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Els Hostalets de Pierola i 
Jorba celebren aquests dies 
la seva Festa Major
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109 cotxes i 1.400 
visitants a l’exhibició de 
“tuning” de la Torre de 
Claramunt

 Esports
La nova etapa de l’IHC 
comença amb molta il.lusió, 
però amb un dèficit de 
141.000 euros
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Obert 
el nou 
pont al 
barri de 
Fàtima 

  El primer tram, des de l'enllaç 
amb la C-15 i fins a Santa 
Margarida de Montbui, s'obrirà al 
trànsit d'aquí a dotze dies, amb la 
presència del conseller Nadal
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El 3 d’agost 
s’inaugurarà 
la Ronda Sud 
d’Igualada
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Absolució definitiva d'Iván Mantas •  El Tribunal 
Suprem de Madrid confirma la sentència absolutòria

El vidu i els fills, indignats • "La mare no ens la tornarà 
mai ningú", diuen els fills. Mentrestant, l'assassí és en llibertat

 

La família de Francina Castelltort 
se sent decebuda i impotent

•• La Ronda Sud, pràcticament acabada, a l'altura de l'enllaç "Vilanova Sud". Foto: Jordi Puiggròs.
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La multinacional Lidl tindrà una 
vintena de treballadors a Òdena

••  Els primers 14 contractes es van signar amb la presència de l'alcalde odenenc.•• Molta gent va estrenar el pont penjant al barri de Fàtima. Foto: Jaume Singla.
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els efectes nocius de la crisi, es mereix un 
esforç de l’administració per mirar de pal·
liar la situació de desgavell econòmic.
Fer infraestructures que aportin competi·
tivitat i estalviïn temps i diners en el trans·
port, són mesures carregades de futur. La 
llàstima és que arribin quan ja no són a 
temps de ser aprofitades per les empreses 
que han fet fallida en els darrers cinc anys.

De moment però els ciutadans podem 
gaudir veient la importància d’aquesta 
obra que incrementa el nombre de quilò·
metres de carreteres en servei a la Conca 
d’Òdena. Una obra que ha transformat no 

pocs paisatges al sud del riu Anoia, però 
que ha de transformar de forma enca·
ra més notable, la mobilitat de la Conca 
d’Òdena.
Aplaudim la inauguració del dimarts 3 
d’agost, però aplaudirem encara més 
quan veiem que es comença la segona i 
definitiva fase de la Ronda Sud d’Igualada 
que és la que donarà sentit i potenciarà 

aquesta important via de comunicació.
De moment gaudirem dels sis quilòmetres 
i escaig de la nova carretera que realment 
és una exceŀlent obra i, per això, caldrà uti·
litzar·la i gaudir·la amb prudència. 

En deu dies s’inaugura la primera fase de 
la Ronda Sud d’Igualada. La casualitat ha 
volgut que l’obra veiés el final al mateix 
temps que el Ministeri de Fomento anun·
cii la paralització i/o el retard de més de 
120 grans obres públiques a Espanya.
La veritat és que aquesta mateixa obra 
acumula importants retards, malgrat que 
és una infraestructura imprescindible per 
millorar la comunicabilitat ·i per tant la 
competitivitat· del conjunt de la Conca 
d’Òdena.
A partir del dimarts 3 d’agost, els conduc·
tors disposarem d’una via ràpida per cre·
uar des de Montbui, entre els dos nuclis, 
fins a la sortida d’Igualada a l’encreuament 
amb el, per ara, final de la C·15. Entre mig 
hi haurà les connexions amb Igualada i 
Vilanova del Camí que permetran un mi·
llor accés de particulars i mercaderies als 
diversos centres productius de la Conca 
d’Òdena. ASl mateix temps alliberarà de 
trànsit algunes de les sortides/entrades 
d’Igualada que tan sovint es coŀlapsen.
Que l’obra estigui acabada i operativa 
no ens fa oblidar ni els retards ni encara 
menys la reducció que ha tingut el pro·
jecte i el que tenia de ser un grans nus de 
comunicacions ràpides, ha quedat reduït 
a dues rotondes i passos a diferent nivell 
que tot i ser una millora evident amb la si·
tuació actual, es queda molt lluny del que 
inicialment tenia de ser.
Ni tampoc que els retards anunciats ahir 
dijous pel ministre Jose Blanco ben segur 
afectaran la segona fase de la Ronda Sud 

que no podrà rendir tot el seu potencial 
al quedar·se encallada a la carretera C·37 
entre els dos nuclis de Montbui.
Caldria que les autoritats competents ·és a 
dir els alcaldes d’Igualada, Òdena, Vilano·
va del Camí i Montbui reclamin la ràpida 
realització de la segona fase, conscients 
que el seu efecte multiplicarà la utilitat del 
tram que en deu dies es posarà en servei.
El Parlament de Catalunya va instar al 
govern la construcció de la Ronda Sud 
d’Igualada ara fa 18 anys. Per si aquest 
lapse de temps pogués semblar curt, val 
a dir que el que s’ha realitzat és únicament 
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la primera fase. Això vol dir que per més 
que s’afanyin, el retard per la conclusió de 
l’obra comença a ser escandalós.
Tot i això estem davant d’una molt bona 
obra que donarà servei diari a tots els au·
tomobilistes i transportistes de la Conca 
d’Òdena, que els farà estalviar temps  i 
diners en fer els trajectes professionals o 
domèstics.
Aquesta obra ens farà la vida una mica 
més fàcil, però encara hi ha molt afer i en 
aquesta comarca que parteix com poques 

El Parlament de Cata-
lunya va aprovar ara 
fa 18 anys la construc-
ció de la Ronda Sud 
d’Igualada. Ara hi ha 
feta la primera fase  

Les cares 
de la setmana

Toni Bou
El pilot pierenc de trial és a punt de gua·
nyar una altra vegada al Campionat del 
Món de l’especialitat, a l’aire lliure. El pi·
lot de Montesa està demostrant que el 
seu liderat és incontestable, i és gairebé 
segur que la setmana vinent Piera serà 
una festa i li retrà l’homenatge que es 
mereix. Tenim tot un campió!

Manel Burón
El president de l’Igualada Hoquei Club 
acaba de presentar el pressupost per 
a la propera temporada. Començar sa·
bent que les coses no pinten gens bé 
econòmicament representa tot un repte 
que esperem acabi bé. L’IHC necessita 
ara tot el suport possible.

Hores convingudes:
C. Delicies, 8  ·  Tel. 93 805 04 04



El tema de la setmana  

La primera fase de la Ronda Sud d’Igualada 
s’inaugurarà el proper 3 d’agost
JORDI PUIGGRÓS.-
Ja hi ha data. El conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Gene-
ralitat, Joaquim Nadal, inaugurarà ofici-
alment la primera fase de la Ronda Sud 
d’Igualada el proper dimarts 3 d’agost, 
segons han comunicat fonts del Govern 
a La Veu. Es posa així punt i final a una 
obra llargament esperada, tot i que en-
cara en quedarà pendent la segona fase, 
que comunicarà Montbui amb l’autovia 
A-2 a Jorba.
Aquesta setmana, ja s’ha completat l’as-
faltat de la carretera i la instal·lació de les 
proteccions vorals, així com gran part de 
la senyalització vertical.
La carretera connecta la C-37 (a Santa 
Margarida de Montbui) i la C-15 (a Vi-
lanova del Camí). Aquests treballs han 
representat una inversió de 26,8 MEUR. 
La ronda permetrà reduir el trànsit de 
pas per l’interior d’Igualada, així com 
millorar les comunicacions a la Conca 
d’Òdena. 
Els primers treballs de la ronda es van 
iniciar la primavera de 2007.  La carre-
tera té una longitud de sis quilòmetres 
i comptarà amb dos carrils per a la circu-
lació de 3,50 metres d’amplada i vorals 
de 2,50 metres. El traçat s’inicia a la C-37 
a l’alçada de Sant Maure i continua pel 
paratge de les Parellades un cop creuat 
el torrent Garrigosa mitjançant un via-
ducte de 92  metres de longitud. Poste-
riorment, la carretera travessa el torrent 
de la Vall i passa per les Planes de Can 
Titó.
La ronda travessa el riu Anoia amb un 
viaducte de 240 metres de longitud, 
dividit en sis trams, que salva la zona 
de regadiu del pla de Moletons. Creuat 
aquest Pla, es forma un enllaç de con-
nexió amb Vilanova del Camí (sud) i, des 
d’aquest punt la rasant es deprimeix per 

Imatge aèria de la Ronda Sud.

Punt i final a una obra esperada
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En total, la inversió de 
tota la Ronda Sud, quan 
estiguin acabades les 
dues fases, s’acostarà als 
seixanta milions d’euros
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passar per la zona urbana de Vilanova 
del Camí.

Enllaç a Vilanova del Camí
Després d’aquesta zona, se situa l’enllaç 
Vilanova Nord, que connectarà amb la 
vialitat existent, amb el carrer dels Fus-
ters i amb el vial posterior del Polígon In-
dustrial de les Gavarreres. Seguidament, 
la ronda continua pel límit del polígon 
fins a un nou enllaç ubicat sobre la ro-
tonda actual que connecta l’N-IIa amb 
l’N-II i l’accés al polígon industrial de 
Plans d’Arau. Per últim, segueix l’actual 
N-IIa  entre l’enllaç anterior i la rotonda 
el·líptica situada a l’encreuament de l’N-
IIa amb la C-15, a Vilanova del Camí.
Els treballs han inclòs l’aplicació de me-
sures ambientals com la instal·lació de 

barreres acústiques a Can Titó, la revege-
tació de talussos amb arbrat i arbustos i 
la formació de passos de fauna. Aquesta 
actuació es completa amb les obres de 
drenatge, la senyalització vertical i ho-
ritzontal i la col·locació de barreres de 
seguretat.
Alhora, també s’han dut a terme els tre-
balls d’integració ambiental. Aquestes 
tasques, que han comptat amb un pres-
supost de 767.000 euros,  han consistit 
principalment en plantacions arbòrees i 
arbustives en talussos i en els entorns de 
torrents, obres de drenatge i rotondes; 
col·locació de manta orgànica en talus-
sos de forta inclinació, hidrosembra de 
tots els talussos; adequació de passos de 
fauna i apantallament acústic. 

Vilanova
Sud

Vilanova
Nord

Enllaç 
C-15

Enllaç
C-37 Montbui

La segona fase, pendent
Amb la primera fase ja essent una rea-
litat, quedarà pendent l’enllaç oest, que 
continuarà la carretera fins a l’autovia 
A-2 a Jorba, completant així tota la Ron-
da Sud. Aquesta fase ja ha superat els 
estudis informatiu i ambiental.
Aquest projecte contempla la construc-
ció d’una via de dos carrils per a la cir-
culació, de cinc quilòmetres de longitud. 
Aquest nou vial discorrerà entre la C-37 
a Santa Margarida de Montbui i l’A-2, a 
Jorba, amb una inversió prevista de 31’7 
milions d’euros. Es preveu que la ronda 
sud d’Igualada signifiqui una inversió 
total de 56 milions d’euros.
D’aquesta manera, la connexió oest 

Mapa de la 
segona fase de 
la ronda Sud, 
que quedarà 
pendent

C. Aurora, 50 - Igualada
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Així estan les obres a una setmana de la inauguració

La nova carretera, pas a pas
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s’inicia al sud d’Igualada, a la C-37, a 
prop del nucli de Sant Maure, al terme 
municipal de Santa Margarida de Mont-
bui. En aquesta zona, es preveu enllaçar 
Sant Maure amb Igualada mitjançant 
una rotonda sota el tronc de la ronda. A 
continuació, la nova via continuarà pel 
sud d’Igualada en un tram aproximat 
d’un quilòmetre de longitud. 
En aquesta zona central de la connexió 
oest de la ronda sud d’Igualada s’estan 
analitzant dues alternatives de traçat. 
Tenint en compte la incidència en l’en-
torn i l’adaptació als plans d’ordenació 
urbanística municipals, es considera 
com a més idoni el traçat que dels dos 
és més proper a la zona urbana de Sant 
Maure i Igualada. 
Així, doncs, aquesta opció inclou una 
connexió amb el camí de Sant Mateu a 
Sant Maure, format per un pas inferior i 
dues petites rotondes situades a banda 
i banda de la carretera. A partir d’aquest 
enllaç, es preveu la formació d’un túnel 
artificial d’uns 400 metres. Al final del 
tram se situa l’enllaç amb la carretera 
C-241c, de Santa Coloma de Queralt, 
format per una rotonda a diferent nivell, 
sota el tronc de la ronda.
El tram final d’aquesta connexió oest de 
la ronda sud igualadina s’inicia a l’enllaç 
amb la C-241c i finalitza a l’autovia A-2 i 
té una longitud d’1,3 quilòmetres. En la 
part final segueix el traçat de la carretera 
B-222. L’enllaç final amb l’A-2 s’aprofita el 
pont existent sobre l’autovia i eixampla 
les rotondes existents a banda i banda 
d’aquesta autovia. 
Pel que fa a estructures, l’estudi informa-
tiu de la connexió oest de la ronda sud 
d’Igualada contempla, a part del túnel 
artificial del tram central, la construcció 
de dos ponts.
Aquestes dues estructures estarien situ-
ades, una sobre el barranc de les Bruixes, 
de 120 metres de longitud, i l’altre sobre 
el riu Anoia, de 180 metres de longitud. 
D’altra banda, es preveu la construcció 
de dos passos superiors per tal de donar 
continuïtat als camins interceptats per 
la construcció d’aquesta nova carretera.

Una llarga història
Les obres de la Ronda Sud van comen-
çar el 10 de maig de l’any 2007. És a dir, 
han calgut poc més de tres anys per 
veure feta realitat la primera fase. El cert, 
però, és que aquesta carretera ha hagut 
de patir un llarguíssim periple.
El Parlament de Catalunya va adoptar 
el 26 de març de 1993 la resolució 87/
IV que instava al Consell Executiu “a re-
dactar el projecte per a la construcció de 
la ronda sud d’Igualada, imprescindible 
per al desenvolupament econòmic de la 
conca d’Òdena”. Estem parlant de fa gai-
rebé 18 anys. Aquell mandat parlamen-
tari al govern del país no es va complir 
mai dins del seu termini, fins que, l’any 
2001, es va tramitar una nova Proposició 
no de Llei pràcticament calcada. Amb-
tot, van necessitar-se sis anys més per a 
que les màquines iniciessin les obres. Ha 
estat, juntament amb la nova carretera 
de Manresa, l’infraestructura que ha pa-
tit més retards a l’Anoia.

1. Inici de la Ronda Sud. Rotonda d’enllaç amb el polígon de Montbui la C-37 Igualada-Valls. 2. La carretera, en direcció Vilanova, travessa un turó en forta baixada.

3. Als plans de Can Titó, la carretera s’aplana. 4. La Ronda Sud passa per sota d’un enllaç al camí de Can Titó.

4. Un gran viaducte salva el riu Anoia, abans d’arribar a Vilanova del Camí. 5. Enllaç de “Vilanova Sud”.

6. Enllaç de “Vilanova Nord”, als polígons “Riera de Castellolí” i “Pla de Rigat”. 7. Enllaç final, amb el polígon “Plans d’Arau” i l’antiga N-II, abans d’arribar a la C-15.

Fotos: Jordi Puiggròs



La realitat actual que ens ha tocat viure, marcada per la globa-
lització econòmica en la que capitals,  mercaderies i persones 
es mouen sense fronteres,  en la que “els mercats” imposen els 
seus dictats sense embuts fent trontollar països sencers, en la 
que les decisions econòmiques nacionals es dicten des d’Europa. 
En uns moments històrics de canvis tan profunds que es produ-
eixen sense solució de continuïtat  a una velocitat de vertigen en 
tots els àmbits de les nostres vides. En uns moments, d’avenços 
tecnològics i científics espectaculars, en els que la societat de la 
informació i la comunicació ens acosta a temps real a qualsevol 
indret del planeta.
En aquesta època tan apassionant com difícil i descarnadament 
competitiva econòmica i socialment, la col·laboració, la coope-
ració i la suma d’esforços es fan tan necessàries com imprescin-
dibles, per ser més i més grans i fer front units a un  món que 
no espera. El treball, la productivitat, la internacionalització, la 
innovació, la recerca, la creativitat permanents són avui condici-
ons indispensables per a la supervivència econòmica en un siste-
ma productiu cada vegada més complex i depenent. Una realitat 
econòmica nova i en constant mutació en la que és imprescindi-
ble avançar-se als canvis per senzillament  no desaparèixer.
En aquest escenari, tan obert i canviant, en el que observem de 
manera creixent com ciutats d’Europa i del món, per competir 
millor enfront de gegants multinacionals i de nous països emer-
gents, s’organitzen en “regions econòmiques” ultrapassant fron-
teres polítiques i administratives, no és sostenible aïllar-se dins 
els límits administratius de cada municipi. En la necessitat de 
promoció territorial i atreure  noves activitats econòmiques que 
la Conca d’Òdena necessita amb urgència, cal actuar organitza-
dament de la mateixa forma. Els municipis de la Conca formen 
part d’un tot que sols amb una visió oberta i integradora podem 
assolir la competitivitat necessària davant d’altres opcions terri-
torials. A Catalunya hi ha disponibles en aquests moments 50 mi-
lions de metres quadrats de sòl industrial, molts d’ells molt ben 

JOAN VICH I ADZET ·    Alcalde de Vilanova del Camí i vicepresident de la Mancomunitat de Municipis de la Conca d’ Òdena 

La Conca d’Òdena, una realitat econòmica i social

La Conca és un conjunt, un tot indestria-
ble en què l’aportació diferenciada de 
cada realitat municipal, suma i enriqueix 
el conjunt, contribuint a multiplicar expo-
nencialment les oportunitats d‘aquest es-
pai motor de la comarca  que és la Conca 
d’Òdena
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Opinió

Algunes persones afirmen que per primera vegada a la història 
de la humanitat, la generació dels nostres fills serà la primera 
que viurà pitjor que la seva predecessora. I tal i com està el pati, 
pocs discuteixen aquesta afirmació. A nivell laboral, passarem 
de la plena ocupació a índexs de desocupació per damunt del 
10%. La feina ja no serà per a tota la vida sinó que anirem canvi-
ant d’empresa sovint. Es perdran beneficis socials, la vida laboral 
s’allargarà i la sanitat deixarà de ser cada vegada menys univer-
sal. Hi ha economistes que afirmen que alguns dels nostres fills 
mai no treballaran. D’altra banda, passarem d’un consum exage-
rat a un consum limitat, de no fixar-nos en els preus a comprar 
amb la calculadora a la mà. Només comprarem allò estrictament 
necessari i haurem de restaurar i aprofitar-ho tot. Ja res no serà 
igual i seran els nostres fills els primers que patiran les primeres 
conseqüències de la crisi. 
Tanmateix, no ho tinc pas tan clar. És més, penso tot el contrari. 
Tinc l’esperança que gràcies a aquesta crisi les següents gene-
racions viuran millor. En primer lloc podem començar a negar 

RAFAEL MOYA  ·   http://www.rafamoya.com

Fill, algun dia tot això serà teu

posicionats, la qual cosa posa de manifest l’enorme competència 
existent dins el nostre país també en aquest àmbit.
Els municipis de la Conca d’Òdena hem de prendre consciència 
abans que es faci tard, que som un “Hub” econòmic, industrial i 
de serveis que té en la ciutat d’Igualada el centre neuràlgic. La 
capital de l’Anoia aporta al territori -en el seu conjunt- serveis de 
capitalitat, el coneixement científic i tècnic, la investigació i la 
innovació industrial dels centres AIICA, FITEX, ESCOLA TÈCNICA 
UNIVERSITÀRIA i CONSORCI SOCIO-SANITARI, contribueixen a fer 
que els  polígons industrials de nova creació  (Can Parera, Riera 

municipals, són actius reconeguts del territori, al costat de la 
immillorable situació geogràfica i estratègica de la comarca. 
Algú en exclusiva creu que pot atribuir-se en solitari aquest pa-
trimoni? La Conca és doncs un conjunt, un tot indestriable en el 
que l’aportació diferenciada de cada realitat municipal, suma i 
enriqueix el conjunt, contribuint a multiplicar exponencialment 
les oportunitats d’aquest espai motor de la comarca, que hem 
convingut anomenar Conca d’ Òdena.
Per tant, es fa ara cada cop més necessari aixecar la vista per 
sobre de  fronteres, superar barreres administratives, també les 
de les nostres ments, per tenir una la visió clara de la realitat i 
actuar com un autèntic “lobby” en l’objectiu comú de la promo-
ció econòmica i social del territori. Tenim prous exemples,  les 
noves iniciatives empresarials  públiques o privades  beneficien 
per tot allò exposat, al conjunt del territori, independentment 
del municipi on s’instal·lin.
Aquesta  visió territorial que es proposa, implica necessàriament 
unes voluntats polítiques inequívoques, que s’han d’expressar 
en un pacte, un acord lliurement  acceptat per cada municipi 
en un exercici  sobirà de  l’autonomia municipal. Aquest procés 
hauria de comportar per ser creïble i comprensible per a la ciuta-
dania,  un procés de treball i  programació en xarxa, de les acci-
ons formatives, de les politiques actives d’ocupació, de recerca i 
suport a noves activitats econòmiques (recuperant l’essència del 
projecte VIVEX). Paulatinament també, obrir un procés per ho-
mologar  normes i reglaments municipals, des del respecte es-
crupolós a l’autonomia municipal, per tal de  garantir una igual-
tat plena de  drets i deures sense exclusions de tots els ciutadans 
i ciutadanes dels municipis de la Conca d’ Òdena. 
Aquesta és una tasca, crec que absolutament necessària, des 
d’una concepció oberta i  generosa de l’acció política, més en 
consonància amb la realitat globalitzada  actual i més ben aline-
ada amb els importants reptes i desafiaments que aquest terri-
tori i la seva gent té plantejats.

o com a mínim a posar en dubte el concepte de progrés. Vivim 
millor ara que fa cent anys? Què significa viure millor? Viure més 
anys sense importar com? D’altra banda, cal preguntar-se qui és 
el subjecte d’aquest progrés, tota la humanitat o solament una 
part? Per què no preguntem als habitants dels països pobres si 
viuen millor que abans?. Si pensem en el nostre país, podríem 
afirmar que ara vivim millor, però si pensem en tota la huma-
nitat, la resposta és la mateixa? Cada dia hi ha menys fam en 
el món? Hi ha menys desigualtats socials? Molts afirmen que el 
progrés no existeix. Fins i tot centrant-nos en el món occidental 
també es posa en dubte el concepte de progrés. Està comprovat 
que a països més desenvolupats com Suècia, on hi ha un alt grau 
de benestar social, l’índex de suïcidis és clarament superior que 
a altres països més pobres. Actualment tenim moltes comoditats 
però, som més feliços que els nostres pares o avis?. És una pre-
gunta complicada. 
En segon lloc, aquesta crisi pot tenir conseqüències sobre l’or-
ganització i valors de la societat en un sentit positiu. Torna allò 

col·lectiu versus la individualitat. Ara més que mai necessitarem 
el suport de les persones i la força col·lectiva. Sols no podrem 
superar la crisi. Hi haurà un ressorgiment de les cooperatives, de 
les agrupacions, de les associacions, un renaixement, al capda-
vall, de la solidaritat. També, s’abandonarà el consum irrespon-
sable, el malbaratament i la frivolitat de les compres. A més dels 
diners es començarà a valorar d’altres coses, com ara el temps 
lliure. El treball serà molt especialitzat i només la gent vàlida 
tindrà una feina que li agradi. Per primera vegada, la generació 
dels nostres fills pot tenir l’oportunitat de canviar veritablement 
el món i per primera vegada potser hi ha esperança per a tots 
aquells que mai no han progressat. Però si finalment tot segueix 
igual, és a dir, d’aquí a un parell d’anys, tornem als vicis de l’eco-
nomia especulativa, a l’egoisme individual, als diners com a valor 
de referència, llavors tornarem a caure a la mateixa estupidesa 
humana de sempre.

de Castellolí, Sta. Margarida de Montbui, Plans d’Arau, Can Mo-
rera,  Parc d’innovació Jorba - Igualada) siguin sens dubte una 
oferta de sòl industrial molt més  atractiva i competitiva, amb 
més alt valor afegit, en millors condicions, per tant, per atreure 
les noves activitats que el territori necessita per tornar a generar 
ocupació.
Per altra banda, els municipis d’Òdena, Sta. Margarida de Mont-
bui, la Pobla de Claramunt, Castellolí, Jorba i Vilanova del Camí 
aporten la  dimensió, la capacitat humana i territorial per donar 
acollida al desenvolupament econòmic necessari. La  centenà-
ria tradició industrial i el capital humà de qualitat, que circula 
lliurement sense tenir en compte les fronteres administratives 



cartes al director

Des de fa uns dies, Òdena compta amb un barri nou: Sant Pepe. 
El rètol es pot veure sortint  de la rotonda de la Masia en direcció al Pont de 
Can Riba. Naturalment, la gracieta està produïda en caure part de la lletra “r” 
del rètol, deixant una simpàtica visió toponínimica per a la Conca d’Òdena. 
No sabem si al barri de Sant Pere canviaran les imatges de la parròquia, i a 
partir d’ara el 19 de març serà festiu....

Fotonotícia

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 17/07/2010

5-7-20-41-47-49
Complementari: 2
Reintegrament: 5

· Dimecres 21/07/2010
6-20-26-27-32-36
Complementari: 2
Reintegrament: 5

TRIO
· Dijous 15               491  
· Divendres 16          686
· Dissabte 17     431
· Diumenge 18          912
· Dilluns 19                355
· Dimarts 20       468
· Dimecres 21      233

ONCE
· Dijous 15              99270
· Divendres 16       38867
· Dissabte 17    39096
· Diumenge 18       11987
· Dilluns 19             09196
· Dimarts 20    16097
· Dimecres 21    10563

· Dijous 15   2-14-18-30-31-36   C: 47  R: 3
· Dissabte 17   14-18-25-27-29-46  C: 30   R: 3

· Diumenge 18   6-8-13-29-52 

· Divendres 16   38-39-45-46-49

Loteries

Dia 23: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 24: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 25: BAUSILI/JUVÉ/ Av. Montserrat, 27 
Dia 26: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 27: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 28: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 29: MISERACHS/ Rambla Nova, 1

JULIOL
23: Brígida; Bernat d’Alzira;Maria; Gràcia.
24: Víctor; Borís; Cristina.
25: Jaume; Valentina.  
26: Joaquim; Anna.  
27: Cugat; Juliana;  Semproniana; Celestí I. 
28: Caterina Thomàs; Víctor I; Nazari; Cels.
29: Marta; Adam; Fèlix III

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

Ètica i civisme... o euros
•• CONCEPCIÓ BUSQUÉ I RIBA

Els darrers 19 mesos he tingut l’obli-
gació d’acompanyar els meus famili-
ars més propers a diferents zones  del 
nostre Hospital General d’Igualada. 
Realment és un problema per no dir 
una epopeia o una aventura. Si el ma-
lalt és d’edat avançada i amb proble-
mes de mobilitat encara més. Les bar-
reres  qui hi observo són aquestes:
a) ACCESSOS:
Per arribar a la zona ambulatòria hi te-
nim dues opcions (Nord i Sud),  amb-
dues s’ha d’estar al 100% físicament, 
ja que  tenen un llarg recorregut exte-
rior sense cap tipus de panell protec-
tor per la climatologia .
b) ZONA BLAVA : 
Tots coneixem que aquest pàrquing 
és el més  proper per arribar a  l’Hos-
pital amb persones que tenen dificul-
tats. Però no em sembla ètic fer nego-
ci amb les mancances psicomotrius  
de les persones.
c) PÀRQUING SOTERRANI:
Aquest pàrquing no està pensat per 
als usuaris de l’Hospital. No té cap 
connexió interior,  potser  s’ha fet 
pensant pel veïnat de la zona.
Amb aquest escrit vull fer una crida 
al sentit comú. No sé a  qui correspon 
posar fil a l’agulla però, anar a l’Hos-
pital no és opcional. La majoria dels 
ciutadans fem servir aquests serveis i 
cal que siguin cívics, accessibles  i lliu-
res de pagament.

 

El poble català va sortir al 
carrer
•• XAVIER GUTIERREZ

La veritat és que el segon cap de set-
mana de juliol del 2010 es recordarà 
per ser el cap de setmana de la veu del 
poble de Catalunya, ple de sensacions 
i molt ric en diferents expresions que 
cal tenir en compte. El poble va sortir 
al carrer. A Barcelona es van aplegar 
més d’un milió de persones en contra 
de la decissió del tribunal constitucio-
nal. Tots per defensar el futur de Cata-

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.

lunya i la seva dignitat, i una part, amb 
la bandera estelada i la independència 
com únic futur per Catalunya. També 
el diumenge el poble de Catalunya va 
sortir al carrer per celebrar la victoria 
de la selecció espanyola. Van ser molts 
els catalans que orgullosos d’aquest 
equip i de sentir-se espanyols van 
manifestar la seva alegria pels carrers. 
Crec que és important que es tingui 
en compte aquesta manisfestació del 
poble català, i que no s’obviïi aquest 
fet important. Als mitjans de comuni-
cació no es parla d’aquest fet quan a 
Igualada, Vilanova, Montbui... cente-
nars de persones van sortir al carrer. 
Tot i que no és bo barrejar política i 
esport, els fets i les manifestacins del 
dissabte i del diumenge van constatar 
que hi ha moltes maneres de sentir-se 
català, totes elles vàlides. Tenim que 
tindre en compte aquesta riquesa de 
pensaments per construir el futur, no 
pensar que hi ha una manera única de 
ser i sentir-se català. 

Aquest any, a l’Anòlia hi 
hagut de tot i per a tots!
•• JOAQUIM ROCA MARTÍ

Un estiu més Igualada s’ha omplert 
de concerts gràcies al Festival Anò-
lia. I un estiu més Igualada s’ho ha 
passat bé. Els igualadins hem pogut 
assistir a destacades actuacions com 
la de Miquel Abras, Mishima, Los De-
linqüentes, Fundación Tony Manero o 
Terratombats. 
Una de les coses que més m’ha sob-
tat, i alhora entusiasmat, ha estat la 
participació. Per això dic que Igualada 
s’ho ha passat bé i ha aprofitat l’edi-
ció d’aquest any de l’Anòlia al màxim, 
fent-la una de les més participades 
dels darrers anys. Cada un dels es-
pais ha quedat ben ple en cada nit de 
concert. Per exemple, la plaça Pius XII 
el dia de Mishima per semblava una 
llauna de sardines. O el dia de Los de-
linqüentes, el públic omplia gran part  
de l’avinguda de Catalunya. A més, el 
públic era de totes les edats, fet que 
demostra que els igualadins som ac-

tius i participatius de les nostres fes-
tes. Un fet que segur que ha contribu-
ït a aquesta alta participació és que 
s’han portat grups de primer nivell i 
d’estils ben diferents.
L’organització també és un aspecte 
que m’agradaria destacar. Un any més 
s’ha tingut en compte els veïns i s’ha 
intentat diversificar els concerts en 
tres punts de la ciutat. A més, entre 
setmana les actuacions acabaven a les 
12 de la nit per deixar dormir el veïnat 
que es pugués veure més afectat. No 
només els veïns poden estar contents 
sinó també els serveis d’hostaleria, 
és a dir, bars, restaurants i cafeteries,  
que aquests dies han omplert les ter-
rasses del carrer gràcies als centenars 
de persones que han sortit al carrer 
durant les nits d’Anòlia.
Un cop més, la qualitat i la diversitat 
dels espectacles ens han deixat un 
bon regust de boca. Ja esperem amb 
ganes la pròxima edició. Abans, però, 
demanem tenir una altra bona ració 
de concerts per la Festa Major.

Unió democràtica 
reclama el compliment 
del pacte de govern amb 
ERC
•• UDC-HOSTALETS DE PIEROLA

Unió exigeix a CDC i a tots els signants 
dels 19 punts de pacte de govern el 
seu compliment. I, en referència a les 
declaracions va fer l’alcalde sobre el 
tema de les adjudicacions d’obres a 
empreses de fora del municipi, consi-
dera que no es pot desmentir el que 
és veritat. 
El batlle ha deixat clar que, efecti-
vament, prop de 5 milions d’euros 
s’han adjudicat a empreses foranes, i 
això no és pot desmentir, ni tampoc 
justificar-ho amb arguments tècnics 
i formalismes, perquè és la part més 
elemental de la gestió política.
Segons Unió, l’Alcalde no ha conven-
çut a ningú, doncs no és només el 
col·lectiu d’empresaris vinculats a la 
construcció el perjudicat, també ho 

són els treballadors i, en general, tot 
el poble. Prop de 5 milions d’euros 
poden dinamitzar un poble assetjat 
per la crisi.
Els errors de govern, a que l’Alcalde 
fa referència, són proporcionals a les 
responsabilitats i, en un pacte signat 
per sis, tots són responsables, però 
proporcionalment a la seva influèn-
cia.
UDC reclama a tots els signants que 
és compleixin els 19 punts que van 
servir de base per a la formació del 
govern municipal, i és a l’Alcalde a qui 
es dirigeix la petició, però també els 
membres d’Unió es senten sorpresos 

que altres forces polítiques no diguin 
res, com sinó fossin a l’Ajuntament.
Sobre la situació actual del pacte de 
govern, destaquen que dels 19 punts 
només s’han complert 7 i cap d’ells 
és dels que es van signar a proposta 
de CiU. Dels 12 acords incomplerts 5 
són competència de la regidoria d’ur-
banisme que està a càrrec d’en Joan 
Raldiris, d’ERC. 
Es per això que Unió considera que en 
lloc de dedicar-se a la seva pre-candi-
datura al Parlament, Jordi Calpe, hau-
ria de centrar-se en complir el com-
promís que va signar als Hostalets.
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Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

Hi ha mots que són presents en tots els programes polítics, siguin 
de dretes, d’esquerres o d’extrem centre. Renovació, transparència, 
participació, oberts a tothom... que són les coses, precisament, que 
menys accepten els dirigents dels partits polítics en general.
La cruesa de la crisi econòmica, sumada a la crisi institucional espa-
nyola i al fracàs rotund del tripartit, posa de manifest la necessitat 
urgent de procedir a una renovació de càrrecs polítics i institucio-
nals que hauria de començar en el moment d’elaborar les llistes al 
Parlament de Catalunya.
Pels primers noms que apareixen -tant a nivell nacional de Catalu-
nya, com a nivell de la majoria d’ajuntaments- no veig per enlloc 
aquesta renovació que insisteixo és urgent.
Entre els nous noms que volen treure el cap en el camp de l’inde-
pendentisme, si exceptuem en López Tena i potser l’Uriel Bertran, 
es tracta de noms que ja vénen rebotats d’altres llocs i, que malgrat 
ser nous, tots volen ser cap de ratolí i no pas cua de lleó.
També en el camp de l’economia ens passa una cosa similar. Els di-
rigents econòmics i sindicals de l’Estat són els mateixos des de fa 
gairebé trenta anys. És a dir el mateixos que no han vist arribar la 
cruesa de la crisi i, per tant, no han fet res per evitar-la.
Tampoc veig per aquí cap intent de renovació seriós i responsable 
tot i que el més urgent que té la pàtria -sigui l’estatal o sigui la naci-
onal- és redreçar el rumb econòmic per suavitzar les condicions de 
vida d’una bona part de la població. 
Mentre el “lumbreras” de la Moncloa intenta vendre una moto que 
no arriba ni a bicicleta, els barons territorials segueixen col·locant 
els seus peons en els llocs estratègics més per cobrir-se les espatlles 
-i tapar la corrupció- que per resoldre la difícil situació econòmica i 

  Renovació

JAUME SINGLA ·  a peu pla

No n’hi ha prou de reclamar la renova-
ció dels altres, sinó que també cadascú 
de nosaltres s’ha de renovar. 
De cap a peus 

Molts són els polítics que no representen el poble, encara que en tin-
guin la legalitat. Sols cuiden el seu hortet esperant que els votin de 
nou en les properes eleccions i, plens de pors, s’emparen en la legalitat 
vigent. Però els que estan en el Parlament, precisament per legislar, ja 
haurien de saber que la realitat social neix del poble que sempre va pel 
davant de les lleis. A vegades transgredint-la de manera sistemàtica i 
arriscant-se als càstigs. Altres exigint que els seus representants es be-
lluguin, perquè les lleis que no són contestades no es mouen, i sols es 
modifiquen si hi ha una pressió per canviar-les. No hi hauria sindicats 
sense moviment sindical, ni democràcia sense llibertats. Ni s’enderro-
carien governs, ni caurien els tirans. La gent es cansen d’explicacions i 
volen accions coherents. Estan farts que els diguin una cosa i se’n faci 
una de diferent. Estan tips dels que sols pensen en seguir en la política 
pels rendiments i poder que en treuen, i no pel servei al país. 
I quan Fernando Garea feia un article a “El País” dient que la insubmissió 
arribava al poder vaig adonar-me que molts dels que demanen accep-
tació de les lleis són els primers a rebutjar-les quan no els convenen (la 
llei del tabac, l’avortament, la llei per la ciutadania, la MAT, el quart cin-
turó, la de dependència, el parc nacional de Cabañeros o l’obligatorie-
tat del servei militar). I quan les aconsegueixen canviar tothom parla de 
victòria del poble. Per això no ha de fer por no acatar les lleis injustes. 
De fet molts canvis s’han fet per la insubmissió legal. No cal ser violent, 
sinó valent, tenaç i consistent. Les modalitats de resistència són varia-
des. Falta de diligència per aplicar les lleis, creació de reglaments que 
dificulten el seu desenvolupament, no aplicar les accions punitives, o 
simplement fent-ne altres normes d’altres instàncies que s’hi oposin. 
La creixent judicalització de la política afegeix complexitat, però no re-
solt els problemes de fons. Ningú pot tapar la boca a la voluntat d’un 
poble. Pot fer-se per força durant un temps, però a la llarga totes les 
lleis repressives acaben caient. 

L’estat autonòmic va néixer de les reivindicacions històriques dels ca-
talans i bascs contra un model d’estat centralista. Espanya té sentit si 
és plural. Sinó sols és la Castella imperialista i hegemònica de sempre. 
I no hi haurà pau, ni concòrdia. Sols opressió.  I si els nostres interessos 

PERE ESCOLA

Ni debat ni negociació, insubmissió?
no són coincidents amb els que marca la Constitució s’ha d’anar més 
enllà i canviar-la. I això no es farà amb la legalitat vigent perquè no ho 
farà el mateix Estat, qui sols canvia per mantenir-se i es manté ferm si té 
la força per fer-ho. La manifestació del dia deu va aplegar molta gent. 
No es tracta de comptar sinó d’escoltar el que deia aquella multitud 
espectacular, emocionant i civilitzada. I la política catalana ja no pot ser 
la d’abans, ni en objectius ni en formes.  Si es vol una nació i tenir el dret 
a decidir es necessita una classe política que planti cara a l’ordenament 
vigent. I d’això se’n diu insubmissió. I fer pressió i no teatre. 

Els polítics solen dir una cosa i fer-ne una diferent. Només cal mirar el 
trist paper fet per la Mesa del Parlament davant les iniciatives per la 
independència de Catalunya d’Alfons López Tena i Uriel Bertran dema-
nant la convocatòria d’un referèndum oficial, i en paral·lel una ILP. Una 

comèdia, com ha dit el diputat Ribera de Ciutadans, quan en lloc de 
debat parlamentari es fan monòlegs poètics, intercanvis de SMS i tru-
cades telefòniques, i s’acaba pactant a l’ombra una declaració “d’unitat” 
que és el preàmbul del l’Estatut. I si això és tot el que han entès està 
clar que acaben d’escriure un nou preàmbul, però potser no podran 
escriure el que ve després. 

Alguns se’n reien quan el darrer Ajuntament predemocràtic d’Iguala-
da va votar la restitució de l’Estatut del 32. Avui critiquen que alguns 
ajuntaments es declarin exclosos de la Constitució. Però la història l’es-
criuen els pobles i no sols els homes que hi ha al capdavant. I si s’ha 
d’optar entre acceptació o insubmissió no hi ha color. La sentència del 
Constitucional no té marxa enrere, i per això no hi cap ni el debat ni la 
negociació. Cadascú que hi posi la paraula que cregui que ha de con-
tinuar. 

La sentència del Constitucional no té marxa en-
rere, i per això no hi cap el debat ni la negociació. 
Cadascú que hi posi la paraula que cregui que ha 
de continuar

financera del país.
Però és que també cadascú de nosaltres a nivell professional tot i 
reconèixer que cal renovació i noves idees, ens aferrem cadascú al 
nostre petit espai i no deixem que ningú no els el toqui “no fos cas 
que ho fessin millor”. I així, mentre que hi ha qui s’eternitza en el 
càrrec, milers de joves no troben el seu primer lloc de treball.
Per altra banda, i per acabar-ho d’adobar, molt sovint veiem que se 
sacrifica en l’altar de la renovació i el rejoveniment dels equips, l’ex-
periència i saviesa acumulada en anys de treball i gestió honrada 
d’una tasca professional i/o política.
Tots estem d’acord segurament que els polítics no han sabut veure 
la transcendència de la manifestació del 10 de juliol a Barcelona i 
passats menys de 15 dies s’està perdent tot l’impuls. Però no sé si 
tots estarem igualment d’acord que a cadascun de nosaltres ens 
toca analitzar si també estem fent el sord davant els ensenyaments 
que ens posa al davant la gravetat de la crisi econòmica i cadas-
cú de nosaltres -igual que fan els dirigents polítics- intenta salvar 
la seva pròpia parceŀla personal, sense tenir en compte que és el 
moment de treballar diferent si el que volem és superar la present 
situació que, d’allargar-se gaire temps més, amenaça en tirar per 
terra tots els avenços socials de les darreres dècades.
No n’hi ha prou en reclamar renovació als altres, sinó que també 
cadascú de nosaltres s’ha de renovar. De cap a peus.
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El pont uneix peatonal-
ment el barri de Fàtima 
amb l’àrea ludicoes-
portiva del parc de 
Puigcornet i el barri de 
Sant Jaume Sesoliveres

El president de la Diputació inaugura el 
nou pont sobre la riera de l’Espelt
Unint barris • Per a Jordi Aymamí  "aquest pont uneix els barris i dóna cohesió a Igualada"

IGUALADA / JAUME SINGLA
Sota un sol de justícia, dissabte Jordi 
Aymamí i Antoni Fogué, alcalde d’Igua-
lada i president de la Diputació de Bar-
celona, respectivament, varen ser els 
primers en creuar oficialment el nou 
pont sobre la riera de l’Espelt que uneix 
el Centre Cívic de Fàtima amb l’àrea lú-
dica i esportiva de Puigcornet i més en-
llà amb la urbanització de Sant Jaume 
Sesoliveres.
Precisament aquest sentit d’eix comu-
nicacional és el primer argument que 
va destacar Jordi Aymamí en el seu 
parlament institucional d’inauguració. 
“Aquest pont uneix barris igualadins. 
Avui el pont ja és de tots, de tota la ciu-
tat” deia Jordi Aymamí davant del pont. 
“Estem desenvolupat la nova Igualada. 
Des de fa dotze anys estem unint la ciu-
tat, millorant la convivència, suportant 
tota mena de crítiques”.

Aymamí: Farem més coses
Per a Aymamí és en moments de crisi 
quan  cal apostar per la cohesió. “Això 

obres integradores. La ciutat es fa obra 
a obra i l’urbanisme ha d’estar el servei 
dels ciutadans. Si les coses es fan bé la 
ciutat millora, barri a barri”.
Finalment Antoni Fogué va recordar 
que la Diputació de Barcelona està al 
costat dels ajuntaments “de tots els 
ajuntaments de la demarcació per 
equilibrar millor tot el territori”.

El Golden Gate igualadí
El pont sobre la riera de l’Espelt ha es-
tat objecte de tota mena de comentaris 
al voltant de la seva espectacularitat i 
cost. Es tracta d’un pont exclusiu per a 
vianants i ciclistes.
Està fet amb una estructura de tirants i 
sense pilars, amb un recobriment anti-
lliscant i amb dos carrils per a bicicletes 
a banda i banda. Té un pendent suau 
que permet el pas també a persones 
amb mobilitat reduïda. Té una longitud 
total de cent metres que permeten sal-
var la distància entre el Centre Cívic de 
Fàtima i la zona lúdica i de serveis del 
parc de Puigcornet i la zona residencial 
de Sant Jaume Sesoliveres.
Pel seu color, dimensions i espectacu-
laritat el pont està cridat a ser un dels 
punts de referència d’Igualada en el fu-
tur i, segons l’alcalde Aymamí, “és una 
unió entre barris”.

El Pont és una obra que serà emblemàtica d’Igualada

ho fem des dels centres cívics, a les 
guarderies o als nous carrers. Avui us 
puc dir que sóc un alcalde feliç perquè 
puc complir els meus compromisos. El 

pont és un equipament que val molts 
diners i per això l’heu d’utilitzar amb 
orgull. Fàtima és un gran barri on s’hi 
viu molt bé i s’hi viurà encara més bé. 
Aquest pont garanteix la mobilitat de 
les persones que és un dret” explicava 
Jordi Aymamí, visiblement satisfet del 
resultat de l’obra que resulta especta-
cular per l’alçària que té damunt del 
torrent de l’Espelt.
Aymamí va anunciar que l’ajuntament 
no es dóna per satisfet amb els equi-
paments construïts “farem més coses. 
Estem a punt de licitar les obres de 
construcció de setanta habitatges tute-
lats per a persones grans i continuarem 
allargant el carrer de l’Aurora perquè 
arribi a Fàtima, completant així un dels 
grans eixos de comunicació per fer a 

peu, perquè les ciutats han de ser per 
a les persones”.

Fa anys que escolto Aymamí
Antoni Fogué va explicar que fa anys 
que des del seu càrrec a la Diputació 
-abans de ser president va ser diputat 
diversos mandats- “escolto a Jordi Ay-
mamí que demana ajut per fer coses a 
Igualada. L’ascensor entre els parcs de 
Valldaura i Vallbona. Em va costar d’en-
tendre què hi feia un ascensor entre dos 
parcs i ara es veu molt clar que serveix 
per a unir dos barris d’Igualada”.
He fet cas a Aymamí perquè té una idea 
molt clara de com ha de ser la Igualada 
del futur i la sap explicar”.
Fogué va destacar la necessitat de 
fer des dels ajuntaments “polítiques i 
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Hostalets de Pierola
Tota la programació de la 
Festa Major

Jorba
Festa Major i alberg del Camí de 
Sant Jaume

Igualada
Crèdit de 6,2 milions d'euros 
per fer 71 habitatges tutelats
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Aymamí i Antoni Fogué varen tallar la cinta inaugural del nou Pont de la riera de l’Espelt

IGUALADA / LA VEU
Grup Carles va celebrar dimarts 20 de ju-
liol una conferència col·loqui, a la sala d’ 
actes de la Biblioteca Central d’Igualada, 
dedicada a  explicar les novetats sobre les 
mesures urgents per a la reforma del mer-
cat de Treball establertes al Reial Decret-
Llei 10/2010 de 16 de juny. L’ acte obert 
a les empreses i al públic en general va 
córrer a càrrec de l’ advocat i Director de l’ 
Àrea Laboral de Grup Carles, Lluís Palomas 
i del Magistrat Jutge del Jutjat Social nº 33 
de Barcelona, Joan Agustí  i Maragall. La 
primera part va estar dedicada a fer una 
exposició sobre les mesures aprovades 
o punts claus de la reforma i una segona 

part dedicada a realitzar una interpretació 
pràctica de la normativa aprovada. Final-
ment es va obrir un torn de preguntes que 
va servir per aclarir els dubtes que genera 
la nova legislació. Es va fer esment a l’am-
pliació dels col·lectius en el contracte de 
foment a l’ocupació, les restriccions en la 
concessió de bonificacions a la contra-
ctació i la seva dificultat de seguiment, 
així com el debat sobre les modificacions 
introduïdes en els acomiadaments objec-
tius i el cost de les indemnitzacions amb 
participació del FOGASA, que, van ser els 
temes que van generar més expectació 
entre els assistents. 

Dimecres es va signar el Pla Estratègic 
de Turisme de l’Anoia 
BARCELONA / LA VEU

Dimecres, el president de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, Miquel Valls, el di-
putat de Turisme de la Diputació, Carles 
Ruiz Novella i el diputat de Desenvolu-
pament Econòmic i president del Con-
sell Econòmic i Social de la Comarca de 
l’Anoia (CESCA), Teo Romero, han signat 
el conveni pel Pla Estratègic de Turisme 
de l’Anoia al recinte de la Maternitat de 
Barcelona. El Pla Estratègic de Turisme 
marcarà les línies i les actuacions neces-
sàries en relació al desenvolupament tu-
rístic de la comarca de l’Anoia. L’objectiu 
n’és posar en valor el seu contingut.

El Pla es realitzarà tenint en compte el po-
tencial que ofereix el territori, així com els 
productes turístics existents o en desen-
volupament, tot analitzant les necessitats 
de gestió i les millors condicions de via-
bilitat. L’anàlisi interna d’infraestructures, 

equipaments i recursos, així com l’anàlisi 
externa de la demanda, l’estructura, les 
competències i els condicionaments de 
l’entorn permetran obtenir un diagnòstic 
objectiu de la situació actual i una pre-
visió de les possibilitats futures. Com a 
resultat, es definirà l’estratègia i els eixos 
d’actuació per a la seva aplicació.
La Delegació de Turisme i la Cambra de 
Comerç de Barcelona treballaran en col-
laboració amb el CESCA que, mitjançant 
el Consell Comarcal de l’Anoia, facilitarà 
la infraestructura necessària per al desen-
volupament del Pla Estratègic.

El decret de reforma del mercat de 
treball a debat amb Grup Carles 



LA LLACUNA /JAUME SINGLA

Avui divendres, a partir de les 9 del ves-
pre, la Llacuna celebra la Festa del For-
mico -en la 14a. edició- que consisteix 
en un sopar de veïns de la plaça -obert 
a tots els llacunencs-, en el transcurs 
del qual es lliura el Premi Formico a la 
persona o entitat més destacada, on hi 
presentarà el seu nou espectacle l’Ar-
nau Vilardebó i s’acabarà la festa amb 
ball amb el grup llacunenc Nit i Dia.
La festa també servirà per inaugurar 
oficialment la remodelació de la plaça 
del Formico.
Aquesta és una festa que ultrapassa els 
límits de la mateixa plaça per esdevenir 
un esdeveniment ciutadà de la Llacuna 
ja que, d’alguna manera, marca l’inici 
de la temporada d’estiu, abans de la 
Festa Major que es celebra el cap de 

setmana següent.
La Festa del Formico és organitzada 
pels veïns d’aquesta popular plaça lla-
cunenca que cada any intenten millo-
rar l’edició precedent.

Èxit contundent de la concentració de 
“tuning” de la Torre de Claramunt

Avui Festa del Formico amb 
l’Arnau Vilardebó

El tuning és una activitat que té molt seguiment entre els joves

Arnau Vilardebó

LA TORRE DE CLARAMUNT / J.SINGLA

Més de seixanta cotxes “tunejats” varen 
participar a la concentració tuning de 
diumenge a la Torre de Claramunt. El re-
cinte de Torresport es va omplir de vehi-
cles que són l’orgull dels seus propietaris 
qui, a base de personalitzar-los, els van 
convertint en vehicles únics al món.
Qualsevol vehicle és susceptible de ser 
“tunejat” però els resultats més espec-
taculars es donen en els petits turismes 
que equipen equips de música que es di-
ria que tenen més potència que el mateix 
motor del cotxe.

Un “Ferrari” per a tothom
Entre els vehicles “tunejats” hi havia un 
Ferrari F-355 de color blanc. En realitat 
es tracta d’un Toyota “tunejat” de Ferrari. 
Sembla una magnífica forma de tenir el 
cotxe dels teus somnis.
L’excel·lent organització de la concentra-
ció va permetre encabir -i mira que era 
difícil- tots els cotxes previstos en l’espai 
disponible. Les activitats complementà-
ries de la concentració, més la invitació 
de l’ajuntament a disposar de la piscina 
municipal a tots els “tuneros” va acabar 
d’arrodonir una trobada que, ja en la seva 
primera edició, marca la pauta de la seva 
consolidació i no hi ha dubte que tindrà 
continuïtat.

Un ensurt
La jornada de la concentració de tuning 

va tenir un únic incident que es va que-
dar en un  ensurt. Un home d’edat, que 
des de fa un any i mig viu a la Torre amb al 
seva esposa, va patir una sobtada indis-
posició que va fer témer per la seva vida. 
Una unitat del SEM -Servei d’Emergènci-
es Mèdiques- es va traslladar a Torresport 
on l’home estava sent atès d’urgència. 
Gairebé al mateix temps un helicòpter 
del RACC aterrava a les instal·lacions de la 
piscina amb un equip mèdic i amb la pos-
sibilitat de traslladar al pacient a l’hospital 
en el mateix helicòpter, si fos necessari.
Finalment l’home va ser evacuat en el ve-
hicle terrestre cap a l’Hospital d’Igualada, 
doncs havia estat ben estabilitzat i la seva 
vida no corria perill. L’helicòpter va tornar 
a la seva base.
Cal destacar l’excel·lent organització i la 

ràpida resposta dels equips d’emergèn-
cies mèdiques i dels Mossos d’Esquadra, 
perquè amb la concentració de vehicles 
que es donava diumenge a la Torre, molt 
fàcilment es podia demorar l’arribada de 
l’atenció mèdica.
L’home va tenir al seu costat, en tot mo-
ment, la seva esposa i els fills ja que es-
taven junts a la concentració, gaudint de 
la festa.

Un nou MercAnoia
Diumenge la Torre de Claramunt també 
celebrava el MercAnoia, en una jornada 
molt estiuenca on s’hi mostraven els pro-
ductes i les activitats artesanals de la co-
marcal.  En aquesta edició el MercAnoia 
ha compaginat la mostra i venda de pro-
ductes amb l’exposició “Anoia, comarca 
de sentits” on s’hi ensenyen les particula-
ritats i activitats dels municipis anoiencs.
La inauguració oficial va anar a càrrec del 
alcalde de la Torre, Jaume Riba, acompa-
nyat pel president de la Federació de Co-
merç i Serveis,  Emili Castells i del regidor 
de festes Manel Joan. L’alcalde ha expres-
sat la importància que tenen aquestes 
activitats com el MercAnoia on s’hi gene-
ra activitat econòmica i es palpa il·lusió, 
elements força importants en aquests 
moments d’especial dificultat. 
El president de la FACS Sr. Castells va 
ressaltar les singularitats del MercAnoia: 
“és una aposta per augmentar l’activitat 
econòmica per crear llocs de treball en el 
territori”. Un helicòpter del RCC va acudir per una alarma

COPONS / LA VEU

La companyia Tot Circ de Copons celebra 
el desè aniversari amb tres dies de festa 
en què ofereix gratuïtament tallers de 
circ, jocs i animació, a més d’un sopar se-
guit d’actuacions de diverses companyies 
amigues. La festa va arrencar fa dues set-
manes i es repetirà dissabte vinent 24 de 
juliol.
Amb aquesta proposta, Tot Circ vol agrair 
la feina feta a les persones que han tre-
ballat amb la companyia durant aquesta 
primera dècada i, alhora, compartir amb 
altres grups (que hi participen desinteres-
sadament) i el públic l’alegria de celebrar 

l’assenyalada efemèride.
El primer dia de celebració va reunir al 
voltant d’un centenar de persones, que 
van gaudir del pallasso Rodetes i el seu 
espectacle Pista que vinc!, l’animació de 
Gralla Manufactures Teatrals i els números 
de l’Albert Vinyes de Clowfish. “Estem molt 
contents de la primera sessió, va ser molt 
entranyable, entre amics. Van venir força 
nens i vam convidar a cava a tot el poble 
de Copons”, explica una de les responsa-
bles de Tot Circ, Elisabet Tomàs, que afe-
geix il·lusionada: “Ja estem esperant que 
sigui dissabte que ve!”.
Per sopar cal fer una reserva prèvia, però 

el conjunt d’actuacions són gratuïtes; tant 
les d’abans (a partir de 2/4 de 8 de la tar-
da), com les de després de l’àpat (a partir 
de 2/4 d’11 de la nit). Per reservar el sopar 
es pot trucar als telèfons 93 809 00 81 / 
686 83 72 25 o bé escriure un correu elec-
trònic a info@totcirc.com.
Una dècada de Circ a les feixes
Els fundadors de Tot Circ, Elisabet Tomàs i 
Miquel Montiel, van inaugurar el Circ a les 
feixes –un petit circ en plena natura– el 18 
de juny del 2000 amb molta il·lusió i em-
penta i, des d’aleshores, han fet moltes mi-
llores en les instal·lacions i, s’ha incorporat 
un remolc anomenat “La Vagoneta”.

Tot Circ celebra els seus primers deu anys

MEDIONA /LA VEU

El primer incendi de l’estiu s’ha produït 
a Mediona, a cavall entre el Penedès i 
l’Anoia. Ha estat un dels típics accidents 
de camp per una espurna de la màqui-
na de collir... Va començar a cremar el 
camp, seguidament les vores però, en 
poc menys de set minuts ja hi havia 
els de l’ADF de Mediona, el vigilant de 
la Diputació de Barcelona, els agents 
rurals, 6 dotacions de bombers i la bri-
gada municipal a peu del foc lluitant 
per sufocar-lo abans no s’escampés. El 
suport de l’helicòpter amb les seves set 
o vuit escampades d’aigua ha estat tan 
espectacular com efectiu per deixar la 
zona més que remullada.
Per a l’alcalde de Mediona, Servand 
Casas “realment ha estat molt efecti-
va la intervenció de tota la gent, ben 
coordinats i amb material funcionant, 
compartint mànegues i situant-se en 
tot el front de l’incendi impedint la seva 
propagació malgrat la humitat relativa 
estava poc per sobre del 40%”
El dispositiu desplegat el completaven 
dues dotacions dels Mossos d’Esqua-
dra que donaven molta tranquil·litat al 
trànsit doncs estava a peu de carretera i 

l’entrada al camp estava situada en ple 
revolt.
El mateix alcalde, Servand Casas apor-
ta una informació important: “hem de 
lamentar un ferit per cremades als ge-
nolls, el conductor de la màquina de ba-
tre, que, en el seu afany per col·laborar 
en apagar el foc ha resultat ferit. Actu-
alment és  atès a l‘Hospital de La Vall 
Hebron i encara no tenim diagnòstic 
definitiu. Gràcies a tothom per la seva 
impressionant resposta (he comptat 
uns 9 membres de l’ADF de Mediona) 
i esperem sigui l’incident més greu que 
tinguem en tot l’any. Des d’aquí una 
abraçada de solidaritat amb el ferit i la 
seva família!” concloïa Servand Casas 
en una comunicació el mateix dilluns 
després de l’incendi.

El ferit ja es a casa
Sortosament el ferit ha evolucionat 
molt bé de les seves lesions i dimarts se 
li donava l’alta hospitalària traslladant-
se al seu domicili a Mediona, on restarà 
de baixa durant almenys 8 dies.
Des de l’aeròdrom Igualada-Òdena es 
fa una tasca de prevenció i extinció 
d’incendis important.

Un ferit lleu en el primer 
incendi de l’estiu

Un dels helicòpters amb base a Igualada, sufocant les flames dilluns a Mediona. Foto: S.Casas
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ÒDENA / LA VEU

De l’1 al 4 de juliol es va celebrar el II Curs 
d’Orquestra de Guitarres i Masterclasses 
al Centre de l’Espelt. Aquestes activitats 
i els concerts que van realitzar els matei-
xos alumnes van anar a càrrec del profes-
sor i director David Murgadas.
El primer dia de juliol a les 9 del vespre es 
va celebrar el concert a la Capella de l’Asil 
del Sant Crist d’Igualada. El dia 3 al Centre 
de l’Espelt i el 4 de juliol al Teatre Centre 
Unió Agrícola d’Òdena.
Un dels alumnes, en  Pere Jorba Jorba, 
que també és membre de l’entitat encar-
regada de l’organització del curs, l’Associ-
ació Cultural Centre de l’Espelt, ha fet una 
valoració molt positiva d’aquesta activitat 
i ha recordat que els 4 dies van ser molt 
intensius i van poder tocar peces que fins 
arribar a aquest curs no coneixien.
Una de les feines del director era conju-
gar els 12 guitarristes de diferents edats 

L’ICF concedeix un crèdit de 6,2 milions d’euros al Consorci 
Sociosanitari d’Igualada per construir 71 pisos tutelats 

Gran èxit del II Curs d’orquestra 
de guitarres de l’Espelt

Imatge virtual el futur edifici d’habitatges amb serveis per a persones grans
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IGUALADA / LA VEU

El Consorci Sociosanitari d’Igualada ha 
aconseguit un crèdit de 6.200.000 euros 
de l’Institut Català de Finances de la Ge-
neralitat per a construir el complex Resi-
dencial Viu B II,  la promoció de 71 pisos 
de lloguer amb serveis per a la gent gran 
que el CSSI està edificant a l’avinguda 
Gaudí d’Igualada.
Aquesta és la segona promoció d’habi-
tatges tutelats que impulsa el Consorci a 
la capital de l’Anoia després de l’èxit de 
la primera experiència, Residencial Viu 
B, que va comptar també amb el finan-
çament d’aquesta institució de crèdit 
públic. 

Donar resposta a una demanda 
creixent
Residencial Viu B va obrir portes el juliol 
de 2008 i des d’aleshores els 66 pisos tu-
telats de l’edifici han registrat una ocu-
pació del 100%. El nou complex Resi-
dencial Viu B II  permetrà donar resposta 
a les sol·licituds que des d’aleshores ha 
rebut el Consorci i satisfer una demanda 

creixent: la de la gent gran que vol restar 
a casa i mantenir l’autonomia el màxim 
temps possible, a la vegada que es be-
neficia de la tutela de professionals soci-
osanitaris i de diversos serveis comuns. 
Residencial Viu B II serà un edifici de set 
plantes i 7.500 metres quadrats, ubicat 
en uns terrenys cedits per l’Ajuntament 
d’Igualada. Disposarà de 71 habitatges 

de 50 metres quadrats cadascun, mo-
blats, equipats i totalment adaptats. 
Els llogaters i llogateres també tindran 
30 places d’aparcament i 44 trasters.
A la part baixa de l’edifici, el nou complex 
residencial disposarà de serveis comuns 
com ara un punt d’atenció les 24 hores 
del dia, sistema d’avisos d’emergència 
centralitzat, punt d’infermeria, bugade-

La família de Francina Castelltort se sent 
“frustada, indignada i impotent” 

Sebastià Murcia i els seus fills Guifré, Llull i Berenguer

IGUALADA / JAUME SINGLA

Les resolucions del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i del Tribunal Su-
premo de confirmar l’absolució d’Ivan 
Mantas ha caigut comun gerro d’aigua 
freda damunt de la família de Francina 
Castelltort, l’exregidora de l’ajuntament 
d’Igualada assassinada la tarda del 31 
d’octubre del 2006.
Recordem que l’exregidora fou assassi-
nada quan va entrar a la casa de la seva 
propietat, al carrer d’Òdena, on s’havi-
en fet unes obres.
A resultes de les investigacions un únic 
acusat, Ivan Mantas, va comparèixer 
dos anys mes tard -l’octubre del 2008- 
en un judici amb jurat a l’audiència de 
Barcelona. Després del judici Ivan Man-
tas fou absolt per falta de proves i els 
posteriors recursos de la família Murcia 
Castelltort han topat amb la confirma-
ció del veredicte de Barcelona.
Això ha provocat el lògic desencís de la 
família Murcia Castelltort que veu com, 
quatre anys després, l’assassí de la seva 
mare continua en llibertat. En unes ex-
tenses declaracions -que publicarem la 
setmana vinent- Sebastià Murcia i els 
seus fills Berenguer, Guifré i Llull ma-
nifesten sentir-se “decebuts, indignats, 
frustrats i impotents”.

Descontents amb els jurats populars
Consideren que mentre el cas va ser 
portat pels professionals: Mossos d’Es-
quadra, fiscals i jutges “Ivan Mantas va 
seguir a la presó pels indicis de culpa-
bilitat, malgrat les peticions de llibertat 

que feia el seu defensor, però quan el 
cas va passar a mans d’un jurat popular, 
totes les proves són rebutjades i es de-
cideix que Ivan Mantas no és culpable 
per falta de proves”.
La família de Francina Castelltort consi-
dera que cal replantejar-se el tema dels 
jurats populars perquè una instrucció 
de 1.800 folis “es queda reduïda a cinc 
dies de judici on no es tenen en comp-
te informes policials i proves a banda 
de tots els indicis que marquen en una 
sola direcció”.

Ningú no ens tornarà la mare
Tot el procés del judici va ser molt dur 
tant per al marit, Sebastià Murcia, com 
per als fills de l’exregidora que veien 
com alguns testimonis que eren molt 
clars i contundents en les seves declara-
cions policials i judicials, en el moment 

del judici es mostraven menys segurs. 
Per una banda havien passat dos anys 
des de la mort de Francina Castelltort i 
per l’altra l’Audiència és un recinte que 
imposa molt.
“Hem patit tot un llarg procés i sabem 
que ningú no ens retornarà la mare, 
mente veiem amb impotència que 
l’assassí continua en llibertat. És una 
sensació molt dura” manifestava en l’es-
mentada conversa en Berenguer Mur-
cia Castelltort, fill gran de l’exregidora.
Legalment semblen tancats tots els ca-
mins per resoldre l’assassinat de Fran-
cina Castelltort i la família està només 
pendent d’una  darrera reunió amb els 
advocats per a veure què més es pot fer. 
La sensació però, com deia molt gràfica-
ment Sebastià Murcia, és d’impotència 
“no sabem què més podem fer. Per sort 
sentim l’escalf dels igualadins”. 

ria, gimnàs, sala de rehabilitació, zona 
de piscina d’hidromassatge, sala d’estar, 
cafeteria i restaurant i biblioteca. 
A més, llogaters i llogateres gaudiran 
de grans espais enjardinats, així com de 
diversos horts urbans terapèutics, una 
de les novetats respecte a la primera 
promoció.

Edifici modern i integrat
L’edifici destacarà per la seva modernitat 
i funcionalitat, així com per la integració 
en l’entorn. A més, estarà dotat de siste-
mes d’eficiència energètica. D’aquesta 
manera, tindrà plaques solars fotovol-
taiques a la coberta i a la façana per a 
generar electricitat i també d’equips de 
microgeneració, que produeixen electri-
citat per a escalfar l’aigua sanitària mit-
jançant la combustió de gas.  
Les obres d’aquesta segona promoció, a 
càrrec de Vías y Construcciones SA, van 
començar al juny i la previsió és que els 
usuaris i usuàries puguin entrar-hi a 
viure l’octubre del 2011. 

( de 9 fins a 59 anys) i nivells. Molts d’ells 
estan acostumats a tocar sols. 
En el primer dels concerts es va poder 
mostrar el treball realitzat fins el mo-
ment. En el concert celebrat al Centre de 
l’Espelt,  des de l’Associació del Centre es 
va oferir sopar als músics després d’haver 
actuat. Seguidament el grup ECOFUSIÓ 
va oferir la seva música mediterrània. 
Aquest grup el formen un guitarrista, un 
contrabaixista, una flauta travessera i per-
cussió i un instrument anomenat “cora” 
de la mà d’un músic d’origen senegalès.
Referent al concert celebrat al Teatre Cen-
tre Unió Agrícola començà amb un duet 
de guitarres format per l’Adam Ruedas i 
el professor Josep M. Mangado al qual 
s’hi va afegir en la darrera peça el guitar-
rista Cecili Ruedas.
Durant el mateix diumenge 4 de juliol es 
van preparar peces noves que es van in-
terpretar en el concert.

ANOIA / LA VEU

El 3r Premi Fundació Caixa Manlleu d’Inicia-
tives de Custòdia del Territori, convocat per 
l’Obra Social d’Unnim i la Xarxa de Custòdia 
del Territori, ha recaigut, en la seva catego-
ria màxima, dotada amb 4.000 euros, en 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos 
Bages-Anoia pel seu Pla de gestió rama-
dera integrada en la gestió forestal i en la 
prevenció d’incendis forestals per:
· l’enfocament de la custòdia com a estratè-
gia complementària a l’ordenació del terri-
tori, el manteniment del paisatge forestal i 

la prevenció d’incendis;
· la complexitat que ha requerit la iniciativa 
de custòdia, que comprèn 18 acords de 
custòdia signats amb propietats forestals 
i 7 acords de custòdia amb ramaders, su-
mant una superfície de 3.160 ha;
· la compatibilitat entre la integració de la 
ramaderia extensiva amb la gestió forestal 
i amb la preservació i millora dels hàbitats 
d’espècies singulars;
· la implicació de ramaders en la proposta;
· el potencial a llarg termini que té la iniciati-
va amb la consecució d’aquest acord. 

Unnim premia l’associació de 
propietaris forestals Bages-Anoia

MONTBUI / LA VEU

El Secretari General d’Universitats del Go-
vern Espanyol, senyor Màrius Rubiralta, 
màxima autoritat en universitats d’Espa-
nya visitarà avui l’ajuntament de Montbui 
on a més de signar en el llibre d’honor es 
reunirà amb les autoritats del municipi, 
i realitzarà una trobada amb els mitjans 
d’informació locals i comarcals.
La visita del secretari general d’Universi-
tats obeeix al projecte de l’ajuntament de 
Montbui de crear un centre de la solidari-
tat mundial al municipi. 

Avui, el secretari general 
d’Universitats d’Espanya 
visita Montbui

ANOIA / LA VEU

La Fundació Althaia ha creat, juntament 
amb 12 farmàcies del Bages, el Berguedà 
i l’Anoia, una xarxa d’assistència per aten-
dre a aquelles persones que volen deixar 
el tabac. A l’Anoia ja s’hi han adherit dues 
farmàcies d’Igualada, Torelló i Verdés i Ca-
sas; i una de Vilanova del Camí, Massana. 
Totes tres ofereixen assessorament gra-
tuït per tractar el tabaquisme. 

Tres farmàcies de l’Anoia 
participen d’un projecte 
anti tabac
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Des d’ahir, Igualada torna a 
comptar amb el Do’s, el bar del 
carrer doctor Fleming d’Igualada, 
darrera la Sagrada Família. Do’s 
reobre les seves portes amb una 
nova direcció i amb una important 
reorientació. Gestionat pel Toni 
Moreno, un barman professional 
que després d’una temporada a 
Londres i a la coneguda i presti-
giosa cocteleria Boadas de Bar-
celona, ha abastit Igualada d’un 
espai on disfrutar dels millors 
còctels.
   
Com va començar la teva passió 
pels còctels?
Després de regentar el bar Pastís 
una temporada vaig entrar a tre-
ballar al bar Zen. Allà és on es 
va despertar en mi l’interès per la 
cocteleria. Després, les circums-
tàncies em van donar l’oportunitat 
d’anar un any a Londres a tre-
ballar a locals del Soho i Covent 
Garden. Una experiència molt 
estimulant.

Què et va portar a marxar a 
Londres?
Hi ha un moment a la vida que 
necessites explorar horitzons 
nous. Volia aprendre les tècniques 
de la cocteleria internacional, 
aprendre anglès i anar més enllà. 
A Igualada m’era difícil trobar tot 
això. I vaig marxar.

Després de Londres arriba 
Boadas, oi?
Doncs sí, quan em van dir que 
començaria a treballar allà no 
m’ho podia creure. Boadas, obert 
l’any 1933 pel cubà d’origen 
català Miquel Boadas Parera, és 
el cocktail bar més antic de Bar-
celona. És un local molt petit, 
però amb una gran història que 
es pot palpar en les parets, un 
triangle amb caliu. Allà, tant Váz-
quez Montalbán com el seu per-
sonatge literari, Pepe Carvalho, 
prenien els seus Dry Martini, 
sempre de Bombay. Altres perso-
natges de la vida barcelonina que 
eren assidus de Boadas van ser: 
Joan Miró,  Antonio Machín, Juan 
Marsé, Eduardo Mendoza, A. 
Pérez-Reverte, J. M. Loperena, 
per posar alguns exemples.
Estar al costat de Maria Dolors 
Boadas ha estat un privilegi i la 
millor escola que he pogut tenir. 

Què has après a la cocteleria 
Boadas?      
 Moltes coses. Per exemple una 
tècnica única al món que es fa 
servir a Boadas que consisteix 
en barrejar el còctel fent passar 

« Digue’m quin 
còctel prens i et diré 
qui ets »   

c. Doctor Fleming, 12 • Igualada
Tel. 93 805 35 67

doscocktailbar@gmail.com 

el líquid d’un got mesclador a un 
altre, similar a l’escanciat de la 
sidra. A més, a Boadas no hi ha 
carta de còctels, cosa que obliga 
al barman, fent les preguntes idò-
nies, a esforçar-se per trobar la 
beguda que vol el client quan no 
sap què prendre. “Digue’m quin 
còctel prens i et diré qui ets”, així 
ho podríem definir. 

Com va sorgir la idea d’obrir el 
teu bar?
Portava molt de temps buscant 
l’espai idoni per fer el que jo volia, 
i finalment va arribar l’oportunitat 
de gestionar el Do’s. És el bar 
perfecte pel que vull fer, acostar 
a la gent el món de la cocteleria 
amb professionalitat i que deixi de 
veure’s com un producte exclusiu. 
Que la gent prengui la seva copa 
preferida en un entorn agradable 
i còmode. Des d’ un cafè fins el 
còctel més sofisticat, i si no trobes 
el teu còctel l’inventem per tu.

Do’s
 
obrirà cada dia
des de les 6 de la tarda 
fins 2/4 d’1 i
els caps de
setmana s’allargarà 
fins a les 3 de la mati-
nada. 

A més, estarà obert 
durant tot l’agost.
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Els Hostalets de Pierola ens convida a la seva Festa Major 
HOSTALETS DE PIEROLA / JAUME SINGLA

Ahir dijous els Hostalets de Pierola va 
començar la seva Festa Major amb el 
pregó, la cercavila, el sopar a la fresca 
i la Nit d’estrelles amb l’espectacle cò-
mic: Tal com sóc.
Però no cal preocupar-se pels actes que 
ja s’han fet, el programa -que podeu 
veure extractat en l’anunci d’aquesta 
mateixa plana- ens proposa encara 
molts actes interessants per compartir 
Festa Major.
Cada dia i cada nit hi trobem actes inte-
ressants i per a totes les edats i només 
a tall de recomanació podríem ressaltar 
el Correfoc i la Nit Jove d’avui diven-
dres, la fideuà i el ball de Festa Major de 
demà dissabte (amb cursa de cambrers 
i empalmada incloses) i les havaneres i 
el Piromusical de diumenge al vespre 
que posaran el punt i final a la Festa 
Major dels Hostalets.
Destacar que les Hostalets que va recu-
perar fa tres anys el castell de focs, l’ha 
conservat malgrat la crisi i per això és 
un dels escassos municipis que oferei-
xen al castell de focs com a fi de la seva 
festa.
La Comissió de Festes ha estat felicita-
da per l’ajuntament pel seu bon treball, 
així com els veïns que han omplert els 

Imatge virtual del projecte de l’Escola de Musica del Hostalets de Pierola

balcons dels Hostalets de senyeres i do-
massos en senyal de festa.

Inauguració de l’Escola de Música
Els Hostalets intenta en cada Festa Ma-
jor fer alguna inauguració que vagi més 
enllà del calendari festiu. 
Aquest any tindrà lloc la inauguració 
de la nova escola de música amb l’as-

sistència del Conseller de Governació 
de la Generalitat de Catalunya Jordi Au-
sàs. L’acte es farà diumenge 25 de juliol 
a les 12 del migdia i començarà amb 
una cercavila des de la plaça de Can 
Figueres fins a l’edifici Maristany, situat 
al carrer Anselm Clavé que ha estat re-
modelat per a ser la seu de l’Escola de 
Música dels Hostalets de Pierola.

Durant l’acte inaugural i després de la 
benvinguda i salutació per part de la 
Directora del Centre, Montse Pons, i de 
l’arquitecte municipal responsable del 
projecte, els alumnes de l’Aula de Mú-
sica interpretaran un fragment d’una 
obra musical.
Després es descobrirà la placa comme-
morativa de l’acte. Acte seguit, es farà 

una visita restringida a les instal·lacions 
i professors i alumnes faran una inter-
pretació conjunta. Per finalitzar l’acte, 
se servirà una copa de cava i un petit 
refrigeri.
El centre educatiu, dividit en tres plan-
tes, compta amb aules per al desen-
volupament del llenguatge musical, 
dependències per a l’aprenentatge 
instrumental (aules de violoncel, violí, 
flauta, guitarra, saxo...), sala d’actes, 
sala de professors, despatx de direcció 
i serveis. 
La inauguració de Cal Maristany com 
a centre d’estudis musicals forma part 
del projecte de remodelació i adequa-
ció endegat al municipi per recuperar 
les finques històriques modernistes 
presents al centre del casc urbà i que 
integraran, abans que acabi l’any, una 
gran zona de vianants destinada a usos 
socials.
En el mateix projecte s’hi inclouen la 
remodelació de la Torre del Sr. Enric –ja 
en funcionament com a espai poliva-
lent-, l’adequació de les antigues esco-
les municipals i la conversió del Bosc de 
Cal Ponsa en zona verda per a l’esbarjo, 
el passeig i la pràctica esportiva (amb 
pista de minibàsquet).
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Jordi Calpe: “La meva prioritat és els Hostalets de Pierola”

HOSTALETS DE PIEROLA / J. SINGLA

Jordi Calpe és l’actual alcalde dels Hosta-
lets de Pierola, una població que aquest 
cap de setmana està de Festa Major.
La darrera del present mandat però que, 
a diferència del que ha passat en altres 
municipis, no s’ha apuntat al programa 
low cost. Tot i això, entre l’ajuntament 
que ha afinat els números i les actuaci-
ons que han moderat els seus caixets, els 
Hostalets ofereix a l’Anoia una magnífica 
Festa Major.
En parlem directament amb l’alcalde 
Jordi Calpe, just després de saber que 
ocuparà el lloc 14 de la llista d’ERC al Par-
lament de Catalunya.

Com encara la darrera Festa Major del 
present mandat?
Tinc ganes que aflori l’optimisme i les 
ganes de participació de la gent. Bàsica-
ment perquè és una bona oportunitat 
de deixar els maldecaps i les situacions 
personals -algunes greus- derivades de la 
situació econòmica que estem patint.
La Festa Major és un bon moment per 
deixar els maldecaps a casa i sortir al car-
rer.
Heu hagut de reduir el pressupost?
Nosaltres funcionem d’una forma força 
atípica. Dotem de recursos a una comis-
sió de festes, que són els que programen 
els actes festius durant tot l’any. Em cons-
ta que la comissió han estat molt curosos 
reduint les despeses al mímin i també els 
artistes, orquestres i convidats que vénen 
també han reduït els seus preus.
Tot plegat fa que, amb un pressupost una 
mica més reduït, haguem pogut mante-
nir la línia de qualitat dels darrers anys. 
Entenem que mantenir un bon nivell 
de Festa Major és molt important per al 
gaudi de la gent i per a l’autoestima del 
conjunt del municipi.
Hostalets té dos equipaments -aboca-
dor i ecoparc- que són generadors de 
molts ingressos. La crisi us ha afectat 
tant com als altres ajuntaments?
Per un cantó l’Ecoparc no ha començat 
l’activitat i per tant no ens genera in-
gressos importants. Per l’altre, l’abocador 
d’urbans i assimilables ha notat la crisi. 
Pel que fa a residus industrials s’han notat 
un descens de la meitat dels abocaments 
i per tant una disminució dels ingressos 
derivats de la repercussió.
No estic gens d’acord amb la idea que els 
Hostalets, pel fet de tenir un abocador, és 
un poble ric. És evident que tenim uns 
ingressos que no tenen altres pobles. 

Jordi Calpe, alcalde dels Hostalets de Pierola

Però també és evident que la continuï-
tat d’aquests ingressos al llarg dels anys 
ha generat unes despeses generals que 
tampoc tenen altres pobles.
La despesa ordinària d’aquest ajunta-
ment se sustenta en un cinquanta per 
cent dels ingressos de l’abocador, és a dir 
que si tanquéssim l’abocador no podrí-
em mantenir la despesa actual. 
Dit d’una altra manera, els ajuntaments 
que es basaven en els ingressos de les 
llicències d’obres, ara estan en fallida. Si 
ens tanqués l’abocador ens generaria 
una situació insostenible. L’abocador ens 
dóna més flexibilitat, més marge de ma-
niobra econòmica, però no estem salvats 
de caure en crisi.
Sou veïns amb Piera i Masquefa. En un 
hi té alcalde -Jordi Madrid- del mateix 
color polític i en l’altre hi té un alcalde 
-Xavier Boquete- que és d’Unió. L’abo-
cador és vist per un o per l’altre de ma-
nera diferent?
Puc dir clarament que durant tot el man-
dat hem mantingut molt bona relació 
amb els veïns, entenent que cada alcalde 
ha de defensar els interessos del seu mu-
nicipi, per damunt inclús dels interessos 

del seu partit respectiu. 
Amb en Jordi Madrid no hem coincidit 
amb el cent per cent de les coses, però 
això és perfectament lògic perquè no 
tenim els mateixos interessos. Tampoc 
vàrem tenir una relació difícil amb la seva 
antecessora, la Fina Altarriba, que és so-
cialista.
He de qualificar la relació amb els veïns 
de molt bona i si estic orgullós d’alguna 
cosa és que he reconstruït la bona relació 
amb els veïns que quan vaig arribar a l’al-
caldia era molt dolenta.
Pel que sabem, compartiu amb Piera 
una de les línies d’autobús urbà.
Tenim de sempre una línia pròpia que ens 
porta a l’estació dels Ferrocarrils de Piera. 
I des de l’any passat hem fet un conveni 
per compartir una part de línies amb Pi-
era per facilitar l’arribada a l’ambulatori o 
a la piscina i si hi ha passatgers també els 
podem transportar.
Quan serà una realitat la casa del Pau?
De fet ja ho és. Hem aconseguit dels fons 
europeus 650.000 euros i gràcies al grup 
parlamentari d’ERC a Las Cortes un ajut 
complementari de 250.000 euros més 
i gràcies també al compromís del de-

partament de Cultura de la Generalitat 
d’ajut econòmic, podem dir que tenim el 
projecte fet, el pressupost aprovat, l’obra 
licitada i adjudicada i des de fa tres set-
manes ha començat la primera fase de la 
construcció del Centre Paleontològic.
Confio que els primers mesos de l’any vi-
nent estarà acabada l’obra amb la restau-
ració de la Masia de Can Roviralta. Hem 
estat ambiciosos i no ens hem limitat a fer 
la part museística i de centre d’interpreta-
ció d’en Pau, sinó que engloba un alberg 
rural sense treure espai a la museització 
però entenem que l’alberg rural ens 
donarà un plus de visitants que puguin 
venir en grups familiars o en equips de 
científics. En estar situats just al damunt 
de la part museística, es fa més operatiu 
el contacte.
Primer recuperarem l’edifici amb l’espai 
per al museu i per a l’alberg i després ini-
ciarem la segona fase que seria l’organit-
zació del centre d’interpretació.
Dependrem bastant de l’evolució eco-
nòmica però si tot anés rodat penso que 
entre finals de l’any vinent i principis del 
2012 tot hauria d’estar acabat.
Teniu notícia que hagin aparegut al-
tres parents importants d’en Pau?
Sí, puc confirmar que hi ha diverses tro-
balles importants. La confirmada i dona-
da a conèixer és la d’en Lluch, que seria el 
segon component de la família i n’hi ha 
d’altres que no tenen el ressò d’en Pau 
que va ser el primer.
El que ens han dit és que la importància 
dels dos següents que aniran sortint a 
la llum, és científicament més gran, tot 
i que després de la troballa d’en Pau to-
tes les altres troballes poden quedar en 
segon pla, malgrat que puguin ser més 
importants.
Que ERC l’hagi posat en un lloc desta-
cat de la llista és un reconeixement a 
la seva tasca a l’alcaldia o és la mostra 
de la potència de la secció de l’Anoia 
d’ERC?
Crec que és un conjunt d’ambdues coses. 
És innegable que a nivell comarcal  i naci-
onal ERC ha fet una gran tasca. La Marina 

Llansana és un gran exponent d’aquesta 
tasca tant a nivell comarcal com nacional 
i ens ajudat a posar l’Anoia en un lloc des-
tacat.
En el moment que Marina Llansana ens 
manifesta la seva voluntat d’apartar-se 
momentàniament de la vida política a ni-
vell comarcal s’inicia la tria en un procés 
llarg i complicat que desemboca en un 
congrés comarcal on es dóna un ampli 
suport a la llista de possibles candidats 
anoiencs.
Penso que hi ha una bona tasca muni-
cipal als Hostalets de Pierola i un gran 
suport dels militants de l’Anoia. La con-
junció de tot plegat és el que em porta 
a la llista.
De ser elegit diputat combinaria les 
dues responsabilitats d’alcalde i mem-
bre del Parlament?
No seria el primer cas però actualment 
no és una preocupació. Estic combinant 
la meva feina particular amb el càrrec 
d’alcalde. En el futur haurem de veure 
què és més fàcil de combinar. El que es-
tic segur és que no és possible combinar 
tres coses. Alcaldia i escó no seria massa 
problema, però per a mi la responsabili-
tat important és l’alcaldia.
Estic en política per una preocupació 
municipal i em costaria molt elegir entre 
diputat i alcalde. La meva prioritat és el 
municipi.
Se suposa que té un bon equip.
No en tinc cap queixa dels membres del 
meu equip, sobretot i principalment dels 
meus companys d’ERC que són els més 
propers que tinc.
No tinc cap dubte que ni amb l’equip 
actual ni en el que m’acompanyarà a les 
properes eleccions municipals serà un 
exceŀlent equip amb ple suport entre 
nosaltres.  
Abans d’arribar a les eleccions al Parla-
ment ha de passar la Festa Major dels 
Hostalets. Quins serien els actes que 
més il·lusió li fan a vostè, que n’és un 
participant actiu?
Miro de participar en tots els actes. El juli-
ol és sempre un mes difícil per a qualsevol 
alcalde i als Hostalets encara més perquè 
hi ha festes a tots els barris. Destacaria la 
nit de diumenge amb les havaneres i el 
castell de focs i també la nit de divendres 
que s’ha reorientat cap a la música dels 
50, 60 i 70.
Sou dels pocs ajuntaments que feu un 
castell de focs.
El vàrem recuperar fa tres anys i l’hem 
volgut mantenir pel record d’aquelles 
mítiques setmanes de la joventut que 
sempre acabaven amb un castell de focs.
Procurem encabir-lo dins del programa i 
estem veient que el nostre és dels pocs 
piromusicals que es podran veure aquest 
estiu a l’Anoia. És una forma de reivindi-
car la vitalitat del nostre poble.

Els afeccionats als castells de foc ja ho 
sabeu: diumenge 25 esteu convidats als 
Hostalets de Pierola. 

Hostalets de Pierola és 
dels pocs municipis que 
manté un piromusical 
a la seva programació. 
Serà diumenge a la nit, 
després de les havaneres
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Farmàcia
E. Junyent Santamaria

C. Església, 53 · Els Hostalets de Pierola
Tel. 93 771 22 55

C. Major, 69 · 08781 
Els Hostalets de Pierola
(Barcelona)

Tel. 93 771 25 17
629 958 957

e-mail: hostavet@wanadoo.es

Dra. Núria Pujol Bonastre

NOU servei de 

perruqueria 

canina



Josep M. Palau: “La Generalitat ha invertit 633.000 
euros en la reforma de l’avinguda de Canaletes”

Josep M. Palau, alcalde de Jorba.
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JORBA / JORDI PUIGGRÒS

Aprofitant que és la setmana de la 
Festa Major de Jorba, hem parlat amb 
Josep Maria Palau, alcalde de Jorba. 
Amb ell hem fet repàs de les actuaci-
ons i projectes del govern municipal 
que encapçala.

Una de les actuacions més recents i 
més visibles és el nou carril bici i el 
nou aspecte de l’avinguda de Cana-
letes, l’avinguda central del poble. 
Com s’ha portat a terme aquesta im-
portant inversió ?
A finals del 2007, el Ministeri de Fo-
ment va acordar cedir a la Generalitat 
de Catalunya un conjunt de carreteres 
de l’Estat a Catalunya, aportant uns 
recursos econòmics per a la millora 
ambiental i paisatgística d’aquests es-
pais. El departament de Política Terri-
torial, amb aquests fons, va decidir fer 
una prova pilot de construir un carril 
bici entre Santa Maria del Camí i Jor-
ba. En total ha estat una inversió d’3,1 
milions d’euros, amb la qual disposem 
d’una nova via d’11,3 quilòmetres de 
comunicació, preparada per a bicicle-
tes i vianants, que recorre tot el nostre 
terme municipal, i amb el compromís 
de que quan es faci la Ronda Sud, s’es-
tudiarà de fer arribar aquest carril bici 
fins a Igualada. És important també el 
fet de que, amb aquesta actuació, la 
Generalitat de Catalunya ha assumit la 
responsabilitat del manteniment i les 
eventuals reparacions dels vials per 
on passa el carril bici i de tota l’antiga 
N-II no urbana. I finalment, a canvi de 
la cessió al municipi del tram entre la 
plaça 11 de setembre i el centre de dia, 
també s’ha aconseguit que la Genera-
litat de Catalunya hi hagi fet una inver-
sió de 633.000 per millorar i donar-li 
un aspecte de passeig urbà a l’avingu-
da principal del poble, l’avinguda de 
Canaletes.
I quines serien les altres actuacions 

més rellevants que he portat a ter-
me recentment ?
Tenim l’edifici per al nou centre de dia 
per a gent gran, on ja s’està fent la part 
dels acabats exteriors i també estem a 
punt d’iniciar el procés per adquirir el 
mobiliari i equipament que es necessi-
ta. Tot plegat ha significat una inversió 
de 562.000 euros, gairebé en la seva 
totalitat finançats amb subvencions 
de les diverses administracions impli-
cades. Estem treballant en la forma 
de gestionar-lo. A la tardor s’hauran 
de començar les obres d’urbanitzar el 
carrer de davant i de dotar a la zona 
del subministrament elèctric suficient 
(xarxa i nova estació transformadora), 
fet que suposarà una altra important 
inversió que pot superar els 500.000 
euros, però ja tenim les subvencions 
necessàries aprovades per tirar-ho 
endavant. Una altra actuació molt 
necessària i que ja està en obres és la 
construcció de tres noves aules per a 
l’Escola d’Educació Primària, a les anti-
gues cases dels mestres. Hem obtingut 
ajuts del departament d’Educació i del 
PUOSC, amb els quals cobrim el 95% 
dels 133.962 del pressupost d’aquesta 
actuació, i així no haurem tenir alum-
nes fent classe en cargoleres fins que 
el Departament d’Educació construei-
xi la nova escola del poble.
I a part d’aquests equipaments soci-
als i educatius, quin altre tipus d’ac-
tuacions heu prioritzat ?
És el que en diem arranjaments diver-
sos o petits arranjaments, però que 
són una constant en la nostra actua-
ció. S’intenta respondre així a les de-
mandes dels veïns o col·lectius, sobre 
aspectes a millorar determinats espais 
públics. En aquest apartat hi podem 
posar l’arranjament d’un carrer que 
s’estava deteriorant de forma impor-
tant (carrer del Roser), finançat amb 
els Fons de l’Estat, la inversió per part 
de Fecsa-Endesa de 90.000 euros en la 

Viure al Poble del departament de 
Governació i Administracions Públi-
ques. Què significarà per al munici-
pi aquest ajut ?
D’entrada és un ajut econòmicament 
molt rellevant, de 436.586 euros, amb 
el qual, es podran rehabilitar la meitat 
dels carrers del nucli històric de Jorba, 
soterrant les línies elèctriques i de te-
lefonia, refent el clavegueram i la xarxa 
d’aigua que estan molt deteriorats, do-
nant un tractament més adequat i més 
agradable al ferm dels carrers. També 
és un projecte de dinamització econò-
mica, sobretot per fer més atractiu el 
poble des d’un punt de vista turístic. 
Per això el projecte inclou l’adquisició 
del Castell de Jorba i restaurar i posar 
en valor cultural i turístic els principals 
elements de patrimoni històric del nu-

millora de la potència del subministra-
ment en tot el nucli de Jorba, el proper 
arranjament d’un tram del camí del Fi-
guerot amb una subvenció de 24.234 
euros de la Diputació de Barcelona, la 
inversió de 12.000 euros en millores al 
camp de futbol, els 6.300 en l’amplia-
ció de la llar d’infants,  l’arranjament 
de la plaça de Cal Jaumetó o les esca-
les del Centre Agrícola de Sant Genís.
A nivell de projectes d’activitat eco-
nòmica al municipi, ja teniu l’Àrea 
de Guissona amb l’empresa cons-
tructora sobre el terreny i també es-
teu apostant fort per nous projectes 
com el Parc d’Innovació d’Igualada-
Jorba ?
Sí, un cop la implantació de Guissona ja 
està en marxa, hem considerat neces-
sari donar un bon impuls a aquest pro-
jecte estratègic per a la comarca, com 
pot ser disposar d’un Parc d’Innovació 
comarcal. Tenim les deu principals 
institucions socioeconòmiques i de 
l’àmbit cientificotecnològic de la co-
marca implicades en un projecte que 
es complementa molt bé amb l’apos-
ta per l’Eix del Coneixement per part 
de l’ajuntament d’Igualada. La nostra 
responsabilitat, com a ajuntament de 
Jorba, és deixar ben preparat i a punt 
a aquest espai, a nivell de planificació 
urbanística, per a la instal·lació d’em-
preses en el futur, quan hi hagi un cicle 
d’inversió empresarial favorable. 
També heu estat un dels dos mu-
nicipis anoiencs seleccionats en la 
darrera convocatòria del programa 

cli de Jorba, amb nombroses actuaci-
ons ja realitzades que serviran com a 
cofinançament per al projecte.  
Heu assolit tots els objectius que us 
havíeu proposat o queden alguns 
projectes pendents ?
Està clar que no ho hem aconseguit 
tot. Algun projecte que se’ns havia de-
manat bastant, com ara la construcció 
de 24 habitatges de protecció oficial 
per facilitar l’accés a l’habitatge als jo-
ves del poble, de moment ha quedat 
aturat. En aquests moments l’Incasol, 
que és qui ha de construir els habi-
tatges i després vendre’ls o llogar, no 
disposa del finançament necessari per 
poder-ho portar a terme. En general, 
però, considerem que s’ha aconseguit 
fer realitat un nombre satisfactori de 
projectes i objectius.

“Amb les obres de 
tres aules més per a 
l’escola, evitarem haver 
d’utilitzar les cargoleres 
fins que el departament 
d’Educació construeixi 
la nova escola”

L’Ajuntament de Jorba 

us desitja

una bona Festa Major

del 17 al 26 de juliol de 2010



Anna Pérez: “Hi ha un bon nivell 
de Festa Major gràcies a la molta 
gent que hi col·labora”

La regidora de Jorba, Anna Pérez.

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
23 de juliol de 201016 WWW.VEUANOIA.CAT Festa Major de Jorba  

Com a regidora de Serveis a les Persones, 
l’Anna Pérez és la responsable de les ac-
tivitats festives al municipi de Jorba. La 
Festa Major és, potser, una de les activi-
tats que més feina li genera, però es nota 
que l’Anna hi posa esforç i il·lusió perquè 
surti bé.
Què consideres més important del 
vostre model de Festa Major ?
Sens dubte la implicació de la gent. Si 
ens fixem en el programa, hi ha moltes 
activitats que tenen un col·lectiu especí-
fic que les organitza. Això vol dir que se’n 
fa responsable i se’n preocupa de tot. Així 
per exemple, els Jorbencs Enbitllats or-
ganitzen el campionat de Bitlles, el Grup 
de Joves el 3x3 de bàsquet, el waterpolo 
i la gimcana, l’associació de Gent Gran el 
campionat de Truc, la mostra de produc-
tes artesans, la Unió Esportiva Jorba els 
partits de futbol, altres persones el con-
curs de truites, el bar de la piscina també 
organitza activitats, etc.
És a dir, entre tots es fa una bona festa 
sense un pressupost excessiu ?
Sí, aquesta és la clau. Amb un pressupost 
contingut per la falta d’ingressos, podem 
fer una bona festa perquè la gent hi posa 
implicació i hores de dedicació. Agraïm 
molt sincerament aquesta col·laboració.
A quins actes convidaries especial-

ment  a la gent de fora de Jorba ?
Bé, la nit jove, aquest any amb del grup 
La Banda del Drac. Crec que serà un dels 
actes que poden atraure a més gent. La 
nit jove sempre és una gran festa, espe-
cialment dirigida al jovent del poble i de 
la comarca, que en els darrers anys ha 
tingut un gran èxit de participació. Tam-
bé ve força gent al correfoc-cercavila, al 
ball de gala del dissabte i a la costellada 
de germanor del diumenge.
També programeu alguna exposició 
durant els dies de la Festa Major. La 
d’aquest any de que és tracta ?
Es tracta d’una exposició de pintures 
a l’oli, creades per l’Isabel Fargues, una 
pintora jorbenca que ha exposat a molts 
llocs de Catalunya i de l’Estat espanyol, 
però que fins ara no ho havia fet mai al 
seu propi poble. Es titula “Després de la 
llarga letargia” i és molt interessant d’anar 
a veure.
Coincidint amb la festa, també s’inau-
gurarà l’alberg del Camí de Sant Jau-
me a la rectoria de Jorba...
Sí, ha estat una iniciativa del Bisbat de Vic, 
que ha restaurat l’interior de la rectoria 
de Jorba com a alberg, i amb el qual es 
donarà un servei d’allotjament adequat a 
tots els caminants que passen per Jorba, 
tot fent el Camí de Sant Jaume.

DIVENDRES 23 de juliol
- A les 6 de la larda, a la piscina munici-
pal
PARTIT DE WATERPOLO 3X3
Inscripcions al Bar de la Piscina
1 euro per persona. Data límit d’inscrip-
cions: divendres 23 de juliol. Organitza: 
GRUP DEJOVES DE JORBA.
- A 2/4 de 10 del vespre
CORREFOC-CERCAVILA. A carrec del 
BALL DE DIABLE5 DE LA LLACUNA. Re-
corregut: plaça de l’Ajuntament, carrer 
Major, carrer del Call, plaça de la Font i 
carrer de les Eres (davant de I’esplanada 
de la farmàcia) on es finalitzara amb una 
encesa.
Per millorar la Festa, us demanem la vos-
tra col·laboració tenint en compte els 
següents consells:
- No deixeu els cotxes aparcats al lIarg 
del recorregut.
- Tanqueu i protegiu els vidres de portes 
i finestres que siguin a peu pla.
- No deixeu bombones de gas butà als 
balcons.
- No tireu aigua.
- No oblideu de venir amb roba vella i el 
corresponent barret per protegir-vos.
- Protegir també la 2a planta de les cases 
i protegir les ceràmiques amb cartró (nu-
meració de les cases...)
- A les 10 del vespre, al pati de l’Escola
SOPAR POPULAR de Pa amb pernil
Preu: 3 euros. Els tiquets es podran com-
prar a l’Ajuntament fins al divendres 23 
de juliol, en horari d’oficina.
- A les 12 de la nit, al pati de l’Escola
NIT JOVE amb la BANDA DEL DRAC

DISSABTE 24 de juliol
- A les 9 del matí, al Cafe de Jorba
XXe CAMPIONAT DE TRUC. Començarem 
amb un bon esmorzar per a tots els parti-
cipants. Inscripcions: Fins al dimecres 21 
de juliol, a l’Ajuntament. Preu: 6 euros
Organitza: ASSOClAClÓ DE GENT GRAN 
DE JORBA
- A 2/4 de 6 de la tarda, al pati de l’Escola
FESTA DE L’ESCUMA
- A continuació XOCOLATADA per a tot-
hom.
- A 2/4 de 8 de la tarda, a la rectoria de 
Jorba, CONFERÈNCIA a càrrec de la Ger-
mana CONXITA GÓMEZ, monja benedic-
tina del monestir de Montserrat, sobre el 
CAMí DE SANT JAUME.
- A les 12 de la nit, al pati de l’Escola
BALL DE GALA amb I’orquestra GLACÉ
- A 2/4 d’1 de la nit, a la piscina munici-
pal DISCO-MÓBIL. Organitza: BAR DE LA 
PISCINA
DIUMENGE 25 de juliol
- A les 10 del matí, al carrer Major
MOSTRA DE PRODUCTES ARTESANS.  La 
gent del municipi que estigui interes-
sada a participar en la fira que contacti 
amb l’Ajuntament, tel. 93 809 40 00, fins 
al dimecres 21 de juliol. Organitza: ASSO-
ClAClÓ DE GENT GRAN DE JORBA
- A 1/4 d’11 del matí, al carrer Major, 
sota les voltes, CONCURS DE TRUITES. 
Les bases del concurs les podeu trobar 
dins del mateix programa. Després que 
el jurat hagi puntuat les truites, podran 
ser degustades pels competidors i segui-
dament pel públic.
- A partir de 2/4 de 12 del matí, a la plac;a 

de Cal Bordis. VERMUT de festa major.  A 
la plaça de Cal Bordis hi haura servei de 
bar i música ambient durant tot el matí 
per poder realitzar tranquil·lament un re-
frigeri o el vermut tot anant o venint de 
les paradetes.
- A 2/4 de 12 del migdia, REPIC DE CAM-
PANES
- A les 12 del migdia CELEBRACIÓ DE LA 
MISSA DE FESTA MAJOR, la qual serà pre-
sidida per Mn. ROMA CASANOVA, bisbe 
de Vic i els cants aniran a carrec de LA 
CORAL DE LA BASíLICA DE SANTA MA-
RIA.
I a continuació, CERCAVILA amb els GE-
GANTERS DE CALAF, que ens acompa-
nyaran fins a la plaça de la Font on s’inau-
gurara l’Alberg del Camí de SantJaume, 
coincidint amb I’any Xacobeo, el qual 
estara situat a I’actual rectoria de Jorba.
Hi haura un pica-pica per a tothom.
- A 2/4 de 7 de la tarda, al camp de futbol 
municipal, PARTIT DE FUTBOL entre la UE 
JORBA i la UE SANTA COLOMA. Organit-
za: UNiÓ ESPORTIVAJORBA.
- A les 10 del vespre, al pati de l’Escola, 
COSTELLADA DE GERMANOR. Preu cos-
tellada: 11 euros. Els tiquets es podran 
comprar a l’Ajuntament fins al divendres 
23 de juliol, en horari d’oficina.
- A continuació, CANTADA D’HAVANERES
amb el grup MORRALLA. A la mitja part 
hi haura el lIiurament de premis del Con-
curs de Truites i del Campionat de Truc.
Durant I’actuació es servira “rom cremat” 
als assistents.
DILLUNS 26 de juliol
- A les 11 del matí, Al pati de l’Escola
GIMCANA POPULAR (per a tates les edats) 
Inscripcions mitja hora abans. Organitza: 
GRUP DE jOVES DE jORBA.
- De les 5 a les 9 de la tarda, al pati de l’Es-
cola. PARC INFANTIL. Amb castell inflable, 
pista de boles, tobogans, etc.
- A 2/4 de 8 de la tarda , al camp de futbol 
municipal, FUTBOL entre CASATS/DES - 
SOLTERS/ES. Organitza: UE jORBA.
Tots els actes tindran accés lIiure i gratuït, 
excepte els tiquets del sopar.

Inauguració de l’alberg St. Jaume de Jorba
Aquest cap de setmana, coincidint amb 
la Festa Major, tindrà lloc la inauguració 
de l’alberg de Sant Jaume a Jorba. Ubicat 
a la plaça de la Font, representa el primer 
centre d’aquestes característiques que té 
l’Anoia, per tal d’acollir els pelegrins que 
realitzen el Camí de Sant Jaume des de 
Montserrat fins a Santiago de Compos-
tela.
La inauguració i benedicció del nou al-
berg es farà el diumenge al migdia, preci-
sament dia de Sant Jaume -aquest és un 
any Jacobeu- tot i que durant el cap de 
setmana hi ha d’altres actes, que podeu 
veure llegint el programa.
La rehabilitació la rectoria de Jorba, que 
encapçala mossèn Enric Garcia, perme-
trà ara acollir fins a 20 persones i estarà 
equipat amb una sala polivalent, cuina, 
menjador, tres habitacions i una capella. 
La inversió ha estat de 232.000 euros.

Programa d’actes de la Festa Major

El nou alberg de Sant Jaume, a Jorba.

Elaborats seguint el mètode artesà tradicio-
nal, aquesta �eca us ofereix pa de pagès, pa 
amb llevat de cervesa, pa de cereals, pa 
integral, pa de l’Anoia, llonguets, baguettes, 
panets per a entrepans, magdalenes, 
carquinyolis, pans de pessic, i una varietat 
de coques de forner amb pinyons, de 
llardons, de vidre, amb pebrot, albergínia i 
botifarra, de brioix amb pinyons, amb xoco-
lata i nous, amb ametlla, amb albercocs o 
amb maduixes. 

Per encàrrecs:
Av. de Canaletes, 36. Jorba. Tel. 93 809 40 54

Av. del Mestre Muntaner, 38. Igualada. Tel. 93 803 51 99

El forn de Jorba
Elaboració pròpia, amb bons ingredients, 

fet a mà, amb fermentació lenta, cuit amb forn de llenya.
www.altaanoia.info (gastronomia- productes artesans)

L’equip del Forn de Jorba. Us  desitja molt bona Festa Major!

I ara també es disposa de diverses varietats de pa ecològic. 

Des de 1930



IGUALADA / LA VEU

Les 4es Jornades de la Penedesfera es 
celebraran a Igualada al 2011. Així es va 
decidir al passat Vins&Blogs, celebrat a 
Copons dissabte passat, precisament 
amb l’objectiu de preparar aquest esde-
veniment. Igualada succeirà Gelida, el 
Vendrell i Vilanova i la Geltrú -seu de les 
3es Jornades els dies 12 i 13 de juny pas-
sats- per acollir la trobada de blocaires i 
interessats en el web 2.0 de l’Anoia, l’Alt i 
Baix Penedès i el Garraf. 
Els primers contactes amb entitats i col-
lectius locals ja s’han fet per tal d’impli-
car al màxim la societat anoienca en la 
celebració de les Jornades i la resposta 
és molt positiva. Aquesta cita anual, 
oberta i divulgativa, està organitzada 
per la Penedesfera, comunitat blocaire 
d’aquest àmbit i secció de les Tecnolo-
gies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) de l’Institut d’Estudis Penedesencs, 

que compta amb més de 700 membres, 
fet que la converteix en la xarxa d’aquest 
tipus més nombrosa de Catalunya.
Els Vins&Blogs de la Penedesfera són 
trobades informals amb l’objectiu de 
tractar algun tema d’actualitat blocaire 
acompanyats d’un tast de vi o cava en 
un entorn singular. A la vila de Copons, 
el vi va ser Udina de Bohigas d’Òdena. 
Aquesta era la primera activitat de la Pe-
nedesfera a l’Anoia i, a banda de confir-
mar quina població acollirà les properes 
Jornades l’any vinent, ja es van apuntar 
quins possibles temes es tractarien per 
tal de facilitar la seva visibilitat a la xarxa 
i introduir als assistents a la Societat de 
la Informació i el Coneixement. Al Portal 
de la Penedesfera http://www.penedes-
fera.cat hi ha tota la informació sobre el 
contingut de la trobada i les interessants 
propostes plantejades que s’aniran de-
batent d’ara endavant a la xarxa.

Igualada acollirà les 4es 
Jornades de la Penedesfera

La sardinada va ser un dels actes destcats de la Festa Major deMontbui
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Una de les primeres activitats de Festa 
Major va ser l’elecció de la Pubilla i les Da-
mes d’Honor 2010. L’acte va celebrar-se 
a la plaça de l’Ajuntament, després de la 
sardinada popular i abans de la represen-
tació de l’obra “Carmen” del Centre Cultu-
ral Andalús Virgen del Rocío. 
L’alcalde Teo Romero i la regidora de Fes-
tes Sílvia Latorre van ser els encarregats 
d’investir la nova pubilla en una cerimò-
nia en què van prendre el relleu de l’ante-
rior pubilla Lorena Izquierdo i de la Dama 
d’Honor Lorena Bustos. 
Així, la nova pubilla de Montbui 2010 és 
Tania Nisa Arjona, que estarà acompa-
nyada com a primera Dama d’Honor per 
Hanane Tayebi i per Sofia Owono.
La Pubilla i les Dames d’Honor han tingut 
un destacat protagonisme durant la Fes-
ta Major, participant activament en mol-
tes de les activitats, i posant el punt més 
tradicional en totes aquelles activitats de 
protocol i institucional realitzades durant 
la Festa Major 2010.
La Pubilla sortint Lorena Izquierdo va va-
lorar l’experiència, que per a ella “ha estat 
gratificant poder representar al meu mu-
nicipi a nivell institucional. M’ha permès 
viure des d’una altra perspectiva totes 
les activitats importants del municipi”. 
Durant l’any de pubilla, Lorena Izquierdo 
va assistir a importants inauguracions del 
municipi, com ara “Mont-aQua” o “Mont-
Mercat”, entre d’altres. Com ella mateixa 
va reconèixer “he estat una privilegiada 

perquè he pogut viure en primera per-
sona inauguracions molt importants per 
a Montbui”.   L’alcalde Teo Romero, en el 
seu discurs, va valorar la gran tasca rea-
litzada per la Pubilla i la Dama d’Honor 
sortint i va recordar també que la nova 
Pubilla i les Dames “són una mostra més 
de la pluralitat del nostre municipi: tres 
joves catalanes amb procedències dife-
rents, amb cultures diferents, però amb 
la mateixa voluntat de representar dig-
nament el nostre municipi”. 

Molta participació a l’acapte de sang
Els ciutadans de Montbui van tornar a ser 
solidaris, i van respondre a la crida per 
donar sang a l’acapte celebrat dissab-
te passat. Una unitat mòbil del Banc de 
Sang es va desplaçar fins el municipi, on 
desenes de montbuiencs i montbuien-
ques van participar a l’acapte. 
Montbui continua treballant en la sensi-
bilització de la població sobre la impor-
tància de donar sang. 

Gaspatxo i tapes
La Festa Major també va venir acompa-
nyada d’activitats noves, com el I Concurs 
de Gaspatxo, que va tenir una dotzena de 
participants. El primer premi va guanyar-
lo el montbuienc Sergio Gámez. La festa 
major també va servir per presentar una 
nova iniciativa gastronòmica i de pro-
moció econòmica: La Ruta de la Tapa de 
Montbui que s’allargarà tot l’estiu.

ANOIA / LA VEU

El passat 3 de juliol, el Servei Comarcal 
de Joventut del Consell Comarcal de 
l’Anoia, juntament amb diversos ajun-
taments de la comarca, ja va engegar 
el RODANITS 2010; un servei gratuït de 
transport nocturn que recorre la comar-
ca per tal de fer arribar els joves de 16 
a 30 anys a festes majors, setmanes de 
la joventut i altres actes juvenils que 
organitzen els municipis de la comarca 
aquest estiu 2010.
El Rodanits, que estarà en funcionament 
fins el 27 d’agost, és un servei que vol 
oferir alternatives d’oci als joves de la 
comarca a més de proporcionar un ser-
vei de transport nocturn que faciliti la 
mobilitat i eviti riscos relacionats amb la 
conducció. 
Fins a finals d’agost, el RODANITS conti-
nuarà recollint i retornant a l’hora con-
vinguda als joves que compareguin a 
les parades fixades als 13 municipis que 
col·laboren en aquest projecte: El Bruc, 
Cabrera d’Anoia, Calaf, Castellolí, els 

Hostalets de Pierola, la Llacuna, Òdena, 
Sant Martí Sesgueioles, Sant Martí de 
Tous, Santa Margarida de Montbui, la 
Torre de Claramunt, Vallbona d’Anoia i 
Vilanova del Camí. 
Els actes on arribarà el RODANITS la res-
ta de l’estiu seran:
23 juliol a Hostalets de Pierola
“Concert Jove”
Poliesportiu
30 juliol a Vallbona d’Anoia 
“Festa de la Cervesa”
Plaça Església
13 agost al Bruc 
“Nit Jove”
Zona esportiva
21 agost a Calaf 
“Summer Rave”
Zona Polígon
27 agost a Sant Martí de Tous 
“Discomòbil Jove”
Zona esportiva
Tota la informació en quant a horaris, 
rutes i actes es poden veure a www.ano-
iajove.cat

El servei de transport Rodanits 
funcionarà fins el 27 d’agost

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU

Diumenge, a les 7 de la tarda, Dusfort, 
nucli de Calonge de Segarra, celebra el 
seu ball de Festa Major amb l’actuació 
de Joan Vilardeny. A la mitja part es re-
partiràn pastes seques i cava “a dojo” a 
mes de sortejar-se una gran pànera.
El ball es farà a la plaça del poble en un 
ambient familiar i divertit. 

Diumenge Ball de Festa 
Major a Dusfort

IGUALADA / LA VEU

L’agrupació de Caçadors del Pirineu i la 
Catalunya Central han organitzat un so-
par amb Artur Mas per tal de donar-li a 
coneixer les problemàtiques que viu el 
col·lectiu de caçadors. El sopar es fruit 
dels contactes entre els caçadors i el par-
tit nacionalista. Es farà el dia 31 de juliol 
a Vic i els que hi vulguin participar po-
den contactar amb Cristobal Mesa: Tel. 
610220835. Les places son limitades.

Sopar dels caçadors de 
l’Anoia amb Artur Mas 

Tània Nisa nova Pubilla de les 
Festes de Montbui

IGUALADA / LA VEU

S’estan organitzant autocars per a des-
plaçar-se a Vic el diumenge dia 5 de 
setembre, en motiu de l’ordenació sa-
cerdotal de tres diaques, entre ells els 
igualadins Joan Prat i Xavier Bisbal. 
Els autocars faran dues parades, una al 
Casal del passeig Verdaguer a 3/4 de 4 
de la tarda, i una altra a la plaça de la 
Sardana, a les 4 de la tarda. El preu és 
de 10 euros. Per inscriure’s cal dirigir-
se a la parròquia de la Sagrada Família 
(938030427), tot i que s’atendrà als inte-
ressats especialment els dimecres i di-
jous, de 2/4 de 9 a 2/4 de 10 del vespre. 

Autobusos per a 
l’ordenació de diaques 

MIRALLES / LA VEU

Aquest diumenge a les 6 de la tarda, la 
Caseta Gumà de Santa Maria de Miralles, 
convida tothom al seu habitual festival 
d’estiu que en aquesta ocasió és Jazz a 
les Vinyes.
En el recital de jazz que tindrà lloc a par-
tir de les 6 de la tarda, hi participen Pau 
Bombardo a la bateria, Joan Albert al 
saxo alt, Xavi Ortiz al baix, Adrià Font a 
la bateria, Núria Palet cantant i Federico 
Mazanti i Josep Maria Massaguer als pi-
anos. Aquestes trobades són organitza-
des per l’artista i ceramista Mary Gumà 
que obre l’era de casa seva per a diverses 
manifestacions artístiques 

Diumenge Jazz a les 
Vinyes a la Caseta Gumà 

Contactar:
ELISABET SEUBA

670 38 98 60
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Marina Llansana: 
“L’Anoia ha deixat de 
pertànyer a la Catalun-
ya Central, que és el 
que reclamava tothom”

La creació de l’Àmbit treu 
l’Anoia de la Catalunya Central
Balanç dispar• Mentre la Plataforma Vegueria Penedès considera que s'ha complert la meitat dels 
objectius, ERC celebra "haver complert el nostre compromís"

JAUME SINGLA/ LA VEU
Amb tota probabilitat dijous 29 de juli-
ol el Parlament de Catalunya aprovarà 
-amb els vots del tripartit- la Llei de Ve-
gueries que en contempla set, tot i que 
hores d’ara siguin vuit els àmbits de pla-
nificació territorial existents, des que el 
mateix Parlament va aprovar la llei que 
crea l’Àmbit de les comarques de l’Alt Pe-
nedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf 
“que fou aprovat per unanimitat de tots 
els diputats del Parlament de Catalunya”, 
en paraules de Miquel Carrillo, diputat 
d’ERC.
Per la seva banda Fèlix Simon, president 
de la Plataforma Vegueria Penedès, exi-
geix que en la votació del dia 29 “tots els 
partits siguin conseqüents amb el que 
han defensat fins ara i acceptin l’esme-
na de CiU que demana ampliar a vuit el 
nombre de vegueries. Cal recordar que 
el mes de febrer, el president Montilla va 
dir que la Llei de Vegueries en contem-
plava set perquè són set els àmbits de 
planificació territorial existents. Per tant 
-insisteix Fèlix Simon- ara que el Penedès 
també és àmbit, correspon aprovar vuit 
vegueries i no set”.

La vegueria, de cap per avall
Dimarts, i amb només mitja hora de di-
ferència, varen comparèixer davant la 

La Plataforma es va presentar amb l’anagrama de cap per avall “per donar l’imatge de com ens han deixat la Vegueria els partits”

premsa per un cantó la Plataforma i per 
l’altre els parlamentaris d’ERC.
Els primers anunciaven que “passat el dia 
29, si obtenim el que és just, és a dir que 
el Penedès sigui inclòs a la Llei de Vegue-

ries, considerarem el treball acabat i dei-
xarem el nostre lloc als partits polítics”.
Per a la Plataforma és molt important 
que “d’una sola vegada es deixi tancat el 
tema de les vegueries. ERC ha dit que la 
propera legislatura crearan la vegueria 
Penedès, però nosaltres pensem que si 
som Àmbit tenim dret a ser vegueria des 
d’ara mateix. A més que, tornar a moure 
una llei aprovada és molt més costós que 
acceptar una esmena que, en aquest cas, 
ha presentat CiU”.
Sergi Marin, un dels portaveus de la Pla-
taforma, considera que “malgrat que la 
sentència del Constitucional es carrega 
de pla les vegueries ho fa perquè el Par-
lament de Catalunya no té competènci-
es per modificar les províncies, però Las 
Cortes sí que poden fer-ho. És lògic que 
haguem d’obrir el meló de les províncies 
a Madrid dues vegades? El més lògic és 
aprovar de cop les vuit vegueries i anar 
amb aquesta llei a Las Cortes per  apro-
var-la en un sol tràmit. Els partits ens han 
deixat la vegueria de cap per avall”.

Dia de celebració
El mateix dimarts, a Vilafranca del Pene-
dès, els diputats Miquel Carrillo i Marina 
Llansana feien una compareixença pú-
blica davant del monument als castellers 
per  expressar “la nostra satisfacció per 
haver aconseguit per unanimitat que el 
Penedès sigui Àmbit de planificació terri-
torial, com era el nostre compromís amb 
el territori”.
Per a ERC és important haver aprovat 
l’Àmbit “i encara més haver-ho fet per 
unanimitat de tots els grups. El nostre 
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Anoia
Anglada fitxa un exconseller 
de l'Espanyol per a l'Anoia

Anoia
L'Eix Transversal Ferroviari, 
inclòs en el programa del PSC

Capellades
Puigcercós i Tresserras 
presenten la Llei del Cine
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Ernest Maragall, 
convidat pel PSC-Anoia 
en una trobada sobre 
educació

IGUALADA / LA VEU

El passat  15 de juliol el PSC-Igualada 
organitzà una nova edició del Debat a 
Taula, amb la presència del Conseller 
d’Educació Ernest Maragall. El conseller 
va iniciar la seva intervenció comentant 
que s’està en un moment decisiu, so-
bretot pel que fa a l`àmbit del Tribunal 
Constitucional i la sentència sobre l’Es-
tatut. En aquest moment decisiu, al PSC 
li toca exercir una específica i nítida res-
ponsabilitat.
En matèria d’educació, el conseller des-
tacà “la gran feina feta, com és el volum 
d’inversions realitzades a la comarca de 
l’Anoia (més de 50 milions d’euros en 
4 anys). S’ha fet un important pas com 
a país a l’entendre que l’educació és 
essencial, és una qüestió d’interès per 
tothom. Amb tot, també queda molta 
feina per fer, com ho demostra el fet que 
un percentatge important de joves no 
han completat estudis més enllà dels 
bàsics”.
Dins de les actuacions en educació el 
conseller en destacà dues peces, la llei 
d’educació (que guanyarà confiança 
amb el seu desplegament) i la Forma-
ció Professional (ja que en l’actualitat 
suposen un punt important de reen-
trada dels joves al sistema educatiu). 
També destacà el projecte d’ordinadors 
a les aules, tot concretant-ho en el bino-
mi centre equipat – aula connectada. 
També comentà que “s’ha de millorar 
la formació del professorat, ja que un 
professor competent serà capaç de do-
nar escenaris positius i per tant generar 
bones complicitats”.
Realitzant un anàlisi de la situació polí-
tica, el conseller comenta que l’obra de 
govern és molta però que pesa molt la 
imatge de tripartit. Així, “el nostre go-
vern és dels que més i millor ho han fet 
respecte la crisi, però el pes d’algunes 
dades, d’algunes imatges no ens afavo-
reix”. D’aquesta manera, “no s’ha de dis-
simular la situació sinó que afrontar-la, 
explicant en què consisteix la nova eco-
nomia. Catalunya és la zona d’Espanya 
on més i millor s’ha reaccionat contra la 
crisi, millorant la productivitat i l’expor-
tació; però això no s’està convertint en 
valor polític”. 

Marina Llansa i Miquel Carrillo amb dirigents comarcals d’ERC, dimarts a Vilafranca del Penedès

compromís era aprovar-lo amb la majo-
ria de govern però, en aplegar darrere 
l’acord a tots els partits, li dóna una gran 
força a l’Àmbit. Avui és un dia històric per 
al Penedès, que ha estat reconegut per 
primera vegada com un territori amb 
personalitat pròpia”.
Per la seva banda Marina Llansana es 
mostrava satisfeta de la feina feta. “En un 
moment de desprestigi de la classe polí-
tica, és molt important poder comparèi-
xer per constatar que hem complert els 
nostres compromisos amb el territori. El 
Penedès ha assolit una fita històrica”.
Marina Llansana va recordar que “ERC 
defensa l’àmbit del Penedès des del 
1986 i sempre ens hem mantingut fidels 
a aquesta idea”. Tenir un Àmbit Territori-
al Penedès, “fa que l’Anoia hagi sortit de 
l’Àmbit de la Catalunya Central que és 
el que la comarca sempre ha volgut. La 
feina comença ara amb el treball de des-
plegament de l’Àmbit”.

Mocions als ajuntaments i consells co-
marcals
La plataforma es planteja, des d’ara i fins 
el dijous 29 de juliol, desplegar una àm-
plia campanya per impulsar el vot favo-
rable a la moció de CiU d’afegir la vuitena 
vegueria a la Llei que es vota al Parlament 
de Catalunya.
Per  fer-ho, a més de contactes amb tots 
els grups parlamentaris, s’ha tramès una 
moció als ajuntaments i als consells co-
marcals, reclamant la inclusió de l’Àmbit 
Penedès en la Llei de Vegueries. Dimarts, 
el ple de l’ajuntament de Vilafranca va 
aprovar la moció per unanimitat.



IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

El cap de la formació política Plataforma 
per Catalunya, el vigatà Josep Anglada, 
ha fitxat a l’exconseller de l’Espanyol i 
resident a Igualada, Robert Hernando, 
com a delegat a l’Anoia.
Hernando, de 35 anys d’edat, és empre-
sari, viu a Igualada i va ser el conseller 
més jove de la història del RCE Espanyol, 
on va ingressar amb tan sols 27 anys 
sota el mandat de Sánchez Llibre, du-
rant quatre temporades. 
“Sense afiliació política anterior, fas-
tiguejat de veure com els polítics de 
sempre són incapaços de solucionar els 
problemes reals del poble”, diuen des de 
PxC, Hernando ha acceptat la proposta 
d’Anglada per ocupar un lloc destacat 
en la llista que presentarà a les properes 
eleccions al Parlament per la demarcació 
de Barcelona. Anglada ha dit que Her-

Anglada fitxa un igualadí exconseller de 
l’Espanyol com a delegat a l’Anoia

nando “col·laborarà molt intensament 
tant en l’organització del partit en la co-
marca de’l Anoia com a la campanya de 
les eleccions autonòmiques de tardor, 
on PxC espera obtenir uns resultats bri-
llants, espectaculars i incontestables”.  

Tot i que de moment no hi ha cap comu-
nicació oficial, des de fa mesos s’espe-
cula amb la possibilitat que la formació 
PxC es pugui presentar a les eleccions 
municipals a les poblacions d’Igualada i 
Vilanova del Camí.

La pel.lícula Catalunya-España es va projectar 
ahir a Capellades.

El PSC inclourà l’Eix Transversal 
Ferroviari en el seu programa

IGUALADA / LA VEU 

El passat dissabte 17 de juliol el PSC va 
celebrar la Convenció sobre el Programa 
Marc. El Programa Marc va néixer amb 
l’objectiu de fer una reflexió profunda i 
d’un debat de propostes contrastades. 
L’acte d’aquest dissabte va ser el colofó 
d’un intens procés de reflexió i debat ini-
ciat fa més d’un any i mig, en el qual han 
participat centenars de persones d’arreu 
de Catalunya, afiliats i simpatitzants so-
cialistes o, senzillament professionals i 
acadèmics que han posat el seu talent a 
disposició d’un projecte amb vocació de 
ser majoritari. 
El PSC-Igualada va realitzar un anàlisi 
del document per tal de poder-ne fer 
les aportacions pertinents, essent una 
d’elles incloure l’Eix Transversal Ferrovia-
ri entre els principals eixos de transport 
de futur de Catalunya. Aquesta esmena, 
discutida a la Comissió 5 de la Conven-
ció, va ser admesa, de manera que l’Eix 
Transversal Ferroviari està al costat de 
l’eix Mediterrani i de l’eix de l’Ebre com 
un dels principals corredors de transport 
del futur, i per tant tindrà una atenció es-
pecial per part del govern. 
La inclusió suposa refermar el compro-
mís del Partit dels Socialistes de Cata-
lunya amb aquesta infraestructura tan 

Puigcercós i Tresserras van presentar 
ahir la Llei del Cinema a Capellades
CAPELLADES / LA VEU 

Ahir dijous al a nit a Capellades, tancada 
ja la nostra edició, era prevista la presen-
tació de la nova Llei del Cinema, aprova-
da recentment per la Generalitat. L’acte 
va tenir lloc al Pati de la Lliga de Capella-
des, i havia de comptar amb la presència 
de Joan Manuel Tresserras, conseller de 
Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat, i Joan Puigcercós, president 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Tot seguit, es va realitzar una sessió de 
cinema a la fresca amb el passi de la pel-
lícula “Catalunya-España”.
La llei del cinema es va aprovar recent-
ment al Parlament català, gràcies als 
vots del tripartit i de CiU. El projecte va 
superar el mes de febrer les esmenes a 
la totalitat del Partit Popular i de Ciuta-
dans, que s’hi han oposat.
El parlament, doncs, va aprovar la llei 
amb els cent disset vots a favor dels par-
tits que donen suport al govern (PSC, 
ERC i ICV-EUiA) i del principal grup de 
l’oposició, CiU. El text aprovat garanteix 
l’equiparació del català i el castellà a les 
sales i preveu que, quan s’estreni un 
llargmetratge al Principat, les empreses 
distribuïdores ho facin doblant o subti-
tulant la meitat de les còpies en català i 
l’altra meitat en castellà.
El conseller de Cultura i Mitjans de Co-
municació, Joan Manuel Tresserras, ha 
assegurat que “la llengua catalana és 
una llengua homologable, és tant de 
primera divisió com qualsevol altra llen-
gua europea. El tracte que requereix és 
un tracte d’igualtat. No plantegem cap 
mena de privilegi”. El conseller també 
ha afegit que “no és acceptable que es 
digui que no hi ha mercat o que simple-

ment la gent ha desestimat accedir al ci-
nema en llengua catalana, simplement 
no n’han tingut mai l’oportunitat”.
Així mateix, Joan Manuel Tresserras ha 
dit que “és una llei al servei del sector i 
al servei de la ciutadania i del país” i ha 
afegit que els interessos del sector “han 
de ser conciliables i no poden anar mai 
en contra dels drets de la ciutadania, de 
l’interès general”. Segons el conseller, 
“aquesta és una Llei concebuda des de 
la primera fins a la darrera línia al servei 
de la qualitat d’accés democràtic a la cul-
tura d’aquest poble”. Tresserras ha afegit 
que aquesta “és una llei possible, opor-
tuna, però, a més, des de molts punts de 
vista, absolutament necessària”.
La llei, a banda d’obligar a distribuir la 
meitat de les còpies doblades o subti-
tulades en català, preveu l’aplicació de 
sancions en el cas d’infracció i també 
proposa mesures per a fomentar el cine-

ma europeu en versió original subtitula-
da i el cinema de producció catalana. 
La llei estableix un conjunt de mesures 
per enfortir la indústria cinematogràfica 
catalana i garantir la llibertat artística i 
de creació i la diversitat cultural i lingü-
ística. Tal com es recull en el preàmbul, 
aquesta Llei “garanteix el dret a decidir 
quines obres es consumeixen i en quina 
llengua”.
Quan el suport sigui digital, totes les cò-
pies distribuïdes han de tenir incorporat 
l’accés lingüístic en català. En l’exhibició 
d’aquestes còpies, les empreses exhibi-
dores tenen l’obligació d’exhibir el 50% 
de projeccions de l’obra en versió en 
llengua catalana atenent a criteris de 
població, territori, horari i taquillatge 
que es computaran anualment i que 
s’han de desplegar per reglament. 

Imatge de la Convenció del Programa Marc del PSC per a les properes eleccions al Parlament.

important per al país, i especialment per 
al nostre territori, el qual ja va deixar per-
dre fa anys un tren gran i que ara s’està 
en camí de recuperar-lo. El Governs de la 
Generalitat presidit per Pasqual Maragall 
i José Montilla han estat els únics que en 
democràcia han cregut en el nostre ter-
ritori com a nus de comunicacions ferro-
viàries, impulsant els estudis informatius 
de l’Eix Transversal Ferroviari, estan en 
l’actualitat aprovat el Pla Director Urba-
nístic de reserva de sòl per la implantació 
d’aquesta infraestructura de futur.
L’ETF està pressupostat en 6.500 milions 
d’euros, i enllaçarà Lleida amb Girona per 
Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualada, 
Manresa i Vic, seguint, per tant, un cor-
redor que evita Barcelona. Considerant 
tots els ramals, sumarà 254 quilòmetres 
de traçat d’ample internacional i més 
de la meitat en túnel, pel qual circularan 
serveis de passatgers a 250 km/ h i de 
mercaderies a 120 km/ h, que travessa-
ran 57 municipis de nou comarques. L’eix 
comptarà amb deu estacions - vuit de 
nova construcció-i possibilitarà la con-
nexió dels aeroports de Lleida-Alguaire, 
Igualada-Òdena i Girona-Costa Brava, 
a més de crear un nou accés al port de 
Barcelona mitjançant un ramal Igualada-
Martorell. 

Robert Hernando, amb Josep Anglada.
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Nom:...............................................................................
Adreça:............................................................................
Localitat:.................................Tel...................................

SORTEIG D’UNA BICICLETA



La multinacional alemanya Lidl contracta 14 
persones per a la seva planta comercial a Òdena
Obertura a finals d'estiu • L'hipermercat està situat prop del pont de Can Riba, al llindar del terme de Vilanova del Camí

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
L‘empresa multinacional alemanya de 
supermercats LIDL obrirà a finals d’estiu, 
en una data encara no concretada, una 
nova planta comercial a Òdena, la pri-
mera que tindrà a l’Anoia. L’hipermercat 
està essent construït en l’actualitat, prop 
del pont de Can Riba, al llindar del terme 
municipal de Vilanova del Camí.
L’Ajuntament d’Òdena ha explicat que 
“des del moment que l’empresa va deci-
dir la ubicació al territori, hem fet tot el 
possible per facilitar els tràmits i treba-
llar estretament per agilitzar les gestions 
necessàries”. Tanmateix, des de l’empre-
sa alemanya es va rebre el compromís 
que la confecció de la plantilla neces-
sària es faria amb personal autòcton, 
la qual cosa ha succeït en col.laboració 
amb el Servei Local d’Ocupació.
La setmana passada, un total de 14 per-
sones ja van signar els seus contractes 
amb Lidl, tot i que el procés és encara 
obert i la plantilla final podria arribar a 
una vintena d’empleats. A l’acte de sig-
natura dels contractes hi van ser l’alcal-
de d’Òdena, Francisco Guisado, el cap de 
relacions laborals de Lidl, Pere Albacar, i 
la responsable de personal de la multi-

xen en qualitat amb els gèneres capda-
vanters del mercat.
Així mateix, des de Lidl insisteixen que 
disposen d’informes que demostren 
que una família pot estalviar en un any 
fins a uns 2.500 euros només amb con-
sumir els seus productes.
L’estratègia comercial a seguir serà la 
mateixa amb la qual la multinacional 
alemanya va arribar a facturar 2.000 mi-
lions d’euros l’any passat: un màxim de 
1.200 referències i una important políti-
ca de descomptes.
Lidl forma part del Grup Schwarz, el setè 
grup de distribució més gran del món, 
amb presència en 23 països. Els orígens 
de Lidl es remunten als anys 30, quan en 
el sud d’Alemanya es va fundar l’empre-
sa.  Després de l’obertura de les primeres 
botigues als voltants de Ludwigshafen 
en els anys 70, Lidl va continuar la gran 
expansió en els anys 80 per tota Alema-
nya i l’entrada en el mercat internacional 
en els anys 90.  Lidl posseeix avui dia la 
xarxa de botigues autoservei de des-
compte més gran de tota Europa.

Representants de LIDL, amb l’alcalde odenenc Francesc Guisado, amb el nou personal.

nacional, Montserrat Düpprs.  

8.500 plantes a tot Europa
Aquest grup alemany de la distribució 
alimentària té 8.500 botigues a tot Euro-
pa, i ocupa el cinquè lloc a nivell mundi-

al. El model de negoci de Lidl basa el seu 
èxit en preus molt agressius i se sosté en 
una política de compres centralitzada 
per a totes les botigues.
A més, segons expliquen des d’aquest 
grup, també s’estalvien costos pel for-

mat de l’establiment, doncs la major part 
de la mercaderia està dintre de caixes o 
fins i tot apilada en palets. El 80% dels 
productes que es distribueixen són de la 
marca de la cadena, i segons l’empresa 
es tracta de mercaderies que competei-
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L’atur ha disminuït un 
1,35% a Igualada en els 
darrers tres mesos

IGUALADA / LA VEU

La xifra d’atur a Igualada durant el mes 
de juny s’ha situat a les 3.491 persones 
i representa una disminució de 270 atu-
rats des del mes d’abril fins a juny. Del 
primer semestre de l’any, el més que va 
registrar una xifra d’atur més elevada va 
ser l’abril amb 3.761 aturats i, per tant, 
des de l’abril fins a juny ha disminuït un 
1,35%. Per sexes, un total de 164 homes 
i 106 dones han trobat feina en aquests 
tres mesos. Segons ha explicat la regido-
ra d’Ocupació de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Maria Àngels Gabarró, les dades 
denoten que “les persones qualificades 
són les que s’insereixen amb més facili-
tat’ al món laboral” i també que “l’econo-
mia de la capital de l’Anoia tendeix cap 
al sector serveis”.

IGUALADA / LA VEU

Bephysic, Fitex i Igualada  han estat molt 
presents a la 080 Barcelona Fashion. 
D’una banda  perquè reconeguts disse-
nyadors com Miriam Ponsa, Josep Abril, 
Cardona Bonache, Celia Vela i Jan Iu Més  
exhibiren i mostraren les noves i origi-
nals creacions per a la primavera – estiu 
del 2011 que han estat fabricades en 
empreses tèxtils anoienques i catalanes 
gràcies a la gestió de BePhysic. 
I de l’altra perquè Fitex,  Fundació Pri-
vada per a la Innovació Tèxtil amb seu a 
Igualada, ha  exposat al village d’aques-
ta passarel·la per donar a conèixer l’ob-
jectiu fonamental d’aquesta fundació: 
impulsar el procés d’innovació en el sec-
tor tèxtil – moda.

BePhysic i Fitex, presents a la passarel·la del 080 Barcelona Fashion

En aquest sentit, i coneixent que un dels 
conceptes que inspiren la 080 són la 
creativitat i la innovació, sense oblidar 
la importància del mercat i la necessitat 
de donar sortida comercial a la moda, 
.Fitex i l’empresa de tecnologia Sensing 
Tex han presentat els  teixits intel•ligents 
que han despertat gran interès a la in-
dústria, ja que confereixen als produc-
tes unes característiques, prestacions i 
propietats noves que poden tenir com 
a resultat un gran nombre d’aplicacions 
en el mercat.
Així, a la 080, Fitex i Sensing Tex han 
confeccionat per a l’organització unes 
samarretes de cotó  que tenen una ban-
da de fibra òptica teixida il·luminada per 
un LED d’alta potència amb el logotip 

de la passarel·la.
Míriam Ponsa i Josep Abril van obrir la 
passarel·la. Precisament tots dos formen 
part dels beneficiaris de Bephysic. BeP-
hysic és una iniciativa gestionada per Fi-
tex (Fundació Privada per a la Innovació 
Tèxtil), que es va posar en marxa al 2008 
i que s’emmarca en el Pla de Dinamitza-
ció de la Moda Catalana 2007-2010. Be 
Physic s’adreça a creadors independents, 
amb seu a Catalunya i amb experiència i 
orientació de mercat, que vulguin con-
tribuir a situar Catalunya com a referent 
del negoci de la moda, ajudant els disse-
nyadors en les activitats de prototipatge 
i fabricació així com en nous aspectes 
com ara la recerca de recursos financers 
i la construcció d’identitat de marca.Samarreta amb leds feta expressament per 

l’ocasió.



VECIANA / LA VEU

Una vintena d’alumnes d’arreu de Cata-
lunya van concentrar-se  fa pocs dies al 
Fòrum de joves Emprenedors de Cata-
lunya que la Jove Cambra d’Igualada va 
organitzar amb molt d’èxit.
Durant tres dies, els alumnes van viure 
una experiència molt intensa de for-
mació i convivència, adquirint conei-
xements sobre la direcció d’equips, la 
manera de fer presentacions eficaces 
i comunicatives, el coaching i les tèc-
niques de negociació. La formació va 
combinar les sessions teòriques amb les 
activitats pràctiques i l’aprenentatge es 
va posar a prova l’últim dia amb l’ano-
menat “team working” un taller a l’aire 
lliure on els equips van posar a prova les 
seves habilitats amb activitats lligades 
amb la formació donada al llarg del Fò-
rum. Els seminaris van ser impartits per 
formadors de l’Institut de Formació de 
la Jove Cambra de Catalunya, i un d’ells 
es va fer íntegrament en anglès, amb la 
participació d’una formadora de la Jove 
Cambra de Rússia.
El Fòrum és una acadèmia per aprendre, 
però sobretot per experimentar, superar-
se i millorar. És per això que els alumnes 
es van dividir en equips de treball amb 

Bona acollida del Fòrum de Joves 
Emprenedors de Catalunya a Veciana

els quals van haver de superar diferents 
proves i, com a treball final, defensar la 
presentació d’un producte i convèncer 
el públic de la seva utilitat.
Per contratemps relacionats amb un vol 
aeri, el ponent Àlex Rovira no va poder 
assistir a la inauguració i, en lloc seu, va 
ser el consultor igualadí Joan Jubert qui 
va pronunciar la conferència “Innovar 
és actitud”. Davant una cinquantena de 
persones i amb una comunicació i una 
passió desbordants, Jubert va donar 
les claus per adaptar-se als nous mer-
cats, donar valor afegit als productes de 
les empreses i situar la innovació com 

a punt vertebrador de qualsevol pla 
d’empresa. A l’acte també hi va assistir 
el vicepresident del Consell Comarcal, 
Francesc Jorba.
L’acadèmia ha arribat enguany a la seva 
13a edició i ha estat el segon cop en la 
història que es duu a terme a l’Anoia, en 
concret al Casal La Salle de Sant Martí 
de Veciana. És un producte de les Joves 
Cambres de Catalunya que se celebra 
cada any, adreçat a joves d’entre 18 i 
35 anys que en el seu entorn personal, 
professional i associatiu, necessitin po-
tenciar la capacitat de lideratge i treball 
en equip.  

Els plans d’ocupació de Piera donaran feina a 27 persones
PIERA / LA VEU 

El passat dimecres es va fer la presen-
tació dels Plans d’Ocupació que donen 
feina a 27 persones per als pròxims me-
sos. Es tracta d’una iniciativa del Servei 
d’Ocupació de Catalunya que ha estat 
sol·licitada per l’Ajuntament de Piera 
per ajudar a les famílies amb dificultats 
per tirar endavant i que permetrà fer di-
ferents actuacions tal com van explicar 
el regidor d’Urbanisme Javier Perellón i 
la tècnica del Servei d’Ocupació a Piera, 

Anna Cuartiella. 
En total, 20 dels treballadors s’organit-
zaran per fer tasques de millora i adap-
tació a les normatives d’accessibilitat a 
instal·lacions públiques com els locals 
socials de Can Martí, Can Claramunt, 
Can Mata, Can Mas i Can Bonastre, el te-
atre Foment, la capella de Sant Sebastià 
o els lavabos de la Nau de Cal Sanahuja. 
Els Plans d’Ocupació permeten disposar 
de cinc informadors dins la campanya 
que pretén augmentar l’estalvi energè-

Una de les xerrades del fòrum, organitzat per la Jove Cambra d’Igualada.
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tic i la generació d’energies alternatives 
i, per altra banda, els mateixos informa-
dors ajudaran a clarificar dubtes per l’ús 
del servei de transport públic. 
Dues persones han estat incorporades 
a l’arxiu municipal per ajudar a la digi-
talització dels documents la qual cosa 
permetrà actualitzar l’inventari de con-
tinguts i accedir molt més fàcilment a la 
informació en un futur. Els Plans d’Ocu-
pació ja van començar l’endemà de la 
presentació i acabaran a finals d’any.

Denúncia del sindicat CGT cotra SIB per presumpta estafa
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU 

El sindicat CGT ha presentat aquesta 
setmana una denúncia davant la Fiscalia 
del Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya per a que s’investigui l’empresa 
Xavier Bisbal SL per una presumpta es-

tafa.
Segons el sindicat, els indicis per pre-
sentar aquesta denúncia provenen de 
l’assessorament laboral efectuat per la 
pròpia CGT a 37 treballadors que van ser 
acomiadats l’abril per un ERO. Alguns 

d’aquests treballadors també han pre-
sentat ara una demanda laboral per pre-
sumpta vulneració de drets sindicals, ja 
que en aquest Expedient de Regulació 
d’Ocupació hi van ser afectats tots els 
afiliats del sindicat CGT a l’empresa. 

Acord de la UEA amb Lico per millorar el finançament
IGUALADA / LA VEU 

La Unió Empresarial de l’Anoia i l’empre-
sa Lico Leasing han arribat a un acord 
per ajudar a millorar el finançament de 
les empreses associades a la patronal. 
Donada la situació actual, moltes em-
preses tenen dificultat per a trobar unes 
bones condicions bancàries,  per aquest 
motiu la UEA ha signat l’acord amb Lico 
Leasing, una entitat de crèdit especialit-
zada en el finançament empresarial per 

a  professionals, autònoms i Pimes, mit-
jançant les fórmules de leasing, finança-
ment, factoring o rènting.  
Aquest acord permetrà gaudir a les em-
preses associades a la UEA d’unes condi-
cions preferents, d’aquesta manera LICO 
LEASING oferirà a tots els associats línies 
multiproducte en equipament i facto-
ring per a finançament de circulant, per 
fins el 100% del total de la inversió.

En moments de trasbals a vegades es 
perd el nord. Una bona guia és man-
tenir l’equilibri i el comportament ètic. 
Intentar tenir el cap fred quan tothom 
tiba per fer coincidir les decisions que 
s’han de prendre amb les seves neces-
sitats individuals, ben legítimes però 
no sempre coincidents amb el bé so-
cial. Molts són avui els que es troben 
en embolics, sense tenir altra culpa 
que haver confiat en persones que han 
fet de l’engany, la mentida i la incons-
ciència una forma de viure i entendre 
la vida. A vegades també s’hi afegei-
xen les circumstàncies adverses, com 
la crisi, els errors i els desencerts. Però 
el que sap més greu és quan tot plegat 
es deriva de gent que no menteix més, 
perquè per fer-ho el dia hauria de tenir 
més hores. Aquells embadocadors que 
s’acaben creient el que diuen i volen 
que els altres també ho facin. Aquells 
que expliquen uns èxits i acompli-
ments que només existeixen en la seva 
imaginació, però que arrosseguen els 
que de bona fe pensen que són gent 
honrada i cabal. 
En general són gent que no toca de 
peus a terra, però que viu de les fan-
fàrries, dels premis i de ser el centre 
d’atenció. No poden viure si no es par-
la d’ells. I per aconseguir la projecció 
que busquen són capaços d’explicar i 
regalar sopars de duro perquè no són 
mai qui els paga. Magnificents amb els 
diners que no tenen, però que saben 
aconseguir per la confiança que mereix 
el lloc que ocupen. I quan arriba l’hora 
de passar comptes descarreguen les 
seves culpes als altres a qui intenten 
transferir les conseqüències dels seus 
desvariejaments i mala gestió. Són 
aquells que no assumeixen les seves 
responsabilitat i s’escapen a l’hora de 
rendir comptes. Els que prefereixen se-
guir explicant grandeses malgrat esti-
guin damunt la taula les evidències del 
seu fracàs. I s’excusen esperant que la 
memòria sigui feble i ningú se’n recor-
di del que van dir ahir i així mantenint 
aquella imatge pública que pensen 
que tothom comparteix.

PERE PRAT

Contes i malsons
Molts són però encara els que creuen 
en les persones i confien en la bondat 
innata de la humanitat. Els que malgrat 
els disgustos no volen renunciar a un 
món on s’han d’assumir els riscos i on 
una encaixada de mans és més impor-
tant que la signatura d’un contracte. 
Però malauradament cada dia n’hi ha 
més dels que viuen de la caixa i del crè-
dit dels que van confiar en ells. I costa 
descobrir-los perquè s’aprofiten dels 
crèduls, incauts, confiats, distrets i ocu-
pats en altres coses. I aleshores aquests 
fantasmes sense cadenes se’n riuen de 
tots els que, de bona fe encara creuen 
en el treball i se’n surten posant-hi no-
més la cara que tenen més dura que el 
ciment.
I en aquest món d’incongruències i 
contradiccions s’ha de continuar vivint. 
Intentant ser el que un creu que ha de 
ser, sabent que no tothom serà capaç 
d’entendre-ho. Acceptant responsabi-
litats gens plaents i suportant que, per 
desconeixement o malícia, alguns els 
critiquin. Perquè els que intenten viure 
sense donar cop, el treball, l’entrega i la 
dedicació són valors caducs del passat. 
Ara el que cal és trobar ingressos alts, 
poca feina i ben pagada. 
I d’aquests n’hi ha arreu. És una malal-
tia que s’estén des de feines de poca 
qualificació fins a directius de multina-
cionals. Són els que malmeten actius 
i arruïnen empreses, aquells que per 
on passen deixen un rastre de deutes 
i mals records. Els que veuen els com-
panys de feina com els instruments 
per les seves finalitats. Els que cuiden 
les agendes i afalaguen les orelles dels 
que els poden donar una nova opor-
tunitat  de buidar  la caixa que altres 
han omplert. I així en les seves ronda-
lles d’èxits segueixen el seu missatge 
triomfal. I quasi sempre troben un nou 
lloc per seguir utilitzant les seves habi-
litats. Quan un està espremut van a un 
altra. Més paraules, més explicacions 
i més experiències  Però el món gira i 
tots els contes tenen un final. A vega-
des trist...

“Invest in Catalonia”, del que en vol 
formar part l’Anoia, impulsa inversions
BARCELONA / LA VEU 

El programa ‘Invest in Catalonia’ de 
l’agència de promoció empresarial AC-
C1O, que no contempla l’Anoia -la qual 
cosa va ser motiu de protesta de l’Ajun-
tament d’Igualada i el Consell Comar-
cal- va impulsar al llarg del 2009 un total 
de 33 projectes d’inversió a Catalunya, 
que han suposat un volum de 543 mili-
ons d’euros, mentre que el 2008 es van 
tancar 29 projectes amb una inversió de 
377 milions.

A més, les noves inversions a Catalunya 
van generar la creació de 921 nous llocs 
de treball i el manteniment de 2.166 
més, segons ha informat el conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa, Jo-
sep Huguet, després de reunir-se aquest 
dilluns amb una vintena d’empresaris de 
les companyies inversores.
El 72% dels projectes impulsats han 
estat d’empreses estrangeres, de les 
quals el 33% procedien d’Europa, el 24% 
d’Àsia, i el 15% d’Amèrica.  



El pressupost de l’IHC 
per a la propera 
temporada serà de 
574.000 euros, però 
106.000 depenen de 
trobar patrocinador

La nova etapa de l’IHC, pendent 
encara del nou patrocinador
Dèficit de 141.000 euros • S'ha fet una auditoria dels comptes del club, que reflecteix un dèficit de 106.000 euros d'aquesta 
temporada, més 35.000 de l'anterior. 

IHC BLOCAT/ LA VEU
L’Igualada Hoquei Club jugarà els partits 
d’aquesta pròxima temporada en dos 
horaris diferents depenent de l’época de 
l’any. Així ho han aprovat per unanimitat 
els socis presents en una assemblea mar-
cada pels números, per l’economia, com 
era d’esperar en un moment complicat 
per al club i per a la mateixa ciutat.
La nova junta directiva presidida per 
Manel Buron ha presentat un pressu-
post de despeses de 574 mil euros, dels 
quals ja se’n tenen assegurats 468 mil, 
en concepte d’ingressos. Hi ha, per tant, 
un decalatge de 106 mil euros que s’es-
peren cobrir amb el patrocinador princi-
pal del primer equip que encara no s’ha 
pogut tancar. Qui sí que ja el té és l’IHC 
femení que jugarà aquesta pròxima 
temporada a l’Ok LLiga femenina amb 
un cognom històric de l’hoquei a Iguala-
da, el de Fontanellas i Martí Igualada HC, 
en una altra col·laboració de la família 
Fontanellas amb el club.

Dèficit
El president de l’entitat, Manel Buron, ha 
assegurat en el seu informe que la situ-
ació econòmica no és gaire bona. Buron 
ha explicat que s’ha fet una auditoria 
dels comptes del club que han recollit a 
30 de març un dèficit de 91.786 euros, 
que pugen a 141 mil a finals de juny, 106 
mil d’aquesta temporada i 35 mil de l’an-
terior. Per lluitar contra això, a banda de 
treballar intensament en la recerca de 
nous patrocinadors, el club farà a la tor-
nada de vacances una nova campanya 
de captació de socis. El principal reclam 
serà que s’ofereix un 10% de descomp-
te per als socis que n’aportin un de nou 
(descompte que beneficiarà tant el nou 
soci com el que ho era, amb la particula-
ritat que aquest podrà acumular els des-
comptes si aporta més d’un soci).
En el capítol esportiu, la directiva va fer 
un bon balanç dels èxits de la base i va 
marcar l’esperança que genera el nou 
projecte dirigit per Ivan Sanz. El primer 
equip va ser representat per Marc Na-
varro que va assistir a l’homenatge que 
es va fer a jugadors i tècnics que deixen 
aquest estiu el club (Joan Carles i Bala-
gué hi van poder assitir personalment).
 
Dies diferents i horaris diferents
L’assemblea va aprovar que aquesta 
temporada l’equip jugui els seus partits 
en dos dies i horaris diferents. D’octubre 

les dues opcions majoritàries era molt 
superior a l’altra s’ha decidit proposar 
aquesta fórmula de consens que ha tin-
gut el vistiplau de l’assemblea.

Inici dels entrenaments 
el proper 16 d’agost
Mentrestant ha quedat definida també 
la pretemporada del primer equip. Els 
d’Ivan Sanz i Francesc Monclús comen-
çaran el 16 d’agost i treballaran en un 
règim d’entrenaments de matí i tarda a 
les instal·lacions de les Comes. El primer 
partit el jugaran el 28 d’agost a 2/4 de 
8 contra el GEiEG a la pista igualadina. 
Després jugaran 7 partits més contra el 
Vic, Tordera, Vilafranca, Lloret, Noia, Vila-
nova i el Vendrell, l’equip que entrenarà 
l’ex-IHC Guillem Cabestany i contra qui 
es tancarà la preparació per a l’OK LLiga, 
el 25 de setembre. 

Assemblea de l’Igualada HC. Foto: José Ceballos (ihcblocat).

fins a desembre i després d’abril a maig 
l’IHC jugarà els dissabtes a 2/4 de 9. En 
els 3 mesos d’hivern pur, gener, febrer 
i març els partits es disputaran els diu-
menges a la 1 del migdia. Això s’ha fet 
així atenent al resultat de l’enquesta te-
lefònica que ha fet el club aquests últims 
dies entre els socis. El resultat ha marcat 
un empat tècnic entre els partidaris dels 
diumenges (43%) i dels dissabtes (38%). 
Molt allunyada ha quedat la possibilitat 
del divendres (19%). Com que cap de 
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Trial
Toni Bou, a un pas de 
revalidar el títol de campió

Atletisme
Montbui va viure una intensa 
cursa d'atletisme

Motor
Presència anoienca al ral·li 
de terra de l'Urgell
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DISSABTE 28 AGOST 19:30  IGUALADA H.C. – GEIEG  
DIJOUS 2 SETEMBRE VIC – IGUALADA H.C. 
DISSABTE 4 SETEMBRE  19:30  IGUALADA H.C. - TORDER 
DIMECRES 8 SETEMBRE 20:30 IGUALADA H.C. - VILAFRANCA 
Presentació oficial:
DISSABTE 11 SETEMBRE  20:30  IGUALADA H.C. - LLORET
DIMARTS 14 SETEMBRE NOIA – IGUALADA H.C. 
DISSABTE 18 SETEMBRE  20:00  IGUALADA H.C. - VILANOVA 
DISSABTE 25 SETEMBRE VENDRELL – IGUALADA H.C.

Pretemporada 2010-11

El Consell Comarcal de l’Anoia i l’Igua-
lada Hoquei Club han signat un nou 
conveni de col·laboració. L’acord, signat 
el passat dijous pels presidents d’amb-
dues institucions, Marc Castells i Manel 
Buron, indica que l’entitat esportiva 
igualadina rebrà el suport econòmic 
del Consell mitjançant una aportació 
de 6.000€ anuals, per un termini de tres 
temporades, que hauran de ser renova-
bles any a any. 
Per la seva banda, l’IHC es compromet a 
col·locar el logotip del Consell Comarcal 
en les lones laterals de la pista del pave-
lló de les Comes, darrere de cada gol, en 
condició de patrocinador VIP. Ambdues 
parts també col·laboraran en la difusió 
d’activitats i jornades i material turístic 
de la comarca, i presència a la pàgina 

El Consell Comarcal signa 
un conveni amb l’IHC

web i al punt d’informació de l’Igualada 
HC. A més, també s’incorporarà el lema 

“L’Anoia en viu” als impresos oficials del 
club. 

Manel Buron, amb Marc Castells.

Dilluns, sorteig del 
calendari de l’OK 
Lliga per a la propera 
temporada

IGUALADA / LA VEU

El sorteig del calendari de partits de l’OK 
Lliga per a la temporada 2010-2011 tindrà 
lloc dilluns que ve al Museu Olímpic de 
Barcelona. El sorteig estarà dirigit perquè 
en les últimes sis jornades s’enfrontin els 
quatre primers classificats de la tempora-
da anterior, en aquest cas el FC Barcelona, 
Liceu, Vic i Reus. De la mateixa manera, 
l’OK Lliga 2010-2011 es disputarà mitjan-
çant lliga regular, encara que una diferèn-
cia important respecte a la temporada 
passada és que es tractarà d’una lliga de 
14 equips en la qual descendiran els tres 
últims classificats. La competició comen-
çarà el 2 d’octubre i acabarà el 28 de maig. 
Durant l’acte es farà lliurament de diferents 
guardons a l’àrbitre Jordi Vidal, i al MVP de 
la passada temporada, Marc Gual.



IGUALADA / LA VEU

Els catalans Kilian Jornet i la igualadina 
Laura Orgué van ser els vencedors de la IV 
Olla de Núria amb un nivell internacional 
digne de Campionat del Món. 
L’edició 2010 de l’Olla forma part de la 
Mountain Running International Cup 
(Grand Prix of the Nations) i ha comptat 
amb la participació de 507 corredors en 
representació de 15 nacions.
Pel que fa a la cursa, en homes, de segui-
da han marcat diferències dos corredors. 
Kilian Jornet –el guanyador final- i Agustí 
Roc han marxat del grup en la dura puja-
da al Puigmal, mentre darrere es formava 
una lluita entre el mexicà Ricardo Mejía, el 
català Jessed Hernández, Michel Rabat, el 
francès Didier Zago i més enrere Toti Bes i 
Ionut Zinca.
En noies, la catalana olímpica Laura Or-
gué, ha sortit disposada a marcar diferèn-
cies en la pujada al Puigmal, conscient que 
després en les baixades perdria temps en 
referència a les seves rivals. Orgué només 
ha vist perillar la victòria al final, on la ita-
liana Emmanuela Brizio (guanyadora de 
l’Olla 2009) s’hi ha acostat i només les han 
separat 36 segons.
La festa ha estat complerta, amb un dia ra-
diant, calor al Santuari i aire a dalt els cims 
i carenes per refrescar als corredors. I a tot 
això s’hi ha de sumar l’exhibició dels Mi-
nyons de Terrassa, Bastoners de Terrassa i 
l’Esbart Dansaire Eudald Comas de Ribes. 
Després d’aquesta tercera cursa de la 
Mountain Running International Cup, la 

Jornet i Orgué s’emporten l’Olla de Núria 
i Catalunya lidera la Copa de les Nacions

classificació segueix dominada pel cor-
redor de la Catalunya Nord, Michel Rabat 
amb 221 punts, seguit del corredor d’Eus-
kal Herria Ionut Zinca amb 175 punts. En 
noies el domini també és d’una corredora 
de la Catalunya Nord, Delphine Olivé amb 
174 punts, seguida de la catalana Montse 
Martínez amb 138 punts.
La Copa de les Nacions, a falta de 3 pro-
ves perquè finalitzi el circuit d’enguany de 
la Mountain Running International Cup, 
l’encapçala Catalunya amb 660 punts, se-

guida d’Euskal Herria amb 628, Espanya és 
tercera amb 452, Grècia en té 426 i França 
382.
Classificació homes IV Olla de Núria: 
1 KILIAN JORNET CAT 2:17:57 
2 AGUSTÍ ROC CAT 2:21:09 
3 RICARDO MEJÍA MEX 2:22:15 
Clasificació dones IV Olla de Núria:
1 LAURA ORGUÉ CAT 2:51:38 
2 EMANUELA BRIZIO ITA 2:52:14 
3 GEMMA ARRÓ I RIBOT CAT 2:53:53

Armand Mollà, campió 
d’Espanya júnior de biketrial

VALDEROBLES / LA VEU 

Un premi merescut.  Els pilots van parti-
cipar en la  prova que es va desenvolupar 
al municipi de Valderobles (Terol),  sota 
un sol implacable que va afegir tensió i 
dificultat a una prova de gran nivell. Difí-
cils i exigents van ser les zones, de mane-
ra que els pilots participants es veiessin 
obligats a lluitar de valent i superar-se a 
si mateixos per tal d’obtenir els millors 
resultats.
Aquesta victòria suposa un gran salt del 
pilot igualadí cap a la seva participació 
en l’important i disputat Campionat del 
Món de Biketrial al quedar automàtica-
ment seleccionat.  
L’Armand, amb 15 anys, es mesurarà 
aquesta mateixa setmana amb els millor 
pilots del món de la seva categoria.  El  
Mundial de Biketrail es disputarà aquest 
any a dues proves. La primera prova del 

Armand Mollà.

campionat tindrà lloc a  Vilanova de Pra-
des, on participaran pilots de més de 25 
països. La segona i última prova se cele-
brarà a Darfo-Boario Terme (Italia).  
Les proves del campionat del món 
d’aquest espectacular esport signifiquen 
una experiència única que, al marge dels 
resultats en la competició, suposen una 
meravellosa vivència pels participants. 
Conèixer diferents cultures i països des 
d’un punt de vista diferent, veure les co-
ses des d’on un simple turista no les pot 
veure. Un privilegi que ofereix aquest 
esport, conviure amb gent de fora dels 
grans centres turístics i veure de més a 
prop la vida quotidiana.
Per a obtenir tota mena d’informació so-
bre aquest esport i les pròximes proves 
que es disputaran, es pot consultar la 
pàgina web independent www.biketrial-
spain.com

La igualadina Laura Orgué, dalt del podi a Núria.

Lluís Marimón (CAI), medalla 
de l’Esport de la Catalunya Central

Un centenar d’atletes a la Cursa de Santa 
Margarida de Montbui
MONTBUI / IGNASI COSTA

El passat dissabte, 17 de juliol a la tarda, i 
dintre dels actes de la Festa Major,  es va 
disputar a Sta. Margarida  de Montbui la 
7a. edició de la Cursa Popular de la pobla-
ció, sobre un recorregut mixt urbà i forestal 
de 10 km., amb sortida al passeig d’Espa-
nya, i arribada a la plaça Catalunya, al nucli 
antic de la població, amb una important 
participació de 81 atletes classificats, dels 
prop de 100 atletes que havien efectuat la 
seva inscripció, i enguany novament amb 
la participació de destacats fondistes de 
l’atletisme català.  La prova, que era orga-
nitzada per l’Ajuntament de Sta. Marga-
rida de Montbui, en col·laboració amb el 
C.A. Igualada, era considerablement dura, 
i la calor va posar a prova la resistència físi-
ca dels atletes participants. 
Els guanyadors absoluts foren l’atleta del 
Medilast S. Lleida Khalid El Aamri, amb un 
gran registre de 32’39”, 2.n. millor registre 
masc. en la cursa montbuienca, i l’atleta 
Hasna Bahom -Agr. Atl. Catalunya -, que va 
entrar en una magnífica 8a. posició de la 
general amb 39’34”, 4.ª millor marca feme-
nina de la prova.  

Entrava 2n. Abderrahim El Jaafari (Medi-
last S. Lleida ) , amb 32’41”, i era 3r. l’atleta 
del C.A. Igualada José Manuel Granadero, 
amb 33’56”, en una gran actuació de l’atle-
ta del Bruc.  Entrava 4t. Abdeslam El Oua-
habi (Carns Vilaplana) amb 34m. 33 seg., i 
5è. Abdelmalek Ayyad (C.A. Igualada) amb 
34’45”, també en una destacada actuació. 
En la general femenina, seguiren a Hasna 
Bahom l’atleta del C.A. Igualada Noemí 
Moreno, 2a. femenina i 18a. general amb 
42 m. 50 seg. en una brillant actuació,  i 
era 3a. i 45a. general Eliana Giraldo amb 
49 m. 17 seg.. Era 4a. i 47a. general Cristina 
Burón  (Independent) amb 49 m. 22 seg., 
i 5a. i 62a. general Sílvia Corbera (Triatló 
Granollers)  amb 53 m. 35 seg.. 
Els premis als primers classificats locals 
van ser per a Artemi Caballé (4 Penjats) en 
masculins, i per Noemí Moreno (C.A. Igua-
lada) en femenines.
Van efectuar el repartiment de premis, el 
primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament 
montbuienc Sebastià Leno, acompanyat 
del Coordinador de la Cursa i membre 
del C.A. Igualada Salvador Fusté. Els tres 
primers i tres primeres de la general, s’en-

dugueren els premis en metàl·lic. 
General masculina:     
1.Khalid El Aamri  (LLeida UA)   32’39” -
2.Abderrahim El Jaafari  (Lleida UA)   32’41” 
3. José Manuel Granadero (CAI)   33’56” 
4.Abdeslam El Ouahabi  34’33”
5.Abdelmalek Ayyad (CAI) 34’45”
6.Antonio Godoy (Pratenc)   37’11”
7.Mohamed Agouzal (Mercader) 37’32”
9. Amin Daoudi (Independent) 39’45”
10. Samir Ait  (Colomenca) 39’59”
11. Jordi Riera (Collbató) 40’48”
General femenina:
1. Hasna Bahom (Catalunya)  39’34” 
2. Noemí Moreno (CAI) 42’50”
3. Eliana Giraldo (Trotaplanas) 49’17”
4. Cristina Burón (Independent) 49’22”
5. Sílvia Corbera (Granollers) 53’35”
6. Mar Luján (CESADEM) 56’47” 
7. Montserrat Aloy (Independent) 57’35”
8. Eulàlia Cantó (Nou Barris) 1h.04’13”
9. Nuria Barutel (Sant Andreu)1h.11’56”
Primer classif. local masc.:      Artemi Caba-
llé   (4 Penjats)
Primera classif. local fem.:      Noemí More-
no  (C.A. Igualada).   

IGUALADA / IGNASI COSTA

El passat dimarts, 13 de juliol al vespre, al 
restaurant El Morter de Manlleu, l’atleta 
veterà vilanoví del C.A. Igualada Lluís Ma-
rimon i Farriol, va ser distingit per la Secre-
taría General de l’Esport de la Generalitat 
de Catalunya, amb la Medalla de l’Esport 
de la Catalunya Central, en la 2a. edició 
d’aquests guardons, en la que es va guar-
donar a 15 esportistes de les comarques 
centrals, majors de 60 anys.
Lluís Marimón és el soci número 1 i un dels 
fundadors del Club Atlètic Igualada, del 
que ha estat membre de la Junta Directiva 
en diverses ocasions, President, i en l’actu-
alitat n’és el President de la Junta Gestora. 
L’Ajuntament d’Igualada li va concedir 

també la medalla de la ciutat al mèrit es-
portiu l’any 1952.
En la seva joventut, el Lluís Marimon va ser 
un destacat atleta que va sobresortir tant 
a nivell català com espanyol, va formar 
part de diversos equips punters de l’at-
letisme català com l’Universitari i el R.C.E. 
Espanyol, fins que l’any 1952, juntament 
amb altres atletes igualadins fundaren el 
Club Atlètic Igualada. Des de llavors ha 
estat lligat a aquesta entitat tant a nivell 
d’esportista com de directiu.
Actualment, als seus 82 anys continua 
practicant l’atletisme i participant en com-
peticions de veterans, amb uns impor-
tants registres i aconseguint molt destaca-
des classificacions. 
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PUJALT / MCI

El passat dia 11 de juliol i 25 anys des-
prés que la comarca de l’Anoia acollís 
proves del campionat de Catalunya de 
Trial 4x4, la localitat de Conill (Pujalt) va 
tornar a ser l’escenari d’una prova de tri-
al 4x4, concretament la 5a de 8. Com ja 
és habitual el Grup 4x4 d’Osona va posar 
tota la seva “artilleria” perquè aquesta 
prova sigués un èxit fent un gran des-
plegament humà.
La calor va ser la nota predominant de 
la prova però no va ser impediment 
perquè els 16 vehicles participants po-
guessin passar per las 12 zones establer-
tes per l’organització. Un terreny molt 
pedregós, molt diferent al que estan 
acostumats els pilots, els va obligar a fer 
malabarismes per tal d’encertar la pres-
sió dels pneumàtics. El gran nivell dels 
pilots es veu reflectit en els pocs punts 
de penalització que els  separaven.
En el grup A de vehicles de sèrie Joan 
Manel Tomàs, pilot de Moto Club Igua-
lada, va adjudicar-se la quarta victòria 
consecutiva amb el seu espectacular 
Rànger–Rover V8 només amb 8 punts de 
penalització. En finalitzar la prova Joan 
es va mostrar molt satisfet amb el re-
sultat: “Ha estat molt dur, la calor i l’oro-
grafia del terreny ha fet patir de valent 
la mecànica del meu vehicle, vull agrair 
la tasca del meus motxillers i membres 
de l’equip, sense ells no hagués pogut 
aconseguir la victòria”.
Tomàs va estar seguit de molt a prop  
per dos Mercedes G, el primer de Claudi 
Santacana que va marcer una penalitza-
ció de 10 punts, seguit per Jaume Alsina 
amb 14 punts que va acabar  com a 3r 
classificat. Xavier Bargalló, també pilot 

Dos pilots de MCI, al trial 4x4 de Conill

de Moto Club Igualada, amb Land Rover 
Defender, va patir una averia mecànica a 
falta de quatre zones que els va fer apar-
tar per la lluita del podi. Mala sort doncs 
per aquest equip de joves pilots.
En el grup B, vehicles de sèrie millorats, 
com ja és habitual Florenci Rius  va en-
carrilar la seva cinquena victòria conse-
cutiva amb una penalització de 12 punts 
i ja va directe cap el seu 9è títol de cam-
pió de Catalunya. Agustí Ros, que cada 
cop esta més adaptat al seu Mercedes G, 
entregava la fitxa de penalitzacions amb 
26 punts, més del doble del guanyador.  
Joaquim  Roura amb 40 punts només va 

poder ser tercer per culpa d’una errada 
seva en una zona on es va posar molt 
nerviós, el va afectar i les coses no li van 
sortir bé després.
El grup C, vehicles de Maxi-serie, es va 
caracteritzar per la gran igualtat entre 
Alfons Andreu (6 punts) i Claudi Vivet (8 
punts), sent pel primer amb només dos 
punts d’avantatge la victòria. Tercer va 
ser Albert Puig amb una penalització de 
22 punts.
Ara ens espera un parèntesi estival per 
tal de encarrilar la recta final d’aquest 
campionat. Tornarem el 5 de setembre a 
Hostalets de Balenyà.

Passeig triomfal de Toni Bou al 
Trial de San Marino
SAN MARINO / JOSEP M. VIDAL

Amb unes zones bastant fàcils per la 
categoria dels pilots mundialers partici-
pants, es disputà el Trial de San Marino 
per  les rodalies de la població de Baldas-
serona. Les zones estaven situades en la 
llera d’un riu sec sobre roques amb bona 
adherència i tant sols tenien alguna que 
altra dificultat les zones en les quals hi 
havia acumulada una mica d’aigua.
El pilot pierenc de Moto Club Igualada 
Toni Bou -Montesa- en les 15 zones que 
havien de disputar a cadascuna de les 
dues voltes de què constava el recorre-
gut només penalitzà 4 punts, deu menys 
que el segon classificat Àdam Raga -Gas 
Gas-, quedant tercer Albert Cabestany 
-Sherco-.
Aquest nou triomf de Toni Bou fa que 
tingui el títol quasi assegurat a manca 

Bou, dalt de la moto al trial italià.

de dues proves per al final del campio-
nat. Aquest seria el quart títol mundial 
de trial a l’aire lliure consecutiu del pilot 
anoienc.
Una vegada acabat el trial santmarinec 
Bou comentava : “Ha estat un trial força 
fàcil, però sortir davant dels altres sem-
pre complica les coses. Malgrat uns pe-
tits errors, tot ens ha anat molt bé i he de 
reconèixer que el dia ha estat perfecte, 
amb un títol de marques per a Montesa i 
per a mi un avantatge que mai havia tin-
gut a dues proves del final, amb la qual 
cosa la meva situació per revalidar el títol 
és molt favorable”.
Aquest diumenge es disputa la penúl-
tima prova pels voltants de la població 
italiana de Foppolo i en la qual Toni Bou 
amb un cinquè lloc en té prou per acon-
seguir proclamar-se campió del món.

Xavier Bargalló, pilot de MCI

IGUALADA / JOSEP M. VIDAL

Puntuable per al Campionat de Cata-
lunya de ral·lis de terra i també per a 
l’Open de Terra, es disputà el ral·li de La 
Guàrdia d’Urgell amb la participació de 
l’equip de Moto Club Igualada format 
pel pilot de Maians Miquel Prat i el co-
pilot d’Òdena Dani Montaner, amb Re-
nault Clio 16V.
Aquest ral·li urgellenc constava de dues 
etapes: la primera es disputà el dissab-
te a la tarda i la segona el diumenge el 
matí. Ja des de el primer moment del 
dissabte Prat i Montaner van deixar ben 
clar que eren els favorits a la classifica-
ció Júnior de l’Open i també a la de Ra-
llySprint marcant uns sensacionals regis-

tres en tots els trams cronometrats que 
els portà a la victòria així com el triomf a 
les classificacions de grup i classe.
De fet el guanyador de l’Open fou Al-
fons Requena amb Seat Ibiza TDI, però 
aquest pilot de l’Escuderia Mollerus-
sa només participa als ral·lis de terra 
i que el reglament permet portar uns 
pneumàtics molt més adequats, no així 
l’equip de MCI que ho fa a l’Open d’asfalt 
i al de terra. Extraordinària la temporada 
que estan  fent Prat i Montaner i que els 
converteix en ferms candidats per acon-
seguir el títol de l’Open de Catalunya de 
ral.lis. El ral·li absolut fou guanyat per 
Nani Roma copilotat per Jordi Barrabès 
amb Mitsubishi Colt.

Prat i Montaner, al ral·li La Guàrdia

El cotxe de Prat i Montaner, al ral.li de terra de l’Urgell.

Cap de setmana amb molta natació
IGUALADA / CNI

Durant els dies 14,15, 16, 17 i 18 s’han 
disputat a les instal·lacions de Son Hugo, 
a Palma de Mallorca els campionats d’Es-
panya de natació de la categoria infantil. 
Aquesta categoria inclou a les nenes 
nascudes als anys 1997 i 1998, i a nens 
nascuts al 1994, 1995 i 1996.
Les nenes competeixen juntes per acon-
seguir una bona classificació, mentre 
que els nens del 1996 ho fan separats 
dels del 1994 i 1995, aquests competei-
xen junts.
Per part del Club Natació Igualada hi va 
participar en Marc Calzada, qui va nedar 
quatre proves amb uns molt bons re-
sultats, tant de classificació com a nivell 
personal, ja que sempre va millorar les 
seves marques.
Així, el dijous va participar en els 200m 
crol, on amb un temps de 2:02.02 va 
aconseguir la 15à posició, sent el 5è del 
seu any.  
El divendres va competir en els 200m 
papallona, la que en principi és la seva 
millor prova i ho va demostrar colant-se 

fins a la 5à posició de la general i ser el 
3r del seu any.
El dissabte va tenir lloc la prova dels 
100m esquena, on va saltar la sorpresa 
al no classificar-se per nedar les finals de 
la tarda. La resposta està al veure que 
en tres segons van arribar a entrar qua-
si 50 nedadors! El Marc, amb un crono 
d’1:04.60, va arribar en la 23a posició, tot 
i que del seu any seria el 5è.
Va tancar la seva participació el diumen-
ge amb els 100m papallona. Va aturar 
el cronomètre en uns excel·lents 59.28. 
Amb aquesta marca va aconseguir la 11a 
posició general i ser el 4t del seu any.
Així el Marc va fer un campionat molt bo 
i amb uns resultats molt esperançadors 
de cara al futur.
Per altra banda al Club Natació Reus 
Ploms es van disputar els campionats 
de Catalunya per a la categoria aleví. 
Aquesta categoria inclou els nens nas-
cuts als anys 1997 i 1998, i les nenes del 
1998 i 1999. Durant els dies 16, 17 i 18 
van participar un total de 400 nens en 
aquest campionat i el nostre Club hi va 

tenir representació. 
La participant va ser la Irena Gual qui va 
fer un campionat bonissím i va tancar 
així una molt bona temporada, deixant 
el llistó molt amunt.
Va participar en la prova dels 200m es-
tils, on tot i sortir en una posició molt 
alta va acabar classificant-se en una gran 
20a posició amb un temps de 3:05.91, 
rebaixant així en més de 10 segons el 
seu anterior registre. L’altra prova que va 
nedar van ser els 200m crol on va tornar 
a rebaixar  el seu millor registre de molt 
i va aconseguir un crono de 2:50.48. Va 
acabar la seva participació amb la millor 
prova del campionat, els 100m braça, on 
tot i passar l’equador de la prova en 5a 
posició va acabar guanyant la seva sèrie 
i col·locant-se en una molt bona 13a po-
sició, aturant el cronòmetre a 1:35.27.
Ara ja només queda el campionat de 
Catalunya infantil que es nedarà durant 
els dies 22, 23, 24 i 25 a la piscina Sant 
Jordi de Barcelona. El Club i tindrà fins a 
tres participants, La Carla Varea, la Marta 
Salgado i el Marc Calzada.
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Gong 2010. Cinquè festival de noves 
sonoritats a Collbató
El petit Gong • Enguany, com a novetat pensada per als més petits, s'ha programat "El petit Gong"

MÚSICA / LA VEU
Aquest cap de setmana, 24 i 25 de ju-
liol, torna una nova edició del GONG a 
les Coves del Salnitre de Montserrat, el 
V Festival de noves sonoritats i instru-
ments no convencionals.
El tracta d’un festival que pretén donar 
a conèixer nous sons i instruments únics 
en un entorn natural d’acústica excepci-
onal com són les coves montserratines.
El festival manté activitats ja consolida-
des com el Passeig musical i la terrassa 
del Gong i enguany aposta per una no-
vetat: El petit Gong, destinada als més 
menuts.
El Festival Gong apujarà el teló demà 
dissabte 24 de juliol amb el concert No-
ves vibracions de nous instruments de 
Katharina Flückiger, una artista suïssa 
formada en el camp de l’art, la pedago-
gia i la teràpia. Els instruments que toca 
la Katharina són únics i de nova creació. 
Es tracta d’un espectacle del tot adient 
per escoltar dins de les Coves del Salni-
tre.
Després de l’èxit aconseguit en la pas-
sada edició, el públic podrà tornar a 
gaudir del Passeig Musical. Tant dissabte 
com diumenge tornarem a descobrir els 
espais interiors de les coves i les seves 
formes escultòriques acompanyats de 
la música.
Un any més la terrassa del Gong estarà 
a disposició del públic per descansar 
còmodament després del concert del 
dissabte i del passeig musical del diu-
menge, tot gaudint amb els amics dels 
refrescs i els productes gastronòmics 
naturals, mentre es gaudeix de al fresca 
i s’escolta una música suau. Aquest any 
es podrà gaudir de forma sonora de l’es-
pectacle visual de la mà de Marc Vila i 
Guillem Aguilar.
La novetat d’enguany és El petit Gong, 
un espai dedicat als més menuts i creat 
des d’una perspectiva infantil. Se’n po-
drà gaudir el dissabte i la base musical 
de l’orgue i la melodia cristal·lina del 
hang en seran els protagonistes. L’es-
pectacle tindrà lloc a l’església de sant 
Corneli de Collbató i serà a càrrec de l’or-
ganista Juan de la Rubia i del percussio-
nista israelià Ravid Goldschmitd.

Dissabte, Katharina Flückiger
Demà dissabte a les 9 del vespre, a les 
Coves, tindrà lloc l’obertura del Festival 
Gong 2010 amb un concert de de Katha-
rina Flückiger Noves vibracions de nous 
instruments.

d’instruments de tot el món. L’instru-
ment té forma d’esfera i està constituït 
per diferents capes de metalls resistents 
i especials que garanteixen una llarga 
estabilitat del so. Es toca amb les mans 
i l’encarregat de fer-ho serà en Ravid 
Goldschmidt.

Diumenge, el Passeig Musical
Es tracta d’una proposta innovadora: 
descobrir els espais de les coves acom-
panyats de la música. El públic serà un 
espectador actiu que anirà descobrint 
diferents escenaris i formes escultòri-
ques que, sonoritzats, prendran un re-
lleu màgic i inusual. El passeig s’estén 
per tot el recorregut de les coves, uns 
500 metres, que es dividiran en cinc es-
pais.
A l’entrada de les coves, a l’anomenada 
Sala de la Catedral, el vibràfon omplirà 
l’espai amb el seu so embolcallant. Arri-
bant al Pou del Diable el so del didjeridú 
ens portarà cap a les profunditats de la 
cova. A la Sala de les Columnes ens tro-
barem amb el monocord, un instrument 
que recrea l’anomenada música de les 
esferes. Tot seguint passejant, arribats a 
la Tribuna de la Verge, el hang ens em-
bolcallarà amb la seva sonoritat màgica. 
I finalment, al Cambril, un cor de veus 
ens farà sentir com si fóssim a l’interior 
d’una capella.
Per fer el recorregut, que dura uns 45 
minuts, es recomana anar ben calçat 
així com portar una jaqueta, doncs la 
temperatura a l’interior de la cova és de 
17ºC. No es permetrà l’entrada als me-
nors de 6 anys en no ser una activitat 
recomanada per a ells.
Les hores de sortida del Passeig seran a 
2/4 de 8, 2/4 de 9 i 2/4 de 10 del vespre.

Terrassa Gong
Un any més es podrà gaudir del plaer de 
prendre la fresca ben acompanyat amb 
la música a la part exterior de les coves.
Enguany es podrà gaudir dels sons de la 
kalimba i altres instruments exòtics com 
la kora, l’udú, la mandola, el quimbri i 
altres de percussió construïts a partir de 
llavors de diferents arbres.
Marc Vila i Guillem Aguilar seran els en-
carregats d’acompanyar els descans de 
públic.

Les entrades es poden comprar antici-
padament al web www.gong.cat o bé 
a l’Oficina de Turisme de Collbató. Les 
places són limitades.

Les Coves del Salnitre són un escenari excepcional

Cultura  
WWW.VEUANOIA.CAT

Cinema
Lliurament de premis del 
microCurt 2010

Teatre
Marc Hervàs dirigirà dos 
espectacles al TNC i al Petit Liceu

Llibres
Llibres il·lustrats per pintors 
coneguts a la Biblioteca
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Els instruments que toca Katharina Flüc-
kiger són únics i de nova creació, són 
instruments totalment acústics, constru-
ïts amb materials bàsics com la fusta, la 
pedra o les cordes. La presentació es fa 
de manera conjunta, en forma de petita 
orquestra que aconsegueix uns resultats 
sonors sorprenents.
Aquests instruments són: 
- El salteri baix, de 2 metres d’alçada, que 
es toca amb dos arquets a la vegada.
- El litofon, que és un xilofon de pedra 
amb una escala musical arcaica, que pot 
ser tocat amb varetes de diferents ma-
terials.
- L’arpa sonora, que disposa de quatre 

cordes per nota afinades a la mateixa 
alçada.
- Un conjunt de 5 gongs de bronze.
- Una flauta de fusta de saüc.
- Un petit salteri soprano.
En els seus espectacles Katharina Flüc-
kiger aconsegueix unes sorprenents so-
noritats alternant uns instruments amb 
els altres en seqüències segons el tim-
bre, l’espectre d’harmònics i les capaci-
tats rítmiques de cada instrument. Bona 
part de l’espectacle és improvisat.

Espai El petit Gong
La novetat d’enguany és l’espectacle per 
als més menuts. Es tracta d’un conte de 

sons El conte de la fulleta, basat en la so-
noritat de l’orgue i el hang.
Per aquest motiu el concert serà a l’es-
glésia de Sant Corneli de Collbató, que 
disposa d’un orgue de gran qualitat 
construït pels operaris del taller d’or-
gues collbatoní fora d’hores de feina i 
finançat pels donatius de nombrosos 
collbatonins i amants de la música.
En aquest cas l’orgue serà tocat pel reco-
negut organista Juan de la Rubia.
L’altre instruments que s’utilitzarà serà 
el hang, un nou instrument amb sono-
ritat fresca i transparent, fruit d’un es-
tudi exhaustiu dut a terme pels lutiers 
de PanArt sobre una àmplia col·lecció 

Durant el Passeig musical es podrà experimentar una nova manera d’escoltar música
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CINEMA / LA VEU
Avui divendres, a partir de 2/4 d’11 de 
la nit i al parc de Valldaura, tindrà lloc el 
veredicte del jurat del Festival de vídeo 
d’Igualada, microCurt 2010.
La nit començarà amb el lliurament dels 
premis, tot seguit es procedirà a la pro-
jecció dels 16 microcurts finalistes, des-
prés es farà la projecció dels microcurts 
anoiencs, per tot seguit fer la projecció 
dels treballs presentats al 3r. Concurs 
Express. Per acabar es presentaran els 
curts realitzats durant la I Setmana de 
l’animació de l’Escola Municipal Gaspar 
Camps.
El microCurt Festival de Vídeo d’Iguala-
da és un concurs de curtmetratges en 
vídeo que neix a partir de l’experiència 
dels tallers de curtmetratges i Rere la cà-
mera del Cetre Cívic de Fàtima, dirigits 
als joves.
La idea bàsica del Festival és premiar 
aquells curts en què s’intueixi el poten-
cial creatiu dels seus autors. Els micro-
curts han de partir d’una idea original i 
tenir entre un minut de mínim i 5 minuts 
de màxim de durada.
Es tracta de petites històries que expli-
quen què passa i el que tots vivim, his-
tòries senzilles i directes, compromeses 
amb la idea de mostrar què som, què 
veiem, què sentim, de què gaudim, el 
que ens inquieta, el que ens fa riure, plo-
rar, viure... Allò que passa desapercebut i 
allò que ens provoca sobresalts. Són pe-
tites històries que han de convulsionar 
l’espectador més enllà de les possibili-
tats en els recursos tècnics.
Dels 84 curtmetratges inscrits en aques-

ta novena edició del Festival microCurt, 
l’organització ha triat un total de 16 tre-
balls:
- Forguetina, de Juan Alberto de Burgos, 
de Madrid
- ¿Quién puede matar a un hombre? d’En-
rique Piñuel Martón, de Madrid
- El Finger, d’Alvaro Oliva de Santander
- Barcelona-Venècia, de David Muñoz, de 
Barcelona
- Nombres propios, de  Maria Pérez i Sabi-
na Urraca de Càceres
- Tachaan, de Rafael Cano, de Madrid
- ¿Cómo termina Lost? de Luis Murillo de 
Madrid
- Lost, d’Alberto Dorado, de Madrid
- La Tormenta, de Camilo Villasmil de 
Barcelona
- Luciérnaga, de Carlota Coronado de 
Madrid
- Mi abuela Maria, de David Valero Si-

món, d’Alacant
- En el insomnio, de José Angel Alayón, 
de Santa Cruz de Tenerife
- Burocracia, de Rosa Màrquez de Ma-
drid
- La piñata, de Manuel Arija de Madrid
- Story of David Leonard Sutton, de Alfon-
so Diaz, de Madrid
- Turno de noche, de Victor Palacio, de 
Madrid

Els premis que es concediran seran:
1r. premi al millor curtmetratge: 1.000 
euros.
2n. premi: 500 euros.
3r. premi: 300 euros.
Premi especial al millor curt anoienc: 
300 euros
Premi al millor i original microCurt Ex-
press: trofeu i premi relacionat amb el 
món audiovisual.

Avui, lliurament del premis del 
microCurt 2010

Lliurament del premis del microCurt 2009

MÚSICA / LA VEU
Després de la interpretació del Quinte-
to Latípica de divendres passat en què 
s’estrenava l’edició d’enguany del cicle 
de concerts «A l’estiu, Música en Viu» a 
Piera, arriba la segona i penúltima actu-
ació d’Adolfo Osta, un cantautor nascut 
a Pamplona i resident a Barcelona des 
de que va venir a estudiar a la facultat de 
Barcelona filologia hispànica. Cantant 
que barreja el cor i l’energia amb una 
formació acadèmica, abans de pujar als 
escenaris cantava als carrers la música 
de Sílvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, 
Amancio Prada o Joan Baez. El gènere 
que més l’identifica és la música tradi-
cional de tota Europa. Ha gravat peces 
en les diverses llengües que es parlaven 
al vell continent durant l’època medie-
val. La seva veu personal i trobadoresca 
aconsegueix fer versemblants i vives les 
lletres de les antigues cançons. 

En aquesta ocasió, Adolfo Osta ens pre-
senta “Maravia, cançons de mariners, 
pelegrins i mercaders” amb una forma-
ció de luxe completada per Cati Plana 
a l’acordió diatònic i Manel Segarra a la 
guitarra.

Segon concert “A l’estiu, 
música en viu” a Piera

LLIBRES / PERE REDON
El passat dia 15 de juliol i a la sala d’ac-
tes del Palau Robert de Barcelona, el 
Patronat de la Muntanya de Montserrat, 
conjuntament amb l’Editorial Alpina i la 
Societat Gestora d’Informació Territorial 
(GEOESTEL), van presentar la publicació 
Montserrat Guia Senderista. 20 Itineraris 
pel parc Natural, elaborada pel personal 
especialitzat dels municipis del Bruc, 
Collbató, Marganell i Monistrol de Mont-
serrat, el col·laboració amb el Monestir i 
el propi Patronat.
En la seva intervenció, el President de la 
Comissió Executiva del Patronat, Jordi 
López, va ressaltar la importància de la 
guia que va dirigida a un ampli ventall 
de persones, tant les que ja coneixen  la 
Muntanya com les que la volen gaudir.
“El que entra pels peus omple les perso-
nes” va manifestar en Jordi López, que 
va presidir l’acte, volent dir que caminar 
per Montserrat es descobrir tot un món 
carregat d’història i d’una natura aclapa-
radora, que omple i a la vegada engoleix 
el visitant.
Jordi López va manifestar que paral-
lelament a l’elaboració de la guia, el 
Patronat va desenvolupar la necessària 
labor de senyalització dels vint itineraris, 
col·locant una centena de direccionals i 
vuitanta senyals recordatoris, destinats 
a evitar que ningú es perdi. Va afegir que 
els vint recorreguts representen un total 
de 120 quilòmetres, que es poden fer en 
el decurs de 35 hores d’activitat.
Cal dir que els itineraris han estat elabo-
rats pensant en que es poguessin fer en 
familia i per persones poc habituades a 
anar a la muntanya.

Presentada una 
“Guia de camins de 
Montserrat”

Adolfo Osta amb Cati Plana i Manel Segarra
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Que no se’t faci estrany tenir preguntes, 
són part de l’engranatge humà. Mira 
el teu voltant, el món és ple de coses 
incertes, com els núvols. Qüestiona la 
mateixa vida i, potser així, esdevindràs 
conscient. Crea preguntes per progres-
sar, busca el sentit de totes les coses, 
també de l’amor. Ara digues, què és allò 
que et preocupa?
Potser t’has preguntat per què vas 
néixer on vas néixer. O potser t’has pre-
guntat per què ets tu i no un altre. És 
normal, són els dubtes de l’existència, 
així com ens preguntem per què hem 
nascut aquesta època i no una altra. 
Ara toca anar una mica més enllà. Pre-
guntem-nos quina és la nostra relació 
amb l’univers. Som pols d’estrella? Som 
éssers únics? Quin és el nostre temps 
real en l’espai? La cosmologia és, pro-
bablement, la ciència més propera a la 
filosofia. 
Com pot ser que, vivint tant poc temps 
en aquesta terra, siguem capaços d’as-
solir un coneixement tan vast? Quina 
part del nostre cervell conté allò innat? 
Hem après en el temps i ara som encara 
més savis. Però no per això som més 
llestos; mira les respostes que ens 

dóna el món. Hi ha guerres a Àsia i hi 
ha morts injustes arreu del món. Hi ha 
altra gent que també es pregunta per 
què han nascut on han nascut. Hi ha 
dolor a Europa, però també n’hi ha a 
Àfrica. Hi ha empreses que dominen el 
món i potser no ho sabem.
Com viure plenament si, malgrat la 
saviesa acumulada a través del temps 
i els dies, hi ha veritat oculta en tot el 
món? Com calmar el neguit de les pre-
guntes si no hi ha resposta possible en 
l’univers? Com aconseguir l’autèntica 
existència si estem limitats a un pla-
neta circular?
En el fons, la mateixa terra és la para-
doxa perfecte de les incògnites huma-
nes: donem voltes sobre nosaltres 
mateixos mentre intentem caminar. 
Potser sense saber-ho, acabarem al 
mateix punt d’inici. No per això abo-
quis les preguntes a l’abisme dels 
somnis morts, continua generant-les 
i segueix buscant el sentit a allò que 
més et mogui.
És la manera i és el progrés. Recorda 
que, sinó, encara viuríem en una terra 
plana.

Preguntes

DAVID SOLER ORTÍNEZ

Mots detinguts

LLIBRES / LA VEU
Una edició de El viejo y el mar amb il-
lustracions de Salvador Dalí; Novel·la de 
Joan Brossa amb 31 litografies originals 
d’Antoni Tàpies o un recull de poemes 
de Carles Sindreu amb dibuixos de Joan 
Miró. Tots aquests llibres tenen en comú 
el fet de compartir paraules i imatges a 
parts iguals. Es tracta de llibres il·lustrats 
per artistes contemporanis reconeguts, 
uns llibres especials en els quals la força 
de la il·lustració és tan gran com la de 
la lletra escrita. A la Biblioteca Central 
d’Igualada s’hi poden trobar diversos 
volums singulars que tenen aquest tret 
distintiu i que faran les delícies dels ena-
morats dels llibres.
El valor d’aquests llibres ve donat, en 
aquest cas, per la ploma que signa les 
il·lustracions. Artistes que han deixat la 
seva petjada al costat de la d’escriptors 
i que han reflectit, d’aquesta manera, 
la seva pròpia personalitat. El fons for-
mat per aquest tipus de llibres és reduït 
però singular i d’un gran interès per als 
aficionats a les curiositats, també. A part 
dels tres volums abans esmentats tam-
bé destaquen dos llibres il·lustrats pel 
recentment desaparegut Albert Ràfols-
Casamada. Es tracta de El jardí de les 
malícies: de la poesia eròtica universal, 
una edició a cura de Miquel Desclot, i el 
recull de poemes Postals no escrites, de 
Felícia Fuster.

En clau local cal destacar alguns llibres 
de la igualadina Maria Enrich, il·lustrats 
per la ploma del també artista igualadí 
Ramon Enrich. Tirant enrere, a la Biblio-
teca es conserven llibres d’artista com 
una edició de l’any 1947 de Aurora de 
l’Aragall, de Joan Llacuna, amb onze 
aiguaforts de Grau Sala i, anant enca-
ra més enllà en el temps, una sèrie de 
novel·les il·lustrades per Gaspar Camps.
Es fa esment dels llibres per a adults 
perquè es dóna per descomptat que els 
llibres infantils compten habitualment 
amb il·lustracions. Tot i així, cal destacar 
que al fons antic hi ha dibuixos que són 
autèntiques joies, com els signats per 
Junceda, Apel·les Mestres, Lola Anglada 
o Llaverias, entre d’altres.

Llibres amb un ‘toc’ de gràcia

TEATRE / LA VEU
El director de teatre Marc Hervàs dirigirà 
la propera temporada dues noves pro-
duccions adreçades a un públic familiar 
en dos dels principals teatres del país. 
En primer lloc, tal com es va informar 
en la presentació de la nova temporada 
del Teatre Nacional de Catalunya el pas-
sat 13 de juliol, l’espectacle A l’arca a les 
vuit, dirigit per Hervàs, es podrà veure a 
la Sala Petita del TNC entre el 18 i el 30 
de novembre del 2010. Es tracta d’una 
coproducció de la Fundació Xarxa i del 
Temporada Alta, festival de tardor de 
Catalunya, que es va estrenar el passat 
mes de novembre en aquest festival. A 
l’arca a les vuit, del dramaturg alemany 
Ulrich Hub, explica la història de tres 
pingüins que es veuen sorpresos pel di-
luvi universal. De cop i volta se’ls apareix 
un colom blanc que els ofereix la possi-
bilitat de salvar-se tot pujant a l’arca de 
Noè, però és clar, només existeixen dos 
bitllets, i ells són tres... A l’arca a les vuitja 
es va poder veure a Igualada dins la dar-
rera edició de “La Mostra”.
D’altra banda, Marc Hervàs serà també 
el director escènic d’una de les noves 
produccions del Gran Teatre del Liceu 

dirigida a un públic familiar: el ballet Pe-
truixka, d’Ígor Stravinsky. Es tracta d’un 
espectacle que combinarà la dansa i els 
titelles i que comptarà amb la coreogra-
fia de Catherine Allard i la interpretació 
de la companyia IT Dansa. Petruixka s’es-
trenarà a la Sala Principal del Liceu el 
maig del 2011, i se’n realitzaran un total 
de 16 funcions.
Marc Hervàs compta ja amb una llarga 
trajectòria com a director i dramaturg 

Marc Hervàs dirigirà un espectacle 
al Petit Liceu i un altre al TNC

d’espectacles per a públic familiar. Actu-
alment centra la seva activitat en la di-
recció de “La companyia del príncep To-
tilau”, una companyia de teatre amb seu 
a Sant Martí de Tous creada l’any 2007. 
Amb aquesta companyia ha estrenat ja 
els espectacles Sis Joans i La tempesta, i 
està previst que la propera tardor hi es-
treni Cavallet de cartró, un espectacle de 
poesia adreçat als infants més petits. 

Els tres pingüins de l’espectacle “A l’arca a les vuit” que es presentarà a la Sala Petita del TNC

I·lustració de Salvador Dalí
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MICROCURT. FESTIVAL DE VIDEO 
D’IGUALADA
- Igualada
Concurs de curtmetratges de du-
rada màxima de 5 minuts. Adreçat 
a joves realitzadors que volen do-
nar a conèixer la seva obra
Avui divendres a 2/4 d’11 de la nit al 
Centre Cívic de Fàtima

FESTES DEL BARRI DE SANT JAU-
ME SESOLIVERES
- A Igualada
De divendres a diumenge, actes 
variats: cantada d’havaneres, festa 
infantil, ball...

CONFERÈNCIA. ELS SUBMINIS-
TRAMENTS DE LA LLAR
- A la Llacuna
Avui divendres a les 7 de la tarda 
a l’antiga guarderia (plaça de les 
Eres)

CONCERT
- Piera
Cicle de concerts “A l’estiu, música 
en viu” amb Adolfo Osta, que pre-
sentarà “Maravia, cançons de ma-
riners, pelegrins i mercaders”.
Avui divendres a les 10 del vespre

CLUB DE LECTURA
- Òdena
Nova sessió del Club de lectura a 
l’Ajuntament d’Òdena. Aquesta 
vegada Lola Lucas conduirà l’acti-
vitat tenint com a eix central l’obra 
El atentado de Yasmiha Khadra. 
Avui divendres a les 8 del vespre, a 
l’ajuntament

DISSABTE 24

GONG 2010
- A Collbató
V Festival de noves sonoritats i ins-
truments no convencionals.
El tracta d’un festival que pretén 
donar a conèixer nous sons i ins-

truments únics en un entorn na-
tural d’acústica excepcional com 
són les coves montserratines.
Demà dissabte a les 9 del vespre a 
les Coves del Salnitre.

TEATRE
- La Llacuna
El Grup Escènic de la Llacuna pre-
sentarà “Catalans a la romana”.
Dissabte, a 2/4 de 10 del vespre a la 
plaça Major.

TEATRE
- Igualada
El proper dissabte 24 de juliol, 
amb motiu de les vacances d’es-
tiu, el mercat de La Masuca oferirà 
l’espectacle  de Jordi Giralt de la 
companyia Can Cantem “MANS 
ENLAIRE, AIXÒ ÉS UNA FESTA”.
Dissabte, a les 12 del migdia al mer-
cat de la Masuca.

FESTA MAJOR AL SAIÓ-COLL DEL 
GUIX
- Sta. Margarida de Montbui

Dissabte i diumenge, actes variats: 
bitlles catalanes, sopar popular, 
concert-vermut i... una sorpresa

FESTA JOVE
- Castellolí
Disco mòbil amb el dj Ribé amb la 
millor música dels 80 i el dj Centi 
amb els millors èxits. Espectacle 
de foc i música.
Dissabte, a partir de la mitjanit, a la 
pista poliesportiva de les Passeres.

DIUMENGE 11

GONG 2010
- A Collbató
V Festival de noves sonoritats i 
instruments no convencionals.
El tracta d’un festival que pretén 
donar a conèixer nous sons i ins-
truments únics en un entorn na-
tural d’acústica excepcional com 
són les coves montserratines.
Diumenge, a 2/4 de 8 del vespre a 

les Coves del Salnitre.

BALL
- A Òdena
Nova sessió de ball en directe amb 
Ramon Porta. 
Al Casal d’Avis d’Òdena de 6 a 9 de 
la tarda al carrer Jaume I. Preu de 
l’entrada amb consumició 2,5 euros

FESTA MAJOR A DUSFORT
- A Calonge de Segarra
Gran ball amb Joan Vilandeny. 
Sorteig d’una gran panera i altres 
obsequis.
Diumenge a les 7 de la tarda a la 
plaça del poble.

JAZZ A LES VINYES
- A Sta. Maria de Miralles
Aquest diumenge, la Caseta Gumà de 
Santa Maria de Miralles, convida tothom 
al seu habitual festival d’estiu que en 
aquesta ocasió es Jazz a les Vinyes.
Diumenge a les 6 de la tarda a la Ca-
seta Gumà.

MÚSICA / LA VEU
Després del màgnific concert d’aquest 
dissabte a l’Astor, on tots els assistents 
coïncidien en haver passat una vetlla-
da inoblidable, en un bonic escenari de 
pedra, i amb uns artistes i un repertori 
d’allò més encertat, donem pas al segon 
dels recitals, en aquest cas al poble de 
Pujalt, el proper dissabte 24 de juliol a 
les 10 del vespre 
Per aquest concert, tindrem la presència 
de la soprano Laia Frigolé, el tenor Carles 
Prat, i el pianista Carles Marigó, que ens 
oferiran un repertori amb diferents àries 
i duets de conegudes òperes com, l’Elisir 
d’Amore, Giulio Cesare, Don Giovanni, La 
Flauta Màgica i Rigoletto entre d’altres.

El proper escenari de l’”Òpera a la 
pedra” serà Pujalt

ANOIA / LA VEU
El divendres 16 de juliol es va portar a 
terme una observació astronòmica al 
Museu de la Pell d’Igualada a càrrec de 
l’Agrupació Astronòmica de l’Anoia, As-
troAnoia, i l’Observatori de Pujalt. En 
total es van reunir una trentena de per-
sones que van poder observar el cel a 
través de quatre telescopis. L’observació 
es va portar a terme entre les 22h i les 
24h. A la primera hora es va poder ob-
servar el planeta Venus amb la fase en 
quart minvant, el planeta Saturn amb el 
seu anell pràcticament pla i la Lluna en 

Observació astronòmica al 
Museu de la Pell

MÚSICA / LA VEU
L’Escola de Música d’Igualada i els Amics 
de l’Òpera d’Igualada organitzen el I 
Curs de Cant Ciutat d’Igualada, a càr-
rec del tenor Albert Deprius i la sopra-
no Marta Matheu, que es durà a terme 
al Conservatori Municipal de Música 
d’Igualada.
Es tracta d’un curs intensiu de matí a tar-
da en el que es treballaran la tècnica vo-
cal i de respiració de manera individual 
durant el matí, amb cada un dels profes-
sors. Les tardes seran destinades a pre-
parar un repertori escollit conjuntament 

amb els professors i que s’interpretaran 
en una audició final oberta al públic.
En el curs hi participa també la pianista 
Mª Jesús Arenzana, per tal de facilitar 
la preparació de les obres a treballar, 
donat que el curs va dirigit a persones 
amb cert coneixement de lectura mu-
sical i es pretén que sigui un curs molt 
productiu. 
El curs tindrà lloc del 26 i el 30 de juliol. 
Per inscripcions o més informació, cal 
posar-se en contacte amb cursiguala-
da@hotmail.com o al telèfon 606 609 
317.

El tenor Albert Deprius
Albert Deprius compagina la seva activi-
tat com a tenor professional, amb la que 
és reconegut a nivell internacional i par-
ticipa en concerts i espectacles arreu del 
món, amb la seva funció com a director 
del Cor Harmonia Calellenc, amb qui el 
proper dissabte 24 de juliol participa en 
el Festival de Música Clàssica Castell de 
Santa Florentina a Canet de Mar, sense 
deixar de banda la dedicació docent 
amb la qual vol ajudar a joves talents a 
potenciar les seves qualitats.

El tenor Albert Deprius imparteix un curs de 
cant a Igualada

quart creixent. Una vegada fetes aques-
tes observacions, els assistents van gau-
dir d’una copa de cava per gentilesa del 
Museu de la Pell. La segona hora de la 
nit es va començar ensenyant com tro-
bar algunes constel·lacions del cel a ull 
nu i mostrant com trobar l’estrella Polar 
per tal d’orientar-se a la nit. Després es 
van observar alguns objectes de cel pro-
fund com nebuloses i cúmuls d’estrelles. 
Cal dir que al llarg de la nit es van dur 
a terme diferents explicacions per tal de 
fer més entenedor el que s’estava obser-
vant.    

TEATRE / LA VEU
La propera edició de La Mostra – Fira de 
teatre infantil i juvenil es durà a terme 
del 6 al 10 d’abril de 2011. La principal 
fira catalana d’arts escèniques per a tots 
els públics tornarà a reunir de nou a 
Igualada els millors espectacles de tea-

tre per a tots els públics.
A principi de setembre s’obrirà el perí-
ode d’inscripció de les companyies per 
participar a la 22a edició. Els treballs es 
podran presentar entre el 6 de setembre 
i el 29 d’octubre de 2010.

La 22a edició de La Mostra es farà del 6 al 10 
d’abril de 2011

D E  L ’ A N O I A
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TOY STORY 3
Estats Units. Animació. De Lee Unkrich. 
Sabent que Andy es prepara per anar a la universitat, el vaquer 

Woody, l’astronauta Buzz i la resta dels seus amics comencen 
a preocupar-se davant el seu incert futur. Efectivament, totes les 

joguines acaben en una guarderia, on Ken coneixerà a la nina Barbie. 
Serà l’inici d’un munt de trepidants i divertides aventures.    *****

NOCHE Y DIA
Estats Units. Acció. De James Mangold. Amb Tom Cruise, Cameron Diaz i Peter Sarsgaard. 
Ell és un astut espia en fugida. Ella va camí d’un casament. Es troben i es coneixen a un 
aeroport, veient-se ficats de ple en una persecució sense descans. Plegats viatjaran per 
tot el món, sempre amb espies i agents darrere seu. Tota una aventura amb components 
romàntics.   ***

THE BLIND SIDE
Estats Units. Drama. De John Lee Hancock. Amb Sandra Bullock, Quinton Aaron, Tim 
McGraw i Kathy Bates. 
Basada en fets reals, narra la història de Michael Oher, un jove afroamericà sense llar que 
troba ajuda i aixopluc en una família blanca, disposada a prestar-li el suport necessari. Ell 
haurà d´esforçant-se per donar el màxim de si mateix com a esportista i com a persona.  
***    

CINC MINUTS DE GLORIA
Gran Bretanya. Drama. D´Olivier Hirschbiegel. Amb Liam Neeson, James Nesbitt i Anamaria 
Marinca. 
Irlanda del Nord, 1975. Una guerra civil de baix nivell s’ha anat gestant, amb l’IRA de fons. 
Alistair Little, de 16 anys, és el líder d’una cèl.lula de la Força Voluntària de l’Ulster. Està 
impacient per vessar sang. Ell i la seva quadrilla reben el vistiplau per matar un jove catòlic, 
James Griffin. Mor el seu germà. Passen trenta anys. ***

EL ERIZO
França. Comèdia dramatica. De Mona Achache. Amb Josiane Balasko, Garance Le 
Guillermic i Togo Igawa. 
Història d’una trobada inesperada entre alguns dels habitants del número 7 del 
carrer Grenelle, a París: Paloma Josse, una nena d’onze anys, molt intel·ligent 
i amb un pla secret; Renée Michel, portera discreta i solitària que sota la seva 
aparença de inculta i esquerpa amaga en realitat una personalitat forta i cultivada; 
i l’enigmàtic senyor Ozu, un japonès que acaba de mudar-se a l’edifici.. *** 

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE
Xina. Drama historic. De Liu Chuan. Amb Ye Liu i Hideo Nakaizumi. 
El desembre de 1937, les tropes japoneses arriben a la ciutat xinesa de Nanking. Els 
bombardejos provoquen la fugida dels oficials, però el valerós general Lu decideix liderar 
la defensa de la ciutat. No gaire lluny d’allì, Tang coordina l’ajuda als refugiats xinesos. 
No obstant això, els japonesos avancen implacables, cometen tota mena d’abusos davant 
l’estupor d’algun dels seus propis soldats. ****

SHREK, FELICES PARA SIEMPRE
Estats Units. Animació. De Mike Mitchell. 
Després desafiar un malvat drac, rescatar una bella princesa i salvar el regne dels seus 
sogres, Shrek decideix desfer tot ho ha fet amb l’esperança de salvar els seus amics, 
restablir el seu món i recuperar el seu veritable i únic amor. **

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Estats Units. Dramàtica. De Tom Vaughan . Amb Harrison Ford, Brendan Fraser i Keri 
Russell. 
Pel.lícula basada en la veritable història de John Crowley, un home que desafia l’opinió 
general i arrisca el futur de la seva família en la recerca d’una cura per la greu malaltia que 
pateixen els seus fills. Comptara amb l´ajuda del doctor Stonehill, un cienfíc poc apreciat. 
**

IGUALADA 

KURSAL 1 
TOY STORY 3 (apta)
Dv. 23: 18:00/20:15/22:30
Ds. 24: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg. 25: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dm. a Dj: 18:15/20:15/22:30

KURSAL 2
NOCHE Y DIA (7 anys)
Dv. 23: 18:00/20:15/22:30
Ds. 24: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg 25: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dm. a Dj.: 18:00/20:15/22:30

KURSAL 3 
SHREK. FELICES PARA SIEMPRE (apta)
Dv. 23: 18:00
Ds. 24: 16:00/18:00
Dg 25: 16:00/18:00
Dm. a Dj.: 18:00

KURSAL 3 
THE BLIND SIDE (apta)
Dv. 23: 20:00/22:30
Ds. 24: 20:00/22:30/01:00
Dg. 25: 20:00/22:30
Dm. a Dj: 20:00/22:30

SALÓ ROSA 
ECLIPSE (12 anys)
Dv. 23: 17:30/20:00/22:30
Ds. 24: 17:30/20:00/22:30/01:00
Dg. 25: 17.30/20:00/22:30
Dm. a Dj: 17.30/20:15/22:30 

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
EL ERIZO  (7 anys)
Diumenge 25: 18:00
CIUDAD DE VIDA Y MUERTE (16 anys)
Diumenge 25: 19:45

SANTA COLOMA DE QUERALT

CINEMA RAVAL
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
Divendres 23: 22:00 
Diumenge 25: 19:15
CHERI  
Diumenge 25: 17:30

 

ABRERA

1/ TOY STORY 3 35mm (apta) 
Dv.: 17:00/19:30/22:00
Ds.: 17:00/19:30/22:00/00:15
Dg.: 11:30/17:00/19:30/22:00
Dl. a Dj.: 17:00/19:30/22:00

2/PESADILLA EN ELM STREET (16 anys) 
Dv.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:30/00:30
Dg.: 11:30/16:30/18:30/20:30/22:30
Dl. a Dj.: 16:30/18:30/20:30/22:30

3/ECLIPSE (12 anys)
Dv.: 17.30/19:50/22:15
Ds.: 17.30/19:50/22:15/00:40
Dg.: 11:45/17.30/19:50/22:15
Dl. a Dj.: 17.30/19:50/22:15

4/SHREK 4  3D(apta)
Dv.: 17:00/19:00/21:00/23:00
Ds.: 17:00/19:00/21:00/23:00/01:00
Dg.: 12:00/17:00/19:00/21:00/23:00
Dl. a Dj.: 17:00/19:00/21:00/23:00

5/TOY STORY 3D(apta)
Dv.: 16:00/18:15/20:30/22:45
Ds.: 16:00/18:15/20:30/22:45/01:00
Dg.: 12:15/16:00/18:15/20:30/22:45
Dl. a Dj.: 16:00/18:15/20:30/22:45

6/NOCHE Y DIA (7 anys) 
Dv.: 15:40/18:00/20:20/22:40
Ds.: 15:40/18:00/20:20/22:40/01:00
Dg.: 12:00/15:40/18:00/20:20/22:40
Dl. a Dj.: 15:40/18:00/20:20/22:40

7/MARMADUKE (apta)
Dv.: 16:40/18:40
Ds.: 16:40/18:40
Dg.: 12:15/16:40/18:40
Dl. a Dj.: 16:40/18:40

7/UNA HORA MAS EN CANARIAS (apta) 
Dv.: 20:40/22:40
Ds.: 20:40/22:40/00:40
Dg.: 20:40/22:40
Dl. a Dj.: 20:40/22:40

8/EL DIARIO DE CARLOTA (12 anys)
Dv.: 16:30/18:40/20:45/22:50
Ds.: 16:30/18:40/20:45/22:50/00:50
Dg.: 16:30/18:40/20:45/22:50
Dl. a Dj.: 16:30/18:40/20:45/22:50

8/PRINCE OF PERSIA (7 anys) 
Dg: 11:45
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GESTIÓ
PATRIMONIAL
FORMACIÓ

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

CURS PER DEIXAR DE FUMAR EN 21 DIES
UTILITZANT TÈCNIQUES D’INTEL-LIGÈNCIA EMOCIONAL I COACHING

APROFITA L’ESTIU PER FORMAR-TE!
INFORMA’T A LA WEB. 



Experiències 
amoroses

RAMON ROBERT.-
Un guionista de gran reputació 
professional (Christopher Hampton), un 
realitzador de primera divisió (Stephen 
Frears) i una actriu nord-americana 
molt admirada (Michelle Pfeiffer).  Junts 
van participar en un dels grans èxits 
del cinema dels anys 80, Les amistats 
perilloses, i ara han tornat a reunir-se 
en Cheri, adaptació de la novel·la de 
l’escriptor francès Colette. 
A principis del segle XX, París és el centre 
del món. Els artistes, la moda, el teatre, la 
música... i les cortesanes, aquelles dones 
tan belles i experimentades en l’art 
de l’amor, que solien ser mantingudes 
pels homes poderosos de l’època. Léa 
de Lonval (Michelle Pfeiffer) és una 
cortesana que ha aconseguit portar una 
vida agradable i ja no exerceix com a tal. 
Un matí, esmorza amb la seva antiga 
companya Madame Peloux (Kathy 
Bates), que va acompanyada pel seu fill 
Cheri (Ruèr Friend), un jove molt atractiu. 
Madame Peloux té grans projectes per a 
ell, però Chéri s’ha de convertir primer 
en un home. Li demana a Léa que li doni 
algunes lliçons sobre l’amor, ella accepta 
i el que comença sent un entremaliat 
flirteig es converteix en un apassionat 
romanç que dura sis anys. Però la mare, 
Madame Peloux, planifica en secret el 
matrimoni de Chéri amb Edmée (Felicity 
Jones), la filla d’una altra rica cortesana.

RAMON ROBERT.-
En els darrers anys ens hem anat 
acostumant al bon cinema asiàtic. Una 
de les pel·lícules xineses més destacades 
dels darrers dos anys és Ciudad de vida 
y muerte, un drama de caràcter històric 
i aspectes bel·licistes escrit i realitzat per 
Liu Chuang. La producció, excel·lent en 
tot, relata la matança de Nankinh i les 
atrocitats comeses per l’Exèrcit Imperial 
japonès als voltants de la ciutat xinesa 
després de la caiguda de la capital, el 
13 de desembre del 1937. El relat, de 
132 minuts, segueix el destí de diversos 
personatges, alguns ficticis, d’altres 
reals, cas del soldat xinès que lluita per 

sobreviure a l’horror de la matança, o 
del militar japonès traumatitzat per les 
barbaritats comeses per l’exèrcit del seu 
país. O una mestra i un home de negocis 
alemany bolcat a protegir el màxim 
nombre de vides possibles.
Commovedora i brutal, aquesta 
pel·lícula descriu la tragèdia col·lectiva 
i atén a la particularitat d’algunes 
persones. La producció és espectacular i 
impressionant, i alhora molt respectuosa 
amb els fets narrats i amb el drama 
esgarrifós viscut per molts xinesos. Va 
ser merescudament premiada amb 
la Conxa d’Or a la millor pel·lícula del 
festival de San Sebastián.

Es projecta a Tous • Ciudad de vida y muerte

A Sta. Coloma • Cheri

Cent per cent Pixar Estrena a Igualada • Toy Story 3

RAMON ROBERT.-
Avui en dia, Pixar és subsidiària de la 
poderosa Disney, que va adquirir totes 

fugacitat de la infància, Toy Story, va ser 
la primera de les produïdes als estudis 
d’Emeryville, Califòrnia, i també el 
primer llargmetratge d’animació creat 
per ordinador. Seria ideat i dirigit per 
John Lasseter. L’exit de la pel·lícula, que 
va tenir de protagonistes a una colla 
de joguines parlants, va propiciar que 
se’n fes una continuació a l’any 1999, 
Toy Story 2. I ara, onze anys més tard, 
s’estrena Toy Story 3.
Imaginativa i engrescadora, plena 
d’enginy, nostàlgia i humor, aquesta 
comèdia d’aventures serà gaudida 
per petits i grans, i possiblement 
estarà  entre les més taquilleres de 
l’any. Com en les anteriors, la pel·lícula 
torna a comptar amb uns protagonistes 
ben coneguts per tothom, el cowboy 
Woody i el space ranger Buzz Lightyear. 
Tot comença quan l’Andy es prepara 
per anar a la universitat. Woody, Buzz 
i la resta dels amics de fusta i plàstic 
comencen a preocupar-se davant el 
seu incert futur. Els destí els portarà fins 
una guarderia, sent l’inici d’un munt de 
trepidants i divertides aventures.

les seves accions el 2006. Quinze anys 
abans, Pixar era una modesta i audaç 
productora independent. En un curt 

període de temps, revolucionaria el 
món de l’animació. Una molt divertida 
pel·lícula sobre el valor de l’amistat i la 

Matança a Nanking
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Av. Mestre Montaner, 60 (Carretera N-II) 
- Apartat de correus 543

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

08700 IGUALADA (Barcelona)

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS 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

MENÚ CADA DIA
de dilluns a diumenge, de 13:00 a 16:00 h.

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

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

La bona taula  
Els esperem el 25 de juliol,

amb el nostre menú de festa a 18 euros.
Ctra. IGUALADA-VALLS, Km. 51 · STA. MARIA DE MIRALLES      RESERVES AL TEL. 93 808 00 61

I us desitgem unes bones vacances 
i una feliç Festa Major

TANCAT DE L’1 AL 21 D’AGOST

Restaurant
de Sta. Maria de Miralles



· 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!

La bona taula

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

Te
l. 

67
8 

93
 7

8 
73

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

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

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

www.museudeltraginer.com

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

· IGUALADA nou urbisol
restaurant

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

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

 menjador 
amb vistes 
a Castellolí

Cuina 
de mercat

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

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

BAR DE LA
PISCINA DE JORBA

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

Música en viu tots els dijous d'estiu

PLAÇA  DE L’AJUNTAMENT, 11

SOTA LES VOLTES

93 804 54 93

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

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

“Chuletón” (1kg. Aprox) llosa

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

samunta@hotmail.com

En plena natura
Masia - Restaurant

SAMUNTÀ
Tel. 93 804 15 01

 

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

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

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

TEL. 93 804 09 88 - 690 73 10 17

· MENÚ DIARI
de dimarts a divendres

· SERVEI DE CARTA
de dimarts a diumenges

CAL JERONI (antic “Cups”)

Rosinyol

MaiansÒdena
Ctra. comarcal 37

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  hotelrobert@terra.es

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies

· 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

D E  L ’ A N O I A
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ES TRASPASSA
RESTAURANT
A CAPELLADES

TEL.
93 801 27 21
605 91 76 84

A Igualada
BAR ANOIA
es traspassa 

per jubilació.
OFERTA ESPECIAL

TRASPÀS NEGOCIABLE
TEL. 697 381 020

ES TRASPASSA RESTAURANT
DE 400 M2 A CAPELLADES

PREU I LLOGUER ECONÒMIC

679 18 66 30

D E  L ’ A N O I A

Magní�c 
local 

al centre d’Igualada 92 
m2 apte per a tot tipus 

de negoci
Preu 95.000 €

Tel. 669 527 661

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

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
        664 015 558

GHEISAS 
ORIENTALES
EN IGUALADA

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

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

 

RELAX

 
NOVETA A IGUALADA 

Gaby,rossa, 120 de pit, calenta,
mimosa, molt agradable, 

però una lloba al llit.
Faré tot el que vulguis.

Si em vols conèixer, 
estic 24 hores al meu pis privat

664 81 06 71

PIS PRIVAT
2 amigues molt

carinyoses
màxima discreció
Tel. 625 987 965 

(Katy)

HOLA SOMOS
 3 CHICAS. Catalana, 

venezolana, 
colombiana del 18-22-30

LLAMANOS 
TE ESPERAMOS MUY 

CALIENTES.
634 16 54 56

Finca selvática de 107.000 m2, con 3 
pozos de agua potable, grandes plantaciones 

de olivos, almendros y bosque. 2 casitas 
antiguas de piedra, restauradas. Zona de caza y 

setas. Ideal para caballos, turismo rural, etc...
90.000 euros

Tel 696 08 41 29 (Sr. luís)

Casa de pueblo (año 1851) de 190 m2. 
Habitable, muy pintoresca, con muebles, 7 habita-

ciones, con bodega y patio. Finca de 21.500 m2. con 
pozo de agua. Bosque de pinos, olivos y almendros, 
etc... con zona de caza y setas. Huerto con pozo de 

agua.150.000 euros

696 08 41 29  (Sr. Luís)

BUSCO GRANJA
preferentment 

d’ovelles per 
participació com a 

soci/treballador 
607 76 96 77

JAZMÍN
35 AÑOS,
LAS 24h,  

VILAFRANCA
DEL PENEDÈS

647 054 240

Travesti Analia
Vilafranca
638 471 051

www.travestisimaanalia.com

NECESSITEM
MODISTA-MUNTADORES 

DE PROTOTIPS
en teixit a la planta i gènere de punt

amb experiència
Envieu currículum a l’apartat de correus 31,

08700 d’Igualada

VIDENTE NATURAL
ADRIANA GARZÓN.

PREDICCIONES
AMOR.

806 57 50 13
MUCHISIMOS AÑOS 

EXPERIÈNCIA

Amb TIP
 

Interessats trucar al: 
93 872  36  00

Empresa de la zona necessita:



Jordi Martí Dillet

El Jordi, el dia 26 farà 7 anys que se’n va anar.
T’estimem molt!

Celebrarem una missa en record seu, aquest diumenge dia 25, a 
l’església de la Sagrada família d’Igualada, a 2/4 d’1 del migdia.

Hi sou tots convidats.

Un record guardat al cor, 
és un tresor protegit que el temps no podrà mai rovellar.

T’estimem sempre, Jordi.

Igualada, juliol de 2010

ANTONI GIRALT ROSICH
Morí el 21 de juliol de 2009.

Destre a dalt de la carena, mira la vall que has deixat,
i veuràs la pena tan amarga del teu comiat.

La teva filla Anna, i els teus néts Anna i Marc, et tindrem sempre en el nostre record i estima.

Igualada, juliol de 2010

1r aniversari en record de:

PAU COSTA ALCUBIERRE
(Bomber GRAF)

13-09-1977 / 24-07-2009
La teva família i amics et recordarem sempre.

No hi ha silenci més alt que el silenci
d’aquesta veu callada tan de sobte,

d’aquest cor emmudit mentre somiava
cançons per germinar en el nou dia,

cançons de mel i joia que serien
ales en foc enceses de memòria.

Marc Granell.

1r. Aniversari

MARIA ÀNGELS PARCERISAS GABARRÓ
Vídua de RAFAEL BARRAL BRUNET

Retornà a la casa del Pare el passat dilluns dia 19 a l’edat de 78 anys.
A.C.S.

Els seus estimats: fills, Toni i Teresa Guixà, Joan Carles; nétes, Mariona i Núria; germana, Araceli i Pere Pérez, els 
seus familiars i tots els qui us estimàvem us volem agraïr les mostres de condol rebudes en l’acte de comiat que 

tingué lloc el passat dimecres dia 21 a l’oratori del tanatori d’Igualada.

Igualada, juliol de 2010

En record de:

Funerària Anoia, S.L.
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MÓN / LA VEU
En els països africans viuen actualment 
gairebé mil milions de persones (el 
14,8% de la població mundial). Segons 
les estimacions de les Nacions Unides, els 
africans a mitjan segle arribaran a passar 
els dos mil milions, amb una incidència 
de gairebé un quart sobre la població del 
planeta, i distingint-se per l’edat mitjana 
més baixa (actualment 19 anys). Aug-
mentarà la urbanització, que ja inclou al 
40-70% de la població africana, segons 
els contextos, mentre la falta de creixe-
ment paral·lel dels recursos econòmics 
i socials determinarà un empitjorament 
de les condicions de vida, amb inevita-
bles reflexos en els fluxos migratoris. És 
el que es desprèn d’un ampli reportatge 
titulat “Àfrica-Itàlia. Escenaris migratoris” 
de Càritas-Migrants, redactat per uns sei-
xanta autors després d’un viatge d’estudi 
a Cap Verd.
Els refugiats i els que demanen una llar 
són 2.660.000. També són intenses les 
migracions dictades per motius econò-
mics: es passa de les àrees agrícoles a 
les urbanes (Dakar, capital de Senegal, 
comptava amb 1.600 habitants el 1878 
i actualment amb prop de 2.400.000 
considerant solament la ciutat) i d’un 
país menys pròsper cap a uns altres que 
ofereixen millors perspectives ocupacio-
nals, com Sud-àfrica o els països àrabs del 
Nord. Els migrants que cada any es des-
placen de la zona subsahariana al Magrib 
són entre 65.000 i 120.000: no sempre es 
tracta d’un allotjament definitiu, perquè 
la intenció normalment és passar a Euro-
pa, i una quota entre el 20% i el 38% trac-
ta de passar el Mediterrani. Les sortides 

cap a Europa, si són irregulars, segueixen 
normalment la via del mar, i aquestes 
mobilitzacions no poques vegades estan 
marcades per naufragis o altres circums-
tàncies mortals. 
Dels gairebé 5 milions d’africans arri-
bats a la Unió Europea, al voltant de la 
cinquena part s’ha establert a Itàlia. Les 
dones representen el 39,8%, però amb 
variacions notables segons les diverses 
col·lectivitats. Cada 10 migrants africans 
7 són nord-africans (69,6%) i gairebé 5 
són marroquins (46,3%). Prop de mig mi-
lió de persones originàries del continent 
africà treballen en el sistema productiu 
italià. Els africans constitueixen una bona 
presència en la indústria (en el 41,7% dels 
casos) i els immigrants en general, no 
només africans, comencen a estar ben 
representats també en les cooperatives 
socials i les de servei. 
En l’estudi són considerats també els pro-
blemes que fan difícil a l’Àfrica el camí de 
l’autonomia, i per tant estimulen l’emi-
gració, en primer lloc per l’herència de la 
tracta d’esclaus i del colonialisme. Entre 
els 33 països del món col·locats en la zona 
més baixa segons l’índex de desenvolu-
pament humà de l’ONU, 31 són africans. 
Gairebé la meitat de la població africana 
és pobra i mal alimentada, especialment 
en l’àrea subsahariana, on es concentra 
un 12,4% de la població mundial (més de 
800 milions de persones) amb tot just el 
2,1% de la riquesa mundial i una renda 
per càpita 20 vegades inferior a la de la 
Unió Europea.
La desocupació juvenil arriba al 60% i 
l’agricultura segueix sent l’activitat prin-
cipal, però, especialment en l’àrea sub-

sahariana, és més de subsistència. Les 
economies africanes són precàries i estan 
marcades per una modesta capacitat au-
tònoma de creixement, perquè depenen 
de factors externs sobre els quals tenen 
poca possibilitat d’incidir. 
L’èxode dels africans pot representar un 
factor d’èxit per als protagonistes sin-
gulars, mentre que per als seus països 
d’origen és un factor d’empobriment, en 

particular quan es tracta de treballadors 
qualificats que han suposat una inversió 
consistent en la seva formació. En total, 
un terç dels intel·lectuals africans viu a 
l’estranger, mentre que a l’Àfrica subsa-
hariana falta un 30% de mà d’obra qua-
lificada. 
Enfront d’aquest escenari, Càritas i Mi-
grants sol·liciten una intervenció amb la 
finalitat de que la mobilitat dels africans 

“no es transformi en una ocasió d’explo-
tació abans que de promoció humana”. 
El primer deure és el suport a la integra-
ció dels migrants africans, que ha de ser 
compresa com un intercanvi dintre d’un 
marc clar de deures i drets. En segon lloc 
la migració ha de ser entesa com un dels 
pocs signes d’esperança.

Que la mobilitat dels africans sigui una ocasió per a 
la promoció humana i no per a l’explotació 



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
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 MAGÍC/ Sant Magí, 58 ..93 804 66 26
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 - NEED MAGIC?
Av. Barcelona, 172 (cantonada Lleida) .......... 93 803 69 19
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
CAMISERIES
CAMISERIA VIDAL
Rambla Sant Isidre, 6 .................................... 93 803 19 04
CANSALADERIES i XARCUTERIES
CANSALADERIA RIU
C/. Pedragosa, 15 (la Llacuna)...................... 93 897 60 55
CARNISSERIES
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

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
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
EMCOFA S.A.
Passeig Verdaguer, 40 ............................................93 805 55 00

ACUPUNTURA
CENTRE D’ACUPUNTURA TRADICIONAL XINESA, SL
RAMON COS, DAVID COS
C/ Indústria, 36 1r, 1a .............................. .....93 804 41 45

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
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
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

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
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
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

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
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
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
JOSEP M. COMPANYS
Av. Balmes 13  .............................................. 93 805 14 00
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
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
TALLERCINC, SCP
C/ St. Ferran, 41-1r. ...................................... 93 805 28 02
ARTS GRÀFIQUES i FOTOCOMPOSICIÓ
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
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

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.

C/. d’Abad Muntades, 13-B.  ......................... 93 801 04 33
GESTORIA FABREGAS
Rambla Sant Isidre, 21 .................................. 93 803 40 04
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
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
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

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
AUTOESCOLES
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 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
AUTO BOMBA, S.L.
Plaça de la Bomba, 7 .................................... 93 803 57 06
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
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 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
TURBO DIESEL INJECCIÓ
Ctra.N-II, Km 557,5- Bloc 3, nau 3 i 4- Pol.Ind. Les Gavarreres. 
Òdena.  ...........................................................93 806 04 28
BARS I CERVESERIES, BARS MUSICALS
BARS OBAR 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
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
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
CA LA NURI
Psg. Verdaguer, 112 ...................................... 93 805 44 66
CAFETERIA BALMES

· 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

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

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

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
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
FRUITERIES
PERE PRAT
C/. Pare Tous Soler, 26 ......................................................
FUSTERIES
FUSTERIA BUSCART
Gran Bretanya, 3 (Pol. Ind.) .......................... 93 804 03 79
MOBLES MARSOL
Av. Balmes, 29 ............................................... 93 803 27 52
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 Igualada
Av. Mestre Muntaner, 30 ..........................................93 803 77 97
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
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G .... 93 803 05 79 / 618 55 00 08
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
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

PROELEK, S.A.
C/. Nostra Senyora. de la Salut, 6 ................ 93 803 26 81
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G ...93 803 05 79 / 618 55 00 08
EMPRESES TREBALL  TEMPORAL
ADECCO TT, S.A.
Av. Barcelona, 40 ....................................................93 804 10 11
RANDSTAND
Av. Barcelona, 158 ..................................................93 804 92 78
MANPOWER TEAM ETT
Av. Barcelona, 132 ......................................... 93 803 93 84
ENERGIA SOLAR
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
ATENA ENQUADERNACIONS ARTESANALS
C/. La Torre, 7 ............................................... 93 803 96 34
M. REQUESENS
Av. Caresmar, 36, 1er .................................... 93 803 32 41
ENSENYAMENT
SARA TORELLÓ ENRICH, TOENGAB
Psg. Verdaguer, 55 local 8 ........................... 93 805 36 26

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
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
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
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

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
MADD INFORMÀTICS, S.L
Ferran d’Antequera 19, baixos ................................93 805 45 38
SERVI-CAMP
C/. del Portal, 5 ............................................. 93 804 48 02
MGR INFORMÀTICA
C/ Gaspar Camps, 11- local ....................................93 803 27 19
NETWORK SYSTEMS, S.L.
C/. Òdena, 8  ........................................     693 805 00 34
SAI COMPUTERS
Av. Balmes, 79, baixos .................................. 93 804 09 01
SERVEIS INFORMATICS QUASER
C/. Masquefa, 13 ........................................... 93 805 36 89
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
ROSET
C/.Òdena, 14 ................................................. 93 803 58 05
INTERIORISME
JOSEP FARRÉS
C. Marià Cuiner, 45 ....................................... 93 804 72 25
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
MAGATZEMS FARO
C/. Santa Caterina, 35 ................................... 93 805 42 08
REGALS VICTORIA
C. Dr. Fleming, 6-8 ........................................ 93 803 57 48 
INTERNET
FILNET
C/. Cervantes, 7-9 ......................................... 93 801 71 26

JOIERIES I RELLOTGERIES
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
LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES
LABORATORIS D’ANÀLISIS DR. ECHEVARNE
Plaça Cal Font, 2  ....................................................93 804 34 54
LABORATORIS-MATERIAL
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
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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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

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
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
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
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
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
ALBERT MENSA ROSICH
Rambla Sant Ferran, 45, ............................... 93 801 72 31
IMMA SERRA FONT 
Pg. Verdaguer,40, 1era pl. ............................. 93 805 39 39
ELECTRODOMÈSTICS
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
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

Passeig Verdaguer 55, local 4
08700 Igualada - Tel. 93 803 05 90
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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
MAQUINÀRIA D’HOSTALERIA
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
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
MOBILIARI DE CUINA VAL-MOR
C/. Lleida, 19 ................................................. 93 803 55 05
MOBLES CAMPS
C/. Sant Magí, 46-48 ..................................... 93 803 19 52
MOBLES PEREZ (Calaf)
Plaça Barcelona,92, 3 .................................... 93 868 04 28
MOBLES MARSOL
Av. Balmes, 29 ............................................... 93 803 27 52
MT, MOBILIARI D’OFICINA
Òdena, 82 ...................................................... 93 805 33 80
MODA i CONFECCIÓ
CAMISERIA VIDAL
Rambla Sant Isidre, 6 .................................... 93 803 19 04
CASA VICTÒRIA (Moda i Llenceria)
C/. Born, 7 ..................................................... 93 803 19 74
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

JOSEP Ma MORROS CARULLA
Pg. Jacint Verdaguer 120E, 2n ...................... 93 804 52 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
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
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
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
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 7
.......................................................................93 804 48 07
REPARACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA
SOLUCIONS MECANIQUES S.L.
Alemanya, 39 nau 2 (Pol. Ind.) ..................... 93 805 27 58
REPARACIÓ TV, VÍDEO i electrodomèstics
CENTRE TÈCNIC RIBALTA
Urgències i festius ......................................... 686 98 58 45
ELECTRODOMÈSTICS GARRIDO
C/ Germanes Castells, 8 .............................. 93 803 53 72
ELECTRODOMÈSTICS MILAR-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
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 
GRAN MURALLA-2
Passeig Verdaguer, 133  ............................... 93 803 92 03
GUFO
C/. Òdena, 18 ..........................................................93 804 40 02 
LA GUARDIA
C/ Sta. Joaquima de Vedruna, 23............................93 803 20 20 
LA LLESQUERIA

C/. Sant Magí, 20 .......................................... 93 803 13 61
ROSET
Rambla Sant Isidre, 40 .................................. 93 803 19 38
MODA INFANTIL
GRIS JONC
Av. Balmes, 71 ............................................... 93 804 52 56
NINUS
Rambla General Vives, 33 ............................. 93 803 54 56
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
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
ÒPTICA RODRIGO
Rambla Sant Isidre, 29 .................................. 93 803 18 18
Ctra. Manresa, 80 .......................................... 93 804 67 57
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
ORTOPEDIA DURAN
St. Simplici, 13 .............................................. 93 803 17 14
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 
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
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
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 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
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

C/ Òdena, 41 - Girona, 37 ............................ 93 805 15 56
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 

RACÓ DEL TRAGINER
C/. Traginers, 5 .............................................. 93 805 01 63
SNACK & BAR MARSAL
Passeig de Jacint Verdaguer, 180 ................. 93 803 78 63
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
VINYANOVA
Masia Vinyanova (El Bruc) ............................ 93 771 03 24
XAROP’S
Ctra. NII, Km 548,4. Sant Genís ................... 93 809 40 37
RÈTOLS
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
PROELEK, S.A. C.Salut, 9-11 ...................................93 803 26 81
SEIMA Rambla Nova, 16 ............................... 93 805 11 67
SERVEI D’INTERPRET
NEW YORK institute 
C. Sant Antoni Ma Claret, 14....................................670 38 9860
SERVEIS SOCIOCULTURALS
ATLAS 
C/. Sant Pau  ...........................................................93 805 57 92
SEX SHOP
EROTIC’S C/. La Torre, 12  ......................................93 805 15 69
TALLER DE PATCHWORK
BLAU JARDINS I MANUALITATS, S.L.
C/ Cervantes, 56-58 ....................................... 93 805 53 70 
TAPES
BAR IGUALADA 
C/ Lleida, 51 ............................................................93 804 41 00
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
SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS
HINEUTRA, S.L.L.
C/ Gran Bretanya, 35 - nau 3, interior.
Pol. Ind. Les Comes ...................................... 93 806 63 64

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
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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
FRUITERIES
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
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
PERRUQUERIES
DAMER
Passeig Miquel i Mas, 54 .............................. 93 801 06 63
PVC i ALUMINI
UNIONES METALICAS SOLER S.L
C/Sant Joan,33 .............................................. 93 801 11 33
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

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 CHUMI
Crta. de Valls, 43 .....................................................93 804 92 14
CAL MAGDALENO
C/ St. Jordi, 25 .............................................. 93 804 40 46
CALÇATS
FERRER VALLS, S.A.
Primer de Maig, 7 .......................................... 93 804 44 61
CARRETONS ELEVADORS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COVE
C/ Santa Margarida, 21 .................................. 686 674 670
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
DISTRIBUÏDORS
FERRER VALLS, S.A.
C/ Primer de Maig, 7 ..................................... 93 804 44 61
FORNS DE PA
FORN ALEMANY
Ctra. de Valls, 73 ........................................... 93 803 48 29
FUSTERIES, PVC i ALUMINI
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
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 PAPERERIA I JOGUINES SOTERAS
Ctra. Valls, 45 ................................................ 93 803 73 56
LLIBRERIA J. ALTARRIBA
C/ Sant Jaume, 5 .......................................... 93 805 36 86
MECÀNICA I ELECTRICITAT
FRANCESC BORIA TAIXÉ - Enginyer tècnic Ind.. 
Mecànic i elèctric
C/ La Pau, 10 ................................................ 93 803 59 74
ÒPTIQUES
VALLS ÒPTICS
Ctra. Valls, 14 ................................................ 93 804 29 04
PASTISSERIES
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
PINTORS
PINTURA I DECORACIÓ EN GRAL. AGUSTIN
SÀNCHEZ MARTÍNEZ
C/ Santa Ana, 15, 2n-3a ................................ 93 805 41 15
QUIROMASSATGE
CENTRE DE QUIROMASSATGE MONTBUI
ROSA MIQUEL I RAFAEL GUARDIA
C/ La Pau, 18 ................................................ 93 803 44 51
RESTAURANTS
RESTAURANT LES MORERES
Ctra. de Valls, km 3,2 .................................... 93 805 02 11
RESTAURANT ROBIN - BANQUETS
Ctra. Valls, 10 ................................................ 93 803 58 54
TRANSPORTS
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
AIMENTACIÓ
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

TURISME

TAVERNES
EL CLOT DEL CLOS 
C. del Clos, 53 .........................................................93 804 87 45
TEIXITS
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
TINTORERIES
TINTORERIA FISOL
Av. Barcelona, 23........................................... 93 804 60 51
C/. Pau Muntadas, 20 .................................... 93 803 68 88
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
VENDA PRODUCTES PERRUQUERIA
PERFUMERIA STEL
C/. Sant Pere, 1 ............................................ 93 803 62 33
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

TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G ....................................618 55 00 08
.......................................................................93 803 05 79
TRADUCCIONS
NEW YORK institute
C. Sant Antoni Ma Claret, 14...................................670 38 98 60
XARCUTERIES
CAL CODINA
C. Major, 1 (Sant Martí de Tous)................... 93 809 63 06
TOCINERIA ESQUIUS
Av. Caresmar, 50 ........................................... 93 803 02 83
TOCINERIA LLANES
Av. Barcelona, 23........................................... 93 803 33 44

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

ANIMALS
MASCOTENDA SCOOBY
( Perruqueria, accessoris, mascotes)
C/ Bas, 1 .......................................................93 803 38 01
ARTS GRÀFIQUES I  FOTOCOMPOSICIÓ
GRÀFIQUES LLUC

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
ARQUITECTES
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
ASSESSORIES I GESTORIES
GESTORIA GALTÉS
C/ St. Cristòfol, 3  ......................................... 93 778 90 78

GESTORIA I SERVEIS JURÍDICS PIERA
C/ Tarragona, 145, entressol .......................... 93 776 2591
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 
FARMÀCIES
FARMÀCIA RECASENS
C/ Sant Cristòfol, 3 ........................................ 93 778 82 32
Sant Cristófol, 40 ........................................... 93 776 02 23

.......................................................................93 776 20 56
FRUITS SECS
FRUITS SECS TERMENS
Can Aguilera s/n
............................................................................................
LLIBRERIES
LLIBRERIA DALMAU
Pau Claris, 14 ................................................ 93 776 18 57
LLIBRERIA JOAN FONS
Jaume Fons,13 .............................................. 93 778 83 70
PAPERERIA J. AMAT
Sant Cristofófol, 55 ..........................................93 776 18 7
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
MODA I CONFECCIÓ
ROBA SERRET
Sant Cristòfol, 17 ........................................... 93 778 80 51
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
PERRUQUERIES
PERRUQUERIA FIGUERES
Piereta, 56 ..................................................... 93 778 85 37

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

o benetaplanell@hotmail.com

Visites guiades

ESMORZARS I BERENARS 
DE FORQUILLA I GAVINET

(capacitat 50 persones)

( Consulteu codicions.
Pressupost a mida)

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

ELLA I ELL  
Cta. Igualada, 21 ........................................... 93 776 13 32
RESIDÈNCIES
RESIDENCIAL SANT CRIST  .....................................93 778 81 09
RESIDÈNCIA LINA (Llar 3a´edat)
Sant Josep, 59 .............................................. 93 778 83 73
XARCUTERIES
XARCUTERIA ARTESANA CARME (Elaboració pròpia)
C/ Sant Bonifaci, 47 ...................................... 93 776 09 04
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

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
TURBO DIESEL INJECCIÓ
Ctra Sitges,150 .............................................. 93 806 04 28
C/ Thomas Alva Edison, parcel·la 75, nau 2 
(Polígon Industrial Plans d’Arau)....................93 808 84 54

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

STA. MARGARIDA
DE MONTBUI
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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 4

RESTAURANTS
DREAMS
C/. Fray Junipero Serra, 1 ............................. 93 806 01 27
PA I CAFÈ
C/. Montserrat, 90 .......................................... 93 804 56 82

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

TELEFONIA MÒBIL
ESTANC NUM.2
c/ Migdia 56  ................................................. 93 803 48 73
VIDRES
CRISTALLERIA CARLOS
C/ Pare M. Claret, 3 ...................................... 93 803 79 24
VIDRES VILANOVA
C/. Rafael de Casanovas, 14 ........................ 93 803 49 55

LA POBLA DE 
CLARAMUNT

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS
FERRO 7
C/. Thomas Alva Edison, parcel-la 75, nau 2
Polígon Industrial Plans d’Arau) .................... 93 806 84 54

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
FLORISTERIES
JARA FLORISTERIA
C/. Mossen Borràs, 60 ................................... 93 804 02 21

FORN DE PA
PASTISERIA CARME
C/ Sant Josep, 37 .......................................... 93 806 29 59

FOTOGRAFIA i VÍDEO
VALENTÍ FOTOGRAFIA I VÍDEO
C/. Santa Llúcia, 4 ......................................... 93 803 51 63

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
GIMNASOS
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

MERCERIES
MAGATZEMS ANGELINA
C/. Migdia, 60 ................................................ 93 803 49 90
MODA i CONFECCIÓ
IMAGINE - FINA MODA
C/ Jacint Verdaguer, 24 ................................. 93 804 68 05

Atenció ciutadana    012
Ambulàncies urgents - SEM 061
CAP Anoia 902 111 444
Bombers Parc Igualada 93 803 40 80
DNI i passaports 902 24 73 64
CREU ROJA Igualada 93 803 07 89
Emergències 112
Mossos d’Esquadra 088
Grups fam. alcohòlics  93 310 39 53
Guàrdia Civil Rural     93 803 12 66
Inf. i denun. d’incendis 080
Oficines de turisme 93 805 21 12
Policia Local Igualada 092
Hospital General d’Igualada 93 807 55 00
Protecció Civil Igualada  93 803 12 34
Telèfons de la SIDA   93 339 87 56
Avaries Fecsa Endesa 902 53 65 36
Telefònica Avaries 1002
Inspecció de Vehicles ITV 93 805 24 44

IGUALADA
Aigües Artés 93 805 38 39
Aigües de Rigat     93 803 14 83
Alcohòlics anònims       93 317 77 77
Jugadors anònims                             606 46 18 83
Oficina de Benestar i Família  93 805 17 14
Biblioteca Central      93 804 90 77
Butano, S.A. 93 803 15 17
Cambra Comerç      93 804 64 08
Camp d’Esports        93 804 49 04
Càritas 93 803 27 47
Cementiri Vell 93 803 02 14
Clínica Sant Josep        93 803 26 50
Correus 93 803 09 45
Dep. Agricultura           93 803 19 85
Estadi Atlètic 93 803 17 43
Ferrocarrils de la Generalitat               93 205 15 15
Funerària Anoia   93 803 11 14
Gas Natural Igualada 93 805 00 50
Hispano Igualadina                            93 804 44 51
Jutjat 1a Inst. IGUALADA 93 693 80 50
Registre civil                93 693 80 35
Llar del Pensionista       93 803 33 12
Llar del Sant Crist        93 803 12 67
Ludoteca 93 805 57 34
Mercat Municipal        93 803 61 60
Mútua Igualadina    93 805 04 04
Oficina d’Ocupació       93 805 33 75
Oficina del Ciutadà  93 805 21 12
ONCE 93 805 11 11
Parròquia del Barri de Fàtima     93 803 18 15
Parròquia del Barri de Montserrat 93 803 76 63
Parròquia de la Sagrada Família         93 803 04 27
Parròquia de Santa Maria 93 803 18 15
Parròquia del Barri de la Soledat 93 803 05 28
Patronat d’Esports        93 805 42 10
Piscines Municipals:
Les Comes 93 803 77 07
Molí Nou 93 805 12 37
Ràdio Igualada - E.M. 93 805 41 00
Recoll. escombraries 93 805 50 59
Registre Propietat      93 803 11 18
Res. Pare Vilaseca        93 804 55 15
Servei Permanent de grua 93 803 06 89
Taxis - Igualada        93 873 22 22
Unió Empresarial       93 805 22 92

Telèfons d ’interès

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

Hola sóc el Jaume del Bruc. El dia 
25-07-2010 és el meu sant.
Moltes felicitats dels tiets d'Igualada.

Felicitats, Jaume!
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La Raquel el dia 23 celebra
el seu 18è aniversari.
Moltes felicitats de part dels pares, del teu germà 
Raul, avis, tiets i cosins.
Si la veieu feliciteu-la.

Felicitats, Raquel!

Feliç 65 aniversari
de part de tota la família.
I que en compleixis molt més.

Felicitats!



PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

· PSICOLOGÍA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA  · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA

ANÀLISIS CLÍNIQUES

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DERMATOLOGIA

ODONTOLOGIA

ORTOPÈDIA

APARELL DIGESTIU

LABORATORI D'ANÀLISIS
CLÍNIQUES LA CREU

FARMÀCIA LA CREU 1890
J.M. Godó i Soler

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

Plaça de la Creu, 7
Tel. 93 803 14 88

IGUALADA

LABORATORI D'ANÀLISIS 
DR.  ECHEVARNE

· Anàlisis clíniques, industrials, 
sotmeses a control internacional de 

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

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

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

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

aqualatamèdics
consultoris

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95 

IGUALADA

DR. JORDI GRAELLS i 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgica 
i venereologia · Criocirurgia 

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.   
           Hores convingudes. 

Rambla Nova 39, 1r 
IGUALADA

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

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

Tel.  93 805 36 26

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

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

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, 
faixes ortopèdiques, etc...

 
C. Bèlgica, 2, 

local 6
Tel. 93 805 50 76

 IGUALADA 

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

OTORINOLARINGOLOGIA

DRA. LÍDIA RAMOS i MIQUEL

Estudis d’audició:
· Audiometria · Impedanciametria  

· Acumetries
Tècnica Endoscòpica:

· Orella · Nas · Rinofaringe
· Laringe

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

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

MARTA SANDOVAL PUIG

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

· Adults i nens.
· Mútues concertades.

Visites a hores convingudes: 
POLICLÍNICA IGUALADA

Ctra. Manresa, 59, planta baixa
IGUALADA

Tel. 93 804 37 48

            CENTRE DE PSICOLOGIA 
             CLÍNICA i PSICOTERÀPIA

              ALBERT CUBÍ I MESTRES

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

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

CENTRE DE 
PSICOLOGIA

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

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

Tel. 93 804 22 99
08700 IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES 
Psicòloga

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
Hores convingudes
Igualada i Barcelona

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

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

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

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

www.institutpehuen.es

SALVADOR SIBINA 
Psicòleg

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

Visites a hores concertades a:

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

TERÀPIES NATURALS

aqualatamèdics
consultoris

C. Indústria, 1
 IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

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

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

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

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

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

Gabinet

Míriam Codina: Pedagoga
Lidia Calvache: Psicòloga

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

Sara Torelló: Pedagoga i Logopeda

CLÍNICA DENTAL 
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria, 

Implantaments

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

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
SANT AGUSTÍ

Ofereix tots els serveis 
odontològics

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

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES i 

DR. JOSEP Ma USTRELL 

Passeig Verdaguer,107,1r
IGUALADA

TEL: 93 804 21 11

Totes les especialitats en hores 
convingudes

PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

Més de 10 anys al seu servei

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

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

atenciofamiliar@terra.es

ISABEL MIQUEL RODRÍGUEZ 
Artteràpia i psicoteràpia

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

Tel. 626 12 69 84
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CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
En Josep Maria Moix és un home 
d’empresa al qual li agrada treba-
llar en equip i amb objectius que 
tinguin recorregut. Va comen-
çar amb el Centre de Jardineria 
a Montbui i ha ampliat l’àmbit de 
l’empresa cap a les obres públi-
ques, els parcs i el manteniment 
de zones verdes públiques. I tot 
això sense perdre de vista el servei 
als petits jardins particulars i a la 
venda de plantes ornamentals.
Aquest any és el president de torn 
del Club Rotary d’Igualada. 
Com es fa per passar d’una 
empresa de jardineria i decoració 
a fer també obres publiques?
És un procés de maduració. El 
concepte de jardineria tradicio-
nal se’m va quedar petit, sobretot 
arran un postgrau de paisatgisme 
l’any 92 en què Barcelona s’ha-
via transformat d’una forma 
que m’agradada molt, tant per la 
dimensió dels projectes com pel 
concepte ciutadà.
En aquestll moment vaig decidir 
que ens dedicaríem a fer treballs 
públics per a l’administració. Això 
exigeix disposar d’especialistes 
en moltes disciplines i tenir una 
qualificació que cobreixi totes les 
disciplines. Vam fer un canvi molt 
profund en l’empresa.
Jardineria Moix ha realitzat la res-
tauració de tota la façana del riu 
Anoia entre Igualada i Montbui. 
Quan es podrà veure la vegetació 

amb tot el seu esplendor?
La vegetació de ribera és molt agra-
ïda i cada dia va millorant. Quan 
passin deu anys s’haurà regenerat 
tota i tindrà el seu aspecte definitiu. 
Vam fer una plantació per avançar 
el procés i ara cada dia es pot veure 
millor. Com que hi passa aigua, 
creix i evoluciona amb molta rapi-
desa. S’han plantat 1.500 arbres i 
potser uns 60.000 matolls.
Vau començar vosaltres després que 
Proinosa -una altra empresa d’ori-
gen igualadí- va acabar la primera 
fase. Ha estat fàcil el trànsit?
Proinosa és una empresa molt pro-
fessionalitzada i amb un alt nivell 
de qualitat. Quan ells varen aca-
bar vam començar nosaltres, però 
prèviament ja havíem fet reunions 
tècniques conjuntes per preparar 
el traspàs. Els tècnics que va posar 
Proinosa a portar l’obra són molt 
competents. 
On fan manteniment de parcs?
A Roses, la Devesa de Girona, a 
Manresa,  Sabadell, Molins de Rei, 
Sant Feliu, Tossa de Mar, a Portu-
gal....
Què en queda a casa vostra del Cen-
tre de Jardineria?
Tot. Mantenim el mateix esperit de 
servei. No volem tenir les plantes 
amb l’etiqueta del preu i algú al 
final de la línia per cobrar. Nosal-
tres tenim persones que ajuden als 
compradors a elegir les plantes que 
més els convenen.
Quin seria l’arbre més específic de 

l’Anoia? L’olivera?
Cada arbre té el seu lloc. La natura 
fa la seva selecció matant les plantes 
que no resisteixen el clima. Quan 
vam plantar els arbres de l’edifici 
092 i la gent va veure la florida 
espectacular que fa, es va sorpren-
dre. És un arbre forà però s’adapta 
perfectament a la ciutat i potser 
en un altre lloc seria un desastre. 
El tècnic ha de saber quin arbre 
s’adapta al sol i al sòl i elegir el més 
adient. Al començament dels ajun-
taments democràtics, en algun lloc, 
es varen plantar arbres que creixen 
massa i no hi caben o aixequen el 
paviment.
Aquest any, a més de portar una 
empresa gran, ha acceptat la presi-
dència del Club Rotary d’Igualada.
Quan et fas rotary adquireixes un 

ERC defensava fa vint anys que les 
comarques penedesenques tingues-
sin la seva vegueria o, el que funci-
ona mentre no es legalitzin, el seu 
propi Àmbit de Planificació. Quan 
va arribar al govern de la Generali-
tat ERC va posar damunt la taula la 
necessitat de fer una Llei de Vegue-
ries, que ja es veia que era una pedra 
a la sabata dels dirigents socialistes.
El treball de cinc anys -el tripartit en 
porta set- de la Plataforma Vegueria 
Penedès ha fet avançar el debat fins 
a obtenir el passat dia 14 de juliol la 
creació de l’Àmbit Penedès per una-
nimitat. Ara ERC es troba en una 
situació d’atzucac. Va pactar amb 
el PSC la creació de set vegueries 
-vegueries sí, però sense el Penedès- 
perquè en Labandera Ganachipi el 
diputat uruguaià/català del PSC no 
vol ni sentir a parlar de vuit vegue-
ries per interessos electorals.
El dia 29 la Llei de Vegueries es 
debat al Parlament per a la seva 
aprovació però si ERC dóna suport 
a l’esmena de CiU que proposa que 
siguin 8 les vegueries, ja que el 
Penedès compleix totes les condi-
cions, té por que el PSC retiri el seu 
suport a la Llei i s’acabi la legislatura 
sense complir aquest compromís. Si 
ERC vol complir amb el PSC haurà 
d’irritar al Penedès. La solució: el 
dijous 29 al Parlament.

compromís de servei a la comunitat. 
El nom de rotary significa que les 
persones anem rotant i que, després 
d’un any, vindrà un altre president. 
Em pactat amb qui em substituirà 
per fer un projecte comú i una pre-
sidència compartida per tenir més 
temps per tirar endavant els projec-
tes que ens plantegem.
Queda clar que la situació de la 
comarca ens obliga a pensar el ser-
vei a la comunitat d’una forma més 
propera, sense oblidar els grans pro-
jectes mundials.
Em proposo estar més interconnec-
tat amb els altres clubs rotary de 
Catalunya per ampliar els nostres 
àmbits d’actuació. Cada any enviem 
vint joves a l’estranger i rebem vint 
joves a Igualada. Al llarg de vint-i-
un anys d’activitat podem dir que hi 
ha centenars de persones que algun 
dia tindran una alta responsabilitat 
que tenen Igualada entre els seus 
punts de referència. 
Al món hi ha 33.000 clubs Rotary. 
Calculeu l’aportació que fa cada 
club, com per exemple el d’Igualada, 
i si la multipliqueu per 33.000, es 
veu la magnitud dels ajuts generats, 
per exemple en la lluita contra la 
pòlio que gairebé s’ha eradicat. 
Té jardí a casa seva?
Visc en una casa 
amb terrasses.

Josep Maria Moix DIVENDRES
23 de juliol de 2010
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Quatre
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