu, 22 .......................................... 93 803 29 34
ROSA LLUCIÀ
Pl. de l’Ajuntament, 12 .................................. 93 805 05 63

JOIERIES I RELLOTGERIES
J. TRIAS S.R.L
Pl. de la Creu, 22 .......................................... 93 803 29 34
ROSA LLUCIÀ
Pl. de l’Ajuntament, 12 .................................. 93 805 05 63

LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES
LABORATORIS D’ANÀLISIS DR. ECHEVARNE
Plaça Cal Font, 2  ....................................................93 804 34 54

LABORATORIS-MATERIAL
LABORATORIS JUVÉ
Avda Montserrat, 27  ..................................... 93 803 74 58
SUBTEC, S.L. (Material i aparells per a laboratori)
C/. Sant Roc, 20 ...............................................................93 804 61 39

LAMPISTERIES
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/. Vallbona, 43 ............................................. 93 805 42 96
ÀNGEL ESCURA, S.L.
Soledat, 24 .................................................... 93 803 03 38
ASBERT MESTRES, G.
C/. Caritat, 105 .............................................. 93 804 52 51
INSTAL·LACIONS MARIMON
Rambla Sant Ferran, 10 ................................ 93 803 12 33
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rambla Nova, 20 ........................................... 93 803 47 18
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
VIVES FLORENSA, P.
Pl. Francesc Bedós, 88 ................................. 93 803 64 03
TIURANA INSTAL·LACIONS I MATENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3 nau G... 618 55 00 08 / 93 803 05 79

LLAMINADURES
UN MON DOLÇ (XUXES)
C/. Florenci Valls, 100 ................................... 600 35 96 22

LLIBRERIES i PAPERERIES
BLANC I NEGRE
C. Dr. Pujades, 9 ........................................... 93 804 44 92
CAL RABELL
C. Carme, 21..................................................93 803 29 40
“EL QUIOSC”
Av. Balmes, 81 ............................................... 93 804 17 36
L’AVET
Av. Barcelona, 21........................................... 93 803 21 81
LA MAQUINETA
Av. Europa, 5 ................................................. 93 804 10 23
LLIBRERIA CASANOVAS SIRVENT
Mercat de la Masuca ..................................... 93 803 59 10
LLIBRERIA DEL PASSEIG
Pg. Verdaguer, 70 .......................................... 93 803 66 10
LLIBRERIA JORDANA
C. Òdena, 1 ................................................... 93 804 35 96
LLIBRERIA PAPERS
C. Sant Pere, 1 ............................................. 93 804 66 52
LLIBRERIA PUNT I COMA
C. Masquefa, 18 ............................................ 93 804 50 69
LLIBRERIA SOLEDAT
C. Soledat, 33 ................................................ 93 803 26 97
LLIBRERIA STOCK
C. Òdena, 84  ................................................ 93 803 45 45
LLIBRERIA VIP’S
C. Lleida, 29 .................................................. 93 804 32 02
PAPERERIA DIAZ-SALA
C. Pau Muntadas, 31 ..................................... 93 803 49 28
PAPERERIA JORDI ALBIOL
Rambla Nova, 28 ........................................... 93 803 16 73
QUIOSC CARBÓ
C. Santa Maria, 12 ........................................ 93 803 07 08
QUIOSC ESTACIÓ
Estacio ff.cc ................................................... 93 804 66 96
SET CAMINS
C. Masquefa, 34 ............................................ 93 804 54 50

LLISTES DE NOCES
ELECTRODOMÈSTICS MARTINEZ
Passeig Jacint Verdaguer, 135 ...................... 93 803 31 91
REGALS VICTÒRIA
C/. Dr. Flemming, 6-8 .................................... 93 803 57 48

LOGOPEDES
SARA TORELLÓ ENRICH
Psg. Verdaguer, 55 local 8 ........................... 93 805 36 26
AQUALATAMÈDICS
C/Indústria, 1 ................................................ 93 805 29 95

LOTERIA 
ADMINISTRACIÓ LOTERIA Nº1
Av. Barcelona, 90 ....................................................93 805 47 53
LOTERIES ABADAL
Rbla. St. Isidre, 7 .......................................... 93 805 16 86

MATALASSERIES
DORMEBÉ
AV. Barcelona, 42 .......................................... 93 804 49 04

MAQUINÀRIA D’HOSTALERIA
MAQUINÀRIA COMERCIAL ANOIA, S.L. (Venda i post-venda, nova 
i ocasió)
C/. Llacuna, 50 .............................................93 803  67 74
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G ...93 803 05 79 / 618 55 00 08

MATERIAL D’OFICINA
GRÀFIC
Avda. Barcelona, 42 ...................................... 93 803 90 94

MECÀNICA INDUSTRIAL
TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ
C/ Alemanya, 13-17 Nau 7 ............................ 699 30 42 39

MERCERIES
MERCERIA VIDAL
Ctra. de Manresa, 72 ..................................... 93 804 06 57
Pl. de l’Ajuntament, 14 .................................. 93 805 35 61

METGES
AGUSTÍ GUILERA (Psicoterapeuta)
C/ Joan Maragall, 27c, 3r, 2a ........................ 93 805 01 61
ATTME - GEUNA (Odontòleg)
C/ Florenci Valls, 48, 1r, 1a........................... 93 804 51 11
BOLAÑOS, F. (Cardiologia)
C/. Capellades, 1 - E.A. ,4t, 1a ..................... 93 804 32 31
DR. JAUME VIZCARRA (Dietista)
C. Aurora, 64 ............................................................609 323 372 
DR. MARTIN ELENO
C/ Indústria, 1 ................................................ 93 805 29 95
GABINET DE PSICOLOGIA: LOGOPÈDIA
C/ Indústria, 1 ................................................ 93 805 29 95

MOBLES i DECORACIÓ
ESPAIS JOVES
C/. Florenci Valls, 16 ..................................... 93 803 79 02
CUCAFERA DECORACIÓ, S.L.
C/. Aurora, 21 ................................................ 93 803 11 57
MIQUEL ÀNGEL MUIXÍ SOLÉ S.L.
Òdena, 32-34 ................................................. 93 805 28 45
MOBILIARI DE CUINA VAL-MOR
C/. Lleida, 19 ................................................. 93 803 55 05
MOBLES CAMPS
C/. Sant Magí, 46-48 ..................................... 93 803 19 52
MOBLES EL REMATE
C/ Soledat, 65 ................................................ 93 803 06 38
MOBLES PEREZ (Calaf)
Plaça Barcelona,92, 3 .................................... 93 868 04 28
MOBLES MARSOL
Av. Balmes, 29 ............................................... 93 803 27 52
MOBLES TUDÓ
Soledat, 21 .................................................... 93 803 03 80
MT, MOBILIARI D’OFICINA
Òdena, 82 ...................................................... 93 805 33 80
“XIC” CUINES (Interiorisme i decoració)
Passeig Verdaguer, 108 (local B-1) ............... 93 805 04 27

MODA i CONFECCIÓ

AUTHENTIC
Plaça Catalunya, 1 ........................................ 93 804 26 68
C/ Balmes, 12 ................................................ 93 803 13 56
BOUTIQUE ELLE
Rambla Sant Isidre, 3 .................................... 93 803 13 55
CAMISES MERCÈ SOLÉ (Som fabricants)
C/. Sant Carles, 80 ........................................ 93 804 04 55
CONFECCIONS VERDAGUER
Plaça Catalunya,1 .......................................... 93 804 26 68
CASA VICTÒRIA (Moda i Llenceria)
C/. Born, 7 ..................................................... 93 803 19 74
COMERCIAL FLORA, S.L.
(Capellades) ................................................... 93 801 01 81
(Piera) ............................................................93 778 91 06
DONA DONA
Rambla Nova, 35 ........................................... 93 805 00 89
LA BOTIGA DE LA PELL
C/. Dr. Pujades, 74 ..................................................93 805 51 54  
LA BOTIGA ROBA D’HOME
Pl. Ajuntament, 19 ......................................... 93 805 47 62
LA MODA
Rambla Nova, 41 ........................................... 93 803 13 60
LES CONFECCIONS
C/. del Born, 1 ............................................... 93 803 19 91
LLUCIÀ MODES
Rambla General Vives, 19 ............................. 93 803 28 67
MANGO
Rbla. St Isidre, 37  ...................................................93 804 89 89
MAYLU MODA FASHION
C/ Galícia, 1 (Plaça Cal Font)  .................................93 805 44 79
PLEC - JORDI RENOM
C/. Sant Magí, 20 .......................................... 93 803 13 61
ROMEU
C/ Roser, 8 .................................................... 93 803 12 45
ROSET
Rambla Sant Isidre, 40 .................................. 93 803 19 38
STYL
C/ Roser, 4 .................................................... 93 803 11 96

MODA INFANTIL
GRIS JONC
Av. Balmes, 71 ............................................... 93 804 52 56
NINUS
Rambla General Vives, 33 ............................. 93 803 54 56
TOT MARCA
Av. Europa, 102 ............................................. 93 805 14 27

MOTOS
ANOIA MOTOS
Av. Caresmar, 54, baixos .........................................93 805 39 38

MÚSICA
DISCOS FANTASIA
C/. Custiol, 12 ................................................ 93 803 19 98
POSA’L DISC
Plaça del Rei, 1 ............................................. 93 805 15 31

NETEJA
AGUILERA (Neteja Clavegueram)
Av. Manresa, 204 (Òdena) ............................. 93 803 46 00

NOTARIES
NOTARIS D’IGUALADA
Rambla de Sant Isidre, 17 ............................. 93 804 75 50

OBJECTES DE REGAL
BASAR ORO’EL
Pl. de la Creu, 26 .......................................... 93 804 50 01
CRISTALLERIES VALLS
Av. Balmes, 1................................................. 93 803 75 05

PENTINATS A I B (TRACTAMENTS CAPIL·LARS)
C/ Mariano Cuiner, 47 ................................... 93 803 22 86
PERRUQUERIA CARMEN MANSILLA
Rambla Sant Ferran, 22 ..........................................93 803 55 04 
PERRUQUERIA I ESTETICA NÚRI
Av. Balmes, 12 ............................................... 93 803 68 56
PERRUQUERIA FRANCINA VIDAL
Av. Mestre Muntaner, 28 baixos .................... 93 803 27 66
PERRUQUERIA FRANCISCO
C/ Sant Simplici, 8 ......................................... 686 58 82 20
PERRUQUERIA M. PAZ LOOK
Av. Balmes, 94 ............................................... 93 804 41 22
PERRUQUERIA NOVA IMATGE
Gardenies, 22, baixos .................................... 93 804 92 54
PERRUQUERIA NOGUERA
C/ La Torre, 56 .............................................. 93 803 25 71 
PERRUQUERIA PAQUITA HOME I DONA
Av. dels Països Catalans, 41 ......................... 93 804 00 47
PERRUQUERIA SOTERAS
C/ Sant Simplici, 23 ....................................... 93 803 16 94
PERFIL’S
Ps. de les Cabres, 7 ..................................... 93 804 14 18
RAFAEL PERRUQUER
Plaça de la Sardana, 1, baixos ..................... 93 804 30 82
TONI GUIX PERRUQUER
C/. Del Roser, 13 ........................................... 93 803 20 03

PINSOS
ALEMANY MUNNÉ, A.
C/. Sant Pau .................................................. 93 803 21 24

PINTORS i PINTURES
JORDI TOMAS VILA
Sant Antoni de Baix, 7 .............................................606 94 94 49
PI PINTOR (La Llacuna)
Barri de la piscina, 4 ................................................669 38 66 88
PINTURES ANOIA
C/ Bellprat, 14 ............................................... 93 804 25 65
PINTURES PLANELL
Pg. Jacint Verdaguer, 158 ............................. 93 803 22 84
Av. Barcelona, 121 ......................................... 93 805 06 25
RIBA’S PINTORS, S.C.P
Josep Galtés, 46 ............................................ 93 805 05 33

PISCINES I TRACTAMENT D’AIGÜES
ÀNGEL ESCURA, S.L.
Soledat, 24 .................................................... 93 803 03 38
PLA-POL
Masquefa, 19, baixos ..................................... 93 805 41 62
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
SENAGUA, S.A. ............................................ 93 809 61 30

PIZZERIES
GUFO
C/. Òdena, 18 ................................................ 93 804 40 02

PNEUMÀTICS
JORALFRAN GRUP - SERVEI MICHELIN
C/. França, 22 Nau - 2 .................................. 93 806 84 80

TALLERS QUERALTÓ
Ctra. Nacional II Km 551 ............................... 93 803 34 57

POUS
SENAGUA, S.A. (Pous amples) ................... 93 809 64 29
TECNI-POU. 
C/ Esquiladors, 29 bis. ....... .......................... 93 801 25 73

PRECUINATS
CAL MISSÓ
C/. Del Carme, 16 ......................................... 93 805 05 72
CAN GALL
Av. Barcelona, 40  ...................................................93 804 67 02
ELS FOGONS DE L’ANOIA, S.L.L.
Pl. Catalunya, 2 (Estació Vella)  ................... 93 803 93 40
TORRES
Passeig Verdaguer, 142 ................................. 93 803 78 62

PRODUCTES DE MANTENIMENT I NETEJA
AD QUIMICA, SCP.
C/. Doctor Pujades, 100 ................................ 93 805 46 16

PROFESSORS MERCANTILS
JOAN ENRICH LEAL
C/. Florenci Valls, 48, 3r ................................ 93 803 34 62
JOSEP POCH VILAMAYOR
Avda. Balmes,13, 1r. ...................................... 93 804 20 61
PERE CORTADELLAS LLADÓ
C/. Florenci Valls, 48, 3r ................................ 93 803 34 62

PRÒTESIS AUDITIVES
ARAL CENTRE AUDITIU
Pg. Verdaguer, 55 .......................................... 93 803 05 90
GABINET AUDIO-PRÒTESIC DE L’ANOIA
C/ St. Josep, 7 .............................................. 93 804 25 55

PSICÒLEGS
ALBERT CUBÍ i MESTRES
Rambla Sant Jordi, 3, 1 ...... 93 803 25 90 - 93 805 52 99
GESSAMÍ - teràpies naturals
Av. Barcelona, 178  .................................................93 803 58 26
GRUP DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
C/ Industria, 1 ................................................ 93 805 29 95

PUNT DE SERVEI FECSA
SERVEIS ELÈCTRICS (Capellades)
Passeig de la Concepció, 40  ....................... 93 801 26 01
ELM, S.L.
C/. Òdena, 95 (Igualada) ............................... 93 803 11 77
MAIP, S.C.C.L.
C/. Santa Caterina, 25 ............ 93 803 56 67-93 805 34 79
PROELEK, S.A.
C/. de la Salut, 9-11 (Igualada) ..................... 93 805 49 60
AELECTROL 2000, S.L.
C/. Didac Tolrà, 35 (Masquefa)  .................... 93 772 51 52
C/. Folch i Torres, 60 (Piera)  ....................... 93 778 95 78
INSTAL.LACIONS PARERA

regals, descomptes, entrades, sorteigs, viatges, preus especials ....



C/. Arrabal, 41 (la LLacuna) .......................... 93 897 60 69
C/ Gral Prim, 17 (Mediona) ........................... 93 898 58 53

QUIROMASSATGE
CARINA CLOSA
Sant Carles, 120 ......................................................609 93 61 53 
GESSAMÍ - teràpies naturals
Av. Barcelona, 178  .................................................93 803 58 26
LAURA GIL
C. Tarragona, 1  ........................................................669 055 077
QUIROMASSATGE TERAPÈUTIC DAVID COS I TRULLÀS
c/ Indústria 36, 1er. 1a. ................................. 93 804 41 45   
PERFIL’S
Pg. de les Cabres, 7 ..................................... 93 804 14 18  

RECICLATGE DE CARTUTXOS PER A 
IMPRESORES, FAX I FOTOCOPIADORES
RECYCLING CAT
C/. Bellprat, 18, baixos. ................................. 93 804 73 98
  

RECURSOS HUMANS
ANOIA SERVEIS INTEGRALS S.L.
C/. Pierola, 3, 1er. 1a. ................................... 93 805 41 74

RELLOTGERIES
RELLOTGERIA COSTA
C/. Sant Simplici, 18 ...................................... 93 804 14 13
RELLOTGERIA PONS
Rambla St. Isidre, 45 ..................................... 93 803 24 48

REPRESENTACIONS DE MAQUINÀRIA  
TRANSMISIONS I  RECANVIS

TÈCNIQUES INDUSTRIALS F.ALTES.AGENTS COMERCIALS
C/ Sebastià Artés, 13-B, apartat 343
.......................................................................93 804 48 07

REPARACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA
MEVIR, S.A.
C/ Portugal, 3 ................................................ 93 803 06 49
SOLUCIONS MECANIQUES S.L.
Alemanya, 39 nau 2 (Pol. Ind.) ..................... 93 805 27 58

REPARACIÓ  D’ELECTRODOMÈSTICS
CENTRE TÈCNIC RIBALTA
Urgències i festius ......................................... 686 98 58 45

REPARACIÓ TV i VÍDEO
CENTRE TÈCNIC RIBALTA
Urgències i festius ......................................... 686 98 58 45
ELECTRODOMÈSTICS GARRIDO
C/ Germanes Castells, 8 .............................. 93 803 53 72
ELECTRÒNICA IGUALADA (ELEC. MARTÍNEZ)
C/. Dr. Coca, 18 ............................................ 93 803 26 07

RESTAURANTS
BAR MARSAL
Pg. Verdaguer, 180 ...................................93 803 78 63 28
BAR RESTAURANT PISCINA
Reguerot, s/n (Vallbona d’Anoia) ................... 93 771 99 99
CAFÈ RESTAURANT SANT MAGÍ
C/ Sant Magí, 58 ........................................... 93 804 66 26
CA L’AMERICANO
Cuitora s/n (La Llacuna) ................................ 93 897 60 04
CA L’ESCOLÀ (Sta Maria Miralles)
Ctra Valls Km 11.800  ................................... 93 808 00 05
CAL BRUNZENT
Plaça de l’Ajuntament, 7  .............................. 93 804 34 12
CAL FONT
C. Aurora, 86  ................................................ 93 115 51 54
CAL JERONI (ANTIC CUP’S)
Ctra Igualada/Mrsa-km 7,8 - Òdena .............. 93 804 09 88
.......................................................................690 73 10 17
CAL TARIBÓ
Les Comes, 12  ..................................................................
EL ROVELL DE L’OU
Plaça del Pilar, 13  ........................................ 93 804 53 27 
LES VOLTES
Sant Roc, 21  ................................................ 93 803 03 14
CASA ROURE
Pl. de l’Ajuntament, 11................................... 93 804 54 93
CENTRE CÍVIC PLA DE LA MASIA
C/ Unió, 2 (Òdena) ........................................ 93 805 04 64
COP D’ULL
Av. Dr. Pujades, 76 ........................................ 93 805 52 95
EL CAFÉ DE L’ATENEU
C/ Sant Pau, 9 ............................................... 93 803 00 78
EL CELLER
C/ Major, 1- (La Llacuna) .........................................93 897 61 30 
EL GAT VIST
Sta. Maria, 6 ............................................................93 805 28 32
EL JARDÍ
Rambla Sant Isidre, 12 ............................................93 803 18 64 
EL MIRALL
Passeig Verdaguer, 6 ..............................................93 804 25 02
EL QUINQUÉ
Pasatge Capità Gali, 7.............................................93 803 60 58
EL ROVELL DE L’OU
Plaça del Pilar, 13 ....................................................93 804 53 27 
EL TRÈBOL
C/ Florènci Valls, 71 .................................................93 804 03 74
EL XARÓ
Ctra. Igualada-Vilafranca
(La Pobla de Claramunt) ............................... 93 808 61 66
FEL CAFÉ
Plaça de la Creu, 9 ..................................................93 805 55 14
FONDA MATEU
Crta. Igualada, 15 (La Llacuna) ...............................93 897 60 28 
GETARIA
C/ Santa Caterina, 39 (La Isabela) ............... 93 801 76 79
GRAN MURALLA-2
Passeig Verdaguer, 133  ............................... 93 803 92 03
GUFO
C/. Òdena, 18 ..........................................................93 804 40 02 
LA COPPE
Pl. Barcelona, 92 (Calaf) .........................................93 868 00 67 
LA GUARDIA
C/ Sta. Joaquima de Vedruna, 23............................93 803 20 20 
LA LLESQUERIA
C/ Òdena, 41 - Girona, 37 ............................ 93 805 15 56
LA LLUM
C/ Vilanova i la Geltrú, 2 ............................... 669 68 98 95
LES OLLES
Plaça de Sant Miquel,3 ................................. 93 803 27 44
L’EUCARIA
Ctra. Bellprat - (Sant Martí de Tous) ............. 93 809 62 38
........................................................................618 19 42 01
LOS ARCOS
Av. Països Catalans, 89 (Les Comes) ........... 93 805 30 96
MUNICH
Rambla Sant Isidre, 30 ............................................93 803 57 05 
NOU URBISOL
Baixada Cal Betas s/n (Castellolí) ................. 93 808 40 03 
PAK ESPAN - DÖNER KEBAB
Av, Europa, 7, local 6 .................................... 93 804 90 59
PORT LLIGAT
Rambla Sant Ferran, 42 ..........................................93 804 06 68 

MIRALLES “Les Quatre Carreteres”
Ctra. d’Igualada, C37, Km 485  ..................... 93 808 00 86
.......................................................................646 35 87 02

RACÓ DEL TRAGINER
C/. Traginers, 5 .............................................. 93 805 01 63
SNACK & BAR MARSAL
Passeig de Jacint Verdaguer, 180 ................. 93 803 78 63
SAL I SUCRE
Psg. Verdaguer, 167 ...................................... 93 806 61 50
SAMUNTÀ
Finca Pau Magí (Òdena) ............................... 93 804 15 01
SENTSOVÍ
Av. Barcelona, 184 ...............................................93  804  19  62 
SNACK BAR CATALUNYA
C/ Clavells, 15 ............................................... 93 804 65 05
SNACK BAR RESTAURANT CAL JAUME
C/ St. Carles, 65 ............................................ 93 804 65 11
TABERNA RESTAURANT EL SOMNI
Copons, 27 .................................................... 677 58 24 02
TALL DE CONILL
Àngel Guimerà, 11 CAPELLADES ..........................93 801 01 30 
TERRANOVA
C/ Pierola, 7 .................................................. 93 803 14 16
UTOPIC
C/ Sebastià Artes, 18 .................................... 93 803 40 15
VINYANOVA
Masia Vinyanova (El Bruc) ............................ 93 771 03 24
XAROP’S
Ctra. NII, Km 548,4. Sant Genís ................... 93 809 40 37

RÈTOLS
ART GRAF, S.L. (Serigrafia i retolació)
C/ Gran Bretanya, 6 (Pol. Industrial) ............. 93 803 01 32
RÈTOLS PLANELL
C/ Pau Muntades,9 ........................................ 93 805 07 53
TOT RÈTOL
C/ Tarragona, 3 i 5 ........................................ 93 805 50 17

ROBA DE LA LLAR
MARCELINO (La Casa de les mantes)
C/. Argent, 24 ................................................ 93 803 13 83
MIRÓ TORRES S.L.
C/ Pere Dalmases, 10 ................................... 93 803 18 77

SABATERIES
CALÇATS AURORA
C/ Florençi Valls, 69 ...................................... 93 805 13 28
LA BONA ESPARDENYA
Pl. Sant Miquel, 1 .......................................... 93 803 16 35
PAS A PAS
C/. Sant Magí, 35 .......................................... 93 805 41 23
VIFFER
C/. Argent, 12 ................................................ 93 805 51 82

SALES DE JOC
BINGO IGUALADA - Sala de joc i ruleta
Av. Balmes, 76 ............................................... 93 801 90 93

SALONS DE TE
ÒSCAR PASTISSER. C. Lleida, 34 ...........................93 805 22 25

SANITARIS
PROELEK, S.A. C.Salut, 9-11 ...................................93 803 26 81

SEGURETAT i COMUNICACIÓ
ITRE C. Sant Joan Baptista, 51(cantonada C/ Lleida) .................
.......................................................................93 805 56 07
PROELEK, S.A. C.Salut, 9-11 ...................................93 803 26 81
SEIMA Rambla Nova, 16 ............................... 93 805 11 67

SEGURETAT LABORAL
VALADRICH ENGINYER’S  C. Masquefa, 8 ..............615 59 81 20

SERVEI D’INTERPRET

NEW YORK institute 
C. Sant Antoni Ma Claret, 14....................................670 38 98 60

SERVEIS SOCIOCULTURALS

ATLAS C/. Sant Pau  ..................................... 93 805 57 92

SEX SHOP
EROTIC’S C/. La Torre, 12  ......................................93 805 15 69

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS
HINEUTRA, S.L.L.
C/ Gran Bretanya, 35 - nau 3, interior.
Pol. Ind. Les Comes ...................................... 93 806 63 64

SUMINISTROS HOMS, S.A.
Av. Països Catalans, 14-16 ........................... 93 801 74 05

SO i COMPLEMENTS
RÀDIO SALA 
C. Alba, 6 .................................................................93 803 14 89

TALLER DE PATCHWORK
BLAU JARDINS I MANUALITATS, S.L.
C/ Cervantes, 56-58 ....................................... 93 805 53 70

TAPES
BAR FRANKFURT IBÈRIC 
Dr. Pujades, 5 ..........................................................93 803 22 59
BAR IGUALADA 
C/ Lleida, 51 ............................................................93 804 41 00
BAR ROYAL 
Santa Teresa, 5 .......................................................659 67 59 60
BAR TARRAGONA 
C. de Tarragona, 43 .................................................93 803 00 13 
EL MOSCATELL 
C/ Sant Pau, 28 .......................................................93 803 00 37
SNACK BAR CATALUNYA 
C/ Clavells, 15 .........................................................93 804 65 05
TABARTA 
C/ Sant Magí, 105....................................................93 803 23 04

TAPISSERIES
RAFAEL NAVAJAS 
Pl. Anselm Calvé, 4 .................................................93 803 23 80
VILASECA PALOP, G.M 
Rambla Sant Ferran, 1 ............................................93 803 11 80

TAVERNES
EL CLOT DEL CLOS 
C. del Clos, 53 .........................................................93 804 87 45

TEIXITS
CORTEXTIL
C/. Prats de Rei, 6 ........................................ 93 803 05 49
MIRÓ TORRES S.L.
C/ Pere Dalmases, 10 ................................... 93 803 18 77

TELEFONIA
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
RADIO MARIMON
C/ Custiol, 17 ................................................. 93 803 68 11
SEIMA Rambla Nova, 16..........................................93 804 68 00

TENDALS
ANOIA SOL I OMBRA 
JORBA .................................................................... 93 809 41 35

TINTORERIES
TINTORERIA FISOL
Av. Barcelona, 23........................................... 93 804 60 51
C/. Pau Muntadas, 20 .................................... 93 803 68 88
TINTORERIA GARDY
C/ Pujades, 24 ............................................... 93 803 48 31
TINTORERIA MODERNA
C/. Santa Anna, 4 .......................................... 93 803 17 29
C/. Dr. Lladó, 1 .............................................. 93 804 10 52
TINTORERIA PRESSTO
C. Dr. Fleming, 2......................................................93 805 46 86

TRACTAMENTS D’AIGUA
AIGUA DE RIGAT
Comarca,47 .............................................................93 803 14 83
AMBRÓS ALEMANY SERVEIS, S.L.
C/. Vallbona, 43 baixos .................................. 93 805 42 96
ÀNGEL ESCURA
C/ Soledat, 24 ................................................ 93 803 03 38
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G ....................................618 55 00 08
.......................................................................93 803 05 79

TRADUCCIONS
BABEL TEXT
C/ Carme Verdaguer, 49, 1r, 3a ...............................93 805 54 49
NEW YORK institute
C. Sant Antoni Ma Claret, 14....................................670 38 98 60

TURISME
ELS MOLINS DE LA FONT TROBADA
........................................................................ 691 578 913

VENDA PRODUCTES PERRUQUERIA

PERFUMERIA STEL
C/. Sant Pere, 1 ............................................ 93 803 62 33

VIDEO CLUBS
STAR VIDEO CLUB
C/ Lleida, 37 .................................................. 93 804 56 99

VIDEOJOCS
ELECTRODOMÈSTICS MARTINEZ
Passeig Verdaguer,135 .................................. 93 803 31 91

VINS CAVES i LICORS
BOHIGAS
Finca Can Macià (Òdena) .............................. 93 804 81 00
NATURE
C/ Ferran d’Antequera, 18 ............................. 93 805 36 03

XARCUTERIES
CAL CODINA
C. Major, 1 (Sant Martí de Tous)................... 93 809 63 06
TOCINERIA BALCELLS
C/. de l’Alba, 11 ............................................. 93 803 08 83
TOCINERIA ESQUIUS
Av. Caresmar, 50 ........................................... 93 803 02 83
TOCINERIA LLANES
Av. Barcelona, 23........................................... 93 803 33 44
TOCINERIA PIQUÉ
C/. Sant Magí, 5 ............................................ 93 803 12 18
TOCINERIA SERAROLS
C/. Sant Roc, 11 ............................................ 93 803 26 43

Sta. Margarida de 
Montbui

ADVOCATS
ASSUMPCIÓ PERLAS (Advocada mediadora familiar)
C. Bas, 6, 1r .................................................. 93 804 31 02

ALIMENTACIÓ
CAPRABO ................................................................902 11 60 60

ANIMALS
MASCOTENDA SCOOBY
( Perruqueria, accessoris, mascotes)
C/ Bas, 1 ....................................................... 93 803 38 01

ARTS GRÀFIQUES I  FOTOCOMPOSICIÓ
GRÀFIQUES LLUC
C/ St. Ramon s/n ........................................... 93 805 12 14

ASSEGURANCES i  ASSESSORIES
ASSEGURANCES I SERVEIS MONTBUI, S.L.
Ctra. Valls, 50 ..........................................................93 804 41 27
AUTOESCOLA, ASSESSORIA I ASSEGURANCES, CID
Ctra. de Valls, 47-49 ...................................... 93 804 03 51

AUTOESCOLES
AUTOESCOLA CID
Ctra, de Valls, 47.49 ...................................... 93 804 03 51

AUTOMÒBILS I TALLERS  MECÀNICS
AUTOREPARACIONES AGUSTIN, S.L.
Ctra. Valls, 70-72 ........................................... 93 803 20 66
MECÀNICA GRAL. FRANCESC BÒRIA FONT
C/ La Pau, 10 ................................................ 93 803 59 74

BARS
BAR AVENIDA
Crta. de Valls, 43 ........................................... 93 804 92 14
BAR FALCUNERA
C/Escuelas, 23 ............................................... 93 805 39 78
BAR LISBOA
C/ St. Miquel, 4 ............................................. 93 804 40 00
BAR PIFER
C/ Sta. Maria, 23 ........................................... 93 805 05 69
CAL MAGDALENO
C/ St. Jordi, 25 .............................................. 93 804 40 46
CAFÉ BAR GRANADA
C/ Sta, Ana, 20 .............................................. 93 803 30 92

CALÇATS
CALÇATS GRUP 2 
Cart de Valls,43 .............................................. 93804 50 54
CALZADOS MONTBUI
Ctra. Valls, 4 .................................................. 93 803 95 60
FERRER VALLS, S.A.
Primer de Maig, 7 .......................................... 93 804 44 61

CARBÒNIQUES
CARBÓNIQUES ORPINELL
C/ Balmes, 1 .................................................. 93 803 05 96

CARRETONS ELEVADORS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COVE
C/ Santa Margarida, 21 .................................. 686 674 670

CENTRE D’ESTÈTICA
CENTRE DE TERMALISME, BELLESA I BENESTAR NATU-
RALTHERAPY
Ctra. Valls, 2 .................................................. 93 803 61 57

CONFECCIÓ i MODA
MODA CALAFELL
C/ Ctra. Valls, 16 ........................................... 93 803 60 59

CONSTRUCCIONS
CONSTRUCCIONS R. VILELLA
C/ Escoles, 19 xamfrà C/ St. Miquel ............. 93 804 38 17
CONSTRUCCIONES J.F. ALARIFE
 C/ Sta. Ana, 12 ............................................ 93 804 41 49
CONSTRUCCIONS JOAN LÓPEZ
C/ Sta. Maria, 3 ............................................. 93 804 15 30
CONSTRUCCIONES EN GRAL. S. SOTO 
DE MONTBUI, S.L.
C/ Andalucia ................................................... 93 805 23 86

DISTRIBUÏDORS
FERRER VALLS, S.A.
C/ Primer de Maig, 7 ..................................... 93 804 44 61

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

o benetaplanell@hotmail.com

Visites guiades

ESMORZARS I BERENARS 
DE FORQUILLA I GAVINET

• Lloguer d’espais.
(capacitat 50 persones)

( Consulteu codicions.
Pressupost a mida)

ELECTRICITAT
ELECTRICITAT MONTBUI, S.L.
Pujada Castella, 1 ......................................... 93 803 58 99

FORNS DE PA
FORN ALEMANY
Ctra. de Valls, 73 ........................................... 93 803 48 29

FRUITERIES
FRUTAS MONTERO
Ctra. Valls, 60 ................................................ 93 803 11 99

FUSTERIES, PVC i ALUMINI
CARPINTERIA ANIANO BORREGA MORENO
C/ Ansel Clavé ............................................... 93 803 71 96
FDEZ. SANGLAS, S.L. FINESTRES DE PVC
C/Còrdoba, 14 ................................................ 93 805 27 94
ALUGON, MONTAJE EN CARPINTERIA DE ALUMINIO
C/ del Pont, 16 .............................................. 93 803 73 28

GIMNASIS
CLUB-K. Esportiu Montbui
Ctra. de Valls, 10 .....................................................658 94 37 17

INSTAL·LACIONS
INSTALACIONES Y REPARACIONES DE AGUA SANTI
C/ St. Miquel, 13 2on.1a. .............................. 93 805 36 40
INSTAL·LACIONS I MUNTATGES SALVADOR RIBA
C/ Sta. Margarida, 2 ...................................... 609 32 09 55

JOGUINES
JOGUINES, PAPERERIA I LLIBRERIA SOTERES
Crta. de Valls, 45 ........................................... 93 803 73 56

JOIERIA I RELLOTGERIA
JOIERIA LOZANO
C/ Constitució,1 ............................................. 93 804 59 48

JARDINERIES
MOIX SERVEIS I OBRES SL
Ctra. C-32, Km 62 ......................................... 93 805 29 34

LABORATORI DENTAL
LESEU DENTAL
C/. Santa Anna, 17, local 1 ...............................................93 806 87 34

LLIBRERIES
LLIBRERIA I PAPERERIA Ma. JOSE
C/ St. Ana, 12 ................................................ 93 804 53 60
LLIBRERIA PAPERERIA I JOGUINES SOTERAS
Ctra. Valls, 45 ................................................ 93 803 73 56
LLIBRERIA JUPITER
C/ Del Pont,  2 .............................................. 93 805 01 95
LLIBRERIA J. ALTARRIBA
C/ Sant Jaume, 5 .......................................... 93 805 36 86
LLIBRERIA R. CHAMORRO
Pl. Espanya, 18 ............................................. 93 804 16 92

MECÀNICA I ELECTRICITAT
FRANCESC BORIA TAIXÉ - Enginyer tècnic Ind.. 
Mecànic i elèctric
C/ La Pau, 10 ................................................ 93 803 59 74

MOBLES
MONTBUI MOBILIARI
C/ Ctra de Valls, 8-10 .................................... 93 803 00 21

ÒPTIQUES
VALLS ÒPTICS
Ctra. Valls, 14 ................................................ 93 804 29 04

PASTISSERIES
PASTELERIA, REPOSTERIA Y FRUTOS SECOS CELI
C/ Sta. Ana, 5 ................................................ 93 803 71 82
PASTISSERIA ALTARRIBA
Ctra.de Valls, 20 ............................................ 93 803 45 73

PERRUQUERIES
CABELLS PERRUQUERIA
Crta. de Valls, 18 baixos ..........................................93 803 36 91
PERRUQUERIA BARBERIA XAVI
C/ Bas, 1 ....................................................... 93 803 92 98
PELUQUERIA JUANI
C/ Sta. Margarida, 33 .................................... 93 805 43 52
PERRUQUERIA UNISEX GARCIA DEL PUERTO
C/ St. Jaume, 15 ........................................... 93 805 43 13

PINTORS
PINTURA I DECORACIÓ EN GRAL. AGUSTIN
SÀNCHEZ MARTÍNEZ
C/ Santa Ana, 15, 2n-3a ................................ 93 805 41 15

PIZZERIA
PLANETA PIZZA
c/ Santa Anna, 15 .......................................... 93 805 24 83

QUIROMASSATGE
CENTRE DE QUIROMASSATGE MONTBUI
ROSA MIQUEL I RAFAEL GUARDIA
C/ La Pau, 18 ................................................ 93 803 44 51

REPARACIÓ DE CALÇAT
REPARACIÓ DE CALÇAT VALPARAISO
C/ Dr. Flémig, 9 ............................................. 93 804 17 16

REPARTIDORS
REPARTIDOR CRISTOBAL DIAZ
C/ Primero de Mayo, 48 ................................ 93 804 31 15

RESTAURANTS
RESTAURANT LES MORERES
Ctra. de Valls, km 3,2 .................................... 93 805 02 11
RESTAURANT ROBIN - BANQUETS
Ctra. Valls, 10 ................................................ 93 803 58 54

C. Bas, 6, 1r - Sta. Mgda. de Montui
Tel. 93 804 31 02

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·



IMMOBILIÀRIES
ANTONI ARGILES
Av. de la Carretera, 1 .................................... 93 776 24 64
CONSTRUCCIONS 92
Av. Carretera, s.n. .......................................... 93 776 12 50
BEGUIN, S.A.
Piereta, 19 ..................................................... 93 776 06 01

INSTAL·LACIONS
LES INSTAL·LACIONS DE PIERA S.L.
C. Piereta, 15, ............................................... 93 776 05 74

LLIBRERIES
LLIBRERIA DALMAU
Pau Claris, 14 ................................................ 93 776 18 57
LLIBRERIA JOAN FONS
Jaume Fons,13 .............................................. 93 778 83 70
LLIBRERIA PAPERERIA COLORS
Sant Cristòfol, 17 ........................................... 93 778 80 02
PAPERERIA J. AMAT
Sant Cristofófol, 55 ........................................ 93 776 18 74

LLOGUER COTXES
AVIS
Plaça Joan Serrats,1 (davant estació FFCC)  ·  (Martorell)
.......................................................................93 774 27 27

MARBRES
MARMOLES MARTIN LUQUE
Jaume I, s/n. .................................................. 93 776 02 02

MECÀNICS
TALLERS JORDI
Josep Vidal s/n .............................................. 93 777 23 43

MOBLES
MOBLES BALART
Piereta, 52 ..................................................... 93 778 90 97
MOBLES MUSARRO
C/ Montmar,2 ................................................. 93 776 07 51
MOBLES SANGO
Ctra. d’Igualada, km 9, nau 13 ...................... 93 776 22 50
HARO’S DECORACIÓ I MOBLES
Pl. Mar i Cel , 4 ............................................ 93 772 93 11
L’ART DE LA FUSTA
Ctra.Capellades a Martorell Km, 9’4, nau 3 .. 93 776 12 04

MODA I CONFECCIÓ
COMERCIAL FLORA, S.L.
Sant Cristòfol, 62 ............................................ 93 778 9106
EL TRAU, Roba d’home
Sant Cristòfol, 54 ........................................... 93 776 20 22
MODA JOVE SET I NOU (També talles grans)
Jaume Fons 35 .............................................. 93 776 22 80
ROBA SERRET
Sant Cristòfol, 17 ........................................... 93 778 80 51

MOTOS
MOTOS ISART
Av. Carret, 23 ................................................ 93 776 00 35

PASTISSERIES
PASTISSERIA CARREÑO
Sant Cristòfol, 21 ........................................... 93 778 80 65

PARAFARMÀCIES
PARAFARMÀCIA DE PIERA
C/ Piereta, 14 ................................................ 93 779 40 60

PESCA SALADA
ENRICH
Sant Cristòfol, 17 ........................................... 93 776 23 69

PIZZERIES
MONTSERRAT PIZZA
Avda. Carretera, 57 .........................................................93 776 26 26

PISCINES
BRICO PISCINAS
Sant Cristòfol, 12 ........................................... 93 778 89 07

PERRUQUERIES
PERRUQUERIA FIGUERES
Piereta, 56 ..................................................... 93 778 85 37
ELLA I ELL  
Cta. Igualada, 21 ........................................... 93 776 13 32

QUIROMASSATGE
M.P. RIBERA
ORTOPÈDIA TÈCNICA ANOIA
C/ Llobregat, 9, .............................................. 93 778 84 50

REGALS
REGALS MONADES
Plaça Mar i Cel, 3 ......................................... 93 778 84 87

RESIDÈNCIES
RESIDENCIAL SANT CRIST  .....................................93 778 81 09
RESIDÈNCIA LINA (Llar 3a´edat)
Sant Josep, 59 .............................................. 93 778 83 73

RESTAURANTS
GALL MULLAT
Piereta, 22 ..................................................... 93 776 01 10
LA CANTINA
Av.Carretera S/N ............................................ 93 778 81 00

VIDEOCLUB
LLAR DE LA IMATGE
Sant Cristófol, 40 .....................................................93 776 02 23

VENDA DE BUTÀ
GASOILS CARRERAS
Av. Ctra. Igualada, 119 ....................................................93 778 82 08

XARCUTERIES
XARCUTERIA ARTESANA CARME (Elaboració pròpia)
C/ Sant Bonifaci, 47 ...................................... 93 776 09 04

TRANSPORTS
EURO-TRAVEL 2000, S.L.
Av. Balmes, 61 - Despatx, 5.......................... 93 805 26 67
TRANSPORTE DE ARIDOS BERNARDO SIMON QUILES
C/ Sant Miquel, 7 .......................................... 93 804 44 12
TRANSPORTE DE ARIDOS JUAN SIMON QUILES
C/ Puente, 22 ................................................ 93 805 30 90
TRANSPORTS SÓC DE CARME
Raval de Dalt, 7 (Carme) .............................. 639 70 61 34
TRANSPORTS VAQUE, S.L.
Av. Catalunya, 29 - CARME  ......................... 93 808 00 65
INSTALACIONES I TRANSPORTES JOSE SIMON
C/ Dr. Fleming, 15 ......................................... 93 803 34 42

XARCUTERIES,  POLLASTRERIES
TOCINERIES, XARCUTERIES, POLLASTRERIA PEPE
Ctra, Valls, 79 ................................................ 93 803 51 61

Capellades 

ALIMENTACIÓ
AGROPECUARIA FEMINA, S.L
La Torre de Claramunt ................................... 93 801 17 17
CAPRABO ................................................................902 11 60 60

ARTS GRÀFIQUES I  FOTOCOMPOSICIÓ
TALLERS GRÀFICS ROMANYA VALLS S.A
Pg. Verdaguer 1 ............................................. 93 801 21 03

ASSEGURANCES
CENTRE  GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ RESPALL S.L
C/ del Pilar SN .............................................. 93 801 10 32
GALTES 
C/ Abat Muntadas 13 B ................................. 93 801 04 33
GASSO-CASANELLAS SCP
C/ Major 80 .................................................... 93 801 02 09
ROVIRA 
C/ Major 24 .................................................... 93 801 02 83

AUTOESCOLES
GALTES
C/Abat Muntadas 13 B .................................. 93 801 04 33

AUTOMÒBILS I TALLERS  MECÀNICS
JOAN JORDI PIQUE GUIXÀ S.L
C/ Divina Pastora 49 ..................................... 93 801 09 43
J. MARGARIT S.L
Av. Matis Guasch, 12, 14 .............................. 93 801 01 55
TALLER MECÀNIC XAUS
C/Sant Ramon 25 .......................................... 93 801 30 40

BARS
BAR DEL NORD
C/ Sant Joan 1 .............................................. 93 801 00 60
BAR DEL SUD
C/Portal, 9 ...................................................... 93 801 00 85
CAFÉ BAR LA LLIGA
C/ de Pilar, 13 ............................................... 93 801 17 30
BAR RESTAURANT TERRANOVA
Prol. Miquel i Mas, 48 ................................... 93 801 27 21

CAFETERIES
CAFÈ CAPELLADES
C/ Major, 72 ................................................... 93 801 32 52

CALÇATS
SEPUS
C/ Sant Jaume ............................................... 93 801 09 80

CERÀMIQUES
CERÀMICA CAMARO
Crt. Igualada Capellades Km. 8’2 .................. 93 801 11 51

CONFECCIÓ i MODA
BOYS
C/ Major 82 .................................................... 93 801 11 07

CONSTRUCCIONS

CONTRUCCIONS BERNABEU BUSQUETS S.L
C/ Sant Francesc, 55 ..................................... 93 801 00 51
CONSTRUCCIONS M.VILLEGAS
C/ Tarragona, 7 .............................................. 93 801 04 03
CONSTRUCCIONS QUINTANA
C/ Muntanya, 9 .............................................. 93 801 04 83
CONSTRUCCIONES ALMABAR S.L
C/ Carme, 5 A 2on ........................................ 93 801 37 56
CONSTRUCCIONES RICARDO MORCILLO
C/ Divina Pastora, 48 .................................... 93 801 07 46

ELECTRODOMÈSTICS

ELECTRODOMÈSTICS MARTÍ S.A.
C/ Major, 41 ................................................... 93 801 02 82

ESTANCS
ESTANC CARRER MAJOR
C/Major, 21 .................................................... 93 801 10 07

EXPORTACIÓ
ELGON INTERNACIONAL S.L.
Ctra. Capellades, 7-9 
La Torre de Claramunt ................................... 93 801 17 17

FERRETERIES
FERRETERIA XALOC
Passeig Concepció, 28 .................................. 93 801 11 70

FISIOTERAPEUTA
CENTRE MÈDIC CAPELLADES
C/ Sarrià de Ter, 12 ....................................... 93 801 37 22

FINQUES
FINQUES VALLBONA
C/Major, 26 .................................................... 93 801 31 55

FOTOGRAFIA
ROIG FOTÒGRAFS
C/Major, 34 .................................................... 93 801 30 02

FORNS DE PA

FORN  DE PA “XATA”
C/ Major, 62 ................................................... 93 801 00 58
Passeig Miquel i Mas, 28 .............................. 93 801 36 68
FORN SABATER
C/ Major, 37 ................................................... 93 801 04 58

FRUITERIES
FRUITS GABARRÓ S.L
Pl. Sant Jaume, 1  ........................................ 93 801 08 40
FRUTAS M. RUIZ “LA MORENETA”
C/Major, 31 .................................................... 93 801 03 56
FRUTAS Y VERDURAS MARY
C/ Call,6 .........................................................93 801 30 77
TUTTI FRUTI
C/ 11 de setembre, 7..................................... 93 801 31 70

FUSTERIES
FUSTERIA CASTELLS
C/Joan Maragall, 13 ....................................... 93 801 08 07
FUSTERIA CASTILLA S.L
Ronda del Capelló, 30 ................................... 93 801 29 53
JOSEP COSTAS
C/ Major, 66 ................................................... 93 801 24 45
FUSTIL S.L.
C/ Joan Castells, 18 ...................................... 93 801 03 80
JOLAT S.L
C/ Benages, 5 ................................................ 93 801 28 05
RAMON VERGÉS TUTUSAUS
C/ Sant Francesc, 95 ..................................... 93 801 08 06
LLORENS
Cra.Capellades-Martorell (B-224)Km. ............. 93 771 91 67

GESTIÓ IMMOBILIÀRIA
GESTIÓ IMMOBILIÀRIA IBAÑEZ
D’Oló, 1 .........................................................93 801 30 54

GIMNASIS
EL GIMNAS DE CAPELLDES
C/ Terranova, 22 ............................................ 93 801 34 08

INSTAL·LACIONS
ELECTRE-INSTAL.LACIONS
Pg. Miquel i Mas, 26 bxs. 2n ........................ 93 801 38 51
INSTAL.LACIONS CAPELLADES
Passeig Concepció, 6 .................................... 93 801 28 02
ARTUR ROMEU
C/ Major, 58-61 .............................................. 93 801 03 84
SERVEIS ELÈCTRICS S.A
Pg. I.Concepció, 20 ....................................... 93 801 26 01

JARDINERIES
JARDINERIA PROART ROMAN SAUMELL
C/ Nou, 8 1er ................................................ 670 46 39 28

LLIBRERIES
LLIBRERIA CAPELLADES
C/ Major, 51 ................................................... 93 801 31 97
LLIBRERIA CASTELLS 
C/ Doctor Fleming, 1 ....................................93 801  34 16
LLIBRERIA TAGA
Pl. Sant Miquel, 28 ........................................ 93 801 26 90

MOBLES
BAS INTERIORS
Passeig Concepció, 20 .................................. 93 801 37 03

MOTOS
MOTOCICLETES ROVIRA
Miquel i Mas, 3 .............................................. 93 801 01 06

PASTISSERIES
FERMI GUASCH
C/. Major, 22 .................................................. 93 801 01 08
FLECA PASTISSERIA L’ESPIGA
Pl. Sant Jaume, 5 .......................................... 93 801 11 05
LA VIOLETERA
C/. Verge del Pilar, 19 ................................... 93 801 26 00

PEIXATERIES

PEIXATERIA JOANNA
C/. Major, 43 .................................................. 93 801 11 57
PESCA SALADA
C/ Garbí, 4 ..................................................... 93 801 04 35

PERRUQUERIES
DAMER
Passeig Miquel i Mas, 54 .............................. 93 801 06 63
JESUS ARANA
C/. Major, 38 .................................................. 93 801 21 77
ANTONIA 
C/. Miquel i Mas, 26 ...................................... 93 801 30 05

PINTURES
ESCALA DECORACIÓ
Ptge. Divina Pastora, 7 .................................. 93 801 08 30
JUAN HERNANDEZ PARRA
Av. Capellades, 29. Ca l’Anton ...................... 93 801 09 48
PINTURES CAMPOY 
Dr. Fleming, 3 ................................................ 93 801 01 09

PLANXISTERIES

PLANXISTERIA ANOIA S.L.
C/. Joan Maragall, 16, ................................... 93 801 04 91

PVC i ALUMINI
UNIONES METALICAS SOLER S.L
C/Sant Joan,33 .............................................. 93 801 11 33
JORDI VERGÉS
C/Sant Francesc, 89 ...................................... 93 801 22 62
Ctra. Capellades-Martorell(Pol.El Carol) ........ 608 49 92 22

REPARACIÓ DE CALÇAT
FELIX LLOPART FONS
C/ Verge del Pilar, 49

REPARACIÓ D’ELECTRODOMSTICS I CALDERES
ADOLFO SANCHEZ (SERVEI TÈCNIC)
Passeig Immaculada Concepció, 8 ................ 629 22 65 09

REPARTIDORS
JAUME GABARRO I BARTROLI
C/ Abat Muntadas, 4 ...................................... 93 801 04 06

RESTAURANTS
BAR RESTAURANT TERRANOVA
Prol. Miquel i Mas, 48 ................................... 93 801 27 21
BOWLING CENTER
Pg. Immaculada Concepció, 36 ..................... 93 801 22 50
El RACÓ DE CARME
Ctra. de la Pobla - Carme km 3,7 (Carme) ................93 808 00 14
JAÇ ROIG
C/ Travessera del Portal, 10 .......................... 93 801 35 52
LA FONDA DE CAPELLADES
Pl. Verdaguer, 8 ............................................. 93 801 36 25
PIZZERIA RESTAURANT CHUP’S
Pg. Immaculada Concepció, 19 ..................... 93 801 34 46
RESTAURANT CAL SISQUET
Pl. Univers S.N-Pinedes d’Armengol ............. 93 801 33 17
RESTAURANT DALT I BAIX
Pl. Angel Gimerà, 5 - 6 ................................. 93 801 08 50
RESTAURANT HOTEL TALL DE CONILL
A. Guimerà, 11............................................... 93 801 01 30

SERVEI TÈCNIC DE REPARACIÓ 
D’ELECTRODOMÈSTICS
ADOLFO SANCHEZ
Passeig Immaculada Concepció, 18 .......................629 22 65 09

TRANSPORT URGENT
TOURI-CAST, S.L.  ..........................................................608 74 95 20

TRANSPORTS
TRASPORTS BERNADET, S.A.
Ronda Capelló, 32 ......................................... 93 801 00 08
TRANS MAFE S.A
C/ Miquel i Mas, 1 ......................................... 93 801 28 90
TRANSPORTS TUTUSAUS
C/ Sant Joan, 37 ........................................... 93 801 32 62

TINTORERIES
TINTORERIA SOROLLA
C/. Sarrià de Ter, 11 ...................................... 93 801 01 86

VETERINARIS
TONI ARGELICH - CABALLERIA
Pg. I.Concepció, 28 ....................................... 93 801 02 54

Piera

AGÈNCIES DE VIATGES
ABELUX
Piereta, 55 ..................................................... 93 776 02 52

ALIMENTACIÓ
ALIMENTACIÓ CAL BUSQUETS
Sant Bonifaci, 20 .....................................................93 778 90 81
ALIMENTACIÓ CARRERAS
Piera, 2 ..........................................................93 776 07 37
CAPRABO ................................................................902 11 60 60

ANIMALS
HIPERZOO ANOIA
Onze de Setembre, 34 .................................. 93 776 07 95
Cervantes, 16 ................................................ 93 776 16 17

ARQUITECTES
JORDI ROCA I FIGUEROLA
Llobregat, 11 .................................................93  776 01 47
PARRAMON ARQUITECTURA
C/. Cardoner, 30 ...........................................93  778 90 92

ASSEGURANCES
ÀLEX JULIÉN, GABINET D’ASSEGURANCES 
C/. Piereta, 43, 2n (Piera) ............................. 93 778 96 53
CATALANA OCCIDENT, Jaume Poch
Sant Cristòfol, 24 ........................................... 93 776 05 13
MAPFRE PIERA
Sant Cristòfol, 23 ........................................... 93 776 02 56
ASSEGURANCES VALLÈS
Ctra. Capell. Martorell, km 9,400 ................... 93 778 88 00

ASSESSORIES I GESTORIES
GESTORIA GALTÉS
C/ St. Cristòfol, 3  ......................................... 93 778 90 78
GSGP - GRUP SERVEIS I GESTIÓ PIERA
Piereta, 14, entresòl  ..................................... 93 776 02 01

GESTORIA I SERVEIS JURÍDICS PIERA
C/ Tarragona, 145, entressol .......................... 93 776 2591
MAGDA FUIXART
Piereta, 58, 1r 1a .......................................... 93 778 84 83

AUTOESCOLES
AUTOESCOLA CANO
Era del Poch, 1 ............................................. 93 778 86 63

AUTOMOCIÓ
AUTOMÒBILS SERGI
Piereta, 14 ..................................................... 93 776 21 52

MUNNÉ MOTORS (Agencia oficial PEUGEOT)
Crt. Capellades-Martorell c-224, km9..............93 778 92 92
R. VALLÈS
Ctra. Capell. Martorell, km 9,400 ................... 93 778 88 00

BARS
NOU CELLER DE PACO
Plaça Mar i Cel, 2 ......................................... 93 776 10 51

BELLES ARTS
EL PINZELL
Edison, 1 ......................................................... 639 068 944

CALÇATS
SERRET CALÇATS
Sant Cristòfol, 47 ........................................... 93 776 16 72

CENTRES D’ESTÈTICA
CUIDA’T
C/ Piereta, 14 ................................................ 93 779 40 60
TERESA DOMENECH
C/ Indústria, 57 .............................................. 93 776 02 33

COMPTABLES
COMPTANOIA (Experts Comptables)...........................93 776 21 46
.......................................................................690 83 07 85

CONGELATS
CONGELATS ENRICH
Sant Cristòfol, 17-19 ...................................... 93 776 23 69

CONSTRUCCIÓ
SUSECOSA, S.L.
Ctra. Martorell a Capell., km 8,700 ............... 93 778 90 98 

CRISTALLERIES
CRISTALLERIES FARRÉ
Crta. Mart. Cape. Pol .................................... 93 778 89 55

DECORACIÓ
DECO PIERA, S.C.P.
Sant Cristòfol, 24 ........................................... 93 776 07 57
HARO’S DECORACIÓ I MOBLES
Pl. Mar i Cel, 4 .............................................. 93 772 93 11

DISTRIBUCIÓ GASOIL
GASOILS CARRERAS
Av. Ctra Igualada, 119 ................................... 93 778 82 08

ELECTRODOMÈSTICS
LLAR DE L’IMATGE
Sant Cristófol, 40 ........................................... 93 776 02 23
RIGOL
Doctor Carles, 21 ........................................... 93 778 81 31

ELECTRICITAT
GOMFIL
Av. de la Carretera d’Igualada, 92-94............ 93 778 89 82
FURAS
Ctra. Capell. Martorell, km 8,8 ...................... 93 778 87 81

ENGINYERS INDUSTRIALS
JOAN PALÀ I JORBA
C/ Tarragona, 145 .......................................... 93 776 25 91

ESCAIOLES
ESCAYOLES BEL
Masia el Portell, 46 ....................................... 93 772 72 65

ESPORTS
SPRINT
Av. Carretera, 26......................................................93 776 12 99
TOT ESPORT
Sant Cristòfol, 17 ........................................... 93 776 25 23

ESTACIONS DE SERVEI
ESTACIÓ SERVEI PIERA
Ctra. Martorell Km. 9,6 .................................. 93 778 82 58
GASOILS CARRERAS
Av. Ctra Igualada, 119 ................................... 93 778 82 08

ESTETICISTES
GABINET DE LA DONA
Sant Bonifaci, 50 ........................................... 93 778 88 13

FARMÀCIES
FARMÀCIA RECASENS
C/ Sant Cristòfol, 3 ........................................ 93 778 82 32

FERRETERIES
FERRETERIA RAFECAS
Pau Claris, 13 ................................................ 93 778 81 37

FORNS DE PA
FORN DE PA PIERA MORA (Ma. Montserrat Mora)
C/ Sant Bonifaci, 63 ...................................... 93 776 01 05
FORN DE PA PIERETA 
C/ Piereta, 46 ................................................ 93 778 89 59
FORN DE PA L’ESPIGA DE PIERA
Sant Cristòfol, 37 ........................................... 93 776 13 00

FOTOGRAFIA
LLAR DE LA IMATGE
Sant Cristófol, 40 ........................................... 93 776 02 23

FUSTERIA D’ALUMINI
TECNOVIDRE
Piereta, 17 ..................................................... 93 776 20 56

FRUITERIES
CARNISSERIA - XARCUTERIES I FRUITERIES Ma. MONTSERRAT
Llobregat, 7 .................................................... 93 776 06 94
CAN BIEL
C/ de la Plaça, 33 ......................................... 93 778 81 32

FRUITS SECS
FRUITS SECS TERMENS
Can Aguilera s/n .................................................................



DREAMS
C/. Fray Junipero Serra, 1 ............................. 93 806 01 27
PA I CAFÈ
C/. Montserrat, 90 .......................................... 93 804 56 82
RESTAURANT NOU
C/. Montserrat, 28 .......................................... 93 803 49 44
RESTAURANT-BAR MARTINEZ
C/. Joan XXIII, 9 ............................................ 93 803 54 25

SABATERIES
VIFFER
C/. Eduard Marquina, 6 ................................. 93 806 08 07

TELEFONIA MÒBIL
ESTANC NUM.2
c/ Migdia 56  ................................................. 93 803 48 73

TINTORERIES
TINTORERIES ANOIA
C/MIGDIA, 52 ................................................. 93 806 22 02

VIDRES
CRISTALLERIA CARLOS
C/ Pare M. Claret, 3 ...................................... 93 803 79 24
VIDRES VILANOVA
C/. Rafael de Casanovas, 14 ........................ 93 803 49 55

Hostalets de Pierola

RESTAURANTS
ELS CAFETERS DEL CASAL CATALÀ
C. Isidre Vallès, 30.........................................93 771 24 02

La Pobla de Claramunt

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS
FERRO 7
C/ Thomas Alva Edison, parcel·la 75, nau 2 
(Polígon Industrial Plans d’Arau)....................93 808 84 54
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FLORISTERIES
JARA FLORISTERIA
C/. Mossen Borràs, 60 ................................... 93 804 02 21

FORN DE PA
PASTISERIA CARME
C/ Sant Josep, 37 .......................................... 93 806 29 59
PASTISSERIA FORN NATURAL
C/. Sant Joan Bosco, 3 ................................. 93 807 03 28

FOTOGRAFIA i VÍDEO
FLASH
C/. Major, 88 .................................................. 93 804 58 03
VALENTÍ FOTOGRAFIA I VÍDEO
C/. Santa Llúcia, 4 ......................................... 93 803 51 63

FRUITERIES
FRUTAS MONTERO
C/. Santa Llúcia, 67 ....................................... 93 803 11 99

FUSTERIES
FUSTERIA I EBENISTERIA ESTEVE CASES
C/. Nostra Senyora Montserrat ...................... 93 803 71 75

GAS, CALEFACCIÓ i AIRE CONDICIONAT
SERVI ESPIN, S.L.
C/ Alfons XIII, 40 baixos ................................ 93 806 08 60
INSTAL·LACIONS MARTÍ, 
C/ Sol, 50 ...................................................... 93 803 48 81
INSTAL.LACONS TOSTADO, S.L.
C/. Cireret, 9 .................................................. 93 804 36 75

GESTORIES
PLATAS I ASSOCIATS, SL
C de Sant Isidre, 6 ........................................ 93 805 55 57

GIMNASIS
ALEX POWER FITNESS
C/ Manresa,27 ............................................... 93 803 55 70

GRANJES
GRANJA - PASTISSERIA CARME
C/. Manresa 31 .............................................. 93 806 10 12

JOGUINES i OBJECTES DE  REGAL
MAGATZEMS ANGELINA
C/. Migdia, 60 ................................................ 93 803 49 90

JOIERIES
JOIERIA - RELLOTGERIA DIAZ
C/. Major, 73 ............................................................93 804 06 00

LAMPISTERIA
INSTAL.LACIONS ESPIN
C/ Alfons XIII, 40 baixos ................................ 93 806 08 60
INSTAL·LACIONS MARTÍ, 
C/ Sol, 50 ...................................................... 93 803 48 81
INSTAL.LACONS TOSTADO, S.L.
C/. Cireret, 9 .................................................. 93 804 36 75 
LLIBRERIES
ESTANC Núm. 1
Av. Verge de Montserrat, 15 .......................... 93 807 03 36
ESTANC Núm. 2
C. Migdia, 56 ................................................. 93 803 48 73
LLIBRERIA HUGUET
C. Santa Llúcia, 10 ........................................ 93 804 54 98
LLIBRERIA LA PAU
C. Zorrilla, 14 ................................................. 93 806 24 12
LLIBRERIA VILANOVA
C. Major, 89 ................................................... 93 803 61 84

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
PLANELL, S.A.
Ctra. de Vilafranca, 109-111 .......................... 93 806 02 40

MERCERIES
MAGATZEMS ANGELINA
C/. Migdia, 60 ................................................ 93 803 49 90

MISSATGERS
MRW 
Ctra de la Pobla, km 2 .............................................93 806 06 60

MODA i CONFECCIÓ
IMAGINE - FINA MODA
C/ Jacint Verdaguer, 24 ................................. 93 804 68 05
TORRADAS, S.A.
Passeig Indústria, 38 ........... 93 803 30 16 - 93 803 08 49

NETEJA
NETEGES V.I.Q
C/ del Roser, 4 ..................619 02 93 93  /  93 804 68 55

PASTISSERIES
PASTISSERIA ANDREU
C/. Pare Maria Claret, 22 .............................. 93 803 22 14
PASTISSERIA GRANJA VILANOVA
C/. Mossèn Borràs, 52 ........................................................

PEIXATERIES
PEIXOS ROSA
Mercat Sant Hilari .......................................... 93 804 22 03

PERRUQUERIES
NOU ESTIL
C/ Manresa, 31 .............................................. 93 806 08 40
PERRUQUERIA CASAJOANA
C/. Major, 66 .................................................. 93 803 59 88
RAMON PERRUQUER
C/. Major, 115 ................................................ 93 806 05 28

REPARACIÓ DE CALÇAT
REPHER (Reparació de calçat, duplicat de claus i esmolats)
C/ Santa Llúcia, 9, baixos ............................. 687 52 81 41

RESTAURANTS

XARCUTERIA, VINS, CAVES I LICORS
CAL VENDRELL
C/ Pau Claris, 1 ............................................. 93 778 82 80

XURRERIES
XURRERIA SANCHEZ
Rei Jaume, 1 baixos (Hostalets) ................... 93 771 21 10

Vilanova del Camí

ACCESSORIS I RECANVIS
TOT RECANVI I AUTOMOCIÓ
C/ Manresa, 16 .............................................. 93 806 23 88

ALIMENTACIÓ
SUPERMAS
C/ Sta. Llúcia, 13 ........................................... 93 804 00 01

ARTS GRÀFIQUES
TALLER GRÀFIC GILAVER
C/. Jaume Balmes, 54 ................................... 93 806 24 16

ASSEGURANCES
CORREDURIA DE SEGUROS MORENO
C/ Santa Llucia, 29 baixos ............................ 93 803 70 61
GALTÉS - SECCIÓ 3
C/. Nou, 52 .................................................... 93 803 74 10
SAVI - SERVEIS ADMINISTRATIUS VILANOVA
C/. Sant Isidre, 2-4 ........................................ 93 806 24 58

ASSESSORIES I GESTORIES
SAVI - SERVEIS ADMINISTRATIUS VILANOVA
C/. Sant Isidre, 2-4 ........................................ 93 806 24 58

AUTOESCOLES
AUTOESCOLA GALTÉS - ÅSECCIÒ 3
C/. Nou, 52 .................................................... 93 803 74 10

AUTOMÒBILS i TALLERS MECÀNICS
AUTOMOTOR NADAL S.L
Av. Dr. Barraquer, 59 ..................................... 93 806 07 80
AUTOVIVES (Ford)
C/. Nostra Senyora Montserrat ...................... 93 806 06 90
TURBO DIESEL INJECCIÓ
Ctra Sitges,150 .............................................. 93 806 04 28
TALLERS MONTOLIU, S.L. (Mercedes)
Ctra. Sitges, km.1,5 ............. 93 806 04 79 - 93 806 04 84

BANCS I CAIXES
CAIXA SABADELL
Av. Verge de Montserrat, 15 .......................... 93 807 05 84

BANYS
DAY CRIS - (SOLUCIONS A MIDA, BANYS I CUINES)
C/. Major, 32 .................................................. 93 806 36 64

BARS
BAR EXTREMEÑO
C/. Santa Lucía, 74 ....................................... 93 803 60 89
CAL RICARD
C/. Tarragona, 36 ........................................... 93 805 04 39
DREAMS
C/. Fray Junipero Serra, 1 ............................. 93 806 01 27
PA I CAFÈ
C/. Montserrat, 90 .......................................... 93 804 56 82

BICICLETES
MAGATZEMS ANGELINA
C/. Migdia, 60 ................................................ 93 803 49 90

BODEGUES
BODEGA LA MORENETA (Vins  granel, vins, caves, conserves)
C/. Sant Isidre, 19 ......................................... 93 803 19 46

CALÇATS
VIFFER 
C/. Eduard Marquina ...............................................93 806 08 07

CONSTRUCCIONS
CONSTRUCCIONES I REFORMAS CAPIFER
C/. Sant Isidre, 125 - 1er..........................................93 805 29 07
EDIFICACIONS 92
C/. Joan Bosco, 22 A. ................................... 93 803 70 80

CROISSANTERIES
CROISSANTERIA TOTEM
C/. President Companys ................................ 93 803 20 25
GRANJA VILANOVA
C/. Mossen Borràs, 52 .............................................93 805 44 95

ELECTRICITAT i ELECTRÒNICA
SERVI ESPIN, S.L.
C/ Alfons XIII, 40 baixos ................................ 93 806 08 60
INSTAL.LICIONS F.CABALLERO
C/ 11 de setembre, 7..................................... 93 806 09 79
INSTAL·LACIONS MARTÍ, C.B.
C/ Sol, 50 ...................................................... 93 803 48 81
INSTAL.LACONS TOSTADO, S.L.
C/. Cireret, 9 .................................................. 93 804 36 75

ELECTRODOMÈSTICS
RADIO TVC MARTINEZ
C/. Montserrat, 7 ........................................... 93 803 47 79

FARMÀCIES
FARMÀCIA MORA I FONT
C/. Santa Llúcia, 97 ....................................... 93 803 61 71

FERRETERIES
FERRETERIA MONTSERRAT
C/. Montserrat, 32 .......................................... 93 803 75 82

C. Thomas Alva Edison, parcel·la 75, nau 2
Polígon Industrial Plans d’Arau
08787 La Pobla de Claramunt

tel. 93 808 84 54
Fax 93 808 84 57

vendes@ferro7.cat@

Els subscriptors de            , junt                        , han viatjat arreu del m0n Fer Frans
Experts en viatges                         GC-419



IGUALADA
Aigües Artés 93 8053839
Aigües de Rigat     93 8031483
Alcohòlics anònims       93 3177777
Jugadors anònims      606 461 883
Oficina de Benestar i Família  93 8051714
Biblioteca Central      93 8049077
Butano, S.A. 93 8031517
Cambra Comerç      93 8046408
Camp d’Esports        93 8044904
Càritas 93 8032747
Cementiri Vell 93 8030214
Clínica Sant Josep        93 8032650
Unit. Atenció al Client ICS 93 8054455
ABS Anoia Rural      93 8053818
Correus 93 8030945
Dep. Agricultura           93 8031985
Estadi Atlètic 93 8031743
Funerària Anoia   93 8031114
Gas Natural Igualada 93 8050050
Jutjat 1a Inst. núm. 1 93 6938201
Jutjat 1a Inst. núm. 2 93 6938207
Jutjat 1a Inst. núm. 3 93 6938211
Jutjat 1a Inst. núm. 4 93 6938215
Registre civil                93 6938218
Llar del Pensionista       93 8033312
Llar del Sant Crist        93 8031267
Ludoteca 93 8055734
Mercat Municipal        93 8036160
Mútua Igualadina    93 8050404
Oficina d’Ocupació       93 8053375
Oficina del Ciutadà  93 8052112
ONCE 93 8051111
Parròquies:
· Barri de Fàtima     93 8031815
· Barri de Montserrat 93 8037663
· Sagrada Família         93 8030427
· Santa Maria 93 8031815
· Soledat 93 8030528
Patronat d’Esports        93 8054210
Piscines Municipals:
· Les Comes 93 8037707
· Molí Nou 93 8051237
Ràdio Igualada - E.M. 93 8054100
Recoll. escombraries 93 8055059
Registre Propietat 1     93 8031118
Registre Propietat 2     93 8048273
Res. Pare Vilaseca        93 8045515
Servei Permanent de grua 93 8030689
 93 8032832
Taxis - Igualada        93 8732222
Taxi - La T. de Claramunt  93 8013558  
                              629 33 21 24
Unió Empresarial       93 8052292
HOSPITAL GENERAL
Centraleta 93 8075500
Atenció a la dona – ASSIR 93 8075588
Consultes externes  93 8075555
Diagnòstic per la imatge 93 8075598
PADES  93 8075558
    93 8075561
Rehabilitació  93 8075574
Salut Mental   93 8058170
Urgències  93 8075577

IGUALADA-MARTORELL 
CENTRAL

(RENFE/FGC)-BARCELONA

Laborables:

Sortides d’Igualada a Martorell 
Central: 34 i 54 minuts, de cada 
hora. També a 5.54, 6.14, 7.14, 8.14, 
22.42, 23.42 (últim). A partir de les 
9.34, cada tren que surt als 34 minuts 
de cada hora acaba a Martorell Central 
i cal fer transbordament, o bé amb 
FGC, o bé amb RENFE (cada 5 minuts, 
un tren).

Dissabtes i festius:

Sortides d’Igualada a Martorell 
Central:  cada hora, 2: 34 i 54 minuts. 
També a 5.54, 6.14, 22.42, 23.42 
(últim). A partir de les 6.34, cada 
tren que surt als 34 minuts de cada 
hora acaba a Martorell Central i cal fer 
transbordament, o bé amb FGC, o bé 
amb RENFE (cada 5 minuts, un tren).

BARCELONA-MARTORELL 
CENTRAL (RENFE/FGC)-

IGUALADA

Laborables:

Sortides de Barcelona: cada 5 min. 
fins Martorell Central, alguns sense 
transbordament (a les hores en punt). 
Primer a les 05.21. Últim a les 22.06.
Sortides des de Martorell Central 
(estació compartida amb RENFE):
Feiners: 26 i 45 minuts, de cada 
hora. També a les 5.19, 5.37, 5.49, 
6.05, 7.05, 22.50 (últim).

Dissabtes i festius: 

Sortides de Barcelona: cada 5 min. 
fins Martorell Central, alguns sense 
transbordament (a les hores en punt). 
Primer a les 06.01. Últim a les 22.06.
Sortides des de Martorell Central 
(estació compartida amb RENFE):
Feiners: cada hora, dos: 26 i 45 
minuts. També a les 5.19, 5.37, 5.49, 
6.05, 7.05, 22.50 (últim).

Autobús
Serveis d'Igualada a 
d'altres poblacions

Tel. 93 804 44 51
BARCELONA
Excepte estiu, vacances escolars de 
Nadal i Setmana Santa
IGUALADA-BARCELONA (pel Bruc)
Feiners: 5,30 ∙6,00∙ 6,15* ∙ 6,30 ∙ 
6,45* ∙ 7,00 ∙ 7,05*∙ 7,15*c ∙ 7,30 
∙ 7,45*∙ 8,00 ∙ 8.05*  ∙8.30 ∙ 9.00 ∙ 
9.30* ∙ 10.00 ∙ 10.30 ∙ 11.00* ∙ 11.30 
∙ 12.00 ∙ 12.30 ∙ 13.00 ∙ 13.30 ∙ 14.00 
∙ 14.30 ∙ 15.00∙ 15.30 ∙ 16.00 ∙ 16.30 
∙17.00 ∙ 17.30 ∙ 18.00 ∙ 18.30 ∙ 19.00 ∙ 
19.30 ∙ 20.00*∙ 20.30 ∙ 21.15
Dissabtes feiners:  6,30 ∙ 8,00 ∙ 9,00 ∙ 
10,00∙ 11,15 ∙ 13,00 ∙ 14,30 ∙ 15,00 ∙ 
16,00 ∙ 17,00 ∙ 18,30 ∙ 20,30
Diumenges i festius: 6,30 ∙ 8,00 ∙ 9,00 
∙ 11,00 ∙ 12.00 ∙ 14.30 ∙ 17.15 ∙18.30
BARCELONA-IGUALADA (pel Bruc)
Feiners: 6,05(•) ∙6.20 ∙6.50 ∙ 7,20 
∙7.50 ∙ 8.20 ∙ 8.50∙ 9.20∙ 9.50∙ 10.20∙ 
10.20*(•) ∙ 10.35*∙ 10.50∙ 11.20 
∙ 11.20(•) ∙ 11.35∙ 11.50 ∙ 12∙20* 
12∙20*(•) ∙12.35 ∙ 12∙50 ∙13.20 ∙ 
13.50 ∙ 14.05*∙ 14.20 ∙ 14.35*  ∙ 
14.40* ∙ 14.50 ∙ 15.20 ∙ 15.50 ∙ 16.20 
∙ 16.50 ∙ 17.20 ∙ 17.50  ∙ 18.20 ∙18.20 
(•) ∙ 18.35 ∙ 18.50 ∙ 19.05* ∙ 19.15* ∙ 
19.20 ∙ 19.35* ∙ 19.50 ∙ 20.05 ∙ 20.20 
∙ 20.50* ∙ 21.15* ∙ 21.20 ∙ 21.50 ∙ 
22.30
Dissabtes feiners: 7.05(•) ∙ 7.20 ∙ 
8.05(•) ∙ 8.20 ∙ 9∙15(•)∙ 9.30 ∙ 10.05(•) 
∙ 10.20 ∙ 11.05 (•) ∙ 11.20 ∙ 11.20(•) 
∙ 11.35 ∙ 12.05 (•) ∙12.20 ∙ 13.05(•)∙ 
13.20  ∙ 14.20 (•)∙14.35 ∙16.50(•) ∙ 
17.05 ∙ 17.35(•) ∙ 17.50 ∙ 18.20(•)∙ 
18.35  ∙ 20.05 (•)∙20.20 ∙ 22.00(•) ∙ 
22.15
Diumenges i Festius: 9,15(•) ∙ 9.30 
∙ 11.05(•) ∙ 11.20 ∙ 13.35(•) ∙ 13.50 
∙ 16.50(•)∙ 17.05∙ 19.20(•)∙ 19.35∙ 
20.20(•)  ∙ 20.35 ∙ 21.05(•) ∙ 21.20.
(•)  Sortida BCN - Sants
Horaris de pas i d’arribada aprox., 
depenen de la circulació.
* No circula del 15/07 al 15/09, 
vacances escolars de Nadal i Setmana 
Santa.

CAPELLADES - VALLBONA - 
PIERA
Excepte estiu, vacances escolars de 
Nadal
i Setmana Santa
IGUALADA-CAPELLADES-BARCELONA
Feiners: 6.15 ∙ 7.15 ∙ 8.15 ∙ 10.15 ∙ 
11.15 ∙ 12.15 ∙ 14.15 ∙ 15.15 ∙ 17.00 ∙ 
18.15 ∙ 19.15 ∙21.15
Dissabtes: 6.15 ∙ 9.00 ∙ 11.15 ∙ 13.15 
∙ 19.00 ∙ 21.15
Festius:  19.00

BARCELONA-CAPELLADES-IGUALADA
Feiners: 8.05 ∙ 10.15 ∙ 12.05 ∙ 13.05 ∙ 
14.15 ∙ 16.05 ∙ 17.05 ∙ 19.05 ∙ 20.05 
∙ 21.05 
Dissabtes: 8.05 ∙ 12.50 ∙ 15.50 ∙ 18.50 
∙ 20.50
Festius: 8.05 ∙ 20.50

IGUALADA - ODENA 
tot l’any excepte el mes d’agost
Feiners: 6,15 (1) ∙6,45 (1) ∙7.15 (1) 
∙8.20 (1) ∙11.00(1)∙12 .10(2) ∙12.40 
(2) ∙13.10 (2)∙14.15(1) ∙16.45 (1) 
∙18.45 (2)∙19.15(2)∙19.45 (2)∙20.45 
(2)
Dissabtes: 8,45(1) ∙ 11,00 
(2)∙12.45(2)
Recorregut
(1) Estació d’autobusos - passeig 
Verdaguer
(2) Passeig Verdaguer - Barri Sant 
Pere
ODENA - IGUALADA tot l’any excepte  
agost
Feiners: 5,30 (2) ∙6,30 (2) ∙7.00 (2) 
∙7.30 (2) ∙8.00(2)∙9.00 (2) .11.15(2) 
∙12.25 (1) ∙12.55 (2)∙13.25(1) 
∙14.35 (2) ∙17.00 (1)∙19.00(1)∙19.30 
(1)∙20.00 (1)∙21.00 (1)
Dissabtes: 9,00(1) ∙ 11,15 
(1)∙13.00(1)
Recorregut
(1) Polígon Industrial Les Comes - 
Passeig Verdaguer
(2) Barri Sant Pere - Passeig 
Verdaguer 

CALAF-IGUALADA tot l’any
Feiners: 7,15 ∙ 15,15
Dissabtes: 8,00 ∙ 15,15
IGUALADA-CALAF tot l’any
Feiners: 12,00 ∙ 19,00
Dissabtes: 12,15 ∙ 19,00

GUIMERÀ - IGUALADA
Feiners: 6,15   
dissabtes: 7,45
Festius: 15,45
IGUALADA - GUIMERÀ
Feiners: 19,40 
dissabtes: 12,30

IGUALADA - VILAFRANCA
tot l’any excepte juliol i agost
Feiners: 7,00 ∙ 15,30    
dissabtes: 7,15
VILAFRANCA- IGUALADA
tot l’any excepte juliol i agost
Feiners: 10,00 ∙ 18,30    
dissabtes: 12,00

LLEIDA
Feiners: 08:30, 11:15, 15:45, 18:15, 
20:15

ANDORRA
Tots els dies: 08.27, 17.57
LA POBLA DE SEGUR
Tots els dies: 08.39, 15.39
VIELHA
Tots els dies: 08.39

Horaris de pas aproximats, depenent 
de la circulació.

LA VEU no es fa responsable dels 
canvis d’horaris que l’empresa 

de transports no ha comunicat a 
aquesta redacció.

Telèfons d'interès
Serveis i emergències

Ferrocarrils de 
la Generalitat - 

Metro Comarcal
Tel. 93 205 15 15

Atenció ciutadana    012
Ambulàncies urgents - SEM 061
CAP Anoia 902 111 444
Bombers Parc Igualada 93 8034080
Bombers (des de qualsevol lloc) 112
DNI i passaports 902 24 73 64
CREU ROJA Igualada 93 8030789
Emergències 112
Mossos d’Esquadra 088
Grups fam. alcohòlics  93 3103953
Guàrdia Civil Rural     93 803 12 66
Inf. i denun. d’incendis 080
Oficines de turisme 938052112
Policia Local Igualada 092
Hospital General d’Igualada 93 
8075500
Protecció Civil Igualada  93 8031234
Telèfons de la SIDA   93 3398756
Avaries Fecsa Endesa 902 536 536
Telefònica Avaries 1002
Inspecció de Vehicles ITV 93 8052444
Ajuntaments
Consell Comarcal Anoia 93 8051585
Argençola 93 8092000
Bellprat 977 880154
El Bruc 93 7710006
Cabrera d’Igualada 93 7749017
Calaf 93 8698512
Calonge de Segarra 93 8680409
Capellades 93 8011001
Carme 93 8080051
Castellfollit de Riubregós 93 8693031
Castellolí 93 8084000
Copons 93 8090000
Els Hostalets de Pierola 93 7712112
Igualada 93 8031950
Jorba 93 8094000
La Llacuna 93 8976063
Montmaneu 93 8092010
Masquefa 93 7725030
Orpí 93 8080139
Òdena 93 8017434
Piera 93 7788200
La Pobla de Claramunt 93 8086075
Els Prats de Rei 93 8698192
Pujalt 93 8681288
Rubió 93 8094181
St. Pere Sallavinera 93 8698830
St. Martí Sesgueioles 93 8681122
St. Martí de Tous 93 8096002
Sta. Mgda. de Montbui 93 8034735
Sta. Mª de Miralles 93 8080301
La Torre de Claramunt 93 8010329
Vallbona 93 7718002
Veciana 93 8090196
Vilanova del Camí 93 8054422

Telèfons i serveis ...
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· 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. 93 805 01 61 - 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

CLÍNICA DENTAL IGUALADA

· Implants  · Ortodòncia   
· Odontologia general

Rbla. Sant Isidre, 19, 1r. 2a. 
IGUALADA

Tel. 93 804 07 51
Hores concertades - Financiació a mida

www.igdent.com

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
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L’atur va disminuir de 373 persones el 
mes de maig a l’Anoia. Per segon mes 
consecutiu, s’observa una línia descen-
dent en la desocupació de la comar-
ca, seguint la tònica general del país. 
D’aquesta manera, a finals de maig hi 
havia a l’Anoia 11.285 persones sense 
feina, davant les 11.658 que hi havia 
a l’abril. Aquestes xifres actuals situen 
l’atur amb el mateix nivell que existia a 
principis d’aquest any 2010, però lluny 
encara dels deu mil aturats i poc més 
que hi havia el mes de juliol de l’any 
passat.
A Igualada és on es concentra la major 
part d’aturats, amb 3.643 persones, però 
118 menys que fa un mes. Vilanova del 
Camí li segueix al darrere, amb 1.627 

en 4.066.202. A Catalunya, la taxa de de-
socupació va disminuir el mateix mes en 
18.920 persones, un 3,19% menys que a 
l’abril, baixada que va suposar el segon 
descens mensual consecutiu, i situa la 
xifra d’aturats en 574.730 persones.
Per sectors, la desocupació baixa en ser-
veis (amb 46.380 aturats menys, l’1,9%), 
construcció (20.573 menys, el 2,6%), 
indústria (11.565, el 2,2%), agricultura 
(1.528, un 1,2%); mentre que va aug-
mentar en el col·lectiu de sense feina 
anterior en 3.823, un 1,1% més.
Respecte al nombre mitjà d’afiliats a 
la Seguretat Social, va augmentar en 
113.237 persones al maig. D’aquesta 
manera, la mitjana d’afiliació se situa 
en els 17.761.897 ocupats, que suposen 
l’1,89% menys que fa un any.  

persones sense feina, en aquest cas 41 
menys que fa un mes. Piera i Santa Mar-
garida de Montbui continuen com a lo-
calitats amb més aturats de la comarca, 
però a més distància.
La major part dels municipis de la co-
marca han vist disminuir la desocupa-
ció. De fet, només tres han experimentat 
una tònica contrària: Veciana (+1), els 
Hostalets de Pierola (+3) i Sant Martí 
Sesgueioles (+2),  però, tal i com s’obser-
va, es tracta de casos esporàdics i amb 
un augment molt discret dels aturats.
A Espanya, l’atur registrat als Serveis 
Públics d’Ocupació va baixar al maig 
també per segon mes consecutiu i va 
registrar 76.223 aturats menys respecte 
al mes anterior (1,84%), disminució que 
va situar el nombre total de desocupats 

es va produir una concentració de pro-
fessors cap al migdia, en protesta per la 
pèrdua de qualitat del model d’ensenya-
ment amb l’entrada en vigor de la Llei 
d’Educació. 
Al CEIP Garcia Lorca de Montbui els pro-
fessors i personal van decidir treballar 
com un dia normal, malgrat que es va fer 
una aturada de 20 minuts i es van penjar 
pancartes de protesta. El personal, en 
un comunicat, explica que “el sentiment 
general dels mestres d’aquest centre és 
d’escepticisme pel que fa als resultats de 
les vagues que fins ara s’han anant fent”, 
i va influir en la seva decisió de treballar 
“perquè s’acaba el curs i hi ha molt tre-
ball per fer”. Amb tot, els mestres expres-
sen que això ni significa que estiguin a 
favor de les mesures del govern i expres-
sen el seu malestar per “retallades de 
plantilla i personal de serveis educatius; 
el departament inverteix en informàti-
ca i redueixen els tècnics que l’han de 
mantenir; demora en la cobertura de les 
baixes dels mestres; poc diàleg amb tota 
la comunitat educativa, desinformació; i 
obres a l’escola que no s’arriben a fer”. 
On també es va notar la vaga va ser als 
Ferrocarrils de la Generalitat, ja que es 
van decretar serveis mínims a la línia 
Baix Llobregat-Anoia, i durant bona part 
del dia a prou feines va existir servei.  

IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

La vaga del sector públic va tenir un 
seguiment desigual a l’Anoia. Mentre 
que a la majoria d’escoles públiques i 
centres de salut la convocatòria dels 
sindicats va tenir un seguiment menor,  
a Ajuntaments i jutjats es va notar més. 
A l’Ajuntament d’Igualada, un 34% dels 
funcionaris i personal laboral va secun-
dar l’aturada. A primera hora del matí es 
va produir una concentració de treballa-
dors municipals a la plaça de l’Ajunta-
ment. Es va donar el cas que un conegut 
càrrec de confiança de l’alcalde va sortir  
de l’edifici mentre durava la concentra-
ció i es va dur una sonora pitada per part 
del personal.
De fet, el personal municipal va elaborar 
un manifest de 8 punts, un dels quals 
demana “acabar amb nomenaments a 
dit de càrrecs públics amb sous despro-
porcionats”. També afirmen que “s’ha de 
perseguir l’economia submergida i qui 
no paga els seus impostos; ja que el que 
ell no paga ho hem de pagar entre tots”.
Els treballadors municipals també van 
elaborar propostes de caràcter local, 
demanant “prioritzar les obres futures 
segons la necessitat social i els recursos 
“reals” disponibles de la nostra ciutat”, i 
replantejar-se “les Societats municipals”.
Al CEIP Emili Vallès d’Igualada també 

L’atur disminueix de 373 persones a 
l’Anoia i se situa com a principis d’any

Seguiment desigual de la 
vaga del sector públic

Evolució de l’atur des de juliol del 2009 a l’Anoia, en xifres absolutes. Font: Departament de Treball de la Generalitat.

Concentració a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada. Foto: Jaume Singla.
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Argençola

Bellprat

Bruc, el

Cabrera d'Anoia

Calaf

Calonge de Segarra

Capellades

Carme

Castellfollit de Riubregós

Castellolí

Copons

Igualada

Jorba

Llacuna, la

Masquefa

Montmaneu

Òdena

Orpí

Piera

Hostalets de Pierola, els

Pobla de Claramunt, la

Prats de Rei, els

Pujalt

Rubió

Sant Pere Sallavinera

Sant Martí de Tous

Sant Martí Sesgueioles

Santa Margarida de Montbui

Santa Maria de Miralles

Torre de Claramunt, la

Vallbona d'Anoia

Veciana

Vilanova del Camí

TOTAL

4 5 5 5 6 5 6 7 7

3 3 3 4 5 5 4 3 3

125 137 149 151 157 166 168 156 152

110 116 142 150 140 135 145 154 152

236 249 263 270 264 278 274 271 257

6 6 4 4 3 3 6 6 4

414 457 450 454 451 467 455 471 461

51 54 57 60 58 58 67 69 67

5 5 3 6 7 6 5 5 5

19 21 25 24 23 23 20 19 19

19 18 18 18 20 23 24 20 20

3.267 3.393 3.459 3.522 3532 3633 3716 3761 3643

31 35 36 39 42 51 56 54 53

31 34 38 38 41 44 45 51 50

648 685 686 697 694 711 718 730 693

7 5 10 7 8 8 6 11 7

300 320 321 326 316 333 332 315 306

18 18 17 17 16 15 12 13 12

1.247 1.314 1.350 1.394 1408 1439 1453 1459 1388

177 183 198 215 229 233 227 237 240

219 224 206 207 206 211 218 223 218

20 20 23 27 27 29 23 21 20

3 3 2 2 1 1 2 5 4

5 5 7 8 8 9 9 10 7

4 5 3 3 4 4 3 5 4

58 62 67 60 60 65 65 63 61

16 17 20 23 24 23 24 19 21

1.150 1.188 1.193 1.200 1193 1241 1268 1282 1259

4 4 5 6 6 7 11 9 8

359 370 374 361 372 392 403 412 394

123 122 115 117 116 120 125 125 118

8 9 9 9 7 6 5 4 5

1.465 1.534 1.588 1.599 1633 1668 1642 1668 1627

10.152 10.621 10.846 11.023 11077 11412 11537 11658 11285

guanyadora de la bici
del mes de maig

Felici
tats!Felici
tats!

Sira Díaz - Guerra Prat

SORTEIG DE LA BICICLETA
Nom:..........................................................................

Adreça:......................................................................

Localitat:................................Tel:.............................

S’ha d’enviar la butlleta a                              al carrer del Retir, 40 - 08700 Igualada



 El Barça, l’Espanyol 
i els millors equips del 
país de futbol base, sala 
i femení de totes les 
categories jugaran les 
finals a Igualada

Esports  
WWW.VEUANOIA.CAT

Atletisme
Ramos i Sánchez, campions 
d'Espanya per seleccions

Ciclisme
Prop d'un miler de participants 
a la Festa de la Bicicleta

Igualada acull demà la Festa del Futbol 
Català al complex de les Comes

Detall de la presentació de la Festa del Futbol Català, dimecres a l’Ajuntament d’Igualada.
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JORDI PUIGGRÒS.-   
Igualada acollirà demà la gran Festa del 
Futbol Català al complex de les Comes. 
Amb entrada gratuïta, tothom qui s’hi 
acosti podrà veure les millors promeses 
del futbol en directe, doncs es jugaran, 
tot el dia, les finals del Campionat de Ca-
talunya de totes les categories de futbol 
base, sala i femení. La festa és organitza-
da per la Federació Catalana de Futbol, 
el CF Igualada, el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de la ciutat.
Dimecres, es va fer la presentació a 
l’Ajuntament d’Igualada d’aquesta inte-
ressant iniciativa, que a partir d’ara es 
farà cada any en una ciutat. 
El primer tinent d’alcalde, Jordi Riba, 
va afirmar que “disposar d’un complex 
d’equipaments esportius, concentrats 
en un mateix lloc, ha estat bàsic per-
què la FCF hagi apostat per Igualada en 
aquesta primera edició de la Festa del 
Futbol Català”.
Per la seva part, el vicepresident de la 
FCF, Andreu Subies, va agraïr “el suport 
i la implicació que les institucions i el 
CF Igualada han donat a la iniciativa de 
la Federació.  La capital de l’Anoia serà 
l’inici, el punt de partida, d’una nova 
forma d’organitzar els Campionats de 

Catalunya”.
Dani Vives, el president del Comitè de 
Futbol Sala, deia que “la suma dels cam-
pionats de futbol i futbol sala donarà 
com a resultat una gran festa del futbol 
base. Tots vam coincidir que la concen-
tració d’instal·lacions en un sol complex 
esportiu donaven a Igualada el paper 
de favorita per aconseguir ser la seu 
d’aquesta primera edició”.
La Federació Catalana de Futbol, per 
primera vegada a la seva centenària his-
tòria, ha volgut aglutinar totes les finals 
dels Campionats de Catalunya de futbol 
base i les finals de la Copa Catalunya de 
futbol sala base en un mateix dia i en 
una única ciutat. Un total de 32 equips 
lluitaran per fer-se campions d’alguna 
de les setze finals que es disputaran als 
camps de futbol i al pavelló del Complex 
Esportiu de “Les Comes”.
A Igualada podrem veure en directe 
equips de la talla del FC Barcelona -pre-
sent en set finals, sis de futbol base i una 
de sala- o l’Espanyol, sense menystenir 
altres clubs com el Cornellà, el Girona, 
l’FS Garcia o el Sant Gabriel.  

LA VEU.-   El CF Igualada va acabar diu-
menge passat la lliga de Primera Catala-
na amb una derrota a les Comes davant 
el Vilassar de Mar (0-1), en temps de 
descompte, victòria que va donar als del 
Maresme la salvació del descens direc-
te de la categoria, tot i que després, per 
allò dels descensos no compensats, no 
va servir de res. Els de Ruiz no s’hi juga-
ven altra cosa més que l’honra, ja que, 
d’haver guanyat, també haguessin aca-
bat en la mateixa posició final.
Un gol olímpic de còrner del genial 
Juanje, va evitar els descens directe d’un 
Vilassar que va evitar el descens direc-
te tot i que igualment baixa en quedar 
eliminat el Reus davant el Jerez de los 
Caballeros. Els visitants van estar molt 
nerviosos davant un Igualada que va 
aprofitar el partit per fer un homenatge 

Tennis taula
Dos podis per als alevins al 
Campionat de Catalunya

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE FUTBOL BASE
Camps de gespa de les Comes

10:00h.  FINAL ALEVÍ FUTBOL 11
FC Barcelona - RCD Espanyol 
10:30h.  FINAL ALEVÍ-BENJAMÍ-PREBENJAMÍ FEMENINA   
UE Vilassar- CD Sant Gabriel
11:15h.  FINAL CADET
FC Barcelona - UD Cornellà
12:00h.  FINAL INFANTIL-ALEVÍ FEMENINA
FC Barcelona - CD Sant Gabriel  
13:00h.  FINAL INFANTIL
FC Barcelona - RCD Espanyol 
17:00h.  FINAL BENJAMÍ
RCD Espanyol . UD Cornellà
17:00h.  FINAL JUVENIL-CADET FEMENINA
FC Barcelona -CF Santpedor
19:00h.  FINAL JUVENIL
FC Barcelona - Girona 

COPA CATALUNYA DE FUTBOL SALA BASE
Pavelló de les Comes

09:00h.  FINAL PREBENJAMÍ
FS Olesa - CFS Esparraguera
10:30h.  FINAL BENJAMÍ
FS Garcia - AE Les Corts
12:00h.  FINAL ALEVÍ
FS Garcia - FC Barcelona
13:30h.  FINAL INFANTIL
FS Garcia - pendent
15:00h.  FINAL FEMENINA BASE
CF Martorelles-CE Futsal Mataró
16:30h.  FINAL JUVENIL-CADET FEMENINA
AEFS Masnou I. - CEFS Rubí
18:00h.  FINAL CADET   
20:00h.  FINAL JUVENIL 

  PT. p g e p      gf/gc    
1 Vilafranca 81 38 24 9 5 63 29
2 Montanyesa 71 38 19 14 5 57 37
3 Masnou 66 38 20 6 12 64 44
4 Sanfeliuenc 64 38 18 10 10 53 44
5 Gramenet B 62 38 18 8 12 62 40
6 Sant Cristòfol 62 38 18 8 12 48 38
7 Igualada 57 38 17 6 15 51 52
8 Rubí 54 38 15 9 14 69 55
9 Sants 53 38 13 14 11 56 50
10 Tàrrega 51 38 13 12 13 46 47
11 Guixols 50 38 12 14 12 45 44
12 Poble Sec 49 38 13 10 15 63 66
13 Montcada 46 38 12 10 16 48 54
14 Peralada 46 38 12 10 16 48 63
15 Tortosa 45 38 12 9 17 39 50
16 Iberiana 45 38 12 9 17 59 62
17 Vilassar Mar 43 38 12 7 19 41 63
18 Marianao 42 38 12 6 20 48 65
19 Banyoles 36 38 9 9 20 35 63
20 Mataró 22 38 4 10 24 41 70

JORNADA  38  
Igualada - Vilassar Mar  0 - 1
Mataró - Banyoles    2 - 2
Marianao - Sant Cristòfol  2 - 1
Tortosa - Vilafranca   0 - 3
Gramenet B - Masnou  1 - 1
Montanyesa - Peralada  3 - 1
Guixols - Tàrrega    2 - 0
Montcada - Poble Sec  2 - 2
Rubí - Sanfeliuenc   1 - 3
Gimnàstica Iberiana - Sants  2 - 1

   Ascens
   Vilafranca
   Montanyesa
   Masnou

   Descens
   Marianao Poblet
   Banyoles
   Mataró
   Vilassar de Mar

FUTBOL - PRIMERA CATALANA

El CFI acaba la lliga en setena posició
a Cristian, Enric i Paquito, que s’acomia-
den del club després d’haver-hi fet tot 
un paperàs. 
La derrota del darrer partit de la tem-
porada no amaga, gens ni mica, el bon 
paper que els blaus han fet aquest any. 
Fins fa ben poques jornades el CFI va 
estar lluitant seriosament per a pujar de 
categoria, però finalment no es va po-
der aconseguir. Amb tot, els igualadins 
acaben amb 17 victòries, sis empats i 
quinze derrotes, i, el més important, do-
nant una molt bona sensació -en gene-
ral- durant tot el campionat. Tant de bo 
l’any vinent el CFI torni a donar-nos més 
i millors alegries.

Igualada: Yannick (3), Oriol (3), Paquito 
(2) (Marc, 2, min. 80), Gomà (3), Enric (2) 
(Gerard, 1, min. 88), Mili (2), Sergi Barna-

da (2), Sergio Torres (3), Isma (3), Pedro 
(2) i Cristian (4) (Edu Cortada, 2, min. 
76).
Vilassar Mar: Adri Buetas (3), Gerard (2), 
Planes (2), Ballús (3), Xavili (2), Edgar (2) 
(Isaac, 4, min. 64), Edu (2), Juanje (3), Án-

gel (2), Juan (3) (Borja, 2, min. 73) i Cobo 
(2) (Michael, 3, min. 55).
Gols: 0-1, Juanje (min. 92).
Árbitre: Páez Brines (2). Grogues a Yan-
nick i Gerard. Vermelles a Planes (84’) i 
Pedro (93’).  

Òdena i la Pobla 
de Claramunt 
juguen demà a la 
tarda la final de 
la Copa Anoia

El CE Òdena i el CF Pobla de Claramunt 
jugaran demà dissabte, a les 4 de la tar-
da i al camp de “la Sort” d’Òdena, la final 
de la Copa Anoia 2010, que organitza 
l’empresa Fesport amb el suport de la 
Federació Catalana de Futbol. Ambdós 
equips juguen a la 2a territorial, per bé 
que en dos grups diferents. En les semi-
finals, els odenencs van eliminar la Torre 
de Claramunt, i la Pobla va fer el mateix 
amb el Calaf i l’Hostalets de Pierola. 

Joan Rius deixa de ser 
el delegat del comitè 
d’àrbitres a l’Anoia
Joan Rius Badia, des de fa dos anys de-
legat del comitè d`Àrbitres de futbol 
a l’Anoia, ha deixat fa pocs dies el seu 
càrrec per decisió personal. Un repre-
sentant de la delegació d’àrbitres de 
Martorell ocupa, de moment, el seu lloc 
a la delegació anoienca ubicada a Vila-
nova del Camí . 



BÀSQUET / LA VEU

Els joves jugadors del Club Bàsquet 
Igualada van disputar, a Olesa,  aquest 
cap de setmana les fases de nivell A-2 de 
Barcelona després de quedar primers en 
el grup 2  de la lliga regular.  Els encre-
uaments van fer que els igualadins  s’en-
frontessin en el primer partit, dissabte a 
la tarda, a l’equip del Guinardó, al qual 
van guanyar  per 41 punts de diferència 
(47-88), aconseguint el pas a les semifi-
nals.  Diumenge al matí, ja a semifinals, 
els igualadins es van enfrontar al Sant 
Adrià en un partit d’infart, guanyat per 
un punt de diferència amb un tir sobre 
la botzina (82-83) que els va donar el pas 
a la final disputada diumenge a la tarda. 
El rival a la final va ser el SESE. El primer 
i segon període van ser molt igualats  i 
cap equip aconseguia distanciar-se en el 
marcador ja que la igualtat entre amb-
dós conjunts era màxima, 44-44 a la mit-
ja part. A la represa els igualadins van 
prémer l’accelerador i després d’algunes 
imprecisions van poder acabar el tercer 
període amb 9 punts d’avantatge sobre 
el rival. En l’últim període, i amb tot per 
decidir,  el SESE va escurçar distàncies 
en el marcador col·locant-se  a 2 punts 
de diferència a falta de dos minuts. Tot 
i així, els igualaldins van jugar amb cap 
els últims minuts i gràcies a l’encert en 
els tirs lliures finals i una última defensa 

llaç del partit.
Al tercer quart l’Igualada es va acostar 
al marcador, amb diferències de 3 a 5 
punts, semblava que es podia, però en 
cap moment es va aconseguir l’avantat-
ge en el marcador. El quart final va ser 
definitiu, amb un Terrassa molt encertat 
des de la línia de tres, i dos triples conse-
cutius al minut sis, que van deixar l’Igua-
lada sense  capacitat de reacció. També 
va ser decisiu el desencert des de la línia 
de tirs lliures (18 llançaments fallats).
En resum, un bon partit, jugat amb mol-
ta il·lusió i molt bona actitud però amb  
un mal gust de boca, ja que amb una 
mica de sort es podia guanyar i el premi 
hauria estat més celebrat. Enhorabona a 
tots els jugadors, per el partit i per tota 
la temporada.
Van jugar: V. Lagen (10), B. Torrents (11), 
P. Sole (6), M, Romero (9), X. Gabarró (8), 
N. Jorba, A. Esquerra (2), M. Font (9) i 
J.Llorente (8)

CADET FEMENÍ NIVELL A2
BQ. MARTINENC “A” 79
C.B. IGUALADA “A” 68
Les cadets “A” del C.B.I. van jugar aquest 
passat cap de setmana el seu darrer par-
tit de competició d’aquesta temporada. 
Les igualadines van quedar segones del 
seu grup de A-2 i es van classificar per 
les fases finals que es jugaven a Vilade-
cans. 
L’encreuament proposat per la Federa-
ció va fer que juguessin contra el potent 
Martinenc de Barcelona. Les blaves van 
fer una primera part molt bona. Al des-
cans, anaven 35-39.

Tot i el bon inici, al tercer període les bar-
celonines van dominar en tot moment i 
durant l’últim període, les igualadines 
van escurçar diferències (van aconseguir 
ficar-se a 5 punts), però no n’hi va haver 
prou per superar a l’equip barceloní. 
Per part del C.B.I van jugar: Vidal (2), Fu-
ertes (13), Miramunt (12), Soler (4), Sa-
lanova (5), E. Compte (10), Sellares (10), 
Creus (5), C. Compte (4) i Torras (3). 

que no va deixar opció al SESE es van en-
dur la victòria per 3 punts de diferència 
(79-76).
La setmana vinent doncs, els igualadins 
jugaran la final de Catalunya davant el 
millor equip de Tarragona, Lleida i Giro-
na. Cal felicitar als jugadors per l’esforç 
realitzat i animar-los a seguir treballant 
en aquesta línia i donar les gràcies tam-
bé al nombrós públic igualadí que es 
va desplaçar a Olesa per donar suport 
a l’equip. 
Per part del CBI van jugar: Gabarró, Má-
ximo, León, Ortiz, Raurich, Benito, Serra, 
Tarrida, Cuadros.
 
Altres resultats
CADET MASCULÍ –NIVELL A2-
SFERIC TERRASSA 74
C.B.IGUALADA “A”  63
Últim partit de la temporada per als 
nois del Igualada, que era el premi a la 
bona actuació durant tot l’any i que els 
ha permès anar a les fases finals. Partit 
disputat a Piera i que malgrat el bon joc, 
el resultat final els ha privat de  passar a 
la següent eliminatòria.
El partit va començar molt igualat amb 
un joc agressiu per part dels dos equips. 
A minut tres del segon quart el conjunt 
de l’Igualada va deixar d’anotar i no ho 
va tornar a fer fins el minut vuit amb un 
parcial de 9 a 0 que va marcar el desen-

cies als canvis de jugadores, i va poder 
posar-se al davant del marcador només 
començar, amb prou avantatge per no 
patir a final de set i acabar guanyant-lo 
18 a 25. Al quart set van tornar a flaque-
jar les forces i una mica la concentració 
igualadina, que sumaven al desgast físic 
el psicològic, i va tornar a caure cap a la 
part del Torredembarra, per 25 a 17. Arri-
bats al tie-break, l’Igualada va sortir a la 
pista conscient que, passés el que pas-
sés, era l’últim set de la temporada i van 
treure les últimes forces que els queda-
ven per lluitar cada punt al màxim fins 
a aconseguir l’últim punt del partit que 
els donava la victòria del set per 13 a 15 
i així guanyar aquest segon set, després 
de jugar 8 sets quasi seguits, per 2 a 3.
Finalment, el CV Viladecans es procla-
mava campió de la Lliga Catalana de 
Tercera Divisió “A”. L’Igualada aconse-
guia una merescuda plaça de sotscam-
pió, mentre que el CV Torredembarra, 
acabava tercer.
Amb aquests últims partits les igualadi-
nes posen fi a una gran temporada, sent 
primeres del Campionat de Catalunya de 
Tercera Divisió “B”, aconseguint l’ascens 
a Tercera “A”, i sent sots-campiones de la 
Lliga Catalana de Tercera Divisió “A”.
Han format part de l’equip igualadí 
aquesta temporada 09/10:
Col·locadores: Marta, Àgata i Mariona.
Oposada: Emma. Centrals: Jess, Gemma, 
Sara i Mònica. Puntes: Berta, Clara, Mire-
ia, Laura i Sílvia. Lliure: Sandra.
Entrenador: Xavier Tirado “Tiri”.
Delegada: Eva Carrique.. 

VÒLEI / LAVEU

Dissabte passat el sènior femení del Pin-
tures Planell Igualada Volei Club es va 
desplaçar fins a Viladecans per jugar la 
final de la Lliga Catalana de Tercera Divi-
sió “A”. El format de la final va ser un tri-
angular entre els equips CV Viladecans, 
CV Torredembarra i les igualadines. 
El primer partit va ser entre el CV Vila-
decans i l’Igualada Volei Club. Les igua-
ladines es van trobar davant d’un equip 
molt potent i molt complet. Això, sumat 
a la gran quantitat d’errades de l’Iguala-
da tant en l’atac com en els sacs, va fer 
que el Viladecans fos qui portés el ritme 
del partit. 
L’Igualada va començar el partit amb 
por, després de la ronda de rematades 
de les locals, i això va provocar cert ner-
viosisme dins la pista i que el primer set 
fos clarament per al Viladecans per 25 a 
14. El segon set va estar més igualat, fins 
a arribar al punt 17 amb màxima igual-
tat. Però en aquell moment el Vilade-
cans va tornar a treure la seva potència 
i va aconseguir els últims punts del set 
per acabar-lo guanyant 25 a 19. Al tercer 
set l’Igualada va tornar a plantar cara a 
les locals, però el resultat va ser el ma-
teix, set pel Viladecans per 25 a 17 i, fi-
nalment, les viladecanenques s’enduien 
la victòria per 3 a 0.
Sense quasi ni temps per agafar aire, les 
igualadines encaraven el segon partit, 
aquest cop contra el CV Torredembarra. 
L’Igualada venia amb ritme del partit an-
terior i va ser bo al començament, ja que 
el primer set se’l van endur per 14 a 25, 
però, a mesura que passaven els punts i 
els sets, el desgast físic era considerable 
i van anar perdent ritme dins la pista. Al 
segon set ja van començar a flaquejar 
les forces. Al final de set, a les igualadi-
nes els va faltar una mica d’energia per 
fer l’últim esforç i el van acabar perdent 
per 26 a 24. Al tercer set l’Igualada va 
tornar a sortir una mica més fresc, grà-

L’Infantil masculí Blau del CBI, campió 
territorial de Barcelona

El sènior femení de l’IVC, 
sotscampió de la Lliga 
Catalana de Tercera Divisió “A”

L’infantil masculí blau
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Elena Barlabé, subcampiona de 
duatló en els lll Jocs Europeus 
de Policies i Bombers a València
DUATLÓ / LAVEU

Durant el transcurs d’aquesta setmana 
s’estan realitzant els lll  Jocs Europeus de 
Policies i Bombers amb seu a Valencia. L’ 
EUROPOLYB, que constitueix un esdeve-
niment esportiu multidisciplinari d’un 
enorme interès esportiu, cultural i soci-
al, te  caràcter bianual, sent la seva seu a 
les dues primeres edicions a Pontevedra 
2006 i 2008.
Es desenvolupa al llarg de 7 dies, ( del 
7 al 13 de juny) en els quals hi ha 37 
modalitats esportives oficials. Aquest 
passat 8 de juny a Canet de Berenguer 
es va realitzar la duatló, amb  unes dis-
tàncies oficials de 5km de cursa a peu, 
20 km de ciclisme i per acabar 2’5km de 
cursa a peu.
Elena Barlabé aconseguia arribar en 2ª 
posició absoluta femenina quedant així  
subcampiona d’Europa de duatló de Po-

TRIATLÓ / LA VEU

El passat dissabte, 5 de juny, es va 
disputar la 2a Aquatló de Platja d’Aro. 
Aquest tipus de proves es desenvolu-
pen sobre tres segments. Un primer 
de cursa a peu, un segon de natació 
i un darrer de cursa a peu. En aquesta 
ocasió, els prop de 60 atletes, sota un 
sol de justícia, van còrrer 5 km, divi-
dits entre els dos segments de cursa a 
peu, i van nedar 1,4 km al mar. 
Els guanyadors de la prova van ser 
el jove cadet Jordi Carrasco del C.N. 
Caldes amb un temps de 00:37:55 i la 
Belén Hidalgo del C.T.S.J Abadesses 
amb un temps de 00:45:23. 
Per part del CAI Triatló Petromiralles, 
va participar el Jose Roque Rios que 
per primer cop disputava una prova 
d’Aquatló. Va realitzar dos segments 
de cursa a peu molt ràpids. Però a la 
transició a l’aigua, va tenir un petit 
problema que li va fer perdre molt 

Jose R. Rios del CAI Triatló Petromiralles a 
la 2a Aquatló de Platja d’Aro

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat dissabte es disputava a les 
pistes de Can Dragó (Barcelona) la 16a. 
edició del Trofeu Rossend Cals de Mar-
xa Atlètica - Gran Premi UBAE -, que va 
comptar amb la participació de desta-
cats atletes catalans.  Hi van  participar 
quatre atletes del C.A.Igualada, amb una 
magnífica actuació global.
Va  sobresortir  la gran victòria de la pi-
erenca Ester Montaner,  guanyadora en 
categ. Júnior sobre 5 km. de recorregut, 
amb un temps de 25’40”, nou Rècord 
d’Igualada en pista, superant la seva an-
terior plusmarca de 25’52”0 del passat 
1 de maig a Rubí. L’anoienca tenia una 
brillant actuació, essent la primera clas-
sificada absoluta de la prova conjunta 

licies i Bombers. La pròxima competició 
on participarà serà el 12 de juny el la 
modalitat de Triatló, també a Canet de 
Berenguer en distància Olímpica. 

de temps penalitzant-li en el temps 
total. Tot i així, va realitzar un molt 
bon debut. El seu temps total va ser 

de 00:54:47 quedant 48è de la classi-
ficació general i 7è de la seva catego-
ria. 

femenina de les categ. superiors.
Cal ressaltar també l’actuació del Juve-
nil masc. Pau Del Pozo, que entrava 2n. 
en aquesta categ. sobre els 10 Km. de 
recorregut, amb 54’46”38.  El guanyador 
va ser Max Sallent (Independent) amb 
53’19”13.     
Hector Hidalgo era també 2n. en Infan-
tils masc., amb 17’59”57 sobre 3 km. de 
recorregut, prova guanyada per Daniel 
Bocos (ISS-Hospitalet)  amb 16’41”52, 
igualment en una gran actuació del jove 
marxador anoienc. 
Eva Hidalgo era 6a. en Cadets fem., pro-
va en què no es donaren temps oficials, 
en no completar les atletes la darrera 
volta de la prova, per un error en el con-
trol de voltes.   

Ester Montaner, guanyadora 
júnior al trofeu Rossend Cals 
de marxa

Jose Roque Rios durant la prova

ATLETISME / IGNASI COSTA

Els atletes de categoria Cadet del 
C.A.Igualada Marc Sànchez i Santi Ramos, 
es van proclamar brillantment Campions 
d’Espanya Cadet per seleccions autonòmi-
ques amb la Selecció Catalana a Lloret de 
Mar, en la competició disputada del diven-
dres 4 al diumenge 6 de juny, amb la par-
ticipació de 17 seleccions autonòmiques, 
i amb el suport i l’organització del CSD, la 
RFEA i la Federació Catalana d’Atletisme. 
Marc Sànchez es va imposar en el salt d’al-
çada masc., amb 1,93 m., assolint la seva 
millor marca personal en la prova, en una 
extraordinària actuació del jove saltador 
igualadí, que va superar àmpliament al 2n. 
classificat, l’atleta d’Euskadi Daniel Talan 
amb 1,81 m. Santi Ramos, en el seu debut 
a nivell estatal en l’atletisme, assolia dues 
magnífiques segones posicions, en els 100 
m. tanques, amb 14”24 en la final A, des-
prés d’haver entrat 3r. global en les semifi-
nals, amb un important registre de 14”37, 
i també era 2n. amb el quartet del relleu 
de Catalunya dels 4 x 100 m. masc., amb 
45”31, formant l’equip amb J. Fuentes - E. 

Marc Sànchez i Santi Ramos, campions 
d’Espanya cadet per seleccions

Fernàndez - S. Ramos i J. Arias.  
Ambdós atletes col·laboraren decisiva-
ment en el brillant triomf de Catalunya 
amb 271 punts en masculins, per davant 
d’Andalusia, 2ns. amb 248 punts, i de la 
Comunitat Valenciana, 3ers. amb 245,5 
punts, fins a 17 seleccions autonòmiques 

classificades.
En femenines, Catalunya es va imposar 
també amb un total de 280 punts, per 243 
punts d’Andalusia, segones classificades, 
i essent 3eres. les atletes de la Comunitat 
Valenciana amb 227 punts, fins a 17 comu-
nitats classificades.  

ATLETISME / IGNASI COSTA

El passat dissabte 5 de juny es disputa-
va, al Prat de Llobregat, l’onzena edició 
de la Cursa Delta Prat, sobre 10 Km. de 
recorregut totalment planer per la zona 
del Delta del riu Llobregat, amb un total 
de 492 atletes classificats.
Hi participaren un grup de 7 atletes del 
C.A. Igualada, sobresortint les grans ac-

tuacions d’Antonio Martínez, 10è. gene-
ral amb amb 36’25”, i 3r. de la seva categ. 
M-40,  i de Juan Luis García, 13è. amb 36 
m. 48 seg..
La prova va ser guanyada per Sergio En-
riquez (Pratenc A.A.), amb 32 m. 04 seg.,  
i per Lucía Martínez (Adidas Domingo 
Catalán), amb 40 m. 54 seg..
Aquests foren els registres i classificaci-

ons assolits pels set atletes del C.A. Igua-
lada participants en l’onzena edició de la 
Cursa Delta Prat:       
           
10è. Antonio Martínez(36’25” ); 13è. Juan 
Luis García (36’48” ); 46è. Camilo Grados, 
39’45” ; 82è.  Rafael Crespo (41’28”); 104è. 
Ricard Solé (42’21” ); 193è. Santi Navarro 
(45’52” ); 204è. Toni Jorba   (46’28” ). 

Atletes del CAI a l’11a.  cursa Delta Prat 10 Km

Elena Barlabé

Marc Sanchez i Santi Ramos
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HOQUEI PATINS / IHC.BLOCAT.

Abans del partit el gran Guillem Ca-
bestany manifestava la seva il·lusió 
perquè el seu últim partit a l’Ateneu 
coincidís amb una visita del seu Igua-
lada. El mateix podria haver dit David 
Càceres un altre jugador dels grans 
amb una història arlequinada. O el 
mateix Bel que ha acabat jugant con-
tra l’Igualada els seus millors partits 
a la Ok Lliga. I l’IHC es va comportar 
com si s’hagués après d una revolada 
tot el volum del manual del bon convi-
dat. Van ser el rival ideal per un partit 
que el Noia va enfocar com un home-
natge als jugadors que deixen el club 
(Cabestany, Càceres i Bel, tots 3 molt 
ovacionats quan van deixar la pista a 
falta de dos minuts). Hi va haver gols 
(massa, vist des del bàndol visitant) i 
els dos entrenadors ho van  aprofitar 
per fer jugar tota la banqueta (Joan 
Carles va voler premiar el treball de 
tota la temporada del porter Xus i el 
va fer debutar a l’OK Lliga i just al seu 
poble i davant dels que són els seus 
veïns). Nit d’homenatges, per tant, 
que no amagava que els igualadins, 
clarament alleugerits per haver acon-
seguit ja la salvació matemàtica, van 
jugar un mal partit, un dels pitjors de 
la temporada, i van encaixar una de 
les golejades més dures dels últims 
anys. Sort que els arlequinats ja tenien 

per només 1 de l’IHC, marcat per For-
matjé. Les úniques bones notícies han 
estat els 22 minuts que va disposar 
Xus a la porteria (el 10è gol l’ha encai-
xat estant a terra amb el casc trencat) 
. També van tenir la seva oportunitat 
Joan Raja i Joan Muntané.

NOIA 10 ( 5/5) Bel, Bargalló, Feixas (3), 
Caceres i Cabestany (1), equip inicial. 
Esteller (2), Aragonés, Mitjans (4), Del 
Amor, Puigbí.
PROINOSA IHC 3 (2/1) Balagué, For-
matjé (1), Navarro, Creus (1) i Bus-
quets, equip inicial. Torner (1), Baliu, 
Raja, Muntaner i Xus.
GOLS: 1-0 Feixas (m 9), 1-1 Torner (m 
12), 2-1 Esteller (m 14), 3-1 Mitjans (m 
20), 4-1 Mitjans (m 20.30), 4-2 Creus 
(m 21), 5-2 Mitjans (m 24.53). SEGONA 
PART. 6-2 Feixas (m 0.10), 7-2 Mitjans 
(m 17), 7-3 Formatjé (m 18), 8-3 Ca-
bestany penal (m 21), 9-3 Esteller (m 
23.30), 10-3 Feixas (m 24.30).

INCIDÈNCIES: Bona presència de se-
guidors igualadins, en especial un 
autèntic desembarcament de la Penya 
Equip i Força. El FC Barcelona s’ha con-
vertit en campió de lliga sense jugar 
per la derrota del Liceo a Reus (6-5) en 
l’altre partit de la jornada que s’ha ju-
gat aquest divendres. 

els deures fets perquè sinó el resultat 
podria haver fet mal. Més mal encara. 
Perquè encaixar una desena gols fa 
mal sempre, en qualsevol circums-
tància. Sigui com sigui ara cal esperar 
que l’IHC faci el mateix que el Noia i 
sàpiga acomiadar els seus jugadors 
(Busquets, Balagué i Creus) amb un 
bon partit, dissabte que ve a les Co-
mes, contra el Lleida,  en l’última cita 
d’aquesta temporada.

Una passejada del Noia
El PROINOSA es va mantenir dins del 
partit durant la primera meitat, quan 
Torner (en una jugada amb Formatjé 
amb passi al segon pal que va aprofitar 
el de Tordera) i Creus (en un tir des de 
mitja pista) van empatar primer (1-1) i 
després reduir la distància en el mar-
cador que ja havia obert el Noia (4-2). 
Però dos gols psicològics, dels que fan 
mal, van sentenciar el partit. Primer 
quan els jugadors ja miraven la porta 
d’accés als vestidors (faltaven només 
7 segons) Eloi Mitjans va marcar el 5 
a 2. Després, quan només s’havien ju-
gat 10 segons de la represa Freixas va 
fer el 6 a 2. Vist i no vist. De dos gols 
de diferència es va passar al doble i el 
partit es va trencar. Ja no se’n podia 
esperar massa. Per desgràcia encara 
havien d’arribar 4 gols més en contra 

de la Ok Titans que es disputarà a Reus 
els dies 3 i 4 de juliol. I encara una altra 
cosa sobre aquesta festa de dissabte. 
aquest dimecres es tanca el termini per 
apuntar-se al sopar popular que es farà 
un cop acabi el partit dels sèniors. Les 
inscripcions es recullen a la seu del club, 
al carrer Capellades número 19. 

HOQUEI / IHC.BLOCAT

Encara que matemàticament sembli 
difícil d’entendre, aquesta és una au-
tèntica fòrmula d’èxit. La festa de final 
de temporada del PROINOSA Igualada 
arrenca amb un èxit absolut de partici-
pació. El torneig 3X3, que aquest any es 
disputarà a les Comes, tindrà un cente-
nar de participants. Per ser exactes 99, ja 
que s’han inscrit un total de 30 equips, 
entre totes les categories des de minis a 
veterans passant pels que jugaran sense 
patins (potser els partits més esperats). 
Per cert, a banda dels guardons que es 
lliuraran a la mitja part del partit de l’úl-
tima jornada de la Ok Lliga entre l’IHC i 
el Lleida, hi haurà un premi addicional 
pels dos equips finalistes en les catego-
ries prebenjamí, benjamí, aleví i infantil, 
ja que podran participar en la fase final 

Golejada a Sant Sadurní per a l’IHC Diumenge, festa final de 
temporada de l’IHC

CICLISME / LA VEU

Tot i que el matí no es va llevar massa 
alegre, amb el cel gris i estones plovent, 
va semblar que volia deixar que la festa 
de la Bicicleta es pogués dur a terme, 
doncs es van anar obrint clarianes i el 
temps va permetre que prop d’un miler 
de persones de totes les edats partici-
pessin en una de les activitats esportives 
més multitudinàries d’Igualada.
La bicicletada va transcórrer amb tota 
normalitat i els ciclistes van completar 
els dos circuits (el llarg i el més curt per 
als petitons). Només cal destacar una 
nota negativa i és que els darrers par-
ticipants a entrar a la plaça de cal Font 
es van quedar sense l’obsequi pertinent: 
una manca de previsió a tenir en comp-
te per l’organització de cara a properes 
festes.
Les escoles igualadadines que van ote-
nir un premi per haver participat amb 

Prop d’un miler de participants a la Festa 
de la Bicicleta d’Igualada

més de 50 persones van ser:  

-  Acadèmia Igualada 
- Ateneu igualadí 
- Ceip Emili Vallès 

- Ceip Garcia Fossas 
- Escolàpies 
- Maristes 
- Monalco 
- Mowgli. 

el grup B.
A la 2a. categoria, Henar Muntané i Io-
landa Pastor semblen les que millor ho 
tenen per passar a semis, mentre que en 
el B Maria Muntané i Anna Folqué van 
líders.
El Social finalitza el 18 de juny, dia de les 
finals i entrega de premis i de moment, 
tot encara per decidir.
 
Lliga catalana: Play-off
Mentrestant l’equip de 3a. categoria i 
el de veterans estan apunt per jugar el 
play-off a principis de juliol.
De moment encara no tenim rivals, pen-
dents del sorteig,  però si els dos equips 
passen ronda, en el cas de l’equip de 3a. 
asseguraria l’ascens de categoria  i el de 
veterans tindria opcions a guanyar el tí-
tol per segon cop en la seva història. 
Sortirem d’enigmes a Sabadell, el proper 
9 de juliol. 

ESQUAIX / LA VEU

Des de principis de maig, l’Esquaix Igua-
lada organitza el seu campionat social. 
El social d’enguany, amb més de 100 
participants, es juga en tres categories 
masculines, dues de femenines i dues 
de infantils.
De moment tot està a l’aire però tenim 
els primers resultats:
A primera categoria han passat a la ron-
da de vuitens: Joel Jaume, Joan Llorach, 
Joan Figuerola, Bernat Jaume, Ricard 
Torelló, Ton Colom, Toni Jiménez, David 
Martínez, Rafa Sánchez, Mingo Pujadó, 
Toni Valldaura, Lluís Fernandez, Jordi 
Homs i F.X. Torelló.
A segona mantenen opcions al títol tot i 
no estar el quadre completat: F.J. Mora, 
Màrius Vidal, Xavi Valls, Àngel Vilalta, J.A. 
Pallejà, Francesc Satorras, Pere Manau, 
Xavi Moreno, Xavi Rosich, Santi Odena, 
Ramon Carrer i Jordi Gual.
A tercera amb molta igualtat mante-
nen opcions: Pep Méndez, Quim Serra, 
Johnny Acebedo, Toni Navarro, Jordi 
Doncel, Joan Moncunill, Josep Carles, Ri-
card Fusté, Rafa Gras, Alfons Alamo, Joan 
Rabell, R. Martinez, Toni Ochoa, Joan So-
riano i Raül Cortés.
A la categoria femenina, a primera ca-
tegoria en el grup A Raquel Martínez 
té assegurada plaça a les semis, mentre 
que la Carme Riera ho té tot a favor en 

Campionat social d’esquaix 
2010
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Maria Cosano, sotscampiona 
aleví de nivell 7 a la Copa 
Catalana de gimnàstica

GIMNÀSTICA RÍTMICA / LAVEU

El passat dissabte es va celebrar a Lleida 
la final de Copa Catalana de Gimnàstica 
Rítmica dels nivells 7 i 8. Les gimnastes 
del Club San Roque que va presentar 
l’entrenadora Sara Jiménez van ser Eli-
sabeth Valiente, Maria Cosano, Raquel 
Cañizares i Gemma Castillo. Cal destacar 
la segona posició de Maria Cosano en 
categoria aleví amb pilota, que va que-
dar segona.
Al matí va competir Gemma Castillo 
amb dues disciplines, mans lliures i cor-
da, quedant la tercera de mans lliures. 
Tot i el cansament físic per la calor, a la 
tarda van competir Elisabeth Valiente, 
en la categoria benjamí de mans lliures, 
assolint també la tercera posició, i Ra-
quel Cañizares, entre les alevins, també 
amb pilota, que va quedar tercera. Tam-

TAI JITSU / LA VEU

El passat dissabte, 5 de juny, es va cele-
brar a l’Escola Marta Mata de Vilanova del 
Camí la tercera i última prova dels Jocs 
Escolars de Tai jitsu. En aquesta última 
jornada, els participants van fer tècnica 
lliure de defensa personal i l’alumnat de 
Tai jitsu va demostrar la seva creativitat 
i bellesa, així com eficàcia en l’execució 
d’aquesta tècnica.
A la jornada, que va aplegar un centenar 
de participants, van estar representades 
les escoles vilanovines, Joan Maragall, 
Pompeu Fabra i Marta Mata; així com l’es-
cola Antoni Gaudi, de Montbui; Cérvola 
Blanca, de Tous; La Torre i Torrescassana; 
Castell d’Òdena; i les igualadines Gabriel 
Castellà, Garcia Fossas, Emili Vallès, Mo-
nalco, Mogwli, Maristes i Mestral.
Una vegada finalitzada la matinal es-
portiva es va fer l’entrega de premis 
d’aquests primers Jocs Escolars de Tai 

Última jornada dels primers Jocs Escolars 
de Tai jitsu

GIMNÀSTICA RÍTMICA / LA VEU

La temporada gimnàstica arriba ja a la 
part final d’un atepeït calendari. La dar-
rera actuació de les gimnastes del Club 
Aula de Cultura Física d’Igualada va re-
presentar el triomf en categoria benja-
mí, de la jove gimnasta Abril Cots, que 
va competir en el nivel III del campionat 
de Catalunya escolar, organitzat per la 
Federació Catalana de Gimnàstica i  ce-
lebrat al pavelló Fontajau de Girona.
Al triomf d’aquesta jove gimnasta cal 
afegir-hi la destacada actuació d’Ivet 
Farriol en la mateixa categoria i entre els 
alevins, també en el nivel III,  la partici-
pació de  Raquel Hornas, Georgina Lle-
nas i Mar Solsona que també, i  després 
de passar les diferents eliminatòries, van 
arribar  a la fase final d’aquest Campio-
nat.
En categoria cadet, igualment en nivel 
III, hi va prendre part la gimnasta Vicky 
Sabater. Sens dubte aquestes joves gim-

jitsu on els guanyadors eren els que su-
maven la puntuació més alta de les tres 
jornades.

Podeu consultar les classificacions de 
tots els participants al web: www.budo-
kan.es. 

nastes, amb l’ experiència adquirida en-
guany,  constitueixen un bon planter de 
cara a properes competicions.
Cal destacar la tasca desenvolupada per 
les entrenadores Laura Martinez, Sònia 
Gutíerrez i Ahinoa Lozano, al llarg de 
tota la temporada.  

Abril Cots, campiona de 
Catalunya en categoria benjamí 
de gimnàstica rítmica

La jornada es va desenvolupar a la Marta  Mata

TENNIS TAULA / LA VEU

El cap de setmana passat es van disputar 
a Calella les diverses proves del Campio-
nat de Catalunya aleví. Els jugadors del 
CPP Igualada Suro Pub van participar en 
totes elles i hi van aconseguir molt bons 
resultats, entre els quals destaquen dos 
podis.
En la competició per equips, el conjunt 
igualadí, que alineava dos benjamins, va 
acabar a la quarta posició final, després 
de guanyar al CTT Ateneu 1882 per 3-0 
als quarts de final i caure per un ajustat 
2-3 davant del CTT Olesa i també per 2-3 
davant dels Falcons, contra qui els igua-
ladins dominaven per 2-0.
En l’apartat individual, Joan Masip va 
fer-se amb un lloc al podi en arribar a les 
semifinals del torneig, on va perdre da-
vant d’Adrià Úbeda, que posteriorment 
es proclamaria campió. Albert Kenji 
Matsuoka i Francesc Masip van caure als 
setzens i als vuitens de final, respectiva-
ment.
En dobles, la parella formada per Joan 
i Francesc Masip va ser quartfinalis-
ta, mentre que la parella formada per 
l’igualadí Albert Kenji Matsuoka i el pa-

Dos podis pel CPP Igualada Suro Pub al 
Campionat de Catalunya aleví

lista de la Selva del Camp Enric Casadó 
van completar l’altre podi igualadí en el 
campionat. La inèdita parella de dobles 
no va cedir cap joc fins a les semifinals, 
on va ser eliminada per la parella gua-
nyadora del Cassà, Aleix Busquets – Ser-
gi Artacho.
Per últim, en els dobles mixtes, la parella 
formada per Joan Masip i Blanca Lario, 
del CTT Premià, no va poder passar dels 
quarts de final. Amb aquests resultats, 
doncs, el CPP Igualada va tancar un 
Campionat de Catalunya aleví molt sa-
tisfactori que va proporcionar dos podis 
als anoiencs. De ben segur que els joves 
palistes igualadins estaran a l’espera 
d’ampliar el seu palmarès en el Campi-
onat de Catalunya benjamí que se cele-
brarà els dies 19 i 20 de juny a Igualada.

L’equip de Preferent posa punt final a 
la lliga
CTT Ateneu 1882 4 – CPP Igualada 2
Diumenge passat l’equip de Preferent 
del CPP Igualada Suro Pub va disputar a 
Sant Joan Despí la tornada dels quarts 
de final de la lliga. Els igualadins havien 
de remuntar el 3-4 encaixat a l’anada Les 

Comes, però la lògica va acabar impo-
sant-se i l’Ateneu va certificar el seu pas 
a les semifinals guanyant per 2-4.
El primer punt va ser obra de Santi Sar-
dà, que va derrotar a Ricard Alert per 
0-3. Els locals van ampliar l’avantatge a 
la següent partida, quan Alejandro Lara 
es va imposar a l’igualadí Roger Agustí 
també per 0-3. A continuació, els iguala-
dins van estrenar el seu marcador parti-
cular amb la victòria que va aconseguir 
Joan Moriana davant de David García 
per 3-1.
En els dobles, el CPP Igualada va estar 
a punt d’empatar el partit a 2 quan van 
sobreposar-se als dos jocs d’avantatge 
que havien aconseguit els locals, però 
finalment van acabar cedint per un ajus-
tat 2-3. Seguidament, Ricard Alert va 
retallar distàncies imposant-se per 3-0 a 
Alejandro Lara, però la sentència va arri-
bar de nou de la mà de Santi Sardà, que 
va vèncer a Joan Moriana per 1-3 per fer 
el 2-4 definitiu per l’Ateneu.
Amb aquest partit, els igualadins han 
tancat una bona campanya a la lliga de 
Preferent, on han arribat als quarts de fi-
nal en el seu primer any a la categoria. 

Les gimnastes del club de rítmica San Roque

bé a la tarda va competir Maria Cosano, 
que com dèiem es va classificar en sego-
na posició. 
D’altra banda, la Federació Catalana 
de Gimnàstica ha enviat una circular 
comunicant que  va haver-hi un error 
en les puntuacions de la final de CCEE 
en les categories prebenjamí i benjamí 
de nivell 2 que es va celebrar a Girona. 
La gimnasta benjamina Berta Pons va 
quedar segona, mentre que la resta de 
gimnastes del San Roque mantenen les 
seves posicions.
El pròxim dia 12 de juny es celebrarà a 
Lleida un campionat internacional de 
Gimnàstica Rítmica, al qual s’ha convi-
dat a gimnastes arreu del món i on faran 
una exhibició les anoienques Gemma 
Castillo, Maria Cosano i Elisabeth Vali-
ente. 

HANDBOL / LA VEU

La junta directiva del Club Handbol 
Igualada encapçalada per Joan Rabell 
inicia un nou mandat, després que l’as-
semblea de l’entitat la ratifiqués ahir dis-
sabte 5 de juny. 
El club havia convocat eleccions per al 
29 de maig, però no es va presentar cap 
candidatura alternativa a la que dirigeix 

el club des de finals de 2009, moment 
en què l’anterior president va fer efecti-
va la seva renúncia. 
La junta directiva ratificada està forma-
da per Joan Rabell (president), Manel 
Muñoz (vicepresident), Joan Riba (se-
cretari), Javier Benítez (tresorer), Àngel 
Árias, Josep Calzada, Puri Lumbreras, 
Albert Rossell, Aureli Sendra i Agustín 
Vázquez (vocals).

Caixa Manresa, patrocinador de l’Special 
Handbol
En un altre ordre de coses, Caixa Manre-
sa ha renovat el seu patrocini de l’acti-
vitat Special Handbol del club, adreçada 
a persones amb discapacitat psíquica, 
infants de l’Escola Auria i adults de la 
Fundació Privada Auria (FAP). És el tercer 
any consecutiu que Caixa Manresa dóna 
suport a aquesta iniciativa. 

Nova junta per al Club Handbol Igualada
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 El concert barrejarà 
els cants sefardins, 
catalans i espanyols, 
així com les danses 
celtes i barroques

Cultura  
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Teatre
La companyia Titzina Teatre 
representa Exitus a Igualada 

Entrevista
Amb el director Arnau Vilardebó, 
autor de 88 infinits 

Pintura i fotografia
Exposició dels alumnes 
de l'EMA Gaspar Camps
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La soprano i arpista Arianna Savall 
presenta a Igualada el seu treball Peiwoh
L'actuació, que tindrà lloc demà a les 8 del vespre al Claustre de l'Escola Pia d'Igualada, s'emmarca dins les Serenates d'estiu 
que se celebren a la capital de l'Anoia, i que en aquest cas oferirà un diàleg entre els cants del sud i del nord. 

JUAN CHECA .-
Fa gairebé dos anys que la soprano i ar-
pista Arianna Savall va decidir empren-
dre la seva carrera en solitari i formar, 
amb el seu company noruec Petter Ud-
land Johansen, el conjunt Hirando Maris, 
especialitzat en la música antiga i la cre-
ació pròpia. Enrere quedava una etapa 
molt fructífera de la seva vida en la que, 
juntament amb els seus pares (el músic 
igualadí Jordi Savall i la soprano Mont-
serrat Figueras) va viatjar per tot el món i 
va formar part d’una sèrie de programes 
i projectes “molt enriquidors”. Malgrat 
el caràcter “dolorós” d’aquesta determi-
nació, Savall va optar per emprendre 
el seu camí, amb un nucli creatiu prou 
clar: recuperar, gràcies a la procedència 
d’ambdós artistes (tot i que ella va néi-
xer a Basilea), la música mediterrània i 
nòrdica. El resultat d’aquesta experièn-
cia és el segon treball de la parella, un 
homenatge a les arpes titulat Peiwoh, i 
que ambdós presentaran demà dissabte 
a les 8 del vespre al Claustre de l’escola 
Pia d’Igualada, en el marc de les Serena-
tes d’estiu. 
El programa de l’actuació, que inclourà 
17 peces que barrejaran “els cants se-
fardins, catalans i espanyols i les danses 
celtes i barroques” no defugirà de les 
improvisacions. De fet, aquest és un al-
tre dels trets distintius d’una obra que 
“de seguida va prendre cos, i que va 
interessar a moltes persones”. Els cants 
del nord i del sud, doncs, també roman-
dran acompanyats d’un altre diàleg: el 
que establiran “les músiques antigues i 
modernes”. I és que tant Savall com Jo-
hansen tocaran, respectivament, l’arpa 
barroca i celta i el violí tradicional noru-
ec, tres instruments que “diuen molt” a 

Arianna Savall, tocant l’arpa, i el seu company Petter Udland Johansen, amb la mandolina.                                                                                          Arxiu Particular

La música no descansa a l’Anoia 
Aquest cap de setmana, la música no 
descansa a la comarca de l’Anoia. A 
banda del concert ofert per Savall i Jo-
hansen, el territori també contempla-
rà diferents recitals que no decebran 
els melòmans de la nostra geografia. 
Així, la coral Els Verdums oferirà aquest 
proper diumenge a 2/4 de 7 de la tar-
da (i també al Claustre de l’Escola Pia 
d’Igualada) el seu concert de final de 
curs, i on mostraran a tots els assis-
tents la feina feta durant aquest curs 
acadèmic. 

l’hora d’acompanyar el cant. El resultat 
de tot plegat és un concert on dues veus 
es posen al servei d’una poesia i d’una 
música “que canta a l’amor i al misteri 
de la vida”. També s’estableixen ponts 

subtils: totes les persones que vulguin 
gaudir d’aquest espectacle (que tindrà 
un preu de 6 € per al públic en general 
i de 3 per als estudiants, socis de les Jo-
ventuts Musicals d’Igualada i els usuaris 
del Carnet de l’Escorxador), veuran com 
un cançó catalana i una tonada norue-
ga, per exemple, retroben ritmes i mo-

des en comú, de la mateixa forma que 
un romanç noruec i una cançó sefardí 
comparteixen la mateixa tonalitat. 
El fet d’assistir a aquest concert “serà 
una experiència única”, ja que tant Sa-

vall com Johansen (acompanyats del 
guitarrista Sveinung Lilleheier) es cap-
bussaran en la llegenda que dóna nom 
al seu darrer treball. Un treball màgic i 
ambiciós, místic i embadalidador, i que 

Un treball inspirat 
en una llegenda 

taoista 

J.C.- El segon treball d’Arianna Savall 
i Petter U. Johansen (el primer fou 
el premiat i reconegut Bella Terra) 
s’inspira en una llegenda taoista. Tal i 
com apunta la mateixa Savall, aquest 
mite “ens narra la història de Peiwoh, 
el príncep dels artistes i creador 
d’una arpa encantada que havia per-
dut la seva veu i el seu so. Fou tot es-
coltant-la, i deixant que expressés la 
seva realitat i la seva música que la va 
tornar a fer vibrar, cantant amb ella a 
la naturalesa, a l’amor i a la guerra”. 

Així, s’ha conformat un treball que, 
pel que fa a la seva acústica en direc-
te, es clourà demà amb la interpreta-
ció de la popular cançó catalana El 
Mariner: una composició “que també 
trobem a Anglaterra amb un text si-
milar, i que repeteix el diàleg entre 
un mariner i una donzella mediter-
rània”. 

Savall apunta que, “tot i que no sa-
bem si aquestes melodies s’han fet 
primer al nord o a Catalunya, sí que 
guarden un esperit en comú”. I és 
fruit d’aquesta coincidència que s’ha 
creat un disc que barreja la melangia 
d’algunes d’aquestes peces musicals 
amb les afinitats i lligams en comú 
que es desprenen d’ambdós móns 
musicals.  

de ben segur, confirmarà entre els ano-
iencs que el talent musical de la nissaga 
Savall-Figueres està en les millors mans 
possibles (en les de l’Arianna i en les del 
seu germà Ferran). 
L’actuació és organitzada per l’associa-
ció cultural Joventuts Musicals d’Igua-
lada.  

Durant el mateix dia, l’activitat també es 
traslladarà fins els Hostalets de Pierola. A 
les 7 de la tarda, i a la parròquia de Sant 
Pere, la Coral Sant Jordi realitzarà una 
actuació que servirà per commemorar 
els 10 anys que duu Lluís Villa i Casañas 
al capdavant d’aquesta reconeguda 
formació. Per aquest motiu, s’ha prepa-
rat un programa que inclourà diferents 
peces d’artistes com Brahms, Mendels-
sohn, Morera i Gustems. De ben segur 
que el concert serà una experiència per 
als sentits. Integrants de la Coral Sant Jordi, dels Hostalets de Pierola. 

Finalment, el programa musical durant 
aquesta setmana es clourà el proper 
dimecres, 16 de juny. Serà llavors quan, 
al pati de l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada, es produeixi l’actuació cone-
guda com el nom de Conjunts de vent, 
que correrà a càrrec dels conjunts Venti-
jol i Ensemble de vent. 
En total, aquesta setmana disposem de 
quatre interessants propostes per apro-
par-nos al món més tradicional, clàssic i 
curós de la Música. Una experiència sens 
dubte inigualable. 



Exitus, o una comèdia sobre la mort, fa escala a 
l’Ateneu precedida del reconeixement del públic
IGUALADA / JUAN CHECA

“Ha estat increïble: he rigut, he plorat i he 
somniat”. O bé: “feia molt temps que no 
sentia tantes emocions veient una obra”. 
I fins i tot: “amb aquest espectacle, m’he 
reconciliat amb el món del teatre”. Són 
només algunes de les opinions dels es-
pectadors que assisteixen a la represen-
tació de l’obra Exitus. Una funció ideada 
per la companyia Titzina i que, quasi un 
centenar de representacions després al 
llarg de 14 mesos en gira, arriba aquest 
dissabte a Igualada. Concretament, al 
Teatre de l’Ateneu, a les 9 del vespre. 
Ja des del seu mateix títol, l’obra juga 
amb el concepte de la mort. De fet, “Exi-
tus” és una paraula llatina que significa 
“sortida”, tot i que en el camp de la Me-
dicina també s’utilitza aquest terme per 
simplificar l’expressió Exitus Letalis, que 
literalment equival a “sortida que causa 
la mort”. Així, l’argument gira al voltant 
d’un funerari, d’un home a la recerca 
de treball, d’un directiu d’un laboratori 
farmacèutic i d’un advocat: quatre per-
sonatges representants per dos únics 
actors (Pako Merino i Diego Lorca) que 
hauran d’afrontar-se a la mort des de di-
ferents punts de vista. 
A l’hora de traslladar fins l’escenari 
aquest punt de partida, els dos fun-
dadors de Titzina van documentar-se 
exhaustivament. Així, i en paraules del 
mateix Lorca, ambdós intèrprets van 

Un instant de l’actuació del músic i compositor canadenc.                                                            Pep Tort

Els artífexs de Titzina Teatre, Pako Merino i Diego Lorca, són de Cerdanyola del Vallès.                                                                                                          Titzina Teatre

IGUALADA / J.C. 

Unes merescudes vacances. És el que 
s’han guanyat els programadors i els 
responsables del Teatre de l’Auroa, que 
aquest darrer cap de setmana van clou-
re la seva temporada de primavera amb 
l’espectacle Mirant a Yukali. Amb aques-
ta funció de la companyia Alba Sarraute, 
que barrejava el circ, el cabaret i l’ano-
menat womanshow, el recinte igualadí 
ha escenificat durant els darrers dos 
mesos fins a cinc obres que han desta-
cat per la seva heterogeneïtat, qualitat i 
solvència.
A banda de l’esmentada representació, 
per la cartellera igualadina han desfilat 
Reacció (de Lazzigags Produccions), In-
Consciència (de la mallorquina La Im-
paciència), Si avui és diumenge, demà és 
dijous (de la Cia. La Virgueria) i Las Galle-
gas (de la companyia Lolita Corina), de 
les quals La Veu ja va donar compte en 
les seves anteriors edicions. 

Immillorable paper de La Mostra 
Menció a part han merescut dues ac-
tivitats més impulsades pels mateixos 
exhibidors de l’Aurora: els Contes a les 
Golfes (que ha inclòs els millors narra-

dors de la sisena edició del festival En 
Veu Alta (EVA), i, sobretot, la 21a edició 
de La Mostra. 
La Fira de Teatre Infantil i Juvenil d’Igua-
lada va superar amb escreix les seves ex-
pectatives inicials, i va refermar un any 

El col·loqui començarà a les 7 de la tarda. 

L’Aurora acomiada la temporada de 
primavera amb l’espectacle Mirant a Yukali 

Un viatge virtual a tres 
països de l’Est, 
a través dels ulls 
de tres anoienques  
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conviure durant diferents períodes tem-
porals, “amb malalts pal·liatius d’un hos-
pital, amb els treballadors d’una empre-
sa funerària de Terrassa i amb experts de 
genètica de la Universitat de Barcelona”, 
per tal de capbussar-se en “la quotidia-
neïtat” d’aquests col·lectius. És la marca 
de la casa de Titzina: consultar una gran 
allau de documentació i, posteriorment, 
delimitar la que ells anomenen “la trans-
posició de la dramatúrgia”, i amb la que 
ofereixen al públic “un espectacle fan-

tàstic d’alt nivell”. I és que, com ironitza 
Lorca, “si a la gent no li agrada l’espec-
tacle, els convidem a tots a sopar”. O bé 
també podran deixar per escrit els seus 
comentaris en “el llibre de condolències” 

L’energia de Cece Giannotti  
captiva el públic de l’Ateneu

IGUALADA / J.C. 

La càlida però enèrgica veu del guitar-
rista, cantant i compositor canadenc 
Cece Giannotti va captivar els prop de 
40 assistents que, divendres passat a la 
nit, van gaudir de l’actuació d’aquest 
músic al vestíbul de l’Ateneu. L’artista, 
que va presentar a Igualada el seu dar-
rer treball Pivot Point (gravat entre Bar-
celona i Nova York) va compartir amb els 
assistents a la vetllada el seu repertori 

 L’obra arriba a 
Igualada després de 
100 reprentacions i 14 
mesos de gira 

que tothom trobarà al finalitzar l’espec-
tacle, i que és d’on s’han extret les opi-
nions amb les que començava aquest 
article. 
El preu per veure Exitus oscil·larà entre 
els 18 i els 15 €. L’arribada de l’obra a la 
capital de l’Anoia ha estat possible gràci-
es a l’Institut Municipal de Cultura, amb 
el suport de l’Oficina de Difusió Artística 
de la Diputació de Barcelona i la Direc-
ció General de Cooperació Cultural de la 
Generalitat. 

IGUALADA / LA VEU 

Tres anoienques provinents de diferents 
països de l’Europa de l’Est protagonitza-
ran demà dissabte una xerrada organit-
zada per Atlas Fundació Sociocultural. A 
partir de les 7 de la tarda, i a l’Espai Cívic 
Centre d’Igualada, l’entitat convocarà en 
un mateix espai aquestes tres persones 
unides per un objectiu comú: difondre i 
compartir els seus països de naixement 
amb tota la ciutadania que s’hi mostri 
interessada. 
L’acte, que s’encabeix dins el programa 
Roda el Món-Canvia el Xip 2010, comp-
tarà amb la participació de l’Ariana, de 
Moldàvia, que explicarà els costums i 
les tradicions del seu país; la bielorus-
sa Liudmila, que aproparà la bellesa de 
Minsk i dels seus paisatges; i, finalment, 
de l’ucraïnesa Olga, que transportarà 
tothom fins Kiev i la seva cultura. 
Durant el transcurs de la jornada, es 
convidarà tots els assistents a un tast de 
dolços típics de cada país. 

Alba Sarraute, responsable de la companyia homònima. 

més la seva preeminència i capitalitat 
del teatre familiar de Catalunya. 
La sala teatral tornarà a alçar el teló du-
rant el proper mes d’agost, tot coincidint 
amb la celebració de la Festa Major de la 
capital de l’Anoia. 

ambiciós i directe, farcit d’un espectacle 
intimista i personal on van combinar-se 
diferents cançons de pop-rock de temà-
tica acústica. 
Així, els anoiencs van gaudir d’una gran 
ocasió per familiaritzar-se amb un músic 
tot terreny que, hores d’ara, té fins a cinc 
àlbums amb el seu nom, i que ha partici-
pat en la grabació de més de 50 discos, 
al costat d’estrelles com Iggy Pop, Tina 
Turner o Rhonda Smith. 



IGUALADA / JAUME SINGLA

Després de la seva participació al mun-
tatge operístic La fille du regiment al 
Gran Teatre del Liceu, l’actor i director 
Arnau Vilardebó reapareix amb un cui-
dat espectacle, 88 infinits, que gira al 
voltant de les consteŀlacions i els signes 
del zodíac.
“Correspon als dibuixos que, segons 
els grecs, hi ha al cel resseguint els 
punts de llum de les estrelles. Explico 
les històries que tenen imatge al cel. 
Hèrcules, la Verge, Casiopea... a més 
del suport verbal que sempre he fet, en 
aquesta ocasió els dono suport visual 
construint el cel a diverses escales per 
a ensenyar les línies del cel que justifi-
quen, per exemple, el Lleó” ens explica 
el mateix Arnau Vilardebó en el seu es-
tudi de l’antiga fabrica barcelonina de 
la Fabra i Coats reconvertida avui en un 
espai de creació artística i plató cine-
matogràfic.
En aquest espai recuperat, des de fa 
dos anys Arnau Vilardebó està creant 
el seu espectacle. “M’he agafat un any 
sabàtic -que només he trencat per fer 
alguna actuació o per la col·laboració 
al Liceu”.
Arnau Vilardebó en el seu espectacle 88 
infinits explica els diversos personatges 
mitològics “a partir dels que estan di-
buixats en els estels. També faig alguna 
referència astronòmica de tots aquests 
temes. L’espectacle va bàsicament de 
mitologia, que és plena d’històries molt 
maques i molt científiques que varen 
ser creades mil anys abans d’Homer i 
que, amb el pas del temps, s’han anat 
solidificant per esdevenir un gran trac-
tat de psicologia”.

Escenografia, escultura i bricolatge
Arnau Vilardebó ha elaborat un espec-
tacle integral. No únicament ha fet els 
textos que interpreta sinó que ha cons-
truït les diferents escenografies que 
l’acompanyen ja que l’espectacle pot 
tenir diversos formats en funció de l’au-
ditori on es representi.
Vilardebó ha construït consteŀlacions i 
estrelles aprofitant elements d’ús comú 
que ha anat adaptant. També reprodu-
eix en diferents grandàries les figures 
mítiques dels dotze signes del Zodíac 
tot aprofitant joguines i altres elements 
allunyats de l’àmbit artístic. “Aquest 
muntatge teatral m’ha permès desco-
brir que m’agrada fer treballs manuals. 
Agafar una figura que existeix, tallar-la, 
doblegar-la, afegir-hi coses per conver-

pectacle. No únicament dels meus 
espectacles sinó de col·laboracions 
amb espectacles d’altres companyies i 
també del meu treball de col·laboració 
amb editorials del camp educatiu per 
als quals faig materials multimèdia, 
del món de la llengua francesa. Sense 
sortir de la meva activitat d’actuar i 
muntar espectacles, hi afegeixo altres 
activitats en el món de la cultura que 
em permeten diversificar i elegir els 
meus espectacles. De fet, vaig decidir 
fer un any sabàtic per preparar aquest 
muntatge”.

Inicis amb Els Joglars
Per a aquest actor i director català, que 
va començar amb Els Joglars i fou un 
dels condemnats a la presó per la polè-
mica obra La Torna, “els actors hem de 
combinar el cinema, el teatre i la televi-
sió sabent que encara que t’agradi molt 
la televisió no hi pots estar sempre o 
que fent únicament teatre et serà molt 
difícil adquirir notorietat que t’ajudi 
a omplir cada nit l’aforament. Si has 
d’esperar que els productors t’oferei-
xin feina la professió es converteix en 
molt difícil i inquietant. Si no arriben les 
propostes els actors tendim a les crisis 
personals.
Els que som creadors i productors dels 
nostres espectacles tenim la facilitat de 
poder viure del nostre treball si sabem 
adaptar els nostres projectes a les ne-
cessitats del públic. És molt complicat 
però, almenys, no estàs obligat a espe-
rar ofertes per treballar”.

tir-la en una figura mítica del cel, és un 
exceŀlent exercici artístic i de bricolat-
ge”.
També hi ha una part escultòrica per 
reconvertir el gest d’una figura, per 
exemple, el boc que representa Aries es 
representa amb el cap alçat, orgullós... 
en canvi totes les figures de boc que hi 
ha al mercat, tenen el cap cot. Per re-
presentar-lo vaig haver d’anar tallant i 
movent fins obtenir una figura adient”.
Les escenografies tenen diverses mides 
i en alguns casos les consteŀlacions es-
tan ficades dins de cassoles que simu-
len l’univers; en canvi n’ha fet un altre 
“on les consteŀlacions les he construïdes 
amb els metres plegables tallant-los de 
forma científica, d’estrella a estrella, 
per reconstruir els dibuixos dels llibres 
d’astronomia. En tenir les articulacions, 
els metres em permeten tallar i  muntar 
en el punt exacte on va cada estrella i 
fer-ho perfectament visible i amb un 
material lleuger”. 
Efectivament el color grocs del metres 
de fuster tradicionals contrasta perfec-
tament amb el blau marí que represen-
ta el cel. El conjunt és un univers poblat 
de 88 consteŀlacions segons els dibui-
xos que els astrònoms n’han fet, per fer 
més comprensible cadascuna de les 
consteŀlacions celestes.
Arnau Vilardebó ha recorregut boti-
gues de vell, els encants, chamarileros 
“per trobar objectes d’ús quotidià que 
pogués convertir en representació de 
les figures mítiques del zodíac”.

Passió per la mitologia
Arnau Vilardebó sempre ha tingut afec-
ció per la mitologia -el seu darrer es-
pectacle que va representar durant tres 
anys al Llantiol, de Barcelona, versava 
al voltant de les tragèdies gregues- i 
fou a partir del 2008 “sense saber que 
el 2009 seria l’any de l’astronomia” que 
Vilardebó es va decidir per construir un 
espectacle a partir de les 88 consteŀla-
cions celestes que existeixen.
Arnau Vilardebó no busca viure de les 
subvencions “jo visc del món de l’es-

Arnau Vilardebó reapareix amb un espectacle del Zodíac 

L’actor i director Arnau Vilardebó amb el seu univers de constel·lacions i figures del zodíac

Arnau Vilardebó està actualment bas-
tant allunyat de la petita pantalla. “Em 
criden alguna vegada per algun petit 
paper” però anys enrere havia tingut 
força presència en aquest mitjà “vaig fer 
molta televisió infantil i juvenil i també 
alguns muntatges més arriscats”.

Experiència amb la censura
Avui pot semblar una bajanada, però 
durant la dictadura i la transició la 
censura era una experiència castrant. 
Arnau Vilardebó va anar a la presó per 
La Torna i avui, vist en la distància que 
donen les tres dècades que han passat, 
ho considera “una pèrdua de temps. 
Quan entres a la presó t’adones que no 
serveix per a res. Cap de nosaltres es va 
penedir d’haver fet La Torna però tam-
poc teníem ganes de repetir”. 
El més fotut del cas és que Arnau Vilar-
debó va anar a la presó com a coautor 
de la Torna. “L’Albert Boadella, quan 
assajàvem, es va adonar que estàvem 
fent una cosa molt forta i ens va acla-

rir que La Torna era una obra coral, que 
tots els actors érem coautors i així ho 
vàrem declarar en el Consell de Guerra 
que ens varen fer i pel qual vam anar a 
la presó. Passats els anys, Boadella tor-
na a muntar La Torna i no ens reconeix 
la coautoria que ell mateix, per prote-
gir-se, ens va demanar d’assumir. Als 
Joglars es treballava sense un text tan-
cat sinó que tots anàvem improvisant, 
fent les nostres aportacions. En canvi, 
quan Boadella torna a muntar l’obra i li 
reclamem part de l’autoria ens la nega 
i vàrem haver d’anar a judici. Un judici 
que, per cert, vàrem perdre per una re-
solució judicial incomprensible”.

A La Torna Els Joglars feien la repre-
sentació amb màscares venecianes 
que permetien als cinc actors assumir 
diversos papers només amb un canvi 
de màscara. “Un personatge com Heinz 
Chez, que al final no es deia ni així, que 
no parlava castellà i es va veure immers 
en un judici tan estrany com aquell, 
representar la història en un món irre-
al de màscares, ens semblava la forma 
més adient de representar el laberint 
per on va passar un dels darrers execu-
tats pel franquisme”.
88 infinits és una proposta teatral dife-
rent i innovadora, pensada per a tots 
els públics, que s’ha començat a re-
presentar en algun dels seus diferents 
formats. Com hem dit la plaça del For-
mico de la Llacuna serà el primer lloc de 
l’Anoia en poder-la veure el proper 23 
de juliol. 

 A “88 infinits”, Arnau 
Vilardebó no s’ha 
limitat als textos i la 
interpretació, sinó que 
ha fet una original i 
treballada escenografia

 Tots els actors que 
varen participar a La 
Torna, excepte Albert 
Boadella, varen acabar 
a la presó després 
d’un  Consell de Guerra 
sumaríssim i sense 
garanties processals 
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Els alumnes de l’EMA Gaspar 
Camps presenten Color i línia 

IGUALADA / JUAN CHECA 

La major satisfacció per a un artista 
és assistir a la culminació de la seva 
obra. Un acabament que no només és 
fruit d’innumerables hores dedicades 
a aquell treball en qüestió, sinó que 
també resumeix tot un estat d’ànim de 
l’autor o autora i les vicissituds que hagi 
hagut de superar per tal d’assolir el seu 
objectiu. Abans d’ahir al vespre, l’alum-
nat dels cursos de pintura i formació ar-
tística bàsica de l’Escola Municipal d’Art 
(EMA) Gaspar Camps van viure aquesta 
experiència indesxifrable, gràcies a la 
mostra Color i línia, que agrupa els tre-
balls del col·lectiu a la Sala d’Exposicions 
Municipal d’Igualada. Els treballs es po-
dran veure gratuïtament fins el proper 
diumenge, 20 de juny. 

Els alumnes participants en l’exposició de pintura i fotografia Color i línia, al costat de les seves professores i de la regidora Montserrat Mateu.        J.C. 
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Reinici

DAVID SOLER ORTÍNEZ

Mots detinguts

Reiniciar la vida, tornar-la al seu ori-
gen.
Néixer de nou, plorar per primera 
vegada. Créixer una mica. Tastar per 
primer cop un sabor, distingir els sen-
tits. Aprendre el camí de casa i pensar 
que els carrers són immensos. Créixer 
un pèl més. Descobrir la lectura, llegir 
aquell llibre juvenil que em va fer men-
jar les ungles, desconèixer-ne el final. 
Estudiar pel primer examen. Créixer 
més.
Conèixer els inicis per l’amor al meu 
país, tornar a vibrar pel gol de Rivaldo. 
Esborrar el final de la pel·lícula que 
em va fer emocionar per reveure-la. 
Experimentar de nou la pressió de la 
selectivitat, tornar a somriure d’alegria 
en aprovar-la. Tornar-me a escapar 
a França amb els amics, i més tard a 
Menorca, tornar a descobrir les seves 
cales solitàries, veure altra vegada el 
sol capficant-se dins al mar. Créixer 
encara més.
Llegir Shakespeare, tornar a fer néi-
xer dins meu aquella antiga sensació 
d’amor, de por i de tragèdia. Tornar a 
descobrir altres vides, a interferir amb 
la gent. Conèixer ciutats, descobrir 
l’olor d’una planta exòtica. Créixer. 
Aprendre, de nou, un segon idioma, 
tornar a viatjar a Anglaterra. Escoltar 
per primer cop la remor del mar de nit, 
estirar-me a la platja i mirar les estre-
lles al cel. Comprar-me el mateix cotxe 
i tornar a emocionar-me en pujar-hi 
per primer cop. Créixer una mica.

Tornar a començar a treballar, aprendre 
a afrontar les dificultats a la feina. Inde-
penditzar-me. Aprendre un altre cop a 
cuinar, a dependre de mi mateix. Tor-
nar a rebre la primera trucada des de 
la distància de la mare. Créixer. Estimar 
l’art, altre cop del no-res, admirar la 
pintura i valorar l’escultura. Descobrir, 
com si abans no hagués existit, la poe-
sia; apassionar-me.  
No conèixer Cadaqués, tornar-ho a 
descobrir. No conèixer aquell petit tea-
tre de Barcelona per poder reviure altre 
cop les sensacions dins meu en veure 
les rocoses parets, aquella obra magis-
tral. Créixer més. 
Reiniciar la vida per tornar-la al seu 
origen. Esquivar errors i desencerts, 
evitar paranys i emboscades. Defugir 
d’aquells que m’han fet mal, eludir les 
coses que m’han fet plorar però no 
créixer, refusar angúnies clavades a 
l’estómac, sostraure esperances perdu-
des. Créixer.
Reiniciar la vida i portar-la al seu ori-
gen. Recercar el temps perdut, tornar 
a viure el passat i desconèixer el futur 
que és aquest present. Esborrar-me 
per tornar a ser el nen petit que em-
paita globus innocentment rere el 
parc de casa teva, on anys més tard et 
coneixeria sense saber, encara, que la 
tranquil·litat del teu somriure m’ajuda-
ria i m’acompanyaria a dibuixar aquest 
camí gravat amb tinta eterna que és la 
vida, que segueix sumant, com ara, i 
ara, i ara. 

En total, l’exposició acull 27 llenços que, 
a banda de bells paisatges i acurades 
obres conceptuals, també és testimoni 
dels avenços que els alumnes de l’EMA 
Gaspar Camps han experimentat amb 
el Photoshop. Tot plegat, segons la pro-
fessora Maria Goretti Bartrolí, dóna lloc 
a una mostra “impressionant” que, visi-
onada amb “la llum addient”, corrobora 
“el talent i el mèrit” dels seus respectius 
autors. 

Dret de les persones a la formació 
També present a la inauguració de la 
mostra, la regidora d’Educació de l’Ajun-
tament d’Igualada, Montserrat Mateu, 
va defensar “el dret a la formació de les 
persones durant tota la seva vida” que 
l’Administració ha de garantir malgrat 
“els problemes econòmics” actuals. En 
aquest sentit, Mateu va afirmar que l’ex-
posició recull “els fruits” de l’alumnat du-
rant un llarg curs d’aprenentatge, i que 
evidencia el seu afany de superació. “La 
vostra satisfacció és el nostre estímul”, 
va recalcar la primera tinent d’alcalde, 
alhora que va felicitar el treball assolit 
pel professorat del centre. “La joventut 
d’elles [les mestres] complementa per-
fectament la diversitat d’edat que hi ha 
hagut entre l’alumnat”, va afirmar. 

Altres activitats de l’EMA 
És final de curs, i l’EMA Gaspar Camps 
es troba immersa en la difusió pública 
dels treballs dels seus estudiants. Així, 
tant bon punt finalitzi aquesta mostra, 
l’escola donarà el tret de sortida a l’ex-
posició Línia i volum. Del 22 de juny 
a l’11 de juliol, doncs, es presentaran 
les obres realitzades per l’alumnat dels 
cursos de Dibuix i Escultura del centre 
durant el període 2009-2010, i en el qual 
s’han treballat exhaustivament aquests 
conceptes. 
Paral·lelament, la mateixa Gorreti Bar-
trolí va pronunciar ahir, durant el tan-
cament d’aquesta edició de LA VEU, 
la conferència-master class De Dürer a 
Picasso: el gravat a través dels grans mes-
tres, que va realitzar-se ahir des de les 7 
de la tarda fins a 2/4 de 9 del vespre a la 
mateixa EMA. 
Igualment, i també des d’ahir, la Sala del 
centre educatiu acull una selecció de 
gravats realitzats per l’alumnat d’aquest 
taller, que neix amb la vocació de difon-
dre aquesta tècnica com a mitjà d’ex-
pressió i com a llenguatge amb entitat 
pròpia. La mostra, que romandrà oberta 
a tothom que així ho desitgi, es podrà 
veure fins al 30 de juny.  

 La mostra, que 
agrupa 27 treballs, es 
podrà visitar a la Sala 
d’Exposicions 
fins el 20 de juny
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Distingeixen tres bruquetans en el V Concurs 
de Fotografia del Parc Natural de Montserrat  
EL BRUC / LA VEU 

Tres bruquetans formen part del palma-
rès del V Concurs de Fotografia del Parc 
Natural de la Muntanya de Montserrat, 
que va difondre’s abans d’ahir a la tarda. 
Els anoiencs distingits han estat Miquel 
Perales, Manel Pérez Borrell i Gerard Bra-
vo Escriu. El primer premi de la Catego-
ria General, i dotat amb 600 €, ha anat 
a parar al barceloní David Balcells Badia, 
amb la instantània titulada Acrobàcies a 
les parets d’Agulles.  
Pel que fa als nostres representants, Pe-
rales va ser distingit en la categoria Por-
tals de Montserrat gràcies a la fotografia 
Can Casas, al Bruc, que immortalitza un 
idíl·lic paratge emblanquinat per la neu; 
Manel Pérez, per la seva banda, fou guar-
donat per un primeríssim primer pla de 
la planta anomenada cinc-nirvis (el títol 
de la qual utilitzava la seva nomenclatu-
ra científica: Plantago Lanceolata), i que 
va endur-se el primer premi de la cate-

Foto de família dels guanyadors i premiats en el V Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.      Patronat M. Montserrat

Fotografia de Miquel Perales, premiada a la categoria Portals de Montserrat.  

CABRERA D’ANOIA / LA VEU 

Igualada, Sant Martí de Tous, Òdena, 
els Hostalets, Vilanova del Camí i Santa 
Margarida de Montbui ja van gaudir de 
l’oportunitat de veure l’espectacle Avi 
Ramon, de la companyia igualadina Te-
atre Nu. Però aquesta funció sobre l’Alz-
heimer i dirigida a un públic d’entre 3 i 9 
anys encara no havia recal·lat a Cabrera 
d’Anoia. És per aquest motiu que els 
responsables del muntatge han decidit 
dur aquest espectacle familiar i de tite-
lles fins el Centre Social de Canaletes del 
municipi, en una actuació que s’iniciarà 
a les 10 del vespre.
Malgrat abordar un tema que, en prin-
cipi, és considerat tabú, el gran mèrit 
d’aquesta funció escrita i dirigida per 
Víctor Borràs rau en el fet de parlar 

L’espectacle dirigit i escrit per Víctor Borràs s’adreça principalment a un públic d’entre 3 i 9 anys. 

Teatre Nu tornen a apropar l’Alzheimer a tots els públics 

La Llacuna celebra 
la quinzena edició 
de la seva Trobada 
Gegantera

LA LLACUNA / LA VEU 

Diumenge tindrà lloc a la Llacuna la XV 
Trobada Gegantera del municipi, en un 
programa que inclourà, entre d’altres 
activitats d’interès, la presentació d’un 
Gegantó costa-riqueny. Els actes, però, 
començaran a les 11 del matí. Serà lla-
vors quan, a la plaça Major de la loca-
litat, s’inauguri oficialment l’exposició 
Gegants a Costa Rica, que radiografiarà 
l’experiència viscuda en aquest país per 
part dels Geganters i Grallers de la Lla-
cuna i del Pla del Penedès. La mostra és 
interessant perquè, a banda de deixar 
testimoni d’aquesta experiència inigua-
lable, també servirà per il·lustrar i deixar 
palès quin és el material típic de la cultu-
ra popular i tradicional costa-riquenya.
Paral·lelament, també es donarà el tret 
de sortida a una altra mostra: la que, 
en aquest cas, hauran confeccionat els 
joves alumnes de l’Escola de Videmàger 
de la localitat. I és que els infants del 
centre educatiu han participat molt acti-
vament en la confecció del cartell publi-
citari d’aqueesta edició de la Trobada de 
Gegants de la Llacuna, tot formant part 
d’un concurs en el que s’han escollit els 
millors dibuixos que formarien part del 
disseny gràfic del cartell promocional. 
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Instantània de Manel Pérez, primer premi de la categoria Parc Natural. 

d’aquesta malaltia amb una certa dosi 
d’optimisme i des del punt de vista 
d’una néta, la Nora, que entén què li 

passa al seu avi, i que fa tot el que pot 
per ajudar-lo a portar de la millor mane-
ra possible aquest tràngol. 

 El Patronat ha 
distingit els treballs de 
Miquel Perales, Manel 
Pérez i Gerard Bravo 

goria Parc Natural; i Bravo fou reconegut 
amb una original fotografia titulada Gra-
pat Montserratí. Es dóna la casualitat que 
aquest fotògraf ha revalidat el primer 
premi de la Categoria Creativa, atès que 
ja va alçar-se amb aquest honor en la 
darrera convocatòria d’aquests premis. 

Tots tres bruquetans s’han endut 300 € 
cadascun. 

Nombre de participants 
Enguany, el nombre de fotografies pre-
sentades al Concurs ha estat de 400 
-l’any passat en varen ser 303-. Per cate-

gories, 131 van participar en la categoria 
General, 63 en la de Parc Natural, 49 en 
la de Portals de Montserrat, 119 en l’Es-
colar i 38 en la Creativa. 
L’acte de lliurament dels premis va ce-
lebrar-se a la Sala Puig i Cadafalch de 
Montserrat.  

 Actuaran a Cabrera 
demà a les 9 del vespre

 Durant la jornada, 
es procedirà a la 
presentació del 
Gegantó costa-riqueny 
El Ramonet, que dóna 
sentit a la cultura 
popular d’aquell país 

Posteriorment, ja a 3/4 de 12 del matí, 
es procedirà a la presentació pública del 
Gegantó costa-riqueny El Ramonet, que 
fou un obsequi de l’Associació Cultural  
Mascarada Los Chapetones de Barba de 
Heredia en motiu de la visita dels llacu-
nencs fins aquest país. 
Quinze minuts després, serà el torn de 
la popular i concorreguda cercavila, que 
recorrerà la plaça i el carrer Major, la pla-
ça del Formico, la carretera de Vilafranca, 
Pedragosa, els carrers de la Creu, el Raval 
i el Major, i finalment, desembocarà a la 
plaça Major. També s’hi comptarà amb la 
participació d’una cucafera cedida pels 
Geganters de Masquefa i portada pels 
alumnes de l’escola. 

Acte final 
L’acte final de la cercavila es durà a terme 
a la 1 del mgdia. A partir d’aquesta hora, 
i després del ball de gegants, es proce-
dirà al lliurament de premis del Concurs 
de Dibuix i a un reconeixement a la gent 
gran del poble. Clouran definitivament 
els actes els parlaments de les autoritats 
llacunenques i, finalment, es lliurà un re-
cordatori a totes les colles.  
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FESTA MAJOR
- A Igualada
Festa Major del barri de Montser-
rat, amb una botifarrada popular, 
una gimcana virtual, un festival 
infantil, un campionat de petan-
ca i les actuacions dels grups Li-
berty i Millenium, entre d’altres. 
De l’11 al 13 de juny, al barri de 
Montserrat. 

CINEMA
- Als Hostalets de Pierola
Projecció de la comèdia anglesa 
Un funeral de muerte. 
A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Auditori 
Cal Figueres. 

CONFERÈNCIA
- A la Llacuna 
Col·loqui titulat Llei de dependèn-
cia i Serveis Socials, a càrrec de Jo-
sep Lluís Clèries. 
A 2/4 de 7 de la tarda, al Local Soci-
al de la Piscina. 

XERRADA ECONÒMICA
- A Igualada
Cicle de xerrades econòmiques 
titulades Algú ens pot explicar, 
en realitat, què ens està passant?. 
Amb la participació del conegut 
Marc Vidal. 
A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala de 
Socis de l’Ateneu. 

DISSABTE 12

FESTA ALS BARRIS
- A Piera
Festa del barri de les Àrpies, amb 
la celebració de jocs i tallers in-
fantils, un vermut, una cercavila, 
un sopar de carmanyola i un bin-
go popular.  
A partir de les 10 del matí, al barri 
de les Àrpies. 

TALLER
- A Igualada
Taller titulat Catalunya pren el 
Sol, un projecte plantejat per la 
Fundació Terra, amb l’objectiu de 
contribuir a un canvi de model 
ambiental i energètic. 
A partir de les 10 del matí, a la Sala 
de Comunicació de l’Ateneu. 

CONFERÈNCIA
- A Masquefa
Xerrada titulada El paper de l’esglé-
sia catòlica al segle XIX i XX. 
A les 7 de la tarda, a la Biblioteca. 

COMMEMORACIÓ
- A Igualada
Celebració del primer aniversari 
de la Colla Bastonera Garrotades 
d’Igualada, amb la col·laboració 
d’altres entitats de la Cultura Po-
pular. 
A partir de les 6 de la tarda, a la pla-
ça Pius XII. 

SARDANES REVESES
- A Igualada
Celebració del 17è Concurs Indi-
vidual de Sardanes Reveses, on la 
part musical anirà a càrrec de la 
Cobla Bellpuig. 
A 2/4 de 6 de la tarda, a l’Audito-
ri de l’Escola Municipal de Música 
d’Igualada. 

XERRADA
- A Igualada
Tres anoienques arribades dels 
països de l’Europa de l’Est volen 
compartir els seus països d’origen 
amb nosaltres per a què els po-
guem conèixer una mica més. 
A les 7 de la tarda, a l’Espai Cívic 
Centre. 

SARDINADA POPULAR
- A la Llacuna
Sardinada popular i, tot seguit, ha-
vaneres amb el grup Havana Xica. 
A les 7 de la tarda, al Local Social de 
la Piscina. 

SERENATES D’ESTIU
- A Igualada
L’espectacle PEiWOH, Cants del sud 
i del nord és un viatge que connec-
ta la Mediterrània amb el mar del 
Nord. Amb l’actuació d’Arianna 
Savall, Peter U. Johansen i Svei-

nung Lilleheier.  (Més informació, 
a les pàgines de Cultura). 
A les 8 del vespre, al Claustre de 
l’Escola Pia d’Igualada. Preu: entre 
6 i 3 €. 

PRESENTACIÓ LITERÀRIA
- A Castellolí 
Presentació dels treballs d’Enric 
Esteve Bartomeu.  
A les 8 del vespre, a La Cooperativa 
de la localitat. 

TEATRE
- A Igualada
Representació de l’obra Exitus, de 
Titziana Teatre SL. 
A les 9 del vespre, al Teatre Munici-
pal l’Ateneu. Preu: 18 i 15 €. 

DIUMENGE 13

APLEC DE LA SARDANA
- A Igualada
Commemoració d’aquest espec-
tacle tan tradicional i engrescador 
amb la celebració d’un dinar de 
germanor, un ball de crespelles i 
un concurs de colles improvisa-
des, entre d’altres activitats. La 
part musical correrà a càrrec de 
les colles Ciutat de Girona, Ciutat 
de Terrassa i Vila d’Olesa de Mont-
serrat. 
A 2/4 d’11 del matí, al passeig Ver-
daguer.  

XV TROBADA GEGANTERA
- A la Llacuna 
Celebració d’una nova trobada 
gegantera, en concret la quinze-
na, amb la participació d’una vin-
tena de colles. 
A partir de les 11 del matí, a la Plaça 
Major. 

FIRA D’ARTESANS
- A Piera
Com cada segon diumenge de 
mes, arriba la Fira d’Artesans, una 
proposta dels artesans locals per 
donar impuls al comerç de la loca-
litat en general, i a l’artesania en 
particular. 
A partir de les 11 del matí, a la plaça 
del Peix. 

APLEC DE LES ROSES
- A Sant Martí de la Brufaganya

Camerata Antistiana, amb la direc-
ció de Joan Farré. 
A les 12 del matí, al Santuari de la 
localitat. 

TALLERS DE FINAL DE CURS
- A Igualada
Els alumnes d’Atrezzo ens repre-
sentaran diferents contes i esce-
nes que han après durant aquest 
darrer curs. 
A les 12 del matí (actuació infantil), 
i a les 8 del vespre (actuació adulta), 
al Teatre de l’Aurora. 

DIADA DE LA GENT GRAN 
- A Vallbona d’Anoia 
Celebració d’un dinar i un espec-
tacle musical. 
A les 2 del migdia, a la Sala Poliva-
lent Jaume Calveras. 

CONCERT FINAL DE CURS
- A Igualada
Els cantaires de la coral Els Ver-
dums ens mostraran la feina feta 
durant aquest 2009. 
A 2/4 de 7 de la tarda, al Claustre de 
l’Escola Pia. 

CONCERT
- Als Hostalets de Pierola
Actuació de la Coral Sant Jordi a la 
parròquia de Sant Pere. 
A les 7 de la tarda,  a la parròquia de 
Sant Pere. Preu entrada: 5 €. 

DILLUNS 14

CONFERÈNCIA
- A Igualada
Lancy Todem, cooperant de la 
Fundació Vicenç Ferrer, parlarà de 
l’obra del català, sempre compro-
més amb el procés de transforma-
ció d’una de les zones més pobres 
i necessitades de l’Índia. També es 
projectarà el documental Constru-
ïnt somnis impossibles. A les 6 de la 
tarda, al Teatre Municipal l’Ateneu. 

DIMARTS 15

JORNADA ECONÒMICA
- A Igualada
Jornada titulada Claus per aug-
mentar les vendes i millorar els 
beneficis, organitzat per l’Ajunta-
ment d’Igualada i l’Unió Empresa-
rial de l’Anoia. 
A partir de 2/4 de 10 del matí, a Ig-
Nova Tecnoespai (avinguda Barce-
lona, 105). 

CLUB DE LECTURA
- A Piera
Col·loqui titulat 10 fórmules infal-
libles per al fracàs de la teva vida en 
parella, a càrrec del psicòleg José 
Fernández. 
A partir de 2/4 de 10 del matí, a Ig-
Nova Tecnoespai (avinguda Barce-
lona, 105). 

DIMECRES 16

CONCERT
- A Igualada
Concert a càrrec dels conjunts 
Ventijol i Ensemble de vent, de 
l’EMMI. 
A les 7 de la tarda, al pati de l’Escola 
municipal de Música d’Igualada. 

CONFERÈNCIA
- A Igualada
Què és el testament vital? Com es 
fa? Què se’n fa un cop redactat? 
Montserrat Vidal i Roser Satorras 
ens ho explicaran. 
A 2/4 de 8 de la tarda, a la Biblioteca 
Central d’Igualada. 

DIJOUS 17

CONFERÈNCIA
- A Igualada
Xerrada sobre medicina i salut, on 
es tractarà d’un tema d’actualitat. 
A 2/4 de 8 del vespre, a la Biblioteca 
Central d’Igualada. 

CONFERÈNCIA
- A Igualada
Cicle de conferències titulat Algú 
ens pot explicar, en realitat, què està 
passant? El convidat serà l’econo-
mista Joaquim Solé-Vilanova. 
A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala de So-
cis de l’Ateneu. 

PINTURA i FOTOGRAFIA
- A Igualada 
Exposició titulada Color i línia, 
que recull les obres realitza-
des per l’alumnat dels cursos 
de pintura de formació artísti-
ca bàsica de l’Escola d’Art Gas-
par Camps. 
Fins al 20 de juny, a la Sala d’Ex-
posicions Municipal. 

MANUALITATS
- A la Pobla de Claramunt
Els alumnes dels tallers de 
puntes al coixí i manualitats 
presenten els seus darrers tre-

Exposicions balls, gràcies als consells pràctics 
de les professores Anna March i 
Maria Hernández. 
Fins al 20 de juny, a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions de La Pobla de 
Claramunt. 

PINTURA
- A Igualada
Exposició de Sara Cuadros, que  
presentarà El Món del Baba’s. 
Fins al 23 de juny, al Vestíbul de 
l’Ateneu. 

EX-LIBRIS
- A Piera
Mostra titulada Els ex-libris i la 
muntanya. Adolf Kunst, la seva 
obra entre 1913 i 1930. 

Fins al 26 de juny, a la Biblioteca 
de Piera. 

TURISME CULTURAL
- A Igualada 
L’exposició Fabriquem Emocions! 
és una mostra de divulgació de 
la gran oferta de turisme cultu-
ral promoguda per la Xarxa de 
Turisme Industrial de Catalunya. 
Fins al 27 de juny, al Museu de la 
Pell d’Igualada. 
 
HISTÒRIA
- A Igualada
Pau i bé repassa els 400 anys 
que els pares caputxins porten 
instal·lats a Igualada. 
Fins al 30 de juny, a la Biblioteca. 

15 ANYS DE DIABLES
- A Igualada
Amb motiu del 15è aniversari 
dels Diables d’Igualada, l’expo-
sició fa un petit repàs a la seva 
història més recent: així la mos-
tra va des dels seus antecessors 
passant pel ressorgir dels Dia-
bles el 1995, fins enguany. 
Fins el 30 de juny al Vestíbul de la 
Biblioteca Central. 

 MOTOS CLÀSSIQUES 
- A Igualada 
Exposició d’una selecció de 
motocicletes catalanes de la 
col·lecció d’en Xavier Pons, 
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d’Igualada. 
Fins al 4 de juliol, a la Nau d’en-
cavallades del Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. 



CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

Diumenge 6 de juny, coincidint amb la 
Festa de l’Esport, l’Ajuntament de Calon-
ge de Segarra va organitzar una nova 
edició de la caminada Coneix Calonge, 
enguany seguint la ruta de Dusfort - 
Aleny - Calonge. Prop de 240 partici-
pants d’arreu de Catalunya van gaudir 

més bé descobrint diferents indrets del 
municipi de Calonge de Segarra, com 
la font d’Aleny, el collet de la Forca, el 
Torrent de Cal Mas i la Roca, o diverses 
mines antigues de carbó, entre altres. 
Per veure totes les fotografies de la ca-
minada, visiteu el web www.calongese-
garra.cat.  

d’una jornada marcada per la treva que 
va donar la pluja durant el matí, cosa 
que va fer possible que la caminada es 
realitzés amb normalitat. L’itinerari tenia 
el punt de sortida i arribada al poble 
de Dusfort i comptava en dues rutes: 
la llarga, de 14,50 km., i la curta, de 12 
km. Els caminants s’ho van passar d’allò 

IGUALADA / LA VEU

Demà dissabte dia 12 de juny, aprofitant 
que gairebé fa un any que la Colla Bas-
tonera Garrotades d’Igualada va fer la 
seva primera actuació, s’ha decidit mun-
tar una sèrie d’actes per tal de poder-ho 
celebrar amb tothom que hi vulgui par-
ticipar.
Els actes començaran a les 6 de la tarda 
a la plaça Pius XII de la capital de l’Anoia 
on es faran diverses activitat amb l’ajut 
d’altres entitats de la cultura popular. Hi 
haurà taller de bastons, el joc anoia, ta-

una perspectiva de reflexió sobre la rea-
litat socioeconòmica actual, que creiem 
que són d’especial interès. El cicle con-
tinuarà després d’avui divendres amb 
Joaquim Solé Vilanova i Santiago Niño-
Becerra, els dies17 de juny i 9 de juliol 
respectivament, també a la Sala de socis 
de l’Ateneu Igualadí.
Aquesta actuació va en la línia de la 
jornada d’economia de l’Anoia, que 
cada any organitza l’Ajuntament 
d’Igualada i que compta ja amb 13 
edicions, i en la qual també partici-
pen experts reconeguts en matèria 
socioeconòmica. 

IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

L’economista Marc Vidal inicia avui di-
vendres, a 2/4 de 8 del vespre a l’Ateneu 
Igualadí, un interessant cicle de confe-
rències, que, sota el títol “Algú ens pot 
explicar què està passant?”, intentarà ex-
plicar de la forma més amena possible el 
per què de l’actual crisi econòmica. 
Marc Vidal, és un barceloní de 39 anys 
diplomat en Ciències de la Publicitat i 
la Comunicació, llicenciat en Direcció i 
administració d’Empreses i en Ciències 
Econòmiques amb Màster en Gestió Pa-
trimonial. És Director General de Cink. 
S’ha convertit en una referència dintre 
de la blogosfera i en els escenaris d’es-
tudi de l’economia digital per la seva 
capacitat d’anticipar tendències, la seva 
crítica anàlisi de la realitat econòmica, 
financera i social i la seva condició d’em-
prenedor i expert en xarxes socials, el 
seu ús i la seva rendabilització.
El cicle és inclòs dins els programes que 
impulsa l’Ajuntament d’Igualada sobre 
coneixement i anàlisi socioeconòmica 
de la situació actual, i en aquesta edició 
es compta amb la col·laboració del grup 
Igualnd. Els tres conferenciants que hi 
participaran tenen una trajectòria con-
trastada i són molt coneguts en els mit-
jans de comunicació.
Es tracta de tres sessions que aportaran 

Un any de la colla bastonera 
“Garrotades” d’Igualada

La caminada popular “Coneix Calonge” 
bat rècords de participació

Marc Vidal inicia avui un 
cicle de conferències sobre 
la crisi econòmica

Participants a la caminada lúdico cultural.

ller de dibuixos, bitlles catalanes, jocs de 
cucanya i moltes coses més.
A partir de les 8 del vespre la festa es 
desplaçarà cap al rec, on hi haurà un 
sopar popular. Per fer que la sobretau-
la sigui una mica més entretinguda es 
passarà un vídeo clip del grup At versa-
ris que també faran un concert seguits 
Revel Mediac. 
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Cartell de les conferències.

Marc Vidal, conferenciant d’avui divendres.

El compositor igualadí Carles Prat, 
premiat al II Concurs d’Alnafir
IGUALADA / LA VEU

El compositor igualadí Carles Prat ha 
estat premiat en la segona edició del 
Concurs de Composició de l’Associa-
ció andalusa Alnafir. L’obra Fantasia per 
trompeta i piano ha estat la guanyadora 
del certamen per decisió unànime del 
jurat. El jove compositor afirma que un 
dels elements més importants del pre-
mi és l’edició de la partitura i el fet que 
serà obra obligada en el concurs d’in-
terpretació que se celebrarà el febrer 
del 2010. Fantasia per trompeta i piano 
és una peça en un sol moviment, per a 
trompeta i piano. Com que les bases del 
concurs requerien que la peça tingués 
un caràcter andalús, l’autor ha recorre-
gut a un treball harmònic del mode frigi, 
que evoca aquest color propi de la mú-
sica tradicional andalusa.  
L’autor afegeix que tot i tractar-se d’una 
peça per a trompeta solista, ‘el piano no 
fa una funció només d’acompanyament 
sinó que té també el seu paper en l’obra’, 
ja que l’ha plantejat, en bona part dels 
passatges, no com un monòleg sinó un 
diàleg entre els dos instruments. 
La unanimitat dels cinc membres del ju-

rat ha atorgat el premi al jove composi-
tor, un premi que a banda de la dotació 
econòmica, consisteix en la seva edició 
a càrrec de Rivera Editores i l’enregistra-
ment en CD.
Així mateix el fet que la peça sigui obli-
gatòria en el concurs d’interpretació 
que la mateixa associació celebrarà en el 
congrés nacional del febrer vinent, és un 
valor afegit ja que pel mateix Carles Prat 
‘que l’obra es toqui és el més important’.
Carles Prat, que  combina la composició 
amb els estudis de cant clàssic a Colònia, 
Alemanya, s’ha mostrat molt satisfet per 
aquest premi, recordant que ‘és molt im-

portant que es potenciï la música actual, 
les noves composicions i sobretot que 
es doni un cop de mà a la gent jove que 
té coses per dir, per mostrar’.

Alnafir, Associació de professors de 
trompeta d’Andalusia
La celebració d’aquest concurs permet 
a l’associació Alnafir potenciar un dels 
objectius que tenen com a entitat, mo-
tivar joves compositors a que escriguin 
per trompeta, ampliant el repertori per 
aquest instrument com a solista i acon-
seguint així una major difusió de l’instru-
ment i la seva música.  

Carles Prat.



Aprendre un 
-o diversos- idiomes
és una bona opció a 
l’estiu
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Jaume Singla,.-
El que més costa de fer entendre als 
joves és que tot allò que aprenguin 
en la seva etapa escolar ho podran 
fer servir -i per tant gaudir- du-
rant tota la seva vida. Això ha estat 
sempre així, però hi ha un tipus de 
coneixement que sempre ha estat 
útil, però actualment amb la globa-
lització i la facilitat de transport que 
tenim els éssers humans, són encara 
més útils.

Són els coneixements d’idiomes
Conèixer una llengua que, pel cap 
baix, parlen una vintena de milions 
de persones, situades a una hora 
o dues d’avió, es veu molt clar que 
sempre ens serà útil. I vivint en un 
país, Catalunya, que rep cada any la 
visita de vint-i-dos milions de turistes 
estrangers el coneixement d’idiomes 
ha de ser sempre una oportunitat de 
treball o de fer amistats.
Per no parlar del món de l’empresa 
on l’increment de la necessitat ex-
portadora fa que conèixer llengües 
estrangeres sigui imprescindible i 
conèixer algun idioma de país emer-
gent: japonès, rus, xinès, àrab... per-
met oportunitats laborals infinites.

Una excel·lent activitat d’estiu
Quan arriben les vacances escolars 
d’estiu, que són molt més llargues 
que les vacances laborals dels al-
tres membres de la família, una de 
les preocupacions és que els joves 
puguin aprofitar una mica millor el 
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PISTES DE LLOGUER
R e s e r v e s  a l  t e l .  9 3  8 0 3  0 1  0 6     

c a n b u s q u e @ h o t m a i l . c o m

ACTIVITATS de dilluns a divendres
de 9 a 10:30.             Tennis, pàdel, esquaix
de 10:30 a 11h.       Temps lliure (esmorzar)
de 11 a 12:30h.       Mini golf, futbol, bàsquet,
                                      quaderns d’estiu, tennis
de 12:30 a 13h.       Piscina

TENNIS
A L’ESTIU

a les vacances escolars

C. ÒDENA, 35. 2n - IGUALADA - Tel. 93 804 31 62            
 linstitut@linstitut.e.telefonica.net

Francès · Anglès 

Inici classes: 5 de juliol de 2010 · Final de classes: 30 de juliol de 2010

CURSET INTENSIU D’ESTIU! 
FRANCÈS - ANGLÈS 

Pg. Verdaguer, 55, locals 7 i 8. 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 36 26

Especialistes  

Míriam Codina PEDAGOGA 

Sara Torelló PEDAGOGA I LOGOPEDA

Lidia Calvache PSICÒLOGA

Maria Valls PSICÒLOGA ESCOLAR

Dr. F. Marsal  METGE PSIQUIATRE

Gabinet especialitzat en
FORMACIÓ, LOGOPÈDIA,

PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

temps lliure de què disposen.
Una de les activitats més interessants 
i carregades de futur que podem tro-
bar és l’aprenentatge d’idiomes. Els 
clàssics, anglès i francès, són gairebé 
una signatura obligatòria per viure 
amb normalitat, i qualsevol jove que 
no tingui un coneixement profund 
d’aquestes llengües, té un important 
dèficit educatiu.
Hi ha però altres idiomes que tenen 
molt interès per la càrrega de futur 
que tenen i sempre serà de molta 
utilitat el seu coneixement, ja sigui a 
nivell bàsic o més complert.

A l’estiu amb el temps lliure i la faci-
litat d’accés a les noves tecnologies, 
posar-se a estudiar idiomes és com 
obrir una finestra a l’exterior que ens 
facilita la comunicació, el coneixe-
ment i l’intercanvi d’experiències.
Formar part d’una comunitat d’estats 
on hi conviuen desenes d’idiomes 
diferents, fa convenient i útil, conèi-
xer alguns d’aquests idiomes. Poder 
gaudir d’una pel·licular en versió ori-
ginal ens permet gaudir plenament 
del treball dels actors -doblats en 
la versió espanyola- accedint plena-
ment a tots els matisos de la seva in-
terpretació. També podem conèixer 
sense intermediaris, els textos escrits 
pels autors dels arguments i els gui-
ons cinematogràfics.
Per no parlar de la satisfacció de po-
der gaudir d’obres de teatre quan es-
tem de viatge a l’estranger i gaudir 
del treball d’actors que només hem 

un idioma estranger.
Els especialistes estan d’acord que 
com més idiomes domines més fàcil 
és dominar-ne un  de nou, per exòtic 
que ens soni. D’alguna manera les 
llengües són mecanismes que tenen 
regles i orígens similars. 

A Igualada hi ha excel·lents acadè-
mies i escoles d’idiomes, dotades de 
les millors tecnologies, excel·lents 
professors, sistemes d’aprenentatge 
molt contrastats i amb horaris que 
s’adapten a totes les necessitats.
Pocs diners estaran tan ben emprats, 
com els que destinem a aprendre al-
tres idiomes o a fer que els nostres 
fills adquireixin uns coneixements 
que els obriran infinitat de portes ja 
sigui pel simple intercanvi d’amistat, 
de cultura o per  tenir una professió.
Qualsevol jove, amb independència 
del seu nivell de notes a l’escola, està 
preparat, sobretot quan és més jove, 
per aprendre amb soltesa qualsevol 
idioma. 
L’estiu és una època excel·lent per 
aprendre una llengua estrangera 

que ja mai més oblidarem. 

vist a la pantalla o per televisió, po-
dent-los gaudir a poca distància des 
de l’escenari de qualsevol teatre de 
París, Londres, Berlín... en la seva 
pròpia llengua.
I sense sortir de casa, coneixent idio-
mes o per practicar-los, tenim accés 
a tot el cinema mundial mitjançant el 

dvd, que ens dóna sempre l’opció de 
gaudir de la versió original. 
Molta gent que va estudiar francès o 
anglès en l’època escolar es queixen  
que per manca d’ús sel’s ha rovellat 
l’idioma estranger. Ara, amb les aca-
dèmies i amb les pel·lícules en versió 
original a ningú se li ha de rovellar 
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Viure el lleure a l’aire lliure 
o fent esport
JAUME SINGLA.-
Quan hom s’adona del seguiment 
que tenen esportistes com Rafel Na-
dal, Lionel Messi o Ricky Rubio, per 
citar tres exemples de jugadors d’elit, 
hom s’adona que cada vegada més 
l’esport es converteix en espectacle. 
Això sí, només l’esport d’elit.

Sense pensar en la pràctica esporti-
va d’elit, és molt important que els 
joves s’acostumin en una època de 
creixement a moure’s amb soltesa, 
adquirir coordinació de moviments i 
adoptin hàbits saludables.
Per això una de les millors alternati-
ves quan acaben els cursos escolars, 
és que els joves practiquin els seus 
esports preferits. No hi ha problema 
si el jove no sap encara quin esport o 
activitat física li agrada més. És nor-
mal que això li passi quan encara no 
ha acabat de formar el seu caràcter. 
Per això l’important és inscriure’l a la 
pràctica esportiva que més li agradi 
en un moment donat pensant, però, 
que després tal vegada vulgui canvi-
ar. No hi fa res. Encara que es tracti 
de dos esports diferents, haver-ne 
practicat un, li donarà soltesa i pràc-
tica per a qualsevol altre.
Anecdòticament cal dir que el desa-
paregut Ladislau Kubala en la seva 
joventut practicava la boxa i era tan 
superior a tots els seus rivals, que 
mai havia perdut un sol combat. Un 
entrenador però li va dir que havia 
de deixar la boxa perquè, en créixer 
la seva morfologia física el deixaria 
en tant desavantatge respecte dels 
seus rivals que no tindria cap mena 
de futur. Kubala va escoltar al vell en-
trenador de boxa i es va decantar pel 
futbol, amb el fantàstic resultat que 
tots coneixem.
Kubala va practicar també tennis i 
altres esports i en tots ells es desta-
cava. No tant com en futbol natural-
ment, però tenia molt bona predis-
posició per a tots els esports a l’aire 
lliure.

Per això és tan important que els 
més joves s’acostumin a la pràctica 
de l’esport, especialment si és un 
esport en equip. La pràctica espor-
tiva l’ajudarà a créixer,  a estudiar la 
situació i aplicar la millor solució, es 
desenvoluparà físicament amb més 
harmonia i també tindrà més gràcia 
de moviments.
També arribarà a casa més cansat i 
segurament s’haurà de llevar més 
d’hora però, sobretot serà un nen o 
una nena molt més feliç i ampliarà el 
seu cercle d’amics.
A Igualada es poden practicar tota 
mena d’esports, ja sigui en clubs fe-

derats, gimnasos privats o escoles de 
pràctica esportiva.
Si mirem les diferents especialitats 
una bona alternativa és la natació, 
per a la qual només necessitem 
l’equipament bàsic, perquè hi ha 
fantàstiques instal·lacions esportives 
en pràcticament tots els municipis 
anoiencs i molt especialment a Igua-
lada. 
Podem elegir també el tennis, un dels 
esports amb més tradició a l’Anoia. 
Es tracta d’un esport amb molt de fu-
tur i dels que es poden practicar du-
rant tota la vida, com molt bé saben 
alguns dels veterans tennistes ano-
iencs que molts anys després conti-
nuen trobant-se amb els amics a les 
pistes, conreant l’amistat i mantenint 
a punt el seu cos.

El tennis, a diferència d’altres es-
ports, està pràcticament exempt de 
lesions -però no de cruiximent- i és 
fantàstic per  guanyar coordinació 
de moviments, d’aplicar esforç físic, 
estratègia i buscar la forma de col-
locar la pilota on li sigui més difícil 
de tornar al contrincant.
El tennis és un esport elegant, que 
es juga amb roba molt variada però 
sempre distingida. La raqueta i el 
calçat serien potser els elements més 
cars de l’equipament tennístic, però 
sense passar-se de preu a no ser que 
vulguem equipar raquetes o calçat 
molt tecnològics. Però que tractant-

se d’una època d’iniciació no cal fer 
una gran despesa per  tenir el fill o la 
filla perfectament equipat.
El tennis és també un esport que es 
pot practicar en família. Per un can-
tó sempre es necessita un adversari 
i per l’altre es pot jugar un partit de 
dobles o dobles mixtos. Participar 
en campionats ajuda als més joves a 

aprendre a trobar el seu lloc i a com-
petir per arribar als seus objectius. 
Pel que fa al desenvolupament físic, 
el tennis és també un magnífic exer-
cici aeròbic que permet un esforç 
sostingut i no violent.
La pràctica esportiva és sempre una 
necessitat en les etapes de creixe-
ment, però també és important per 

fer el manteniment del nostre cos. El 
que és més difícil és que una persona 
agafi afecció a practicar esport si de 
jove no ho ha fet.
Per això, quan arriben les vacances 
escolars, la pràctica esportiva i l’apre-
nentatge d’idiomes  són fantàstiques 
alternatives que ens ajudaran durant 
tota la resta de la nostra vida.  
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· 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)
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l. 
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8 
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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

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

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

BAR DE LA
PISCINA DE JORBA

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

www.restaurantlesolles.cat 
lesolles@restaurantlesolles.cat

Vine a provar la 
nostra Carta-Menú.

La millor qualitat
amb els millors preus

Vine a provar la 
nostra Carta-Menú.

La millor qualitat
amb els millors preus

Horari:
de dimecres a diumenge

Diumenge nit tancat

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

Preparació:

Per començar, poseu en un cassó l’oli, els alls, el llorer 
i el bitxo tallat a trossets i deixeu-lo coure a foc suau 
fins que arrenqui el bull.

A continuació, retireu-lo del foc, poseu-hi el bacallà i 
deixeu-lo confitar durant mitja hora. Després, retireu 
el bacallà i reserveu-lo. Per fer el pil-pil poseu en un 
bol l’oli de confitar el bacallà amb els alls i el bitxo i 
tritureu-lo amb el túrmix. Tot seguit, en una paella 
amb una mica d’oli salteu les mongetes de Santa Pau. 
I ja per acabar, emplateu el bacallà, salseu-lo amb el 
pil-pil i poseu-hi les mongetes al costat.

Ingredients:

- 4 trossos de bacallà dessalat
- 400 g mongetes Santa Pau
- 1 cabeça d’all
- bitxos
- 1 fulla de llorer
- oli de gira-sol

Grau de dificultat: Baix-Mitjà

Preu: Baix-Mitjà

Temps d’elaboració: entre 30 minuts i 1 hora

Calories: Baix

Bacallà pil-pil 
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Ingredients:
suc d’una taronja i d’una llimona

2 cullerades de mel de flors

1 termos de 750 cl

fulles de romaní

20 g de te neutre

550 cl d’aigua envasada

20 g de gingebre ratllat 

Preparació:

Cocció: 10 minuts

Preparació: 2 minuts

1. Poseu la mel, el gingebre ratllat, el romaní i els sucs de fruita en un cassó i feu-ho bullir fins que la mel es desfaci.

2. Afegiu-hi l’aigua i espereu que bulli.

3. Quan hagi arrencat el bull, traieu-la del foc i deixeu-la reposar 2 minuts.

4. Infusioneu-hi el te i deixeu que es refredi.

5. Coleu la infusió i poseu-la en un termos per emportar-vos-el a la feina o on vulgueu.

Infusió de te aromatitzat 

Ctra. Igualada-Tàrrega Km 526 • St. Antolí (Ribera d’Ondara-Lleida)
a 15 minuts d’Igualada

BAR-RESTAURANT
“L’AMISTAT”

SOCIETAT RECREATIVA

TOTS ELS DISSABTES SOPAR-BALL

Tel. 973 54 00 23

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

 

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

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

MENÚ CADA DIA
de dilluns a diumenge, de 13:00 a 16:00 h.

FEM MENÚ DE REVETLLA DE SANT JOAN
Reserves al telèfon 679 186 630

C. Joan Castells, 22 · 08786 C www.lequilibri.net
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GEMMA - 27 anys
massatges professionals 

esportius i tràntrics. 
Atenc sola sense presses en 

apartament privat d’alt standing.
Si busques tranquil·litat i un bon 

massatge truca’m.
Màxima discreció

sols dimecres i dijous.
Mob. 677 37 22 24

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

93 804 24 51  ·  publicitat@publianoia.cat

IGUALADA:
ORIENTALES, 

JOVENES Y GUAPAS

24H.
COPA GRATIS

SALIDAS HOTEL Y 
DOMICILIO

658 361 130

MASAJES +  COMP. 
PARTICULAR

www.igualada24h.comC. FLORENCI VALLS

NOU A IGUALADA
 noies orientals
joves i maques

24 HORES i 

COPA GRATIS

tel. 689 514 706

GHEISAS 
ORIENTALES
EN IGUALADA

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

C/ TRAVESSIA SANT FERRAN

http://barcelona.loquo.com/

NOVETAT
Rossa guapíssima de 20 anys

Atractiva, pit molt bonic, 
morbosa i carinyosa
T’espero les 24 hores

664 81 06 71

EVA BUSCA 
ADAM

perquè es mengi 
la seva

poma prohibida
620 163 430
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ES LLOGA
CASA APARELLADA (LA LLACUNA) 

80m2, semimoblada. Rebedor, cuina, bany, menjador,
3 habitacions. Tot exterior, molt asolellada.

Calefacció gas-oil.
PER ENTRAR-HI A VIURE!!!

Només 350€ mensuals.

Tel. 656 648 719

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

es rebaixarà
el traspàs

fins el 31 de juliol
Tel. 697 381 020

s’ajudaria en 10.000 €
A FONS PERDUT

ES TRASPASSA RESTAURANT
DE 400 M2 A CAPELLADES

PREU I LLOGUER ECONÒMIC

679 18 66 30

 

GRAN OFERTA DE SAL
TIPUS PASTILLA BERISAL DE NAVARRA

6 EUROS/ SAC DE 25 KG

TIPUS SALDOSA NAVARRA, TIPUS 
AMETLLA DE TORREMAR I TIPUS 
REGINA AMETLLA (99% RICA EN 
SODI): 6.5 EUROS/ SAC DE 25 KG

IVA INCLÒS. TRANSPORT GRATUÏT

608 949 966 (JOAN)

ES TRASPASSA

RESTAURANT
Al centre d’Igualada

Amb clients �xos i facturació demostrable.
Totalment reformat

Tel. 681 047 811

ES VEN HONDA HR-V 1.6.
Color vermell. 5 Portes. Any 2.003. Cotxe ideal com a utilitari 
familiar. Radio CD,  aire condicionat i llantes aleació casa 
Honda. Cotxe en perfecte estat i revisions sempre en conces-
sionari Honda. Preu 5.500 euros.

RAÓ 646 94 00 78 (Jordi) 

Per anunciar-vos aquí:
93 804 24 51



Nadons

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. 

Felicitacions

Em dic Elian Puga Bustos • Vaig néixer el dia 04/05/10 
a les 9 del matí i vaig pesar 3kg 450 g. Els meus pares són 
l'Alfredo i l'Isabel. Els meus germans són l'Ivan, Eric i Angel. I sóc 
de Sta. Margarida de Montbui.

Em dic Martí Baranda Bes • Vaig néixer el dia 
24/04/10 a les 3 i 10 minuts i vaig pesar 3kg 630 g.  Els meus 
pares són el Jose Ma. i la Sandra. El meu germà és l'Alex I sóc 
d'Igualada.

Em dic Lluc Martínez Martínez • Vaig néixer el dia 
30/04/10 a 1/4  de 9 del vespre i vaig pesar 3kg 400 g. Els 
meus pares són el Raul i la Raquel.  I sóc de Jorba.

Em dic Dúnia Martí Serrano • Vaig néixer el dia 
01/05/10 a 3/4 i 10 minuts d'11del matí i vaig pesar 3kg 110 
g. Els meus pares són el Mohamed i l'Aleida.El meu germà és diu 
Alejandro. I sóc de la Pobla de Claramunt.

Em dic Dyllan Beltran Zapata • Vaig néixer el dia 
30/04/10 a 2/4 de 6 de la tarda i vaig pesar 4kg 600 g. Els 
meus pares són el Sergio i la Flor Alba. Els meus germans Yann 
Alberto, Yennsy Catherine, Talia. I sóc de Tàrrega.

Em dic Paula Garcia Béjar • Vaig néixer el dia 
25/04/10 a  3/4 i 8 minuts d'11 del matí i vaig pesar 3kg 330 
g. Els meus pares són el Carlos i la Cristina. I sóc de Vilanova 
del Camí.
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Felicitats Rafael! Felicitats Anna!

El dia 16 de juny en Rafael
celebra el seu 48è aniversari,

Moltes felicitats de part de la Maria del Valle, 
dels teus amics i família.

El dia 3 de juny del 2010

l'Oriol i la Susanna han tingut 
la Martina, una nena molt maca.
Feliciteu-los.

PER  PUBLICITAT
TEL. 93 804 24 51 publicitat@publianoia.com



En record a José Torbisco Lima
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NEUS TORBISCO .-
Abraham Lincoln, a qui el meu pare admi-
rava, un cop va dir “and in the end, it’s not 
the years in your life that count, it’s the life in 
your years”: i al final, el que compta no són 
els anys en la teva vida, el nombre d’anys 
viscuts, sinó la vida en els anys. No tinc cap 
dubte que el meu pare va entendre el sen-
tit profund d’aquesta frase, i va saber viure 
intensament. Va viure com ell va voler, a la 
seva manera, com diu la cançó de Sinatra, 
cada moment en la seva vida. Ha estat, en 
altres paraules, un ésser lliure. No va perdre 
la seva llibertat ni tan sols al final, la seva 
intensa voluntat va fer que fa només una 
setmana decidís refer-se mentalment i 
físicament per unes hores de manera sor-
prenent per complir una promesa: fer el 
seu nét de 10 anys soci de la seva empre-
sa. Aquest valor, una energia interna i una 
enteresa i maduresa mental que admiro i 
m’impressiona, és potser la seva gran virtut 
i una constant en la seva vida. 
El meu pare va néixer el 1944, en un poble 
d’Extremadura, en una terra àrida i en un 
temps inhòspit. Va viure la seva infància 
afectat per grans privacions a molts nivells 
que avui considerem propis del tercer 
món. Tanmateix, no es va resignar. Va mar-
xar d’allà, com tants altres, encara un nen, i 
va caminar fins a Madrid amb uns “botije-
ros” que van acceptar emportar-se’l. Es va 
seguir rebel·lant contra les seves circums-
tàncies, sense mirar enrere. Va creure obsti-
nadament que era lliure, tot i que la realitat, 
sovint, sembla mostrar el contrari, el seu 
esperit emprenedor i positiu el va conduir 
a un lloc millor. Fins i tot va arribar a inscriu-
re’s en un vaixell per emigrar a Austràlia. 
Perquè no li importava on viure, percebia la 
humanitat i la terra com un tot, només volia 
plantar un arbre i veure’l créixer frondós. A 
Austràlia no va arribar a anar-hi, perquè el 
van cridar per al servei militar. Però aquest 
va ser un temps també profitós per a ell, so-
bretot - com deia irònicament - quan el tan-
caven al calabós, perquè mai abans havia 
tingut temps per seure amb calma a llegir 
un llibre. Com sempre, no es va lamentar, 
sinó que va fer de la necessitat virtut. 
A causa d’aquestes experiències d’infant, i 
malgrat el seu èxit obvi en la vida a jutjar 
per tants amics aquí presents i tenint en 
compte d’on venia, el meu pare va mantenir 
sempre un sentit de la justícia molt marcat. 
Les injustícies l’excitaren i menyspreava la 
resignació. Va lluitar contra elles, en l’àmbit 
de la política, entre d’altres, perquè sentia 
que un ésser lliure també havia de ser res-
ponsable de construir la seva comunitat. 
Respectava profundament els que conside-
rava els seus contrincants, tant en la política 
com en l’àmbit laboral. Potser per això, les 
derrotes i els greuges no van marcar el seu 
caràcter. Tenia una confiança intensa en les 
persones i va retenir una ingenuïtat imprò-
pia de la seva edat i vivències. Detestava 
l’avarícia, la corrupció i la maldat a seques, 
però seguia creient en la bona fe de la gent, 
en què cada un ho feia “el millor podia”, i 
entenia molt bé les limitacions dels altres 
potser perquè era conscient les seves prò-
pies. L’evidència dels límits de la humanitat 
no li produïen rancor sinó més aviat triste-
sa. Fins i tot quan aquestes limitacions han 
estat en l’origen de la seva pròpia mort, les 

va assumir sense cap ressentiment. Quan 
fa cinc dies, ja desesperada, li vaig dir: “papi, 
no puc creure que hi hagi tants científics i 
metges ara mateix pensant, tants recursos 
invertits, i no puguin curar un home tan 
fort”, ell va somriure i em va dir, “paciència, 
ja veuràs com algun dia podran ... què hi fa-
rem, amb mi han fet tot el que han pogut “. 
Encara que mai va mostrar una creença 
ferma en Déu, més aviat era agnòstic, ad-
mirava Jesús, a qui descrivia, una mica per 
mortificar a la meva mare, com “un idealista 
amb grans projectes i enormes esperan-
ces”, com Abraham Lincoln. De fet, exalçava 
a qualsevol que contribuís a promoure un 
món millor, més enllà de les discrepàncies 
ideològiques. I ell mateix volia seguir vivint 
i realitzar els seus ideals, per això va lluitar 
fins al final, aferrant-se a les paraules del 
seu cirurgià, Dr Leandre Farran Teixidor, que 
a l’inici de la seva malaltia li va dir: “Sr. José, 
això és un ball, i cal ballar fins al final”.
Però també va saber molt bé quan arribava 
al final, quan la lluita no tenia sentit. Lla-
vors, com un ésser valent que era, va mirar 
la mort cara a cara, i no es va queixar. Li va 
dir al meu germà que estava preocupat 
perquè no sabia com “es feia això de morir-
se”. Però en el fons no li feia por anar-se’n 
d’aquest món com va arribar, com un nen 
sol i nu. Com un gran vividor que era, segur 
que lamentaria no seguir formant part de 
la vida, no seguir gaudint de la seva família, 
dels seus néts, dels seus jocs de cartes amb 
els seus amics, dels seus partits de futbol, 
de tantes aficions modestes que el feien 
feliç. Segur que també lamentaria no saber 
què serà del Reial Madrid amb Mourinho i 
les amigables disputes amb la seva família 
culer. De fet, seguia preocupat per la crisi 
fins fa quatre dies. Ell i jo discutíem fins a la 
sacietat a la taula, de política, ètica i filoso-
fia, i mai estàvem d’acord, causant invaria-
blement mal de cap a la resta de la família. 
Però tot i els desacords, el meu pare em va 
ensenyar que el diàleg és fonamental així 
com la tolerància davant formes de pensar 
diferents. Sempre em va voler convèncer 
amb raons, mai amb l’autoritat d’un pare. 
La meva àvia, que en pau descansa, em 
deia un dia que, en un món tan injust, acon-
seguir ser bona persona era gairebé una 
gesta. El meu pare ha viscut feliç, una exis-
tència digna, plena de sentit, intentant ser 
un home bo, i jo i la meva família ens sen-
tim privilegiats i agraïts d’haver compartit 
la nostra vida amb un ésser tan carismàtic 
i càlid. Un bon amic argentí, que ha patit re-
centment la pèrdua del seu pare, em va dir 
fa unes setmanes que la vida no acaba amb 
la mort física. La vida acaba només quan no 
queda ningú que ens recordi en els seus 
pensaments o accions. Veient aquí a tanta 
gent i tants amics, no em queda cap dubte. 
El meu pare no se’n va enlloc. Es queda aquí, 
amb mi, amb nosaltres, per molt temps. Per 
això, la responsabilitat dels que el seguirem 
estimant cada dia és simplement aquesta, 
fer que la seva vida segueixi tenint sentit en 
la nostra i en la dels nostres fills. 
I, sens dubte, una de les coses que ell hagu-
és volgut és que us agraïssim de cor la vos-
tra presència, afecte i companyia en aquest 
moment, i que després de les llàgrimes, 
brindeu per ell i per la vida amb una bona 
copa de vi.  Moltes gràcies. 

(1973- 1996)

Carmina Martí i Sánchez

Recordant la nostra estimada Carmina,
que ens va deixar fa 14 anys, víctima d’un accident de trànsit, quan tenia 22 anys.

Et seguim estimant i sempre seràs amb nosaltres.

Igualada, juny de 2010

Gabriel Beltran Gómez

Vallbona d’Anoia, juny de 2010

Regidor de Vallbona d’Anoia (1979-1980)

El consistori i tota la corporació municipal de Vallbona d’Anoia vol expressar
el seu condol a la família i amics de

Recordando a:

José Torbisco Lima
Que se fué de este mundo el pasado 3 de junio de 2010, a la edad de 65 años.

Sus seres queridos: su esposa Rosa Maria, su padre político Josep, sus hijos Neus y Nico, 

Pep, Angel, y Fina, Miquel y Núria, sus nietos Miquel, Aina, Clara y Lucía, hermanos y 

demás familiares y amigos, rogamos una oración por el eterno descanso de su alma.

Òdena, junio de 2010

1r. aniversari

Manel Boixadé Oliva

La seva esposa, �lls i néts us fan saber que demà dissabte dia 12 de juny, a les 8 del vespre, 

s’o�ciarà una missa en record seu a la parròquia del barri de Montserrat d’Igualada.

Igualada, juny de 2010
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Teràpia per 
perdre pes

RAMON ROBERT.-
De tots els directors espanyols que han 
debutat en el que portem de segle, 
Daniel Sánchez Arévalo és un dels pocs 
que realment han donant mostres de 
veritable talent. Primer amb alguns 
curts i amb guions per televisió. I fa 
tres anys amb Azuloscurocasinegro, 
que va cridar l’atenció, i amb la que va 
guanyar premis i reconeixement. Ara, 
Sánchez Arévalo ens presenta Gordos, 
amb la que torna a confirmar no ja que 
estem davant un cineasta prometedor, 
sinó personal, inspirat i molt 
interessant. En primer terme, Gordos 
és una comèdia sobre les persones 
grasses, els obesos. Però també és una 
comèdia, agredolça i molt dramàtica 
en segons quins moments, sobre els 
excessos i les mancances de la vida. Els 
complexos, les fòbies, les obsessions, 
els traumes, els errors, les pors, la 
culpa, els desitjos, les il·lusions, els 
reptes, els compromisos, les metes, 
les relacions, l’amor, el sexe, la salut, 

T.C.-
Frozen river té una atmosfera 
freda i un tipus d’interpretacions 
contingudes, però molt intenses. El 
film ens explica la història de Ray 
Eddie, una dona treballadora que 
només vol comprar-se una casa per 
viure-hi amb els seus dos fills. Però 
quan el seu marit desapareix amb els 
diners per fer-ho, no tindrà més remei 
que trobar la manera de guanyar-
los de nou amb una feina una mica 
complicada: creuar un “frozen river”, 
és a dir un riu gelat, el Sant Llorenç, 
que separa l’estat de Nova York de 
la província del Quebec, al Canadà, 
portant immigrants clandestins en el 
seu cotxe amb la col·laboració de Lila, 
una dona índia amb qui establirà una 
curiosa amistat mentre travessen la 
reserva Mohawk que separa ambdós 
països. Traslladar immigrants il·legals, 
a través de la frontera amb el Canadà 
no és matèria de conte de fades. 
No les mou l’altruisme ni les seves 
conviccions: estan desesperades i 
necessiten diners.
Però la història de Frozen river sí que 
té alguna cosa de conte de fades: una 
realitzadora debutant té una idea 
per a una pel·lícula. La materialitza 

en un curt i amb el curt com a carta 
de presentació reuneix diners per fer 
el llargmetratge. I el film és fa un fart 
de guanyar premis als festivals de 
Sundance, Sant Sebastià, i fins i tot es 
cola als Oscars, amb nominacions a la 
millor actriu i al millor guió original. 
Però no patiu, Frozen river no pateix la 

Es projecta a Tous • Frozen river

A Sta. Coloma • Gordos

síndrome del curt allargat. Al contrari, 
la seva conversió en un llarg ha permès 
que la història guanyi en complexitat. 
La línia horitzontal que ens talla la 
pantalla, delimitant dos espais blans, 
el del cel i el del riu, que a la vegada 
separa dos països, els EUA i el Canadà, 
deixant al mig una terra de ningú, és 

una bona metàfora de la fina línia 
que separa allò que està bé del 
que no ho està. I amb un desenllaç, 
trepidant, la directora, entra de ple 
en el cinema de gènere, fent que el 
film es transmuti, sense perdre el 
seu trasfons dramàtic, en un ‘thriller’ 
singular, tens i incisiu.. 

L’alegria d’estimar Estrena a Igualada • Perdona si te llamo amor

RAMON ROBERT.-
L’amor veritable irromp com un 
huracà en la vida d’Alex, un publicista 
d’èxit, seriós i bonic, quan menys s’ho 
espera. Als seus gairebé quaranta 
anys, conduint cap a la feina al matí, 
topa en una cruïlla amb la Niki, que 
va cap a l’institut a la seva moto.

Després d’aquesta topada, el món 

amb la seva antiga parella.
Mentrestant, la Niki estudia per als 
exàmens finals i compleix els divuit 
esperant en secret a l’Alex. 
En el seu cor segueix somiant. En el 
seu somni, Alex trobarà el valor per, 
per primera vegada a la vida, acceptar 
i creure en l’amor veritable..   

tranquil i rutinari d’Alex es trasbalsa 
de sobte. Niki, amb tota la seva alegria 
innocent i la seva extraordinària 
saviesa per a algú de disset anys, 
entra en la seva vida emportant-se les 
seves velles veritats, les seves idees 
fixes, els seus grisos costums i fins i 
tot la tristesa d’haver estat deixat de 
sobte per la dona amb la que portava 
anys.

Tot i així, descobrir alguna cosa no vol 
dir acceptar-ho. Com a mínim no per 
a l’Alex. Tot i la tendresa i la confiança 
en el seu amor i la seva amant, la 
promesa d’una felicitat assegurada i 
el simple fet que Niki li ha ensenyat 
a riure com mai abans ho havia fet, 
Alex torna a la seva vida “sensata” 

Riu fronterer

la família... La supervivència, en el més 
ampli i ventrut sentit de la paraula. 
Interpretada per una dotzena de 
magnífics actors, Gordos és una història 
coral que gira al voltant d’una teràpia 
de grup, de gent amb problemes 
relacionats amb l’obesitat. Ben escrita, 
ben realitzada i ben interpretada, la 
pel·lícula esdevé molt satisfactòria, 
malgrat algunes irregularitats i alguns 
personatges que no acaben de ser 
rodons del tot. Plena d’encerts, de 
troballes, de matisos i de situacions mai 
vistes abans en una pel·lícula, Gordos 
sens dubte és i serà una de les millors 
pel·lícules espanyoles (i europees) de 
l’any en curs. Molt recomanable.    EE 



LEGION
Estats Units. Fantasia. D´Scott Stewart. Amb Paul Bettany, Dennis 
Quaid i Tyrese Gibson.

Déu perd la seva fe en la humanitat i envia el seu legió d’àngels a 
exterminar la raça humana per segona vegada. L’única esperança dels 

homes resideix en un grup de inadaptats amagats en una cafeteria 
enmig del desert, als que ajuda l’arcàngel Michael.    ***

LA ULTIMA CANCION
Estats Units. Drama. De Julie Anne Robinson. Amb Miley Cyrus, Bobby Coleman i Greg 
Kinnear. 
La història té lloc en una petita ciutat costanera del sud dels Estats Units, on un pare 
separat es disposa a passar l’estiu amb una reticent filla adolescent , que preferiria quedar 
a casa a Nova York. El pare tracta de tornar a connectar amb la seva filla a través de l’únic 
que tenen en comú, la música.   **

AL LIMITE
Estats Units. Thriller policiac. De Martin Campbell. Amb Mel Gibson, Ray Winstone i Danny 
Huston. Thomas Craven és un veterà detectiu d’homicidis del districte de policia de Boston 
i un pare vidu. Quan la seva filla  és assassinada a les escales de casa seva, tothom creu que 
ell era l’objectiu. El policia començarà a esbrinar la vida secreta de la noia. **    

SEXO EN NUEVA YORK 2
Estats Units. Comèdia. De Michael Patrick King. Amb Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, 
Kristin Davis i Cynthia Nixon. 
Les quatre amigues de Nova York emprenen una aventura glamurosa i assolellada que les 
porta a un dels llocs més luxosos i exòtics del món, la ciutat d’Abu Dabi, capital de l’emirat 
del mateix nom. **

LOURDES
França. Drama. De Jessica Hausner. Amb Sylvie Testud, Léa Seydoux i Bruno Todeschini. 
Christine és una dona discapacitada que porta gairebé tota la vida en una cadira 
de rodes. En un intent de fugir del seu aïllament, viatja a Lourdes, l’emblemàtic 
lloc de pelegrinatge. Va a la recerca de consol, o potser d’un miracle. ESTRENA 

FROZEN RIVER
Estats Units. Drama amb intriga. De Courtney Hunt. Amb Melissa Leo, Misty Upham i 
Charlie McDermott. 
Despres de que el seu marit la deixi sola amb els nens i plena de deutes, Ray coneix a 
Lila, una noia india, que li proposa una forma de guanyar diners facils. Es tracta de passar 
inmigrans des de Canada a Estats Units pel gelat riu Saint Lawrence. Nomenada a l´Oscar 
a la millor actriu i millor guió 2008. ****

PRINCE OF PERSIA
Estats Units. Aventures fantàstiques. De: Mike Newell. Amb Jake Gyllenhaal, Gemma 
Arterton, Alfred Molina i Ben Kingsley. 
La història comença quan un rei i el seu fill derroten a Maharajà. Entre els exòtics tresors 
del Maharajà hi ha un enorme rellotge de sorra i una daga. Només el visir coneix el terrible 
poder d’aquests objectes, que enganya al protagonista perquè alliberi les arenes del 
temps. Adaptació del videojoc del mateix nom. ***

GORDOS
Espanya. Comèdia. De Daniel Sánchez Arévalo. Amb Antonio de la Torre, Roberto Enríquez 
i Verónica Sánchez. 
Una comèdia sobre la supervivència, en el més ampli sentit de la paraula. Tot gira entorn 
d’una teràpia de grup de gent amb problemes relacionats amb l’obesitat. Els complexos, 
les fòbies, les obsessions, els traumes, els errors, les pors, la culpa, els desitjos, les il·lusions, 
els reptes, els compromisos, l’amor, el sexe, la salut. ***
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IGUALADA 

KURSAL 1 
PERDONA SI TE LLAMO AMOR (7 anys)
Dv. 11: 18:15/20:30/22:30
Ds. 12: 16:15/18:15/20:30/22:30/01:00
Dg. 13: 16:15/18:15/20:30/22:30
Dm. a Dj: 18:15/20:30/22:30

KURSAL 2
SEXO EN NUEVA YORK 2 (12 anys)
Dv. 11: 17:00/19:45/22:30
Ds. 12: 17:00/19:45/22:30/01:15
Dg 13: 17:00/19:45/22:30
Dm. a Dj.: 17:00/19:45/22:30

KURSAL 3 
LA ULTIMA CANCION (apta)
Dv. 11: 18:00/20:15/22:30
Ds. 12: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg 13: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dm. a Dj.: 18:00/20:15/22:30

SALÓ ROSA 
EL PRINCIPE DE PERSIA (7 anys)
Dv. 11: 18:00/20:15
Ds. 12: 16:00/18:00/20:15
Dg 13: 16:00/18:00/20:15
Dm. a Dj.: 18:00/20:15

SALÓ ROSA 
LEGION (7 anys)
Dv. 11: 22:30
Ds. 12: 22:30/01:00
Dg. 13: 22:30
Dm. a Dj.: 22:30 

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
LOURDES  (7 anys)
Diumenge 13: 18:00
FROZEN RIVER (13 anys)
Diumenge 13: 19:45

SANTA COLOMA DE QUERALT

CINEMA RAVAL
AL LIMITE
Divendres 11: 22:00 
Diumenge 13: 19:15
GORDOS
Diumenge 13: 17:30

ABRERA

1/ EL RETRATO DE DORIAN GREY (12 anys) 
Dv.: 18:00/20:20/22:40
Ds.: 15:40/18:00/20:20/22:40/01:00

Dg.: 11:45/15:40/18:00/20:20/22:40
Dl. a Dj.: 18:00/20:20/22:40

2/LA ULTIMA CANCION (apta) 
Dv.: 18:10/20:30/22:45
Ds.: 16:00/18:10/20:30/22:45/00:50
Dg.: 12:15/16:00/18:10/20:30/22:45
Dl. a Dj.: 18:10/20:30/22:45

3/COMO ENTRENAR A TU DRAGON (apta)
Ds.: 16:30
Dg.: 12:15/16:30

3/ROBIN HOOD (7 anys)
Dv.: 18:30/22:00
Ds.: 18:30/22:00/00:40
Dg.: 18:30/22:00
Dl. a Dj.: 18:30/22:00

4/SEXO EN NUEVA YORK 2 (12 anys)
Dv.: 19:00/22:15
Ds.: 16:00/18:50/21.:50/00:40
Dg.: 11:45/16:00/18:50/21.:50
Dl. a Dj.: 19:00/22:15

5/GARFIELD Y SU PANDILLA (apta)
Dv.: 18:00
Ds.: 16:10/18:00
Dg.: 12:00/16:10/18:00
Dl. a Dj.: 18:00

5/STREET DANCE (apta)
Dv. a Dj: 19.45

5/ALICIA EN EL PAIS DE... 3D (7 anys)
Dv.: 22:00
Ds.: 22:00/00:30
Dg a Dj.: 22:00

6/PRINCE OF PERSIA (7 anys)
Dv.: 18:00/20:20/22:45
Ds.: 15:40/18:00/20:20/22:45/01:00
Dg.: 12:00/15:45/18:00/20:20/22:45
Dl. a Dj.: 18:00/20:20/22:45

7/KICK KASS (16 anys)
Dv.: 18:10/20:30
Ds.: 15:45/18:10/20:30
Dg.: 11:30/15:45/18:10/20:30
Dl. a Dj.: 18:10/20:30

7/JACUZZI AL PASADO (16 anys)
Dv.: 22.40
Ds.: 22:40/00:40
Dg.: 22:40
Dl. a Dj.: 22:40

8/IRON MAN 2 (12 anys)
Ds.: 16:00
Dg.: 11:30/16:00

8/LEGION (16 anys)
Dv.: 18:30/20:30/22:30
Ds.: 18:30/20:30/22:30/00:30
Dg.: 18:30/20:30/22:30
Dl. a Dj.: 18:30/20:30/22:30

Cartellera  



CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
En Toni Lloret és un tastaolle-
tes, tot i que en llenguatge polí-
ticament correcte n’hauríem de 
dir polifacètic. Sigui com vulgui 
amb en Toni Lloret es pot parlar 
de moltes coses. De psicologia, de 
comportament humà, de comuni-
cació i fins hi tot d’administració 
local, no endebades és regidor de 
l’ajuntament d’Argençola i pre-
sident de l’Associació de Micro-
pobles de Catalunya. Per raons 
d’agenda, parlem de tot menys 
d’Argençola. És l’autor del qües-
tionari que fins ara ocupava la 
nostra darrera plana: dos per set 
catorze

Què tal li ha resultat l’experièn-
cia?
Molt interessant i molta comoditat. 
És una idea simpàtica que m’ha 
agradat de fer. 
Ha trobat respostes xocants?
Algunes semblaven més o menys 
pensades que altres. En general 
m’han agradat molt. 
Professionalment és psicòleg espe-
cialitzat en infància en situació 
de risc i violència domèstica. En 
aquest camp estem tan malament 
com sembla?.
És un problema greu. I, sense 
treure-li importància, cal saber que 
a Finlàndia també n’hi ha. Ho dic 
perquè no sembli que és un feno-
men lligat a unes característiques 

educatives o de classes social. És un 
problema universal de la civilitza-
ció occidental. No és un problema 
policial, de feminisme... sinó de 
comportaments patològics de deter-
minats individus.
Durant uns anys es va ocupar 
d’avaluar les polítiques de família a 
Romania per compte de la Comissió 
Europea. És molt diferent la situa-
ció romanesa de la nostra?
Primer vaig intervenir com a ava-
luador dels programes d’integració 
tant de dones com d’infants, no úni-
cament de Romania sinó de diver-
sos països europeus. En el cas de 
Romania el problema és que tenien 
un pertorbat que es deia Ceaucescu 
que manava molt i malament. Va 
fer molts estralls. El principal va 
ser provocar que hi haguessin molts 
infants abandonats que havien de 
viure a les clavegueres de Bucarest i 
les grans ciutats. Això, amb un gran 
percentatge de pobresa a tot el país. 
Quan Romania demana formar part 
de la Unió rep ajuts de diverses ONG 
del món, principalment franceses. Es 
va reconvertir tot el sistema d’aten-
ció a la infància de Romania pensat 
únicament com un sistema d’emma-
gatzematge d’infants. 
Tenen competències els ajun-
taments per evitar la violència 
domèstica?
Directament no en tenen cap. Pot-
ser la policia local podria fer alguna 
cosa i els serveis socials una altra 

mica. No es tracta d’incidir en els 
casos on hi ha violència perquè ja 
es veu, sinó en els casos que no es 
denuncien ni hi ha antecedents. És 
un  fenomen que cal abordar més 
globalment. En la societat occiden-
tal els homes sovint ens comportem  
aplicant els gens i les emocions que 
no pas aplicant el raonament.
No estic d’acord amb Eudald Carbo-
nell pel que fa a l’evolució. Penso que 
socialment hem evolucionat molt, 
obligats per la convivència perquè 
si no haguéssim evolucionat social-
ment molts de nosaltres ni tan sols 
hauríem nascut. En canvi conser-
vem els mateixos instints i emocions 
de quan vivíem a les cavernes. No en 
diria masclisme, perquè ser violent 
no és ser més mascle, sinó que és ser 
més primitiu. No haver sortit encara 
de la caverna.
Per a mi, el millor instrument per 
treure els homes de les cavernes, és 
l’educació, que no és únicament l’es-
cola.
És president de l’Associació de 
Micropobles de Catalunya. Està 
millorant el finançament dels 
micropobles?
No millora i, de fet, empitjora. Hem 
mantingut una reunió amb el conse-
ller Castells -que és un home honest- 
qui ens va dir que la cosa no està per 
millorar finançaments sinó de reta-
llar-lo. En canvi, ens modificaran els 
protocols de subvencions als micro-
pobles per facilitar-nos l’accés als 

La setmana passada parlàvem del 
secretisme al voltant de l’Entesa per 
Igualada. Aquesta setmana podem 
dir que el secretisme és a punt de 
trencar-se. Només cal esperar la 
visita a l’Anoia del secretari general 
d’Iniciativa, el jove Joan Herrera que 
ha d’oficialitzar la decisió de no ree-
ditar la llista conjunta amb el PSC.
Tot sembla indicar que Iniciativa con-
correrà, dotze anys després, amb una 
llista pròpia encapçalada amb tota 
probabilitat per Montserrat Mateu i 
amb Conxa Castells al número dos 
o tres.
Les projeccions, que no enquestes, 
amb les quals treballa la direcció 
ecosocialista semblen indicar que, en 
solitari, Iniciativa pot treure a Igua-
lada dos regidors amb possibilitats 
d’un tercer i ara cal valorar si el tre-
ball de Conxa Castells mereix un lloc 
d’elecció segura o per contra convé 
obrir el vano i situar-hi un candidat 
-masculí en aquest cas- per obrir el 
ventall de la captació de vots.
La solució es farà pública amb tota 
probabilitat el dia 17 o el 18 de juny 
quan és prevista la visita de Joan 
Herrera a Igualada que no donarà a 
conèixer la llista segurament, però 
aclarirà si es reedita el pacte de l’En-
tesa per Igualada la ciutat on va néi-
xer el projecte i l’únic lloc on encara 
concorren -o concorrien- junts el 
PSC i Iniciativa.
    

ajuts imprescindibles. És un primer 
pas que considerem positiu.
Creix el nombre de micropobles 
adherits?
Sí. Precisament aquests dies hem 
acabat d’incorporat tots els micro-
pobles de la Segarra. Ja estem per la 
setantena de membres i n’estem molt 
contents.

TONI LLORET DIVENDRES
11 de juny de 2010
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Quatre
paraules amb ...


