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PSC, ERC i ICV s’alien per 
aprovar la llei de 
vegueries sense el Penedès
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La investigació segueix oberta •  Els Mossos d'Esquadra 
continuen les investigacions d'un cas molt complex

Personatges molt coneguts • La majoria de presumptes 
membres de la banda són personatges molt coneguts.

 

Deu anoiencs empresonats per 
robatori de cotxes d'alta gamma

El delegat territorial de la Generalitat va presentar el PIDC a l’empresa Trire, dedicada al muntatge de rodes
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El Pla d’Iniciatives de Dinamització 
Comarcal crea 51 llocs de treball 

P  20

15 empreses anoienques han estat beneficiades pels crèdits, ajuts 
i subvencions del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal de la 
Generalitat de Catalunya. Els ajuts permeten consolidar gairebé 
1.500 llocs de treball i crear-ne 51 de nous. En tres anys el PIDC ha 
aportat 6 milions d'euros a les 50 empreses que ha inclòs
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El ple del Parlament no va tenir en compte el Penedès



ministració al poble. Se sent confortable 
en els despatxos del poder, on es pot fer 
i desfer sense donar explicacions. Però al 
menys és coherent. Sempre ho ha defen-
sat. Però no és el cas del conseller Ausàs 
que s’oblida del Penedès o en Puigcercós, 
en Carrillo o na Llansana que sempre havi-
en promès que la recolzarien... però no ara. 
Diuen que s’haurà d’esperar a una nova 

legislatura. Els vicis d’en Zapatero de pro-
metre per no donar sembla que s’han es-
tès com una malaltia contagiosa. Han tirat 
endavant una llei a mig fer, contra corrent, 
sens el suport del territori, sense l’acord de 
Madrid, i només com a tapadora per jus-
tificar la creació de la nova entitat metro-
politana de Barcelona. No hi ha discurs ni 
voluntat política. És una bajanada dir que 

han complert amb el seu programa, quan 
saben que sols han fet una capsa de car-
tró que no dóna per gaire, ni saben com 
s’haurà d’omplir.

Hom està fart de jocs  partidistes. Ningú es 
creu el diputat penedesenc Miquel Carrillo 
quan diu que era necessari aprovar aques-
ta llei perquè la vegueria del Penedès pu-

gui esdevenir una realitat en la pròxima 
legislatura, i lamenti que “qui ha votat en 
contra de la Llei de vegueries, tanca la por-
ta al Penedès”. L’esmena per incorporar la 
vuitena era clara. Votar-hi a favor o abste-
nir-se era suficient. No cal rebregar tant les 
paraules. Només ser coherent. Els polítics 
passen. Els pobles queden. Els errors es 
paguen.
 

Poques vegades s’ha vist en el Parlament 
una sessió tan absurda com la viscuda 
amb l’aprovació de la llei de Vegueries. 
Els representants del poble alabaven ma-
joritàriament la participació ciutadana i 
posaven com a model a seguir l’actuació 
del Penedès. Ajuntaments, consells co-
marcals, entitats culturals, empresarials, 
sindicals, i cíviques havien recolzat majori-
tàriament un projecte de territori, seguint 
els procediments i les pautes de la legisla-
ció vigent. Però en el moment de la veritat 
alguns que havien estat al seu costat els hi 
han donat l’esquena. “És una llàstima que 
hagi acabat malament”. Trist epitafi amb 
el que es creu acabar amb les il·lusions de 
tota una comunitat. I és que en poques 
ocasions s’ha pogut evidenciar millor el 
rebuig ciutadà, com la que van fer els re-
presentants de la Plataforma pro-vegueria 
del Penedès, quan es posaren d’esquena 
als parlamentaris que acabaven d’emetre 
el vot per impedir de manera taxativa i cla-
ra que el Penedès tirés endavant. El Presi-
dent Benach, en un gest que l’honora, no 
en va fer ús de la seva autoritat per deturar 
aquesta mostra de protesta i de descon-
tentament.

En canvi sí que ho va fer per cridar a l’ordre 
als diputats i diputades que de manera os-
tensible gesticulaven i comentaven amb 
un xiuxiueig, cada vegada més audible, 
les explicacions que feia el relator Miquel 
Àngel Estradé. Aquest, en lloc d’explicar 
les avantatges que la llei havia de portar 

per Catalunya, s’esforçava en explicar el 
poc suport rebut per una llei tan impor-
tant. S’allargava en les seves valoracions 
sobre el paper de l’oposició. S’esforçava 
en parlar de sobirania, de dret a decidir, a 
explicar que la sentència d’uns magistrats 
del Constitucional no podien impedir ni li-
mitar la voluntat de tot un poble que volia 
regir els seus destins. En canvi no s’ado-
nava que un grapat de diputats estaven a 
punt de trair els seus veïns just davant la 
seva cara. No hi havia debat sinó diàleg de 
sords. Es feia teatre repetint el paper que 
ja s’havien après i que no volien canviar. 
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I així van preferir faltar a la seva promesa 
amb el poble per mantenir la donada als 
companys de govern. Van prioritzar els 
pactes partidistes a la voluntat de la seva 
gent, sacrificant un projecte que sempre 
havia estat el seu. Al menys de paraula. 

Es pot entendre que el diputat Labandera 
estigués content per defensar el no a la 
vegueria del Penedès. Ell vol la comarca 
del Penedès a Barcelona. Ell està en contra 
de quasi tot el que signifiqui apropar l’ad-

El portaveu no 
s’adonava que un  grup 
de diputats estaven a 
punt de trair als seus 
veïns just davant la 
seva cara

Les cares 
de la setmana

Fèlix Simon
El president de la Plataforma Vegueria 
Penedès ha fet una extraordinària cam-
panya per al reconeixement de la reali-
tat de les quatre comarques, Alt Pene-
dès, Anoia, Baix Penedès i Garraf que, un 
cop assolit l’Ambit de Planificació, aspira 
amb tota justícia en ser vegueria. Només 
la miopia d’ERC ho ha impedit.

Maria Vasco
L’atleta montbuienca d’adopció va patir 
una lesió mentre lluitava per una meda-
lla als Campionats d’Europa. Lluny de 
rendir-se, ha anunciat que continuarà 
competint fins als Jocs Olímpics de Lon-
dres 2012. Un exemple de voluntat.

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



El tema de la setmana  

ERC, PSC i Iniciativa voten junts per deixar al 
Penedès fora de la llei de vegueries
JAUME SINGLA/
Malgrat els compromisos polítics i l’ofensiva final 
de la gent de la Plataforma Vegueria Penedès per 
tal que l’Àmbit Penedès formés part del nombre de 
vegueries que defineix la nova llei que es votava di-
marts al Parlament de Catalunya, finalment ERC es 
va alinear novament amb el PSC i Iniciativa per Ca-
talunya per rebutjar l’esmena de CiU que, “atenent 
a què són vuit els Àmbits de Planificació Territorial 
de Catalunya, siguin també vuit les vegueries con-
sagrades en la Llei”.
El tripartit va tornar a votar unit, tot i que abans i 
després del ple uns i altres es tiressin els trastos pel 
cap i, fins i tot Joan Ridao -secretari general d’ERC- 
va demanar públicament el tancament de la legis-
latura i la convocatòria d’eleccions al Parlament.
I Joan Puigcercós va anar encara més lluny a l’anun-
ciar que ni que els tres partits del tripartit sumin 
majoria absoluta “no reeditarem el pacte”.
Igual els màxims dirigents d’ERC van de farol o pre-
tenen convèncer l’electorat, però la veritat és que 
dimarts al hemicicle del Parlament els seus dipu-
tats es varen oblidar del territori per votar al costat 
dels diputats socialistes i ecocomunistes. 
Esquerra en tenia prou amb abstenir-se en la mo-
ció de CiU incloent l’àmbit Penedès en el nombre 
de vegueries però, malgrat la pressió dels seus di-
rigents territorials i del fet fonamental que es van 
definir set vegueries perquè en iniciar-se el tràmit 
de la llei eren set els àmbits, en el moment de la vo-
tació els àmbits ja son vuit -i el vuitè va ser aprovat 
per unanimitat de tots els diputats del Parlament 
de Catalunya- i, per tant, és lògic acceptar que en el 
seu moment siguin vuit també les vegueries.
La voluntat del portaveu socialista en aquesta llei, 
el diputat d’origen uruguaià Roberto Labandera 
Ganachipi, que en cap moment va citar el Pene-
dès tot i que hi viu, va fer que els diputats d’ERC 
-excepte Uriel Bertran que es va absentar de l’he-
micicle- votessin unànimement al costat del PSC i 
ICV per a derrotar l’esmena de CiU que hauria fet 
que les quatre comarques Alt Penedès, Anoia, Baix 
Penedès i Garraf fossin vegueria. Ara, segons ERC 
la propera legislatura parlamentària, s’inclourà a la 

Mentre els diputats votàven la Llei de Vegueries, els membres de la Plataforma es posàven d’esquena en disconformitat amb la discriminació de les quatre comarques

La llei de vegueries de Catalunya

llista de vegueries el Penedès. Si aquest és el com-
promís, no calia esperar tant. Amb l’abstenció del 
grup parlamentari d’ERC aquesta fita ja s’hauria as-
solit sense necessitat d’esperar ni fer posteriorment 
més tràmits parlamentaris.

Cal no oblidar que la llei de vegueries necessitarà 
que Las Cortes Españolas modifiquin les actuals 
províncies. Mentre que l’Anoia, l’Alt Penedès i el 
Garraf formen part de la província de Barcelo-
na, el Baix Penedès administrativament és de la 
província”de Tarragona.   
 
Seixanta-vuit
Aquest és el número que defineix la majoria abso-
luta del Parlament català, i aquesta va ser la que 
s’assolí en la votació que va aprovar la llei de ve-
gueries. 
Aquesta vegada no va passar com en la pel·lícula 

Dotze homes sense pietat, en què la força de la raó 
aconseguia tombar un plantejament arbitrari i in-
just. Aquesta vegada el tripartit va tancar els ulls 
i es va empassar tots els gripaus per tirar-la en-
davant. Els portaveus dels partits que hi donaven 
suport,  el relator i el conseller van dedicar-se més 
als focs d’artifici que a l’explicació dels avantatges 
que havia d’aportar la llei. Les seves intervencions 
van ser de molt baixa qualitat, a la defensiva o ata-
cant als partits de l’oposició que argumentaven la 
inviabilitat d’una llei feta per força i sense haver fet 
prèviament el que calia per a la seva operativitat. 
Els vots en contra de tota l’oposició van arribar als 

WWW.VEUANOIA.CAT

El tripartit va tancar els ulls, es 
va empassar tots els gripaus 
per tirar endavant una llei de 
vegueries que ells mateixos 
consideren incompleta
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Jaume Singla- 
Si hi ha una persona a Catalunya que enten-
gui bé necessitat de la Llei de Vegueries, és 
el penedesenc Fèlix Simon, president de la 
Plataforma que demanda la Vegueria Pene-
dès. Sota la seva direcció, la plataforma ha 
trobat els camins i els suports polítics sufi-
cients com per aconseguir l’aprovació de 
l’Àmbit Penedès i, per un pèl no ha aconse-
guit que s’aprovés una llei de vegueries que 
en contemplés vuit en lloc de set.
Ho aconseguirà, naturalment, però després 
de la votació de dimarts passat, es produ-
eix un final d’etapa i el començament d’una 
altra.

Per què la llei de vegueries continua situ-
ant l’Anoia a la Catalunya Central, tot i 
haver-se aprovat l’Àmbit?
Perquè l’article 9 de la llei de Vegueries 
aprovada el passat 27 de juliol, determina 
que la demarcació veguerial de la Catalunya 
Central comprèn els municipis integrats en 
les comarques de l’Anoia, el Bages, el Ber-
guedà, Osona i el Solsonès. Malgrat que des 
del passat 14 de juliol el Parlament va reco-
nèixer al Penedès com a nou Àmbit funcio-
nal de planificació, format per l’Alt Penedès, 
el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte 
els municipis d’aquesta comarca que així 
ho manifestin d’acord amb el procediment 
que s’estableixi per reglament, els quals 
resten adscrits a l’Àmbit de les Comarques 
Centrals”. No és el mateix l’organització que 
l’ordenació territorial, malgrat els territoris 
sembla que haurien de coincidir de moment 
no han volgut que fos així. Embolica que 
fa fort.

Vostè va dir la setmana passada que la 
feina de la Plataforma havia arribat al 
seu final. Vist el resultat de la votació de 
dimarts, manté aquesta opinió?
Tal com ho veiem ara, que de moment  
ens han negat la vegueria, creiem que ens 
trobem en un final d’etapa, ja que la cursa 
no s’ha acabat; la tasca a fer a partir de la 
tardor per part de la Plataforma, serà la que 
se’n derivi del debat intern que tindrem 
durant el mes de setembre.

ERC diu ara que si dos terços dels ajun-
taments demanen la vegueria Penedès, 
aquesta serà possible. Tenint en compte 
que la majoria d’ajuntaments ja s’han 
manifestat, que proposa realment ERC?

Per crear les set vegueries inicials aquets 
requeriments no s’han complet, ja que ni s’ha 
consultat al territori. El que proposa ERC és 
alentir uns quants anys la creació de la vegue-
ria Penedès, com ho va fer amb l’àmbit,  i ens 
vénen a dir  que la feina feta per la PVP, el 
treball de la iniciativa ciutadana no serveix 
per crear-ne una de nova, que cal començar 
de nou, a partir de la iniciativa municipal, 
que requerirà “el consentiment exprés de dues 
terceres parts dels municipis que haurien de 
constituir la nova vegueria o bé de dues terce-
res parts dels municipis afectats per la supres-
sió, que en ambdós casos han de representar 
dues terceres parts, com a mínim, de la pobla-
ció de la nova vegueria”; però els requeriments 
no acaben aquí, la proposta ha d’anar acom-
panyada amb “una memòria que en justifiqui 
els motius i l’oportunitat i amb un estudi de la 
viabilitat econòmica i de l’impacte geogràfic, 
demogràfic, econòmic i social de la iniciativa, 
a més de la documentació que és preceptiva en 
l’elaboració dels avantprojectes de llei”. Crec 
que no cal afegir més comentaris.

A banda de la llei de vegueries, fa deu dies es 
va aprovar l’Àmbit de Planificació Territorial 
del Penedès. Quan s’ha de desplegar legal-
ment?
Ara és el govern i el conseller de Política Ter-
ritorial els que han de dictar les disposicions 
necessàries per al compliment de les modi-
ficacions que, en aplicació del Pla territorial 
general de Catalunya, comporta l’aprovació 
d’aquesta llei, d’acord amb el procediment que 
s’estableixi per reglament.. i per l’inici dels tre-
balls d’elaboració del Pla territorial parcial del 

Declaracions de Fèlix Simon, president de la Plataforma per una Vegueria Pròpia.

"Ara ens toca persistir i perseverar"
Penedès, el govern té tres mesos per a fer-ho, 
però diuen que ha de tenir en compte les pre-
visions d’interrelació amb la resta d’àmbits 
Metropolità, de les Comarques Centrals i del 
Camp de Tarragona. La veritat no crec que 
ningú pugui ser capaç de contestar aquesta 
pregunta en aquets moments, l’única cosa 
que queda clara és que hi ha posat tots els 
impediments per anar-ho alentint... ells no 
tenen cap presa. 

Vostè ha parlat amb tots els grups parla-
mentaris. Quin compromís tenen de cara a 
la propera legislatura?
És un moment complicat per creure’s els 
compromisos a les vigílies de la campanya 
electoral, però vaja, CDC, UDC i ERC tenen 
l’acord a nivell de Consell Nacional, per 
continuar treballant a favor de la vegueria 
Penedès. Tot això ho veurem més clar un 
cop s’hagi constituït el nou govern i depen-
drà molt de quin o quins grups parlamenta-
ris li donin suport. 

Què els diria als milers de signants que 
han donat suport a la vegueria Penedès?
Que malgrat ens sentim menystinguts pels 
partits que donen suport al govern, i traïts 
pels diputats penedesencs que han votat en 
contra de la creació de la vegueria Pene-
dès, ara ens toca resistir i perseverar;  crec 
que des de la diversitat i d’acord a les pos-
sibilitats de la gent compromesa, s’ha de 
continuar fent feina, fins que el Penedès 
recuperi la seva pròpia i singular ànima i 
la desenvolupi; però si el nostre territori vol 
veure realitzat el seu somni, cal que la seva 
gent estigui disposada a guanyar-se’l, si no 
val més quedar-se quiets i acceptar que els 
altres decideixin....

Hi haurà bona relació entre les quatre 
comarques penedesenques?
Per començar, cal que els alcaldes d’Igua-
lada, Vilafranca del Penedès, el Vendrell i 
Vilanova i la Geltrú, i els presidents dels 
consells comarcals de l’Anoia, l’Alt i Baix 
Penedès i el Garraf, es reuneixin tantes 
vegades com faci falta per arribar a un pacte 
estratègic a favor del PENEDÈS; és molt 
urgent anar pregats endavant i que el ter-
ritori s’orienti decididament entre d’altres, a 
la sostenibilitat ambiental, a l’optimització 
dels recursos, a l’eficiència funcional i eco-
nòmica, a la major cohesió social... 
Crec que aquest és l’únic camí possible.

Felix Simon president de la PVP
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64 escons, i d’aquesta manera quedava una pírrica 
diferència de quatre parlamentaris entre els parti-
daris i els detractors de la llei. 
De poc van servir les explicacions d’uns i altres per 
arribar a pensar que aquest és un nou vehicle de 
modernització administrativa. Uns la van qualificar 
de bunyol, altres de construcció de lloc on aixoplu-
gar-se quan hagin de deixar el govern i altres que 
podrà ser un instrument de negociació amb Ma-
drid. Tot condicionat a què més endavant, en da-
tes més o menys remotes, es pugui desenvolupar 
correctament. 

Continuen les quatre províncies
L’únic clar és que ja hi ha llei de vegueries, però que 
inicialment seran les quatre diputacions, a les quals 
es canviarà de nom, i s’hi afegiran competències. 
Malgrat les promeses de tots els partits del govern 
dient que no es crearia cap lloc de treball nou, la 
sensació que va quedar és d’una gran provisiona-
litat, de tirar pel camí del mig i que els partits que 
donaven suport a la nova llei havien de sotmetre’s 
als pactes als quals havien arribat entre ells. Així 
van sonar a brindis al sol les paraules de tots dient 
que el model de participació ciutadana era el que 
havia fet el Penedès, però a l’hora de votar ERC, que 
sempre havia estat un defensor aferrissat del pro-
jecte, es va tirar enrere i va acceptar la tesi del PSC, 
que va defensar el diputat Labandera, conegut per 
la seva oposició frontal a aquesta vegueria perquè 
considera que el perjudica electoralment.
Uns van voler guarnir la nova llei com un acte 
d’afirmació sobiranista, oblidant que el Consell de 
Garanties Estatutàries és un òrgan català que es va 
pronunciar abans de la sentència del Tribunal Cons-
titucional. És a dir, cadascú va fer-ne la lectura que 
li convenia per justificar les seves posicions. Però 
queda clar que amb aquesta llei, després de les 
eleccions municipals del 2011 solament es consti-
tuiran el consells de vegueria de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona. Ara, perquè es puguin constituir 
les vegueries de les Terres de l’Ebre, de l’Alt Pirineu 
i de la Catalunya Central, i eventualment la del Pe-
nedès a la qual tothom deia que podria ser, l’estat 
ha de modificar els límits provincials. 
Les esmenes de l’oposició van ser totes rebutja-
des. El diputat Lluís Coromines de CDC va fer llegir 
l’esmena referida al Penedès, abans de la votació, 
perquè tothom s’adonés del que es votava. Es van 
aprovar en canvi les dues que el tripartit va presen-
tar després del dictamen del Consell de Garanties 
Estatutàries. La primera esmena estableix que el 
Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre, amb seu 
institucional a la ciutat de Tortosa, es constituirà 
tan bon punt s’hagi fet la modificació de la legis-
lació estatal corresponent. El Consell de Vegueria 
de Tarragona adoptarà, en aquell moment, la de-
nominació de Consell de Vegueria del Camp de 
Tarragona.

La Plataforma es gira d’esquena als partits
La segona esmena disposa que ‘després de les prò-
ximes eleccions municipals, previstes per al 22 de 
maig de 2011, es constituirà el Consell de Vegueria 
de Barcelona, del Consell de Vegueria de Girona, 
del Consell de Vegueria de Lleida i del Consell de 
Vegueria de Tarragona, amb seu institucional a Bar-
celona, Girona, Lleida i Tarragona, respectivament.
Llavors, en senyal de protesta, tota una filera de 
membres de la Plataforma per la Vegueria Penedès 
es van aixecar, es van posar d’esquena a la tribuna, 
mirant la paret, i van seguir així la resta de votaci-
ons. El president de la cambra, Ernest Benach, no 
els va cridar l’atenció. 
Després als passadissos els representants de la 
plataforma parlaven amb la premsa molt decebuts 
perquè no se’ls havia escoltat. A la sortida del he-

micicle el portaveu de la Plataforma, Fèlix Simon, 
va lamentar que una llei que hauria d’haver estat 
important s’hagi quedat sense contingut i amb un 
debat tan fluix. “El parlament no escolta el poble; la 
democràcia és encara molt dèbil”. Félix Simon tam-
bé valora negativament l’actuació d’ERC que “amb 
una abstenció a la moció per la vegueria del Pene-
dès hauria fet un paper menys patètic, més quan al 
territori propugna un discurs que no és el que fa al 
Parlament”. Es destaca l’actitud d’Uriel Bertran, que 
no va anar al ple d’ahir per no haver de votar el que 
ordenava el seu grup en aquesta qüestió.
Queda encetat un tema controvertit que no podrà 
seguir fins que siguin modificades les lleis orgàni-
ques necessàries a les Corts espanyoles. I com va 
dir Jaume Bosch, d’Iniciativa Verds fent al·lusió a 
una carta que tots els diputats havien rebut de la 
Plataforma del Penedès, demà no hi haurà cap ve-

gueria. Tot està per fer. Tot serà llarg. De moment 
pel 2011 n’hi haurà quatre.

El PSC -Labandera- dóna l’esquena a l’Anoia i al 
Baix Penedès
On es fa un exercici de mala fe és en el comunicat 
de la gent de Roberto Labandera Ganachipi. “Els di-
putats socialistes subratllen, a la vegada, el fet que 
en compliment de l’Estatut els consells de vegueria 
substituiran a les diputacions. “No s’incrementen 
les administracions, si no que l’esforç va en la línia 
d’introduir una racionalització administrativa, que 
reforçant l’autonomia dels governs locals millo-
ri l’organització dels serveis de la Generalitat. Els 
consells de vegueria absorbeixen, a Catalunya, les 
actuals estructures provincials.”
En relació al territori del Penedès, els diputats ma-
nifesten la voluntat del PSC per tal d’aprofitar la 

nova organització territorial per consolidar l’acció 
política, inversora i d’ampliació i creixement dels 
serveis públics en les comarques de l’Alt Penedès 
i del Garraf”.
No fa ni deu dies que els parlamentaris aprovaven 
per unanimitat la creació de l’Àmbit Penedès amb 
l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Ja 
no recorden el que varen votar?

ERC vol que es torni a votar als ajuntaments
Per la seva banda ERC explica que si el Penedès “vol 
ser vegueria s’ha de posar d’acord amb dos terços 
dels ajuntaments del territori” sense recordar que 
precisament la primera tasca que va fer la Platafor-
ma va ser aconseguir el suport de la majoria d’ajun-
taments de les quatre comarques. Es tracta, pel que 
es veu, de dilatar el procés al màxim.  



Si en el nostre comunicat del 14-07-2010, comentant l’aprova-
ció per unanimitat de l’àmbit Penedès, parlàvem de gran dia i de 
magnífica notícia, avui hem de parlar d’un dia molt trist per al Pe-
nedès i que ens omple d’indignació i tristesa.  El Ple del Parlament 
d’avui dimarts amb els vots dels partits que donen suport al go-
vern (PSC, ERC i ICV) ha aprovat la llei de Vegueries i ha negat la 
creació de la Vegueria Penedès. S’ha perdut l’oportunitat idònia 
perquè el conjunt del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf 
i gran part de l’Anoia) assolís el reconeixement institucional dins 
de l’organització territorial de Catalunya, i el país quedés estruc-
turat no en 7 parts sinó en 8 (tantes com àmbits hi ha) tal com era 
el desig majoritari dels penedesencs manifestat per totes les vies 
democràtiques possibles. Amb aquesta llei quedarem esquarte-
rats en tres vegueries, és a dir pitjor que ara que estem dividits en 
dues províncies.
El debat de la llei ha estat penós amb unes intervencions fluixíssi-
mes del conseller Sr.Ausàs i del relator Sr.Estradé de la llei, tots dos 
d’ERC, mentre que els representants del PSC, Sr. Labandera i d’ICV, 
Sr,Bosch, han donat el seu suport a la llei “per compromís polític” 
i sense cap entusiasme. La intervenció de més calat ha estat la del 
diputat de CiU sr. Coromines el qual ha exigit votació separada 
i explícita de l’esmena favorable a la vegueria Penedès i s’hi ha 
compromès a fons. Esperem que la fermesa mostrada per aquest 
grup des de l’oposició es mantingui si arriba al govern.
La llei de vegueries s’ha aprovat amb 68 vots del tripartit (PSC, 
ERC i ICV) i 64 en contra dels grups de l’oposició. És a dir s’ha apro-
vat pels pèls ja que es requeria majoria absoluta (68 vots) perquè 
sortís endavant. L’esmena a favor de la inclusió de la vegueria Pe-
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Amb els vots del tripartit, el Parlament aprova la 
llei de vegueries sense el Penedès
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Opinió

És curiós veure les coincidències en conceptes bàsics del compor-
tament humà en moltes religions, on moltes d’elles han generat 
vies per arribar a ser un tot amb el Gran Creador universal. Així co-
incideixen el sufisme i el misticisme d’arrels islàmiques, però tam-
bé altres religions tant llunyanes com properes. Aquestes “vies” 
són els camins de les ascesis, que expliquen, com a primer pas, 
que cal desfer-se de “l’amor” per les necessitats d’un mateix. Des-
prés posar-se en mans del Creador, i pensar només en que tot es la 
seva voluntat... i per acabar, fondre’s amb l’amor únic cap a Ell.
Si ens parem a meditar sobre el primer graó, ja que dels altres 
encara en quedem lluny, sembla que una manera de començar 
aquest camí vers la perfecció humana és aparentment el més fà-
cil. Prescindir de les pròpies necessitats. Els “primers materials” (el 
petit vehicle budiste, els mendicants, shadus, etc.). És realment 
senzill. Cal només adonar-se’n que les coses materials, supèrflues 
són fàcilment renunciables. Fins i tot ens aporta un goig immedi-
at la seva renúncia. Xalem quan ens estem de coses i anem dis-
minuint les nostres mancances. És el camí de l’asceta. Un primer 
pas, però una volta iniciat permet seguir avançant en el camí de la 
millora individual. Són també fàcilment renunciables les nostres 
necessitats humanes externes. Així es pot deixar de banda l’orgull, 
l’egoisme, l’ambició... Cal però un ferm convenciment i estar alerta 
perquè el “malèvol” en totes aquestes doctrines ancestrals diuen 
que es porta dins d’un mateix. 

JAUME DESCARREGA  ·   

Pensaments mil·lenaris

nedès només ha comptat amb el suport de CiU. PP i Ciutadans 
s’han abstingut, i el grups del tripartit i han votat en contra. Pe-
nedesencs assistents com a públic al Ple hem demostrat la nostra 
disconformitat al moment del rebuig de l‘esmena per incloure el 
Penedès amb el gest de posar-nos dempeus i d’esquena als parla-
mentaris volent visualitzar que el Parlament havia donat l’esquena 
al Penedès.
Vergonya, cavallers, vergonya va cridar Jaume I a la batalla de Por-
topi quan va veure que la seva gent no gosava avançar: era un crit 
exigint dignitat. El Síndic de l’Aran en la votació de l’acceptació de 
la llei de vegueries el 10-3-2010, va tenir la dignitat d’abstenir-se en 
considerar que la llei no recollia les aspiracions del seu territori. Avui 
sis diputats penedesencs que formen part dels grups de la majoria 
parlamentària, no han tingut cap gest envers la seva comarca ni en 
la votació de la llei ni tan sols en la de l’esmena: tres eren del PSC 
i tres d’ERC; aquests darrers sap un greu especial pel doble discurs 
practicat al territori i al Parlament. També ens ha dolgut l’abstenció 
dels tres diputats penedesencs del PP en la votació de l’esmena ells 
que al Penedès han defensat obertament la vegueria. L’obediència 
a les consignes dels partits abans que el compromís amb la ciutada-
nia posen en qüestió la qualitat de la nostra democràcia.
Malgrat tot, el Penedès ha estat avui al cor del debat de la llei. Pos-
siblement mai el nom d’una territori havia estat pronunciat tantes 
vegades en un ple parlamentari: per defensar-lo, per dir que ja es 
té en compte, per justificar que més endavant, etc. Tanmateix és 
esperpèntic sentir expressions com la del relator de la llei dient 
“si el Penedès ho demana tindrà vegueria” quan és el territori de 
Catalunya que més ho ha demanat i ho ha fet explícitament i ma-

joritàriament. També cal remarcar que aquest esment del Penedès 
va ser fet per tot els representants parlamentaris que van sortir a 
la tribuna llevat d’un que és justament l’únic penedesenc que va 
parlar, el Sr. Roberto Labandera.
Malgrat la decepció pel no al Penedès, aquesta plataforma con-
templa el futur amb esperança. Primer per la consecució de l’àm-
bit. Segon pel convenciment que aquesta llei de vegueries és un 
autèntic nyap que no servirà per res. Les darreres esmenes intro-
duïdes pels grups del govern subsegüent al dictamen del Consell 
de Garanties Estatuàries mantenen les quatre províncies actuals, 
maquillant-ne el nom i deixen la creació de noves vegueries per 
un hipotètic futur. Si algun dia tots els partits polítics de tradició 
catalanista tenen ganes i voluntat de servir el país en un tema tan 
important i alhora tan sensible com l’organització territorial, hau-
ran de fer foc nou i posar-se a treballar. Això és el que desitgem 
que passi amb el convenciment que si les coses arriben a anar així, 
la Vegueria Penedès la tindrem per descomptat.
Situats en aquest punt, la Plataforma per una Vegueria Pròpia con-
sidera que ha arribat a un final de camí o si més no d’etapa i que 
ara el que li cal és obrir un període de reflexió intern. Ens donem 
un temps de descans després dels intensíssims últims sis mesos i 
després replantejarem les nostres futures actuacions. 
Per acabar la Plataforma vol fer un reconeixement públic i solem-
ne a totes les persones i entitats que han treballat i lluitat per ob-
tenir la Vegueria Penedès. La Plataforma no ha estat sinó el dina-
mitzador d’un moviment ample, obert, transversal i entusiasta en 
el qual milers de penedesencs i penedesenques hi han dipositat 
esforç, coratge i esperança. A tothom moltíssimes gràcies.

Els problemes comencen quan s’ha de renunciar a les pròpies 
expressions... com estimar i patir pels altres...  D’això algunes en 
diuen el ”treball de transmutació”. Com es pot fer això que és en 
sí una contradicció? Estimar sí, però només a Ell... (com va dema-
nar el Senyor dels jueus a Abraham que li sacrifiqués el seu fill 
estimat?) Però Ell està dins de les altres criatures. I per tant, per 
estimar-lo, s’ha d’estimar el proïsme. Potser sigui només una inter-
pretació agafada amb pinces. Però si ho analitzem una mica més 
veiem que tothom ha de seguir el seu propi camí. I aleshores, per 
què hem de fer nostres les seves necessitats?. Nosaltres podem 
decidir estar-nos de les coses materials, però no imposar-ho a qui 
ens envolta. I quan un pare, un fill o un nét demana un tall de 
carn i no se li pot donar perquè s’ha triat el camí de la renúncia, 
no s’està propiciant un dolor que no és sols propi?. On ens por-
ten aquestes renúncies? Potser sembli un pensament profund, i 
en canvi tornem al inici de les reflexions. Una pregunta tan sen-
zilla, i fins i tot naïf, com aquesta del tall de carn, posa en qüestió 
aquesta perfecció espiritual. Ja no és tan clar que les renúncies 
sentimentals, a l’estimació i l’amor natural siguin el camí únic de 
la perfecció humana. 
Molts d’aquests plantejaments ascètics porten a la via en celibat 
per tal d’aconseguir deslligar-se de la presó corporal. Un és més 
lliure de fer el que cregui que ha de fer, si no hi ha ningú al seu 
càrrec per assegurar-li la subsistència. Està sol. Però la societat  

és viure en un conjunt, ajudant-se els uns als altres. I amb aques-
ta perspectiva el concepte que el celibat no és sols per evitar el 
contacte carnal, per puresa. Potser sigui també per una qüestió 
més pràctica. Un “egoisme”, per trobar la drecera que porta a la 
plenitud amb el Tot Universal! Sembla que aquests seguidors de 
l’ascetisme, o dels seus germans del petit vehicle -si continuen en 
la via escollida, i no fan servir la gnosi oberta que els permetria 
donar-se compte i ser conscients d’on els duen els seus passos- 
arribaran a un punt que significa un camí sense sortida. Es creuran 
molt prop d’Ell, però havent-se allunyat dels altres. Però si Ell és 
el tot i tots formem part d’Ell, com es pot arribar a la plenitud en 
una sola part, per immensa que sigui? Fa pensar en això la Santa 
musulmana del segle VIII quan diu que fins i tot gaudir de la belle-
sa d’una flor o qualsevol meravella de la natura, és ser infidel al.... 
seu Creador. I així els més antidualistes s’acosten sense adonar-se 
als plantejaments més maniqueus. Ells creuen que és el malèvol 
el creador del món, i per tant tot el que és material (la flor i la 
natura) serien obres seves. I aleshores els extrem s’acaben tocant 
i es fonamenta la diferència basant-se en el mateix. Això retorna 
molts principis a les beceroles, i obre un angle d’estudi diferent a 
les coses que donem “per fetes”. Tots hauríem d’aprofundir més 
per trobar respostes a les preguntes de sempre.



cartes al director

Per més deixalleries que es posin, per més campanyes de sensibilització ciu-
tadana, per més inversions que es facin en infraestructures i serveis, sempre 
acaba per aparèixer algun comportament incívic que embruta la ciutat de 
tots. No podrien fer vacances els incívics?

Fotonotícia

J.S.S. · Igualada

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 24/07/2010

8-13-24-37-38-39
Complementari: 6
Reintegrament: 1

· Dimecres 28/07/2010
14-24-25-27-41-42
Complementari: 6
Reintegrament: 1

TRIO
· Dijous 22               584  
· Divendres 23          016
· Dissabte 24     131
· Diumenge 25          948
· Dilluns 26                932
· Dimarts 27       523
· Dimecres 28      231

ONCE
· Dijous 22              21958
· Divendres 23       91612
· Dissabte 24    78343
· Diumenge 25       39594
· Dilluns 26             07625
· Dimarts 27    94908
· Dimecres 28    51803

· Dijous 22   3-16-32-36-40-43   C: 27  R: 0
· Dissabte 24   2-8-17-28-37-42  C: 44   R: 3

· Diumenge 25   23-24-30-46-52 

· Divendres 23   4-13-35-37-46

Loteries

Dia 30: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 31: VERDÉS/ Soledat, 119
Dia 1: BAUSILI/PILAR Av. del mestre Montaner, 26 
Dia 2: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 3: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 4: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 5: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27

JULIOL/AGOST
30: Pere Crisòleg; Abdó; Justí de Jacobis.
31: Ignasi de Loiola.
1: Feliu; Fe, Esperança i Caritat.  
2: Mare de Déu dels Àngels; Teodora.  
3: Gustau; Lídia; Cira. 
4: Joan-Maria Vianney; Perpètua.
5: Mare de Déu de les Neus; Osvald.

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

Crema de contenidors
•• HERMINI PLA

Aquest dissabte passat al matí, al 
centre d’Igualada es va poder veure 
l’última gamberrada típica del “sába-
do noche”.
Uns contenidors cremats, amb força 
repercussió destructiva a les línies 
elèctriques socarrimades, la façana 
de la casa amb grans desperfectes, 
quedant tot amb un aspecte deplo-
rable.
Són fets que acostumen a passar 
sempre a les mateixes hores i els ma-
teixos dies de la setmana.
Quan em llevo, sempre em pregunto: 
que hi haurà de nou, aquesta vega-
da?
Jo em pregunto si no hi hauria ma-
nera de poder controlar tot aquest 
incivisme.
Igualada és una ciutat pausada però 
aquests actes vandàlics trenquen 
tota aquesta inèrcia de benestar que 
tenim.
Crec que afegint un repunt del con-
trol rutinari de vigilància amb les ho-
res de sortida dels locals d’oci es po-
drien evitar amb més efectivitat tots 
aquests incidents.
El dret de al queixa el tenim  tots els 

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.

La Sra. Assumpció, de setanta-vuit anys, ha fet sola el Camí de Sant Jaume. M´ho explica amb immensa il·lusió mentre 
m’ensenya el llibret que li van donar en sortir de Montserrat amb les pàgines timbrades a moltes etapes i el segell final 
de Compostela.
Una estona després truca un company de feina que es disculpa de no haver contestat els emails perquè estava fent el 
Camí de Santiago.També fa el camí -es nota prou- la gent amb motxilla que puja carrer de la Soledat amunt. A França i 
a Alemanya se’n parla moltíssim i, com més al sud, més gent trobes fent el camí francès.
El nostre camí està ben senyalitzat i en algunes cases de les urbanitzacions de l’oest d’Igualada les senyals són a les 
pròpies parets. La funció o significat d’aquestes senyals era ignorada per alguns dels propietaris de les cases i ara s’han 
alegrat de poder col·laborar i afegir-se, encara que sigui minsament, a la il·lusió d’aquests caminadors i s’ofereixen a 
ajudar en el que puguin a qui calgui.
I és que la il·lusió per fer un camí -que potser és també una parada en el propi camí- és un sentiment que s’encomana, 
obre, ens obre i s’escampa arreu.

Camins

JAUME ORTÍNEZ  ·  quatre paraules

ciutadans i escoltar-les és sinònim de 
bons governants.
Gràcies.
 

Coratge i abraonament
•• JOAN PUJOL I BARTROLÍ

Actualment,  molta gent i en especi-
al la joves, es decanta cap els ídols, 
molts vinculats a l’esport, el futbol, 
per exemple. El fet curiós és que al-
guns d’ells s’han descobert gràcies 
a la visió dels seus tècnics i en poc 
temps han passat de jugar en equips 
de menys categoria a contribuir a 
guanyar el Mundial. S’ho han gua-
nyat, no hi ha dubte, però no tothom 
té la sort o l’oportunitat d’ascendir 
tan de pressa.
Entre milers de maneres de pensar o 
de veure les coses, jo em decanto pels 
ídols que després d’anys d’esforç gra-
tuït, sense primes milionàries, són ca-
paços de vèncer a base d’un coratge 
embraonat al campionat d’obstacles. 
Citaré el cas d’un amic meu, el Josep 
Maria Isart Anglarill, veí del nostre po-
ble, els Hostalets de Pierola. Un pagès 
que, a còpia de treballar d’allò més, 
doncs les seves vinyes les va plantar 
i cultivar fins a rebre’n el seu fruit, es 
mantenia com a jornaler. El treball el 

feia viure tant que quan es trobava 
malament es prenia una dosi d’ho-
res de vinya fins que es normalitzava. 
Va ser capaç, entre moltes coses, de 
perforar ell sol dos pous de cinc me-
tres de fondària, tenint el problema 
de treure la terra ell mateix. De cop 
i volta li esdevingué una hemorràgia 
a l’anus que després de disset dies de 
fer-li proves, van decidir operar-lo rà-
pidament perquè, degut a la gravetat 
el mal no s’estengués. Li van extirpar 
quaranta-cinc centímetres de budell 
i haurà de portar sempre una bossa 
per recollir la femta. No es va acovar-
dir mai, i abraonant-se contra la seva 
voluntat de seguir treballant, va ac-
ceptar que la vinya, per a ell, s’havia 
acabat pel bé de la seva salut. Aquest 
és el meu ídol.
Gràcies, Josep Maria.

Recordant la Setmana 
de la joventut
•• CARLES MUNTANER

El passat diumenge dia 25 de juliol es 
va acabar la Festa Major dels Hosta-
lets  de Pierola i de la millor manera 
possible, amb una cantada d’havane-
res i amb un fantàstic castell de focs 
anomenat ara (Piromusical), aquest 

fet em va transportar uns quant anys 
abans ,quan s’acabaven les Setmanes 
de la Joventut , en les que tot un po-
ble tenia la sort de gaudi de 8 dies de 
festa sense moure’s de casa.  
La festa Major 2010 ha estat una festa 
molt ben programada i organitzada  
per la comissió de festes, amb actes 
per totes les edats i amb una alta par-
ticipació.
Amics de la comissió organitzadora, si 
heu rebut alguna crítica s’ha d’accep-
tar, perquè d’aquestes s’ha n’aprèn, 
i si és destructiva, t’ajuda a tornar a 
pensar en la propera Festa o acte a 
organitzar, això us ho diu una perso-
na que ha tingut la sort de participar 
durant molts anys en l’organització 
de diverses festes als Hostalets.
No voldria acabar aquesta carta sense 
felicitar a la comissió organitzadora 

i a la regidora de cultura la Gemma 
Fabres per la magnífica tasca que fan 
durant tot l’any al poble dels Hosta-
lets de Pierola . 

Vull fer una pregunta
•• CRISTINA ROMA

Per què a les persones que estan in-
gressades a l’Hospital d’Igualada no 
se’ls facilita aigua? 
Quan una persona queda ingressada 
a l’Hospital, l’aigua, (un bé bàsic, im-
portatíssim per al cos humà) ha de 
ser aportada pels familiars de l’ingres-
sat. Com que penso que l’aigua no és 
massa cara, no entenc quin és el criteri 
que segueix el centre hospitalari per 
no facilitar el líquid element. 
M’agradaria que algú m’ho expliqués.
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Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

És ben curiós que els mateixos que consideren les sentències del 
Tribunal Constitucional com una norma “de obligado cumplimien-
to” que cal respectar i obeir, són els que es neguen en rodó a tenir 
en compte la recent sentència del tribunal Internacional de l’Haia 
que, sense posar ni treure rei, accepta com a bo el procés d’inde-
pendència de Kosovo, el darrer país que s’ha incorporat com a Estat 
a Europa. Espanya, faltaria més, no ha reconegut Kosovo. No pas 
perquè li preocupi ni poc ni molt el que passi als Balcans ni perquè 
consideri Sèrbia un país amic, enemic o indiferent. Espanya no reco-
neix Kosovo perquè està pensant en catalans i bascos que, a poc a 
poc, s’estan acostant a la idea de la independència, com a la lògica 
sortida nacional, si no volem ser considerats cada vegada més, úni-
cament com una província espanyola.
Quan es tracta de catalans i bascos, tant li fa si qui mana són els 
carques del PP o els progres del PSOE. Tant li fa si hi ha ministres 
catalans que es diguin Josep Piqué, José Montilla o Carme Chacón. 
“La sagrada unidad de la patria no se toca. Lo diga quién lo diga”.
És ben cert que Catalunya no és Kosovo, ni de lluny, i que Espanya 
no és Sèrbia, i precisament per això que crec que és tan important 
el que ha passat a Kosovo que ha sabut declarar-se independent i 
sortir de la tutela de Sèrbia. Catalunya està molt més avançada que 
Kosovo, és més plural i té un nivell de vida molt més alt que Kosovo. 
Però ai làs, Kosovo ha començat a caminar pel seu compte, mentre 
que els catalans seguim formant part del anomenat “crisol de cul-
turas hispanas” i altres frases similars que només es creuen ells però 
que, de tant en tant i amb varietat de paraules, li fan dir al Borbó 
quan ha de fer determinats discursos institucionals.
Quan França o Alemanya, per exemple, guanya una competició es-

  Viatge a Kosovo

JAUME SINGLA ·  a peu pla

És ben curiós que els mateixos que conside-
ren “de obligado cumplimiento” la sentèn-
cia del Tribunal Constituciona, es neguin a 
reconèixer la sentència del Tribunal de l’Haia

Des fa segles sempre hi ha pelegrins que fan el Camí. De tot Europa 
s’han anat perfilant vies per arribar a Compostela. I cada vegada que 
hi ha un any jubilar la festa és encara més gran. Tothom parla de la 
seva varietat, de les nacions que es travessen i de la germanor que s’hi 
fa. Però és especialment dur el tram que travessa la immensitat dels 
camps de l’altiplà que semblen no tenir límits, on es veu de tant en tant 
un bosquet -que dóna poca ombra sota el sol canicular que tot ho cre-
ma- enmig del no res en aquell regne de Lleó que es trasmudà en Cas-
tella a mida que ampliava les seves conquestes per acabar sent l’Imperi 
on mai es ponia el sol. Terres de Villalar on Carles,  l’emperador nen, va 
tallar el cap dels Comuners i regnes on la cort es va anar traslladant 
de Lleó a Valladolid, per seguir a Toledo i acabar a Madrid. Terres de la 
universitat de Salamanca i de Tordesillas, on es repartiren el món. 

Com diu en Lluís Foix tanta geografia solitària, tants castells que es 
miren de reüll, tants ducs, comtes, marquesos i nobles que han teixit 
a través dels segles tantes traïcions, tantes guerres i que han fet de la 
mort l’instrument per fer-se amb el poder, no poden admetre la unitat 
en la diversitat que propugnava el rei Ferran d’Aragó. I amb l’arribada 
dels Borbons enviats pel Rei Sol de França en la Guerra de Successió 
(1700-1714) es va acabar la voluntat pluralista. Felip V va voler fer de 
les Espanyes un territori homogeni, unitari i construït sota una sola ma-
nera d’entendre la vida pública. La unió borbònica es va fer per la força 
i fruit de les lluites europees per la successió a la corona després de la 
mort de Carlos II d’Espanya el 1700. 

Els portuguesos són una nació perquè en aquell moment van resistir. 
Però malgrat els acords fronterers encara hi ha qui encara treballa per 
la unitat peninsular. I d’altres exigeixen la llibertat d’anar-se’n. Així, du-
rant l’Ofrena Nacional a l’Apòstol Santiago - una tradició que la Corona 
espanyola manté des de 1643 i que es renova cada any jubilar - el rei 
Joan Carles va llançar un missatge apel·lant a la unitat dels espanyols, 
la solidaritat interterritorial i el reconeixement de la condició diversa i 
plural de l’Estat. “Et demano –va dir el Monarca dirigint-se a l’apòstol 
– que fomentis tot allò que ens uneix i ens fa més forts, que eixampla 

PERE ESCOLA

Camí de Santiago
l’afecte entre els nostres ciutadans, que assegura la solidaritat entre les 
nostres comunitats autònomes i que fa d’Espanya la gran família uni-
da, alhora que diversa i plural, de la qual ens sentim orgullosos”. 
El problema és que aquesta Espanya federal, confederal o simplement 
plural només apareix quan convé. En la mateixa setmana el seu hereu 
Felip, príncep d’Astúries, a l’Alcázar de San Juan, en la VI reunió de di-
rectius de l’Institut Cervantes, parlava dels avantatges dels països que 
disposen de llengües d’abast universal per poder crear riquesa, ocupa-
ció, benestar social i utilitzar-les com un poderós aliat per al creixement 
econòmic. I quan deia espanyol veia el castellà, perquè molts tenen 
una visió particular de l’Espanya que vol democràcia, llibertat, i una 
moderna articulació territorial, on la Constitució que semblava era de 
tots, s’ha convertit en una eina de repressió. 
Malauradament la separació acaba fent-se una realitat quan un ma-

trimoni, que s’ha jurat fidelitat eterna, comença a no sentir-se bé en 
la vida de parella. La tolerància i el respecte mutu, l’amor, la justícia, 
l’equitat, l’ajut mutu i la solidaritat són bases indispensables per man-
tenir-la unida. Però es trenca quan esdevé una forma d’esclavatge, 
d’intransigència, opressió i on s’utilitza la força. La sentència de Kosovo 
que ha dictat el Tribunal de l’Haia no diu que el dret a la independència 
es derivi de les guerres balcàniques o del genocidi, sinó del dret inali-
enable dels pobles a assolir la seva llibertat. És a dir a separar-se. Però 
quan es veuen les reaccions dels diputats del PSC a Madrid, i el galdós 
plantejament de molts polítics catalans sobre aquest tema, no se sap si 
hi ha crisi d’idees o de persones. Dir prou potser és un problema, però 
viure en la discòrdia pot acabar sent un infern. I quan s’emprenen ca-
mins diferents el millor és fer-ho de manera civilitzada. Com en el camí 
de Santiago. En pau i concòrdia i a l’arribar sempre intentant abraçar el 
Sant, que és de tots. 

La sentència Kosovo no diu que el dret a la inde-
pendència es derivi de les guerres balcàniques 
o del genocidi, sinó del dret inalienable dels 
pobles a assolir la seva llibertat

portiva els seus ciutadans surten a celebrar-ho cridant el nom del 
seu país: Vive la France o Deuthland, Deuthland. A Espanya, en canvi, 
la victòria en el Campionat Mundial de Futbol en va fer sortir a mi-
lions cridant: soy español, español, español. És una clara mostra de 
la necessitat que tenen d’autoafirmar-se en una idea d’Estat que 
exclou altres idees com la de ser català, ser basc o ser simplement 
ciutadà d’Espanya.
Els catalans reivindiquem Catalunya i deixem que siguin els seus 
ciutadans els que se sentin catalans en la mesura que ho vulguin 
però si algú diu que és gallec, no li prohibim pas l’ús de la seva llen-
gua com alguns, cada vegada més, intenten fer amb nosaltres.
Recent proclamada pacíficament la independència de Kosovo, vaig 
fer un viatge a Albània -no es podia entrar a Kosovo en aquell mo-
ment- i davant la queixa del director del Museu Nacional d’Albània, 
que considera una vergonya que Espanya no hagués reconegut 
Kosovo, li vaig donar públicament la raó -amb el lògic enuig dels 
periodistes espanyols presents a la conversa- i aquell home, des-
prés de donar-me una abraçada, em va fer una visita personalitzada 
pel Museu i ens vàrem citar per una propera trobada directament a 
Kosovo. Ell com a albanès i jo com a català.
Una visita que tinc pendent i que m’agradaria de poder fer aviat, 
perquè del contacte personal entre els ciutadans, en sorgeix la con-
solidació de la pau i del desenvolupament. 
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56 anys d’experiència tècnica en:
INSTAL·LACIONS DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.comPasseig Verdaguer 55, local 4 - 08700 Igualada - Tel: 93 803 05 90

· Última tecnologia en audifòns digitals.
· Sistemes de protecció de l’orella: taps de bany i taps de soroll fets a mida.
· Reparació d’audifòns de totes les marques.
· Personal titulat.

5 Anys de garantia



L’operació s’ha saldat 
amb 15 detinguts, 10 
dels quals han ingressat 
a la presó provisional. 
La cúpula de la banda 
ha estat desmantellada

L’epicentre de la banda estava a 
Vilanova del Camí
La banda actuava a tot Catalunya • Els cotxes eren robats -i venuts- per tot el territori català
Un any d'investigacions i dos mesos de secret • La jutgessa que porta el cas ha mantigut el secret de sumari durant dos mesos

JAUME SINGLA / LA VEU
Fa gairebé dos mesos, el dia 14 de juny,  
un advocat igualadí em va telefonar: 
“Jaume, a veure si esbrines què passa 
avui a la comarca. Al jutjat han suspès 
totes les vistes senyalades perquè els 
secretaris judicials estan en un macro-
escorcoll”.
Efectivament a Vilanova del Camí, la 
Pobla de Claramunt, la Torre de Clara-
munt, les Pinedes de l’Armengol i tam-
bé a Igualada hi havia escorcolls dels 
Mossos d’Esquadra, al voltant de diver-
sos negocis relacionats amb el món de 
l’automòbil. I pels noms que anaven sor-
gint a mesura que anava coneixent més 
detalls de la macro-operació, ja es veia 
que estàvem davant d’una cas de molta 
transcendència.
El portaveu del Mossos d’Esquadra però, 
no solsament no deia ni paraula, sinó 
que ens demanava que aguantéssim la 
informació mentre durin les investigaci-
ons perquè el cas és molt complex i fa 
un any que els hi anem al darrere”.
Com que a més de la petició dels Mos-
sos, la jutgessa havia decretat el secret 
de sumari, la història ha anat creixent 
dins de l’ordinador, fins que ahir dijous 
els Mossos d’Esquadra informaven a tot 
el país de l’abast de l’operació destapa-
da que afecta a tot el territori de Catalu-
nya i que té l’epicentre a l’Anoia, especi-
alment a Vilanova del Camí.

Operació macro amb 15 detinguts
Agents de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra de la Unitat Central 
de Robatoris i Patrimoni Històric de 
la Divisió d’Investigació Criminal han 
desarticulat la banda més activa dels 
darrers anys dedicada a la sostracció 
de turismes de luxe a concessionaris i 
tallers mecànics de Catalunya i d’altres 
punts de l’estat per després desmuntar-
los i tornar a muntar les peces en vehi-

ons de bastidors i motors, amb peces no 
originals i amb etiquetes identificadores 
esborrades o tallades; prop de 65.500 
euros en efectiu; 7 quilos d’haixix i 15 
dispositius de localització GPS.
L’operació s’ha saldat amb 15 detinguts, 
10 dels quals han ingressat a presó pro-
visional. Als arrestats se’ls atribueix els 
delictes d’associació il·lícita, robatori 
continuat, furt d’ús de vehicle, falsedat 
documental, recaptació i contra la sa-
lut pública. Amb aquestes detencions, 
els mossos donen per desarticulat un 
dels grups de robatoris de vehicles pel 
mètode de l’encastament més actius 
dels darrers anys a l’estat espanyol. La 
investigació continua oberta i no es des-
carten més detencions. El grup hauria 
sostret cotxes arreu de Catalunya i en 
altres punts de l’estat per desmuntar-
los i tornar-los a muntar en automòbils 
sinistrats que posteriorment es venien 
com a turismes de segona mà.
En el seu entorn tots els detinguts -i 
els que han estat posats en llibertat ho 
són amb càrrecs- són personatges molt 
coneguts, amb un alt nivell de vida, en 
absolut justificable per la seva professió 
o negocis declarats. Les investigacions 
dels Mossos continuen. 
Les nostres també.

Un dels tallers escorcollats pels Mossos d’Esquadra 

cles sinistrats. Els mossos han detingut 
15 persones, d’entre 25 i 48 anys, per la 
seva presumpta participació en aques-
ta trama i han desmantellat la cúpula 
d’aquesta organització delictiva.
Una exhaustiva investigació dels Mossos 
d’Esquadra, iniciada a finals de setembre 
de l’any passat després d’un repunt de 
robatoris de cotxes en concessionaris i 
tallers mecànics, ha fet caure a la comar-
ca de l’Anoia un grup delictiu que hauria 
comès desenes d’assalts pel mètode de 
l’encastament. 
Les indagacions policials han conduït 
fins a 11 domicilis, 4 empreses i 2 tallers 
mecànics de les localitats de Vilanova del 
Camí, Igualada, la Torre de Claramunt, la 
Pobla de Claramunt, Capellades, Santa 
Maria de Miralles i Barcelona. La inves-
tigació policial ha estat molt laboriosa ja 
que el grup delictiu es movia per tot el 
territori català i d’altres punts de l’estat 
espanyol prenent grans mesures de se-
guretat per no ser detectat.

Els caps són dos germans
Les gestions dels investigadors han per-
mès determinar que el grup estaria lide-
rat per dos germans, Agustí R.S. de 38 
anys i Andrés R.S. de 48. Un d’ells -Agus-
tin- és el propietari d’un taller mecànic a 
la Torre de Claramunt i tots dos exercien, 
presumptament de caps de la banda.
Presumiblement, la banda delictiva 
comprava vehicles de gamma alta pro-
cedents de sinistres abans de ser des-
ballestats. Els tràmits legals presump-
tament els faria un gestor de Barcelona 

que, per la seva avançada edat, més de 
80 anys, ha estat deixat en llibertat sen-
se càrrecs.
Seguidament, la banda encarregava el 
robatori d’un altre vehicle de la mateixa 
marca i model que el sinistrat en un con-
cessionari. Posteriorment, desmuntava 
el nou i tornava a muntar les peces en el 
sinistrat. Finalment, venia el vehicle re-
parat com un cotxe de segona mà d’alta 
gamma. El muntatge dels turismes es 
realitzava en tallers mecànics o locals 
adequats per a aquesta finalitat. 
Entre la sostracció del vehicle “seleccio-
nat” i el muntatge el grup deixava passar 
un temps, que podia ser de mesos, per 
escollir el moment més adequat per rea-
litzar l’operació. Els agents han localitzat 
tres punts destinats a aquesta funció: 
una nau industrial a Igualada i un apar-
cament i un local de Vilanova del Camí.
Els beneficis d’aquesta activitat eren 
enormes i els tallers mecànics dels im-
plicats, eren només una tapadora.
Un altre dels detinguts, que roman en 
presó preventiva des del mes de juny es 
Jordi M. domiciliat a Vilanova del Camí 
i, a més de connexions polítiques, està 

emparentat amb els dos presumptes 
caps de la banda.

Vehicles per a robatoris i assalts
Les indagacions dels agents han permès 
constatar també que el grup suposada-
ment utilitzava els vehicles sostrets per 
cometre nous encastaments i que els 
venia a traficants de drogues sense que 
aquests coneguessin que portaven ins-
taŀlats un navegador GPS, fet que per-
metia a la banda delictiva la posterior 
localització del vehicle venut per assal-
tar-lo amb la droga.
Els agents han realitzat quinze entrades 
i registres en pisos i empreses i dues ins-
peccions a tallers de vehicles a la ciutat 
de Barcelona i a diferents localitats de 
l’Anoia. Fruit d’aquestes entrades han 
intervingut 45 vehicles amb manipulaci-

La banda comprava 
vehicles sinistrats d’alta 
gamma i furtava un 
model idèntic en un 
concessionari. El des-
muntaven i posaven les 
peces noves en el vehi-
cle sinistrat que poste-
riorment venien
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Ancosa
Vuit pàgines especials 
dedicades a la Llacuna

Hostalets de Pierola
La Festa Major serveix també per 
inaugurar una Escola de Música

Igualada
Declaracions de la família 
Múrcia Castelltort
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Un agent comproba els números de referència del bastidor i les peces d’un cotxe investigat

Els presumptes mem-
bres de la banda són 
personatges molt 
coneguts a la Torre de 
Claramunt, Pinedes de 
l’Armengol i Vilanova 
del Camí



HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU

Diumenge 25 a la nit el castell de focs 
va posar punt i final als quatre dies de 
Festa Major dels Hostalets de Pierola. 
De dijous 22 a diumenge 25, s’han suc-
ceït diferents actes i propostes que han 
encisat petits i grans amb un programa 
pensat per als “Animals de festa”.
D’entre les activitats més concorregu-
des s’hi compta el sopar popular a la 
placeta (dijous a la nit), el trenet que va 
recórrer els carrers del poble divendres 
durant tot el dia, el correfoc, la nit jove, 
els inflables, el ball de festa major o el 
piromusical de fi de festa.
Les apostes novetoses d’aquest any 
han funcionat molt bé i l’organització 
n’ha valorat molt positivament la par-
ticipació de la gent. Entre aquestes, s’hi 

compten els autos de xoc “ecològics”, 
la nit jove -amb l’actuació dels djs i del 
grup Rumb al Bar-, l’activitat dels infla-
bles a la piscina –a la qual hi van parti-
cipar més de 300 persones-, el paintball 
per a joves i adults o la xaranga al pedrís 
seguida del cocnurs de cambrers orga-
nitzat pels cafeters del Casal Català.
A més de la inauguració del Centre 
d’Estudis Musicals diumenge al matí 
l’Alcalde dels Hostalets va presentar 
l’exposició sobre el projecte del Centre 
de dia i Residència per a la Gent Gran, 
que es pot visitar a la Sala d’exposicions 
de la Torre del Sr. Enric.
Després de quatre dies intensos, un any 
més, la Festa Major ha omplert de músi-
ca, xivarri i bon ambient els carrers dels 
Hostalets de Pierola. 

El conseller Jordi Ausàs va inaugurar el Centre 
d’Estudis Musicals dels Hostalets de Pierola

Quatre dies de gresca i festa als 
Hostalets de Pierola

El conseller Ausàs, dirigint une sparaules ebn l’acte d’inauguració del Centre d’Estudis Musicals dels Hostalets
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Des de fa uns anys els Hostalets de Pie-
rola aprofita la Festa Major per inaugurar 
algun equipament ciutadà. Ho hem vist 
amb el nou ajuntament o en alguns dels 
equipaments del centre. Aquest any ha 
estat el Centre d’Estudis Musicals situat 
al restaurat edifici de Cal Maristany.
El conseller de Governació, Jordi Ausàs 
va presidir la inauguració. Després de 
signar en el llibre d’honor de l’ajunta-
ment amb una dedicatòria amb un im-
portant contingut polític, el Conseller 
acompanyat en tot moment per l’alcal-
de Jordi Calpe i per les diputades Mari-
na Llansana i Teresa Estruch, va fer una 
detinguda visita a les instaŀlacions de la 
nova escola de musica que està equipa-
da amb tot el necessari per oferir uns 
ensenyament d’alta qualitat.
Una colla dels Falcons de Piera, posava 
una nota de risc i emoció, realitzant les 
seves característiques construccions.
En l’acte institucional d’inauguració, la 
directora de l’escola de música Mont-
serrat Pons va reivindicar la necessitat 
de fer aquesta escola “per donar el mi-
llor servei als setanta alumnes que te-
nim fins ara i que podrem ampliar-ne el 
nombre de places. Ara treballarem amb 

més espai i mitjans.” En nom del perso-
nal i dels alumnes va agrair l’ajuntament 
l’esforç inversor per tirar endavant el 
projecte.
L’alcalde Jordi Calpe que va començar 
felicitant tothom amb motiu de la dia-
da de Sant Jaume va recordar que “cada 
festa major procurem inaugurar nous 
serveis. La tossuderia de la Montserrat 
Pons i de la regidora de Cultura han fet 
que finalment avui puguem inaugurar la 
casa definitiva de l’Escola de Música dels 
Hostalets de Pierola”.
Segons Jordi Calpe “els setanta alumnes 
i tots els que vinguin, disposaran de tots 
els equipaments per obtenir uns ense-
nyaments musicals de molta qualitat” .
Calpe va recordar que en l’entorn del 
centre dels Hostalets “hi estem instaŀlant 
un seguit de serveis molt potent, con-
juntament amb espais d’ús públic que 
ens donen cohesió i qualitat de vida”.
Va enumerar algunes de les realitzaci-
ons dutes a terme i va explicar quines 
son les obres que són a punt d’iniciar-se 
com la reordenació lumínica per estal-
viar energia i per millorar la qualitat de 
la il·luminació. “Seguirem treballant per 
millorar el nostre poble i donant suport 
a la Montserrat Pons i a l’equip de pro-

fessors perquè aquesta realitat que co-
mença avui, sigui la base d’un gran futur 
musical per als joves dels Hostalets”.

Sortim d’una plantofada forta
Jordi Ausàs, el conseller de Governació 
de la Generalitat de Catalunya, va co-
mençar el seu parlament felicitant als 
Falcons de Piera i aprofitant la fantàstica 
vista que de les muntanyes de Mont-
serrat es gaudeix des dels Hostalets, va 
declarar-se “privilegiat per ser avui aquí, 
en aquest matí lluminós per posar en 
marxa una escola de música que és un 
equipament que cohesiona la societat”.
Per a Ausàs Governació “es el departa-
ment dels ajuntaments. Repartim els 
ajuts no en funció del nombre d’habi-
tants, sinó de la potència dels projectes. 
Per això els Hostalets compta amb el 
suport de la Generalitat”.  Va confirmar 
la subvenció de 600.000 euros per al 
centre d’interpretació dels neandertals i 
després de lamentar que “el Constitucio-
nal ens ha donat una sonora plantofada, 
un clatellot molt fort, us demano que 
mireu amb esperança el futur de Ca-
talunya i que entre tots l’encarem amb 
més ambició”.

DIUMENGE 1 D‛AGOST DE 2010
al bosc de les graus,

de Guardiola de Font-rubí
Des de les 8 del matí i �ns a les 2 del migdia

EXPOSICIÓ DE GOSSOS I ARTICLES
RELACIONATS AMB LA CAÇA I LA NATURA

ACTIVITATS
EXPOSICIÓ DE GOSSOS DE COLLES DEL SENGLAR

Exhibició a càrrec del Sr. B. Ros
EXHIBICIÓ DE SANT HUMBERT, a càrrec MARIOLA RAFART, 

campiona de Catalunya i  de la Copa d’Espanya 2009
MOSTRA DE FALCONERIA

a càrrec de l’ASSOCIACIÓ FALCONERA DEL BAIX LLOBREGAT

- Parlament del Sr. Juan Antonio Sarasketa, Armer i Fundador d’ADECAP

- Tir amb arc
- Show de Pepe Ros i els seus gossos

- Passeig amb ponis i rucs per als més petits

Organització: Associació Promotora de Fires de Caça del Penedès.
Amb el suport de: Federació de Caça de Barcelona i Ajuntment de Font-rubí

IX CONCURS DE CANT DE CADERNERES
Imprescindible inscriure’s al telèfon 616 780 172

Sociedad pajaril Los Candiles, de Vilafranca del Penedès.

X PREMIS ALS CRIADORS DE GOSSOS
Es premiarà les millors parades de gossos de la �ra.

Cal que tots els gossos exposats estiguin vacunats, desparasitats i amb la corresponent 
cartilla sanitària. Els serveis veterinaris de la �ra es reserven el dret d’admissió dels 

animals. Els visitants que portin gos, cal que el portin lligat i amb morrió.

SERVEI DE BAR I D’ESMORZARS INFORMACIÓ I RESERVA D’ESPAIS:93 897 92 12
www.font-rubí.org

L’organització es reserva el dret de modi�car qualsevol acte d’aquest programa si cal.

X FIRA DE CAÇA
DEL PENEDÈS



VILANOVA DEL CAMI / LA VEU

La residència i centre de dia AMMA de 
Vilanova del Camí va continuar amb la 
celebració dels seu tercer aniversari el 
passat divendres 23 de juliol i la reedició 
de les Olimpíades del Centre.
Una competició en la que hi van parti-
cipar més de 120 interns i que incloïa 
quatre proves: els cèrcols, les bitlles, la 
ferradura  i el joc de la granota.  Des del 
centre, l’educadora social, Judith Cube-
ras, que ha estat una de les impulsores 
d’aquesta iniciativa juntament amb el 
terapeuta Arnau Castells, explica que els 
interns es van separar en quatre grups, 
més o menys equitatius,  i que totes les 
proves es van realitzar en el menjador 
de la planta zero. Cada grup estava diri-
git per un treballador del centre i alhora 

hi havia un responsable de cada activi-
tat, que anava rotant de grup.
Les proves, que van començar sobre les 
11 del matí es van allargar fins a les dues 
del migdia, i malgrat que els interns al 
final estaven una mica cansats, estaven 
contents de participar en aquest tipus 
d’activitats que surten de la rutina ha-
bitual. 
Les terceres Olimpíades del centre, que 
normalment es celebren el 26 de juliol, 
dia de l’avi,  es van avançar en el calen-
dari, amb la finalitat que coincidissin 
amb el tercer aniversari de la residència.  
La competició es va acabar amb el lliu-
rament dels trofeus, un per a cada grup, 
i els diplomes per a totes les persones 
participants, a càrrec de la directora, 
Cristina Garcia i d’altre personal.

El Consell Comarcal de l’Anoia ha implementat 
la recollida orgànica a tots els municipis

120 interns d’AMMA participen 
a l’Olimpiada del centre

Els contenidors d’orgànica ja estan repartits per tots els municipis

Les Olimpiades d’AMMA son un seguit de jocs adequats a les persones d’edat
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La campanya d’implementació del servei 
de la recollida de matèria orgànica que 
impulsa el Consell Comarcal de l’Anoia, 
que es duu a terme des de principis de 
juliol, ja es a punt de finalitzar. Dotze 
municipis són els que  han començat a 
recollir, a través del sistema de conteni-
dors especifics, la matèria orgànica que 
generen i separen.
A l’espera dels resultats i balanç final, 
els tècnics ja assenyalen el bon resultat 
que està tenint i agraeixen publicament 
la col·laboració dels ciutadans així com 
dels responsables dels diversos ajunta-
ments implicats.

Els Prats de Rei i Sant Martí
El divendres i dissabte passat es van fer 
les sessions a Sant Martí de Sesgueioles i  
els Prats de Rei. Es van atendre 110 famí-
lies i 107 respectivament, assolint prop 
del 45% de participació. 
Als Prats de Rei, igual que a Sant Martí 
de Tous i Montmaneu, es va realitzar 
un taller de compostatge per explicar i 
lliurar un compostador casolà a cada veí 
que s’animés a fer el seu propi compost 
al seu jardí o hort. 

Compostadors domèstics
Es van repartir més de 20 compostadors, 
compostaires que es sumen als més de 
300 que s’han format al llarg de tota la 
campanya de l’orgànica feta per l’ens 
comarcal. 
Tots aquells veïns que no hagin pogut 
anar a recollir el seu cubell tindran una 
segona oportunitat. A diferents punts 
de cada municipi, es col•locarà un espai 
fix on es podrà anar a recollir el recipi-
ent. D’aquí uns dies els veïns rebran una 
carta on se’ls informarà dels llocs i de les 
hores que hi haurà aquest punt informa-
tiu i de recollida del cubell.

A fi d’arribar al màxim gent possible i 
que ningú es quedi sense el seu cubellet 
de l’orgànica, la setmana vinent s’inicia-
rà un porta a porta per totes les llars dels 
municipis que no han assistit ni a les ses-
sions ni a les carpes, on dos informadors 
ambientals els explicaran el funciona-
ment del reciclatge de la matèria orgà-
nica i els hi lliuraran gratuïtament un cu-
bellet, un rotllo de bosses compostables 
i una mostra de compost utilitzavble per 
a abonar les plantes de casa. 
Passat l’estiu, s’iniciaran tallers a les es-
coles per explicar als alumnes què és la 
matèria orgànica, quins són els benefi-
cis de reciclar-la i com col·laborar a casa 
amb el reciclatge de l’orgànica.

Els grans productors
Es defineixen com a grans productors de 
matèria orgànica aquells establiments i 
comerços que per la seva activitat ge-
neren grans quantitats de restes orgà-
niques, ja sigui restes de menjar cuinat 
com restes de fruites i verdures o altres.
En són exemples els restaurants, bars 
amb servei de cuina, menjadors escolars 
i públics, fruiteries, carnisseries, forns de 

pa...
Alhora d’engegar una campanya d’im-
plantació d’una recollida i gestió de 
l’orgànica, cal tenir una especial atenció 
als grans productors ja que com el seu 
nom indica produeixen grans quantitats 
d’orgànica cada dia i per això es vital que 
aquests col·laborin juntament amb els 
ciutadans.
A tal efecte, durant aquest mes de juliol, 
s’ha visitat a cada un dels grans produc-
tors dels municipis que formen part de 
la campanya. Concretament s’han visitat 
186 establiments, on educadors ambi-
entals els han informat de com separar 
les restes d’orgànica i s’ha aprofitat tam-
bé per explicar el reciclatge de paper, 
vidre i envasos especifics per a cada es-
tabliment. També se’ls hi ha lliurat gratu-
ïtament un cubell de 35l per ajudar-los a 
la tasca de separar l’orgànica i d’una clau 
específica per obrir la tapa gran dels 
contenidors del carrer pe a que puguin 
llençar una bossa més gran que no pas 
els ciutadans.
Passat l’estiu, se’ls tornarà a visitar a tots 
per comprovar com ho estan fent i si cal 
ajudar-los en el que faci falta. 

VILANOVA DEL CAMI / LA VEU

L’ajuntament de Vilanova del Camí ha fet 
públic, a través del perfil del contractant, 
l’adjudicació provisional de les obres d’ur-
banització del tram del carrer Major – car-
rer de Ronda. La Junta de Govern Local del 
passat 7 de juliol va adjudicar provisional-
ment les obres a l’empresa Obres i Serveis 
Roig per un pressupost de 395.500,93 € 
IVA exclòs.
El carrer Ronda és el darrer tram de la Ron-
da Sud que queda per urbanitzar. Malgrat 

Vilanova adjudica les obres de la Ronda Sud
ser un tram curt, és de vital importància 
perquè suposarà una nova via d’entrada i 
sortida entre Vilanova del Camí i Igualada, 
evitant el pas pels nuclis urbans. També 
millorarà l’accessibilitat dels vianants.
Les obres d’urbanització comprenen 
el tram del carrer Major, entre el carrer 
d’Igualada i la Ronda Sud, i el tram com-
près entre Major i Jueus. El termini d’exe-
cució del contracte serà de 6 mesos a con-
tar des de la data de l’acta de comprovació 
del replanteig. 

IGUALADA / LA VEU

El cap de setmana passat, la urbanització 
de Sant Jaume Sesoliveres va celebrar 
la festa major. Va començar la festa amb 
una cantada d’havaneres i el típic rom 
cremat, amb molta gresca per part dels 
assistents. 
El dissabte a la tarda hi va haver jocs per a 
la canalla; inflables, llits elàstics i escuma 
per acabar. Per als mes grans després hi 
va haver sopar i ball de festa major amb 

el Grup Crystal que va animar a tothom a 
ballar. I mes tard...., coca i cava per anar a 
dormir en bones condicions.
Ja el diumenge, festivitat de Sant Jaume, 
l’arxiprest d’Igualada Mossèn Massana, 
va oficiar la missa a l’ermita de Sant Jau-
me Sesoliveres i després, per acabar la 
festa un vermut pels assistents, on la gent 
del barri va poder gaudir d’una bona es-
tona de companyia i conversa entre els 
veïns.

Festa Major a Sant Jaume Sesoliveres



Família Múrcia Castelltort: “Ens sentim abatuts i 
impotents mentre l’assassí està lliure”
 JAUME SINGLA/LA VEU

Tal com avançàvem la setmana passada, 
la família Múrcia Castelltort se senten im-
potents perquè es faci justícia a l’esposa 
i la mare, l’exregidora de l’ajuntament 
d’Igualada Francesca de Paula Castelltort 
i Riba, que fou assassinada a casa seva el 
dia 31 d’octubre del 2006.
Quatre anys després, el seu assassí està 
en llibertat, les investigacions policials 
aturades i la via judicial exhaurida.
Davant la pressió de la premsa per tal 
de donar a conèixer el seu estat d’ànim, 
Sebastià Múrcia i els seus fills Berenguer, 
Llull i Guifré varen fer una única trobada 
amb la premsa, el resultat de la qual us 
oferim a continuació, en forma de con-
versa i d’entrevista.

Tot era molt clar
Berenguer Múrcia, el gran dels tres ger-
mans és el que es mostra més indignat. “A 
mesura que avançaven les investigacions 
judicials, tant la policia com fiscalia apun-
taven a un autor concret. Malgrat les rei-
terades peticions de llibertat de l’advocat 
defensor, l’acusat es va passar dos anys a 
la presó... mentre el cas va estar en mans 
de professionals del dret o de la inves-
tigació policial, tot estava clar i en una 
sola direcció, però quan el cas es posa 
en mans d’un jurat popular tot canvia. 
Vàrem viure un seguit de martingales, 
començant per un canvi sobtat de fiscal. 
La defensa va fer molt bé la seva feina, 
sembrant dubtes però sense demostrar 
la innocència de l’acusat”.
El seu germà Guifré abunda en la mateixa 
opinió: “No entenem com després de fer 
un sumari de mil vuit-centes pàgines, de 
seguir una línia de treball clara, amb els 
Mossos en una direcció concreta, fiscalia 
en la mateixa direcció... en tot moment 
et diuen: ha estat aquesta persona per-
què absolutament tots els indicis, que 
són molts, apunten en aquesta direcció 
concreta i cap a enlloc més. Quan arriba 
a l’Audiència de Barcelona tot va seguint 
el mateix camí... fins que arriba el jurat 
popular i en cinc dies de judici, sense fer 
cas a les proves acumulades al llarg de 
mil vuit-centes pàgines, a base d’artima-
nyes legals de la defensa, el jurat popular  
decideix que no hi ha proves suficients. 
La nostra esperança era que el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya o el 
Tribunal Suprem anul·lés la sentència, 
però sembla que el que diu el jurat po-
pular té molta més força que tots els 
professionals que han intervingut en les 
investigacions del cas. Se’ns fa molt difícil 
d’entendre-ho”.
Sebastià Múrcia es mostra molt més refle-
xiu però igualment queixós: “Ens sorprèn 
la força del jurat popular que, sense ser 
professionals, tenen més poder de deci-
sió que els jutges que han treballat en el 
cas durant dos anys”.
“Nosaltres, els directament perjudicats, 
tenim en aquest moment totes les por-

L’espòs i els fills de Francesca de Paula Castelltort a la biblioteca familiar on es va fer la trobada amb la premsa

tes tancades mentre l’autor del crim es 
passeja tranquil per Igualada” afegeix en 
Berenguer Múrcia.
Sebastià Múrcia es mostra dolgut pel re-
sultat de tots els tràmits judicials. “El dar-
rer pas que teníem per fer era el Tribunal 
Suprem però aquest ha decidit que el 
jurat popular ha fet la seva feina i això és 
inamovible. Els Mossos d’Esquadra diuen 
que no poden tornar a obrir la investi-
gació perquè ho tenen tot investigat. La 
primera part de la investigació vam estar 
sense saber res perquè hi havia secret de 
sumari, però quan es va aixecar el secret 
i els nostres advocats, en Josep Font i 
en Jordi Pina que en feien el seguiment, 
sempre deien que l’encausat era l’autor. 
Seixanta professionals que ens hem anat 
trobant al llarg de les investigacions i el 
judici, tots estan d’acord que l’acusat era 
el culpable... nosaltres ens els hem cregut. 
Però després vénen nou persones per-
fectament influenciables i decideixen, en 
cinc dies de judici, després de passar el 
cap de setmana a casa seva, parlant amb 
qui volguessin, per tornar dilluns a dictar 
el seu veredicte. Estem molt decepcio-
nats amb el funcionament del jurat po-
pular a Espanya. No estem parlant d’un 
robatori o un petit delicte, estem parlant 
de la mort violenta d’una persona pacífi-
ca que no es mereixia aquest tracte”.
Heu fet inventari del que hi havia a la 
casa del carrer d’Òdena?
Sebastià Múrcia: Sí, i no hem vist que hi 
faltés res. Només la famosa pica que va 
aparèixer a la porta del carrer d’Òdena a 
punt de ser carregada en un vehicle i un 
moble que estava canviat de lloc i sem-
bla que també a punt de ser carregat. 
Estic convençut que la Francina va tenir 
la pega d’enganxar a l’autor en un  intent 
de robatori. Ni la pica ni el moble havien 
de ser moguts del lloc on eren i trobar 
aquestes peces a la porta del carrer és 
una evidència d’intent de robatori molt 
clar. Més quan les obres ja feia uns dies 
que s’havien acabat. El criminal es va 
enamorar de les dues peces i va intentar 

robar-les. En veure’s descobert va matar 
la Francina per cobrir-se. Així de clar i així 
de cru. 
Potser per a un jurat popular sigui més 
difícil emetre un veredicte condemna-
tori si no ho veu molt clar i sense cap 
ombra de dubte.
Sebastià Múrcia: El jutge va dir que tenia 
molt clar qui era el culpable però que 
la decisió depenia del jurat popular. Es-
tic segur que amb un jutge el veredicte 
hauria estat de culpabilitat. Els dubtes 
que pots generar a un jurat popular no 
els podries posar a un jutge professional 
que està més versat en aquests temes. 
Un jutge sap aplicar la Llei però el jurat 
popular no hi està i a cada persona que 
en forma part, li ha de costar més emetre 
un veredicte de culpabilitat. No entenem 
que uns jurats populars tinguin més pes 
que els màxims tribunals de Catalunya i 
de l’Estat.”
Berenguer: “No entenem que els casos 
més complexos siguin els que han de ser 
decidits per persones sense cap experièn-
cia. Això, a la nostra família, ens ha posat 
en una situació d’indefensió perquè no 
podem recórrer a ningú. Per a nosaltres 
hi ha un abans i un després. Suposo que 

si li robo la cartera a una persona em jut-
jarà un jutge professional i em posarà a 
la presó, però si per robar la cartera mato 
una persona, em jutjarà un jurat popular 
i, si sé empescar-me una història prou 
creïble i sé posar un dubte, per petit que 
sigui, en la versió de la policia i la fiscalia, 
el més probable és que pugui sortir lliure. 
Francament penso que caldria repensar-
se el tema dels jurats populars”.
Repassant tota la documentació que 
us ha quedat després de les investi-
gacions dels Mossos d’Esquadra i del 
judici, us apareix algun altre possible 
autor?
Sebastià Múrcia: No hi ha cap altre indici 
contra ningú més que l’Ivan Mantas. Les 
petjades són totes d’ell i caminen paraŀle-
les amb les petjades de la Francina i sota 
el cadàver no hi havia petjades, totes 
eren de l’Ivan i al voltant.
La defensa va donar moltes voltes al fet 
que la furgoneta de construccions Bus-
qué va estar dos dies sense custòdia, 
però estem parlant de dos dies de festa 
que ningú no la va moure”.
Els Mossos continuen investigant?
Sebastià Múrcia: No. Després del judici 
ens varen explicar tots els extrems de la 

investigació, varen dir que tenien clar qui 
era l’autor del crim però ara el cas està 
tancat i no s’hi pot fer res. No posem en 
dubte el treball dels Mossos perquè con-
siderem que han esbrinat el cas. El pro-
blema és que potser no han lligat prou 
bé les proves i el jurat no ha condemnat 
l’acusat. Els Mossos varen eliminar tots els 
sospitosos i varen deixar molt clar i nítid a 
qui assenyalaven tots els indicis”.
Llull: No hi ha la fotografia ni el video dels 
fets, però totes les proves i indicis asse-
nyalen l’Ivan Mantas i, amb jurat popular, 
si no tens un video sembla que no tens 
res. No hi ha una prova contundent però 
desenes i desenes d’indicis”.
La pica havia d’estar a la porta?
“De cap manera.  Les obres estaven aca-
bades i la Francina estava pendent que 
en Busqué li retornés la clau. Només hi ha 
una clau i estava en poder dels paletes.
Què penseu fer?
Sebatià Múrcia: “Legalment em sembla 
que no podem fer res si no surt una prova 
nova. Penso que hem de passar full, som 
on som i difícilment sortirem d’aquí. Hem 
quedat en una situació molt complicada 
de difícil sortida i solució”.
Berenguer Múrcia: “A partir del moment 
que s’accepta que la mare d’Ivan Mantas 
el va veure a Montbui un quart d’hora 
abans del crim, no es tenen en compte 
que hi havia les seves petjades al voltant 
del cadàver de la nostra mare”.
Sebastià Múrcia: Les declaracions dels 
Busqué són una traïció a la família Caste-
lltort. Eren els paletes de tota la vida i a 
l’hora de la veritat contesten amb ambi-
güitats i contradiccions en els horaris. O 
dient, per exemple, que podria ser que 
hi haguessin altres claus, quan saben de 
tota la vida que només n’hi ha un sol joc. 
Ens sentim decepcionats, desiŀlusionats, 
deprimits...

I amb ells s’hi senten no pocs igualadins 
que coneixien Francina Castelltort, qui 
va dedicar molts anys de la seva vida a 
treballar per la ciutat des de l’ajuntament 
d’Igualada.  
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Després d’un sumari 
de 1.800 pàgines que 
apuntava en una direc-
ció concreta, en cinc 
dies, un jurat popular 
decideix que no hi ha 
proves suficients
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PINEDES DE L’ARMENGOL / LA VEU

Dijous vinent, dia 5 d’agost, el nucli de Pi-
nedes de l’Armengol celebra la seva festa 
major.
En el programa dels quatre dies de festa 
hi ha espectacles, balls, bingo, havaneres, 
curses, exposicions, campionat de tennis, 
cinema, inflables i jocs per a la mainada. 
I per tenir tindrà fins hi tot l’elecció d’una 
pubilla.
Programa complert:
Dijous 5
10:00 a 13:00 – Entrega fotografies pel 
concurs (Al centre Social)
11:00 – Pintura nens amb el suport de la 
mestre en pintures Pilar Gil
17:00 – Elecció Pubilla Festa Major. Dues 
categories, de 5 a 10 anys i de 11 a 16 
anys.
18:30 – Sessió cinema infantil
22:30 – Sessió Cinema
 Durant tot el dia
Exposició pintures a càrrec de Pilar Gil (Al 
centre Social)
A la zona esportiva, inflable pels petits 
(Rocodrom)
Campionat Tenis
Semifinals consolació
1ª – A les 11:00 2ª – A les 12:30
Semifinals absolutes
1ª – A les 17:00 2ª – A les 19:00
 
Divendres 6
10:00 – Cursa de bicicletes, trobada i ins-
cripcions al punt de sortida. 
18:00 – Cursa d’atletisme, trobada i ins-
cripcions al punt de sortida. 
23:00 – Espectacle amb l’humor de Luis 
Pana, el ballet Badeba, el cantant melòdic 

Jorge i atracció visual
 Campionat Tenis
Consolació (3er i 4art)
1ª – A les 17:00 2ª – A les 19:00
 
Dissabte 7
10:00 – Sardinada + Sangria. Preu 3€. Els 
tiquets es vendran al mateix moment
11:15 - Missa de la Festa Major
12:00 - Festa de l’escuma
18:00 – Jocs per a totes les edats. Bere-
nar.
22:00 - Espectacle de transformisme amb 
The Kingders (Zona esportiva) 
23:00 – Ball amb l’orquestra Star Quartet 
(Al Centre Social)
En el descans es farà un Bingo
De 1:00 a 4:00 de la matinada:
 Al centre social, disco mòbil amb la fes-
ta dels anys 80
 Al la zona esportiva disco mòbil amb la 
música de ball actual
 Campionat Tenis
10:45 - Exhibició Tenis infantil
17:00 - Finals de consolació
19:00 – Finals absolutes
 
Diumenge 8
De 10:00 a 12:30 – Concurs de truita de 
patates i de postres
12:30 – Entrega de premis
18:00 – Espectacle de titelles amb Titelles 
Tramuntana, al finalitzar, Xocolatada po-
pular.
21:00 – Sopar de Germanor. Preu del ti-
quet 10 euros. Durant el sopar farem un 
Super Bingo
23:00 – Havaneres amb el grup Altamar. 
Acompanyat de Rom cremat.
 

“Varen cridar arribaespaña i varen calar foc als 
contenidors” diu un testimoni de l’incendi 

Dijous vinent comença la Festa 
Major de Pinedes de l’Armengol 
amb 4 dies d’actes lúdics

Estat que presentava dissabte la façana del número 33 del carrer del Retir
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IGUALADA / JAUME SINGLA

La nit de divendres a dissabte passat, al 
carrer del Retir d’Igualada es varen en-
cendre els contenidors de deixalles ur-
banes situades a tocar amb la cantona-
da del carrer Sant Magí, concretament 
davant del número 33 del carrer Retir.
Els veïns alarmats varen avisar a la poli-
cia local d’Igualada que hi va arribar en 
menys de cinc minuts. En menys de deu 
feien acte de presència els bombers, 
però el foc, i malgrat que des del primer 
moment els veïns ho havien intentat 
aturar amb extintors, havia consumit 
completament els contenidors de dei-
xalles i calcinades les dues façanes més 
properes.
A resultes del foc es va haver d’evacuar 
als veïns de les finques número 33 i 35 
del carrer del Retir i es va tallar l’elec-
tricitat a una bona part del barri. Els 
baixos del número 33 varen quedar se-
riosament afectats per la virulència de 
l’incendi.

“Es va escoltar el crit: arribaespaña”
Tot i que es desconeixen els autors del 
delicte, alguns testimonis diuen que 
eren tres joves i que just abans de sen-
tir-se l’explosió que fa un foc quan es 
provocat amb líquid inflamable “Varen 
cridar “Arribaespaña” però no vàrem 
tenir temps de veure’ls bé, només que 
eren tres joves”.
Es dóna la circumstància que la façana 
de la finca número 33 del carrer del 
Retir havia estat restaurada i ara pre-
senta un estat lamentable, igual que la 
façana corresponent al número 35 que 
tot i que no en presenta tants, també 

mostra els evidents senyals de l’incendi 
provocat.
Durant algunes hores els veïns afectats 
no podien tornar a casa seva, tot i que 
a primeres hores del matí de dissabte 
tot s’havia normalitzat. En alguns im-
mobles però la electricitat va tardar en 
ser reparada perquè a causa del foc es 
varen fer malbé els cables elèctrics.

Bona actuació dels serveis 
d’emergència
Cal destacar la exceŀlent actuació tant 
de la Policia Local, dels Bombers i dels 
Mossos d’Esquadra per un cantó per 
evitar que el foc s’escampés -era molt 
i molt virulent- i per l’altre investigant 
per descobrir als autors de l’incendi 
que va més enllà del que podria con-
siderar-se una bretolada nocturna com 
n’hi ha d’altres que afecten al nucli an-
tic d’Igualada. 

En aquest sentit val a dir que la mateixa 
nit es va cremar algun cotxe a la zona 
del carrer del Rec, també d’Igualada.
També a Youtube hi ha rastre d’aquest 
incendi i amb uns sorprenents comen-
taris en off de persones que passaven 
en aquell moment pel lloc dels fets. 

Dilluns un incendi a la Rambla
La casualitat va voler que dilluns, poc 
després de les dotze del migdia es 
declarés un incendi fortuït en un ha-
bitatge a l’inici de la Rambla Nova que 
només va provocar danys materials es-
cassos.
Els bombers varen tenir una ràpida 
actuació i el foc va ser sufocat ràpida-
ment. No s’han donat a conèixer les 
causes del foc però s’especula que po-
gués estar produït per un curtcircuit en 
l’habitatge afectat. 

TOUS / LA VEU

Demà dissabte, a 2/4 de 10 del vespre, 
a la plaça de Fàtima de Tous, tindrà lloc 
el sopar concert solidari, que aquest any 

Demà Sopar Concert 
Solidari per reparar la 
teulada de l’església 
de Tous

Tel. 629 33 21 24      mail: taxineus@gmail.com

BONA FESTA MAJOR!

es destina a recollir fons per a reparar la 
teulada de l’església de Tous.
A banda del menú a base de pa amb 
tomàquet i botifarra -o arengades- ama-
nida, gelat, coca, vi, cafè i gotes també 
hi haurà la música en viu i l’animació 
d’en Patricio que s’allargarà més enllà 
del sopar.
Durant el sopar concert també se sorte-
jaran diversos obsequis aportats per les 

botigues de i establiments de Tous.
Els tiquets són de 15 euros els adults 
i 10 els menors de 10 anys, però ja sa-
beu que els fins són solidaris. Els podeu 
adquirtir a la farmàcia o fent un ingrés 
a Caixa Catalunya que pot servir també 
de Fila 0. El compte és el: 2013 0113 69 
0200479268.
I si voleu reservar tiquets per telèfon po-
deu fer-ho al 93 809 6176



MONTBUI / LA VEU

Dimarts vinent 3 d’agost serà un dia 
gran per a Montbui. Després de molts 
anys de reivindicacions i de quasi tres 
d’obres, el nou vial s’inaugurarà, en un 
acte que comptarà amb la presència del 
President de la Generalitat, José Monti-
lla. La inauguració d’aquesta carretera 
de circumval·lació suposarà el compli-
ment d’una de les grans aspiracions de 
Montbui: poder tenir connexió directa 
amb l’autovia A-2 i amb la C-15 sense 
necessitat de passar de forma obligatò-
ria per Igualada.
Per als ciutadans de Montbui els avan-
tatges seran evidents: connexions molt 
més ràpides amb els principals eixos de 
comunicacions i també millores per ac-
cedir als municipis de l’est i el sud de la 
comarca. Un altre important avantatge 
per a Montbui serà veure com a partir 
d’ara es reduirà el nombre de vehicles 
pesants que utilitzen els principals car-
rers del municipi tot i tenir altres desti-
nacions. Montbui deixarà de ser un coll 
d’ampolla per a aquests vehicles, que 
podran utilitzar directament la Ronda 
Sud per als desplaçaments interurbans. 
I amb la inauguració de la Ronda Sud co-
bra protagonisme el nou polígon “Plans 
de La Tossa”, encara en fase d’urbanitza-
ció. Un cop sigui una realitat el polígon, 
permetrà a les empreses que s’hi instal-

Mil persones han assistit a la celebració 
del desè aniversari de Tot Circ de Copons 

Dimarts José Montilla inaugura 
la Ronda Sud d’Igualada

Un dels tres dissabtes festius de Tot Circ
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COPONS / LA VEU

Tot Circ de Copons ha celebrat la seva 
primera dècada de vida amb tres dissab-
tes plens d’activitats gratuïtes obertes a 
tothom i adreçades especialment als més 
petits. Tallers de circ, jocs, animació, es-
pectacles a càrrec de diverses companyi-
es amigues i sopars, aquests han estat els 
ingredients d’una festa que ha comptat 
amb prop d’un miler d’assistents.
Una de les responsables de Tot Circ, Eli-
sabet Tomàs, assegura que “les festes van 
ser un èxit absolut, cada dia van anar a 
més”. Detalla que el primer dissabte de 
celebració, 10 de juliol, van assistir a la 
cita un centenar de persones, la majoria 
veïns de Copons; el segon van partici-
par-hi al voltant de dues-centes perso-
nes de comarca, mentre que el dissabte 
d’aniversari, el passat 24 de juliol, 350 
persones procedents d’arreu de l’Anoia i 
comarques veïnes van omplir de gom a 
gom la carpa de circ. “Estem molt i molt 
contents! No ens esperàvem aquesta 
resposta; ni de les companyies ni del pú-
blic. Hi va haver molt bon ambient, va ser 
molt bonic”, conclou.
Tot Circ agraeix la col·laboració de les nou 
companyies que van actuar en el marc de 
l’efemèride –algunes fins i tot amb núme-
ros creats expressament per a l’ocasió–, 
juntament amb el seu pallasso “Rodetes” 

que portava l’espectacle Pista que vinc!.
Aquests grups són: Gralla Manufactures 
Teatrals, Albert Vinyes de Clowfish, el 
Museu de joguines de Verdú, l’Álvaro de 
Cirkonita, la Cia. Passabarrets, Joan Forns 
de La Paparra, Farrés brothers i cia, Joan 
Valentí “Nan” i la Cia. 3 Pams de Nassos. 
Igualment, la companyia dóna les grà-
cies a tot el públic que l’ha acompanyat 
en aquest dies “tan especials” i amb qui 
ha bufat cada dissabte les espelmes dels 
10 anys.
Mirant enrere, Tomàs reflexiona que “en 
arrencar el Circ a les feixes pensàvem que 
vindrien unes 60 persones al mes i en 

tenim 15.000 per temporada. Quan vam 
començar no somniàvem ni en arribar 
als 10 anys ni amb les instal·lacions que 
tenim, era impensable! Si ha estat possi-
ble ha estat gràcies a l’esforç i a la feina 
feta”. Els reptes de futur de la companyia 
són “continuar treballant per donar-nos 
a conèixer i que la gent quedi contenta 
i s’animi a repetir. Hem arribat amb prou 
força i empenta per fer coses noves –per 
exemple, no havíem obert mai de nit!– i 
tenim ganes de seguir endavant 10 anys 
més”.
Ja es pot consultar la programació a la 
pàgina web www.totcirc.com. 

lin una ubicació envejable, a només cinc 
minuts de la principal autovia de l’estat 
espanyol, la Madrid-Barcelona.

La Ronda Sud, una carretera clau per 
a Montbui  
El traçat de la nova Ronda Sud s’inicia 
a l’alçada del nucli urbà de Montbui i 
continua pel paratge de les Parellades 
un cop creuat el torrent Garrigosa mit-
jançant un viaducte de 92 metres de 
longitud. Posteriorment el traçat supera 
el torrent de la Vall i passa per les pla-
nes de Can Titó, el pla dels Moletons, la 
zona urbana de Vilanova del Camí, i fi-
nalitza amb una espectacular connexió 
-rotonda del Carpi-, on es pot enllaçar 
de forma consecutiva amb la C-15 (car-
retera de Vilafranca) i també amb l’A-2 
en direcció Barcelona). Els treballs han 
anat a càrrec de l’empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas, sota gestió 
del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques. El pressupost de l’actu-
ació ha estat de 29’4 milions d’euros.
Cal dir que la Generalitat ja té ha aprovat 
l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte 
ambiental de la segona fase de la Ron-
da Sud, corresponent a la seva connexió 
cap a l’oest. El nou vial, de 5 quilòmetres 
de longitud, discorrerà entre la C-37 a 
Montbui i l’A-2, a Jorba, amb una inver-
sió prevista de 41,7 milions d’euros.

VALLBONA D’ANOIA / LA VEU

Avui divendres 30 de juliol, a les 8 del 
vespre, tindrà lloc l’acte d’inauguració 
de les obres de la segona fase de la re-
modelació de la piscina municipal de 
Vallbona d’Anoia. En aquesta fase s’han 
construït uns nous vestidors (finançats 
amb el Pla FEOSL), un nou accés i una 
zona de picnic amb taules i bancs. Amb 
això es completa la remodelació de la 
zona de la piscina municipal que s’inicià 
l’any passat amb la remodelació del vas i 
la zona de platja. 

Avui divendres s’inaugura la remodelació de 
la piscina de Vallbona d’Anoia

ÒDENA / LA VEU

Euronet 50/50 és el nom del projecte 
educatiu europeu en el qual hi participa 
l’Escola Castell d’Òdena i que té com a 
objectiu sensibilitzar els seus alumnes 
en l’estalvi i l’eficiència energètica.
A destacar que el blog que els alumnes 
6è de l’escola odenenca han penjat a 
la web del projecte http://twitter.com/
euronet50_50,  ha estat considerat el 
millor i el més interessant d’entre les 13 
escoles que participen a nivell de tot Ca-
talunya en el Euronet 50/50.

Si voleu veure aquest blog, el trobareu a: 
http://schoolcastelldodena.blogspot.
com
És molt interessant, els alumnes l’han fet 
en angles, tal com marquen les condi-
cons de participació en aquest projecte 
que està finançat per la Unió Europea.
Observeu que han marcat interruptors, 
han investigat les instal.lacions de les 
calderes, han penjat rètols que recorden 
que cal apagar els llums al sortir de l’aula 
i han fet un vídeo molt entenedor.
La Diputació de Barcelona ens ha fet 

saber que, de moment, és el blog més 
treball de tots els participants. El pro-
jecte, que s’executarà entre el curs que 
acaba de finalitzar i el curs 2010/11, està 
tutelat per la Diputació de Barcelona i 
busca que un seguit d’accions concre-
tes aplicades per part dels alumnes de 
l’escola, assoleixin un estalvi en els con-
sums energètics de les instal.lacions del 
centre. L’estalvi que els alumnes aconse-
gueixin en els rebuts el rebran com a im-
port per a activitats de la pròpia escola.

Els alumnes de l’escola Castell d’Òdena han 
fet el millor blog de l’Euroned 50/50

VILANOVA DEL CAMí / LA VEU

Durant el mes d’agost, canviaran els horaris 
dels autobusos urbans i interurbans. Se-
gons informen des de Masats,  els horaris 
de les noves línies instats per a la Genera-
litat de Catalunya, afecten també a la fre-
qüència de pas.  
El bus de Vilanova del Camí manté la fre-
qüència de pas cada trenta minuts de di-
lluns a dissabte i de 60 minuts, és a dir una 
hora, per als diumenges i festius. Durant els 
dies feiners, el primer autobús sortirà a tres 
quarts de set del matí  mentre que l’últim es 
farà a tres quarts de deu del vespre. Les sor-
tides es preveuen a un quart i a tres quarts, 

Els busos urbans i interurbans de 
Vilanova canvien d’horaris

tant pel que fa als busos que surten des de 
la residència AMMA Vilanova, al barri La 
Pau, com per als que ho fan des de l’Hos-
pital d’Igualada.
Els diumenges i festius, el servei d’autobús 
començarà a 1/4 de 10 del matí i finalitzarà 
a 3/4 de 9 del vespre amb la darrera sortida 
des de l’Hospital. 
Els autobusos que fan les circumval·lacions 
per Igualada, LC1 i LC2, la freqüència de pas 
també serà de 30 minuts els dies feiners i 
cada hora els diumenges i  festius. El primer 
autobús sortirà a les set del matí i l’últim vi-
atge a les nou i deu del vespre, la línia exte-
rior i a dos quarts de deu, la interior.

ANOIA / LA VEU

Entre les 4.00 hores i les 7.00 hores de 
la matinada del passat diumenge 25 de 
juliol agents del sector de Trànsit d’Igua-
lada dels Mossos d’Esquadra van fer un 
macrocontrol d’alcoholèmia a l’autovia 
A-2, al seu pas per la comarca de l’Anoia. 
Per fer-lo, es va tallar l’autovia amb cons 
entre els punts quilomètrics 571,6 i 572,9, 
sentit Barcelona. 
De manera selectiva els agents van fer 
sortir els vehicles i els van desviar cap a 
l’àrea de servei de Collbató, on es duia  a 

Dos detinguts en un control 
d’alcoholèmia dels Mossos

terme el control d’alcoholèmia. 
En aquest punt, es feia una nova selecció 
de vehicles a controlar.
Entre les 4 de la matinada i les 7 del matí, 
es van practicar 155 lectures, de les quals 
28 van donar positives administratives i 2 
positives penals. 
Catalunya és l’area europea on més ha 
baixat l’índex de sinistralitat a la carrete-
ra. Tot i això encara es produeixen massa 
accidents amb víctimes, especialment els 
ponts i caps de setmana llargs.
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MEDIONA / LA VEU

Mediona ha patit un segon incendi, aques-
ta vegada sense ferits de consideració lle-
vat d’un membre de l’ADF local que es va 
cremar lleugerament amb la motobomba 
del vehicle, que va ser controlat ràpida-
ment gràcies a la intervenció de nombro-
sos efectius d’arreu.
Faltava poc menys d’una hora per comen-
çar el partit de màxima rivalitat entre el 
Mediona i la Llacuna, tradicional partit de 
Festa Major, quan es van disparar les alar-
mes en visualitzar una columna de fum 
provinent del paratge proper a les Cases 
Noves de Can Pardo, la zona coneguda 
com La Torreta, Can Vich i Piufes. 
En poc menys de 10 minuts 3 helicòpters, 
2 hidroavions, 7 dotacions de bombers, 4 
ADF i nombrosos voluntaris,  amb els seus 
tractors i retroexcavadores, van començar 
a treballar en un foc que va ser dominat en 
poc menys de 45 minuts. Els mossos van 
controlar els accessos i mantenien la car-

Els Mossos decomisen nou cavalls a Òdena Un altre incendi a Mediona

Els cavalls decomisats no estaven ben atesos pel seu amo
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ÓDENA / LA VEU

Des del mes de març d’aquest any que la 
Guàrdia Municipal d’Òdena portava un  
seguiment constant a nou cavalls que 
es trobaven en una finca situada a peu 
de la carretera de les Maioles, en el barri 
de les Casetes d’en Mussons, al terme 
municipal d’Òdena, que presentaven 
signes evidents de desnutrició i que el 
seu propietari presumptament els tenia 
en unes instal·lacions que no reunien les 
condicions necessàries per tenir aquest 
tipus d’animals. 
El passat 21 de juliol, la Guàrdia Muni-
cipal d’Òdena va decomissar els vuit 
cavalls i un ruc que continuaven a la  
finca esmentada, després que l’alcalde 
Francisco Guisado amb diferents infor-
mes policials i facultatius dictés una re-
solució de decret de decomís urgent, tal 
i com hi obliga la llei de protecció d’ani-
mals, per evitar la possible mort d’algun 
èquid que no estigui en les degudes 
condicions de vida.
A l’acte de decomís va participar junta-
ment amb la Guàrdia Municipal el ve-

terinari de l’oficina del DARP a Igualada 
qui va aixecar acta de l ‘estat dels ani-
mals i de les instal·lacions, l’Associació 
de Defensa d’ Èquids que es van encar-
regar  del trasllat i dipòsit dels cavalls i 
una patrulla de  Mossos d’Esquadra que 
van garantir en tot moment la seguretat 
de l’operació.
El propietari dels cavalls, a part de fer 
front a les sancions de les diferents ad-
ministracions, haurà d’ acondicionar la 

finca i fer-se càrrec de les despeses ori-
ginades pel decomís si vol recuperar els 
cavalls. Una recuperació que podrà fer 
sempre que en pugui garantir la seva 
correcta alimentació i atenció.
Catalunya té una llei de protecció dels 
animals domèstics homologable a les 
més avançades d’Europa i l’administra-
ció té l’obligació de decomisar qualsevol 
animal que es trobi en condicions de 
vida insalubres.

retera transitable.
L’existència de dues basses d’aigua i l’ac-
tuació d’un pagès que va impedir amb 
la seva retro l’arribada del foc al bosc, van 
ajudar molt en la minimització de danys.
L’origen del foc va ser una màquina des-
pampoladora que estava treballant a la 
zona. Es veu que quan treballen amb vi-
nyes emparrades generen molta electri-
citat estàtica de manera que la descarre-
guen en petites explosions. Se suposa que 
per evitar aquesta electricitat hi hauria 
prou en posar un cable que toqui a terra. 
La superfície cremada no sobrepassa en 
gaire a les dues hectàrees i va afectar fo-
namentalment a vegetal de rasses, vinyes 
i una mica un camp d’ordi.
“La sort i el bon treball ha tornat a ajudar-
nos a evitar una tragèdia de la que no es-
tem lliures mentre hi hagi aquestes tem-
peratures i activitats de risc (necessàries) a 
un camp ple de combustible” ha declarat 
l’alcalde de Mediona, Servand Casas. 

MIRALLES / JAUME SINGLA

Diumenge La caseta Gumà va viure una 
tarda de jazz entre pins i vinyes.
Una selecció de músics de jazz entre els 
quals hi havia Adria Font, bateria -fundador 
de la Jazz Cava- ara component de Kailash, 
Joan Albert, saxo també membre de Kai-
lash, Xavi Ortiz , baix., té grup propi i també 
toca amb la seva dona , la Núria Palet; Josep 
Maria Meseguer, pianista que ha tocat amb 
infinitat de gent de nom però es queda 
amb el Jazz per poder improvisar i també 
es dedica a la docència; Anna Catala, can-
tant especialitzada en jazz i música brasile-
ra, canta amb el grup CODA a  capela amb 
qui ha gravat un disc; l’argentí Federico 
Mazanti, pianista, toca am els Kailash;  Pau 
Bombardo, bateria, un dels fundadors de la 
Big Band del Jazz Terrasa i també es dedica 
a la docència musical.
En Pere Grive d’Olesa va portar tres alum-
nes  de 14 15 i 16 anys de l’ escola de música 
que varen fer les delícies del personal amb 
el seu frescor i atreviment ,amb la interpre-
tació de peces jazzístiques complexes i ple-
nes de matisos.
El concert va estar dividit en dues parts. En 
la primera els músics més veterans varen fer 
un seguit d’interpretacions d’alt nivell on es 
destacava el paper de cada instrument afe-
gint swing i passió a cada nou tema.
Després d’uns minuts de descans on es va 

poder fer una copa de cava i menjar algu-
na cosa, la segona part va comptar amb 
l’afegit de tres joves intèrprets realment 
brillants que encaixaven perfectament tant 
amb les veus com amb els instruments dels 
músics més veterans.
Poder escoltar jazz en un entorn boscos i 
natural com el de la Caseta Gumà, al terme 
municipal de Miralles, és un privilegi que 
no es varen perdre les més de cent perso-
nes que omplien l’era de la caseta.

Trobada anyal
Aquestes manifestacions artístiques de 
cada estiu, són iniciativa de l’artista cera-

Jazz a les vinyes, cita anyal a la Caseta Gumà 

mista Mary Gumà que cada any obre les 
portes del seu taller -i de casa seva- per a 
tots els amants de l’art.
En altres ocasions el festival ha estat de tea-
tre, de monòlegs o com en aquesta ocasió 
de música, però sempre comptant amb ex-
ceŀlents intèrprets.
Mary Gumà sap aglutinar al seu voltant 
artistes de les diferents disciplines escèni-
ques tant de la seva Olesa nadiua com de 
l’entorn de La Llacuna/Miralles on s’ha con-
vertit en una activista cultural.
Precisament a la propera Festa Major de 
Miralles, Mary Gumà hi oferirà una petita 
mostra de les seves obres ceràmiques. 

Un moment del excelent concert entre pins i vinyes de la Caseta Gumà

Imatge d’un dels moments dels treballs d’extinció de l’incendi diumenge a Mediona

LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU

Una repesentació de l’Associació Esporti-
va Torrebikers de la Torre de Claramunt, 
va pujar dissabte passat, poc després de 
l’etapa reina del Tour de França, el mític 
Tourmalet el passat dissabte. La  sortida 

Els Torrebikers al Tourmalet

Els ciclistes de Torrrebikers al mitic cim del Tourmalet que ha decidit alguns Tour de França

va començar el divendres que es va ar-
ribar al Col d’Aspin on els ciclistes varen 
acampar. Dissabte de bon matí un cop 
estava tot ben recollit, van fer aquesta 
volta tan emblemàtica per l’esport de la 
bicicleta. 

ca lça ts
Florenci Valls, 69  -  IGUALADA

SEGONES REBAIXES 
30% en sandàlies

NO TANQUEM PER VACANCES



LA LLACUNA / LA VEU

Demà dissabte dia 31 a2/4 de 7 de la 
tarda, a la Llacuna,  sortirà  una grup de 
Majorets, en total 80 nenes, noies i senyo-
res. Aquestes 80  persones un  moment o 
altre de la seva vida han fet de Majorets  
al poble de La Llacuna i ara s’han ajun-
tat totes per fer una sortida i celebrar el 
30è  aniversari. Cinc noies van començar 
a fer-ne i encara existeix un grup que ho 
segueixen tirant endevant. “Em assajat 
amb molta il·lusió i creiem que  fent-ho 
més bé o més malament, la gent gaudirà 
de l’espectacle” ha declarat una de les 80 
majorets de la Llacuna.

La Festa del Formico obre el període 
estiuenc i festiu de la Llacuna  

Un moment de l’actuació de l’actor i escenograf Arnau Vilardebó

LA LLACUNA / JAUME SINGLA

A la Llacuna tenen el costum de cloure 
les seves festes amb un dinar o un so-
par. Totes? No, n’hi ha que no acaben 
amb un àpat: hi comencen.
Aquest es el cas de la Festa del Formi-
co que consisteix en un sopar de veïns 
-obert a tots els llacunencs i als que hi 
vulguin participar- on, a més de l’àpat 
elaborat i servit pels mateixos veïns, hi 
ha un lliurament de premis, l’actuació 
d’un artista d’àmbit nacional i una ani-
mada sessió de ball.
I això és el que es va fer divendres en 
una plaça del Formico que presenta-
va un magnífic aspecte. Per un cantó 
l’ajuntament ha procedit a millorar l’as-
faltat de la plaça -i la festa va servir per 
a presentar-lo públicament- i per l’altre 
la decoració per la festa omplia la plaça 
de llum.
Després de la salutació de Valentí Tos-
cas i de la benedicció de la taula per 
part de mossèn Joan Mata, va comen-
çar el sopar a base de plats freds però 
molt suculents i regats amb vi blanc, 
negre i amb cava.
A l’hora dels postres, Valentí Toscas va 
convidar a l’alcalde a dirigir unes parau-
les en les quals, Josep Parera va tenir un 
record per a Alfons Saumell, que va ser 
un anterior alcalde de la Llacuna “que 
va fer una primera pavimentació de la 
plaça del Formico”.
Parera va destacar la importància de 
conservar les tradicions “com es fa en 

aquesta plaça oberta a tot el nostre po-
ble”. Parera va destacar que la Llacuna 
és un municipi viu: “l’any passat presen-
tàvem els contenidors soterrats i aquest 
any la pavimentació. Cal anar millorant 
el conjunt de la Llacuna pas a pas i en 
la mesura de les nostres possibilitats, 
però sense defallir en cap moment”.
Parera va acabar la seva salutació amb 
una frase de Jonh Kennedy: “no penseu 
en el que el poble pugui fer per vosal-
tres, sinó en el que vosaltres pugueu fer 
per al poble”.

4t. Premi Formico
Valentí Toscas va presentar el 4t. premi 
Formico que en aquesta ocasió ha es-
tat concedit al CELL pels seus deu anys 

recopilant documents antics i històrics 
de la Llacuna. Va rebre el trofeu -una re-
producció de la Font de la plaça del For-
mico- realitzat per l’artista Mary Gumà, 
en Santiago Salvador qui va agrair la 
concessió del premi.
A continuació, i mentre els assistents 
gaudien del cafè i el rom cremat ha-
bituals de la sobretaula del Formicó, 
l’Arnau Vilardebó representava el seu 
nou espectacle 88 infinits, que versa 
sobre l’univers i la seva relació amb la 
mitologia grega que encara als nostres 
dies serveix per definir el caràcter de 
les persones en funció del seu signe del 
zodíac.
No és fàcil captar l’atenció d’un audi-
tori en sobretaula i menys en un espai 
tan enorme com la plaça del Formico, 
però la brillantor interpretativa d’Arnau 
Vilardebó -un ex Joglar perseguit per la 
justícia militar durant la transició políti-
ca des de la dictadura a la situació actu-
al- i un bon argument varen fer passar 
una bona estona als assistents a la Fes-
ta del Formico. El fi de festa el va posar, 
com és habitual, el grup llacunenc Nit i 
Dia que va fer ballar a gairebé tots els 
presents amb els seus ritmes i cançons 
de  tots els estils.
Trobareu més informació de la Festa 
Major de la Llacuna en les 8 pàgines 
especials d’ANCOSA.

ANOIA / LA VEU

Aquest diumenge dia 1 d’agost el Museu-
Molí Paperer de Capellades estrena la pro-
posta de realitzar l’itinerari “Els Molins de la 
Costa de Capellades” en Segway, un vehicle 
elèctric que permet passejar sense cansar-
se i a una velocitat una mica més alta que la 
d’una persona caminant.
El recorregut, de mitja hora de durada, co-
mençarà al Museu Molí Paperer de Capella-
des, amb guies monitors de l’empresa See 
the Way i es farà en un grup reduït. 

Durant l’itinerari s’aniran descobrint els ele-
ments que configuren el paisatge industrial 
de Capellades amb el suport d’una audio-
guia. El preu de l’activitat és de 20 euros per 
persona. Cal reservar al telèfon del museu: 
93 801 28 50 (L’horari d’atenció al públic és 
de 10h a 14h.). Les places són limitades. La 
inscripció es pot fer fins avui divendres 30 
de juliol a les 2 del migdia. 
A partir de diumenge l’activitat s’oferirà el 
primer diumenge de cada mes a 2/4 de 12 
i a les 12.   

Capellades inaugura diumenge les 
rutes turistiques en segway 

El grup llacunent Nit i Dia va posar la musica ballable que tancava la Festa del Formico Demà dissabte, 80 
Majorets a la Llacuna

D E  L ’ A N O I A
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CiU considera un despro-
pòsit reservar cent mil 
metres quadrats per a la 
construcció de 634 nous 
habitatges a Igualada

CiU demana un ple extraordinari el setembre 
“per eliminar les zones blaves de l’Hospital” 
No és coherent• Per Marc Castells "la gent que va a l'Hospital hi va per obligació i per tant no hauria de pagar. En canvi, els que 
van a Les Comes o a l'Infinit no els fan pagar per aparcar".

JAUME SINGLA/ LA VEU
El grup municipal de Convergència i 
Unió a l’ajuntament d’Igualada ha dema-
nat la celebració d’un ple extraordinari 
per “eliminar les zones blaves del voltant 
de l’Hospital d’Igualada”, en paraules de 
Marc Castells en roda de premsa, dime-
cres passat.
Per al cap de l’oposició “no és lògic que 
la gent que va a l’Hospital, que no hi va 
pas perquè vol, hagi de pagar per apar-
car, quan per exemple els que van a fer 
esport a Les Comes o a l’Infinit, no es ve-
uen en l’obligació de pagar”.

Canvi de reglament
Això que CiU ja ho va demanar quan es 
varen posar les zones blaves a l’entorn 
de l’Hospital “i no ho vàrem aconseguir 
perquè, segons ens deien, reglamentà-
riament no es podia fer. Ara hem trobat 
la solució que és abaixar el preu des del 

Jordi Batalla -UDC- i Marc Castells -CDC- durant la roda de premsa de dimecres a l’ajuntament d’Igualada

1,2 euros actual a una nova tarifa d’un 
cèntim d’euro per hora, que és el mateix 
que no pagar” .
El grup municipal de CiU va portar 
aquesta proposta al darrer ple munici-
pal de l’ajuntament d’Igualada celebrat 
dilluns passat “però, després de parlar-
ne amb els altres grups municipals du-
rant el recés que es va fer, vam decidir 
retirar la proposta a canvi de celebrar un 
ple extraordinari després de l’estiu amb 
l’objectiu de retirar les zones blaves del 
voltant de l’Hospital” segons que decla-
rava Marc Castells que es mostrava se-
gur d’obtenir el suport dels altres grups 
de l’oposició “que sempre han declarat 
estar en contra de les zones blaves de 
l’hospital”. Va citar especialment a ERC 
i el PP que són els altres dos grups de 

Política  
WWW.VEUANOIA.CAT

Montbui
Polèmica per la destitució de 
la regidora d'Hisenda

Igualada
Ha començat la construcció del 
segon bloc de pisos amb serveis

Igualada
Es presenta una Festa Major 
de contenció
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fer com fan en altres ciutats, deixar apar-
car gratuïtament durant les vacances”.

No a l’Àrea Residencial Estratègica
En el que el grup municipal de CiU 
tampoc està d’acord és en la decisió de 
l’equip de govern de reservar cent mil 
metres quadrats al barri de Fàtima per 
fer-hi una Àrea Residencial Estratègica.
“Precisament ara que s’han anul·lat els 
ajuts fiscals a les promocions d’habitat-
ge, es mostra encara més desassenyat 
proposar la construcció de 634 habi-
tatges nous a Igualada” declarava Marc 
Castells per a qui l’existència de 4.783ha-
bitatges buits a Igualada “fa que la idea 
de reservar cent mil metres quadrats 
per a habitatges sigui un despropòsit, 
en aquest moment”.
Per a Castells aquest espai s’hauria de 
destinar a “activitats d’alt valor afegit per 
donar oportunitat que si es vol instal·lar 
a Igualada una gran empresa tecnolò-
gica ho pugui fer. Qui vindrà a viure a 
Igualada si no hi ha llocs de treball?” es 
preguntava Marc Castells.
El nombre d’habitatges buits representa 
el 26% del parc residencial d’Igualada.
L’ARE que proposa la Generalitat de Ca-
talunya a través de l’INCASOL a Fàtima 
està fora de lloc tenint en compte la si-
tuació de crisi en què viu el sector de la 
construcció. CiU considera una vulnera-
ció del principi d’autonomia local el fet 
que la Generalitat tingui potestat en fer 
àrees residencials allà on vulgui.
El portaveu de CiU va proposar “ser va-
lent i activar, en els pisos buits a Iguala-
da i d’acord amb els seus propietaris, la 
promoció d’habitatges protegits a tra-
vés de l’empresa municipal PIMHA que 
és una eina que té l’ajuntament d’Igua-
lada per fer una veritable política social 
en l’habitatge. “El model de ciutat de CiU 
no passa per la construcció de més pisos 
a Igualada sinó per l’impuls a la reacti-
vació econòmica i per donar suport a 
l’economia productiva, als empresaris i 
als autònoms.

l’oposició, tot i que el PP molt sovint ar-
riba a pactes puntuals amb l’Entesa per 
Igualada. Segons Marc Castells, “mante-
nim el diàleg obert amb les altres forces 
per mirar d’obtenir els vots suficients 
com per retirar les zones blaves de l’en-
torn de l’Hospital d’Igualada, un cop 
hem trobat la forma de fer desaparèixer 
els impediments legals que hi havia”.
Per a Marc Castells amb aquesta iniciati-
va ens dóna satisfacció als “onze mil igua-
ladins que varen signar per la supressió 
de les zones blaves de l’hospital”.

Situació delicada de CIMA
Segons el portaveu de CiU, l’equip de 
govern de l’Entesa per Igualada no és 
partidari de reduir les zones blaves “ni 
en època de vacances, perquè l’empre-
sa municipal d’aparcaments -CIMA- està 
en una situació econòmica delicada. En 
el moment de presentar els diversos 
programes electorals de les properes 
eleccions municipals del mes de maig, 
serà el moment que cada força política 
proposi el que s’ha de fer amb les zones 
blaves de tota la ciutat i, si és convenient 

OVER FER FRANS  -  Rambla de Sant Isidre, 9 08700 IGUALADA  ·  Tel. 93 803 75 56 - Fax 93 803 00 11 GC-419

Encara no has reservat les teves vacances?
reserve-les ON LINE ...ja! www.ferfrans.com

CiU vol treure les zones blaves del voltant de l’Hospital d’Igualada



IGUALADA / JAUME SINGLA

El portaveu del PSC a l’ajuntament 
d’Igualada, Jordi Riba, va presentar a la 
premsa en nom de l’equip de govern, les 
obres de remodelació de la Residència 
Pare Josep Maria Vilaseca i l’inici de les 
obres -ja es treballa en els fonaments- 
de la segona fase de ViuB II, els 71 pisos 
amb serveis  que gestionarà el Consorci 
Sociosanitari d’Igualada.

No hi ha retallada 
Per a Jordi Riba les obres estan avançant 
a bon ritme “i malgrat la retallada d’in-
versions ens ha permès salvar una inver-
sió propera als sis milions d’euros que es 
destinen a l’atenció de les persones”.
L’arquitecte de l’obra de remodelació de 
la Residència Pare Vilaseca, Ferran Ma-
teu va explicar que “s’estan construint 
habitacions per a persones amb gran 
dependència, que tenen totes les tèc-
niques per facilitar el tractament i cura 
dels residents”.
Una de les dificultats és fer les obres 
sense tancar la residencia. Per això es 
van fent per blocs, eixamplant els passa-
dissos i fent més operatives les pròpies 
habitacions en la direcció d’anar com-
pletant el projecte.
A l’interior de les habitacions el mobili-
ari és molt funcional, amb sistemes que 
permeten als residents fer la seva vida 
amb la màxima facilitat i amb les cam-
bres de bany sense cap barrera. Els llits 
són tots articulats amb comandament 
per moure’ls i les habitacions tenen un 
grau d’hospitalització elevat per garan-
tir la millor assistència possible.
Jordi Riba destaca que “malgrat la crisi, 
no reduïm el pressupost destinat a as-
sistència social de les persones grans. El 

Ha començat la construcció del segon 
bloc de pisos amb serveis Viu B II

creixement de la piràmide de edat ens 
ha obligat a fer aquesta remodelació de 
la Residència Pare Vilaseca”.
El pressupost en marxa per aquesta fase 
de la remodelació s’acosta al mig milió 
d’euros i les obres han estat adjudica-
des a Construccions Panadés, d’Iguala-
da “i s’acabaran pel mes de desembre 
d’aquest any”.
Les places disponibles a la Residència 
Pare Josep Maria Vilaseca són 64, desti-
nades a persones afectats de gran de-
pendència.

Segon bloc de pisos amb serveis
Tota vegada que la trobada amb la 
premsa es va fer excepcionalment a la 
Residència, l’equip de govern de l’ajun-
tament d’Igualada va aprofitar per mos-
trar els treball de fonamentació del que 
serà el segon bloc de pisos amb serveis, 
destinat a les persones grans. 
Està ubicat en el solar contigu a la resi-
dència “i tindrà 71 habitatges distribuïts 
en sis plantes. Cada habitatge individual 

tindrà una superfície d’uns cinquanta 
metres quadrats i és previst que en cada 
planta, és a dir sis pisos, n’hi hagi un de 
més gran preparat per a parelles”.
Segons Jordi Riba “es poden fer aques-
tes inversions en benestar social gràcies 
a la bona gestió del Consorci Sociosani-
tari d’Igualada que és un instrument de 
l’ajuntament d’Igualada per gestionar 
amb criteris empresarials tot el volum 
de serveis socials que es donen”.
En aquest sentit Riba va destacar que el 
Consorci s’ha convertit en un referent 
comarcal “ja que a través de convenis 
està donant servei a diversos municipis 
de la comarca”.
Si a l’Estat espanyol el nombre de llits ge-
riàtrics és de 5 per cada 1.000 habitants 
i a Europa aquest paràmetre és el doble, 
és a dir 10 llits per cada mil habitants “, 
a Igualada estem més a prop d’Europa 
que d’Espanya, fruit precisament d’una 
política pensada en l’atenció a les perso-
nes grans”.

ICV demana explicacions 
a l’alcalde de Montbui per 
la destitució de la regidora 
d’Hisenda, Jessica Arroyo  
MONTBUI / LA VEU 

En el darrer ple de l’ajuntament de Mont-
bui, l’alcalde Teo Romero va retornar to-
tes les competències a la fins aleshores 
regidora d’Hisenda, Promoció Econòmi-
ca i Cooperació al Desembolupament, 
Jessica Arroyo.
Aquesta decisió, en tractar-se d’una 
persona que ha portat competències 
tan importants, ha sobtat i més quan 
es parla públicament de denúncies per 
mobbing.
Això ha fet que Iniciativa per Catalunya 
Verds ens hagi tramès una carta oberta a 
l’alcalde Teo Romero on li demana expli-
cacions per aquesta dràstica decisió.
El contingut íntegre de la carta d’ICV 
-que té un  sol regidor a Montbui- és la 
següent:
“Davant la retirada de competències que 
l’Alcalde de Santa Margarida de Montbui, 
Teo Romero, ha fet a la fins ara regidora 
d’Hisenda, Promoció Econòmica i Coope-
ració al Desenvolupament, Jèssica Arroyo, 
el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds i Esquerra Unida i Alternativa 
demana explicacions.
Per altra banda, expressem el nostre su-

El PSC vol l’expulsió i reclama 
l’escó a Jessica Arroyo
MONTBUI / LA VEU 

El grup municipal del PSC a Montbui 
i l’agrupació local del partit han emès 
un duríssim comunicat en contra de la 
destituïda regidora Jessica Arroyo en 
el qual l’acusen “d’incomplir de mane-
ra reiterada amb les tasques que tenia 
encomadanes, començant per l’horari 
a complir, l’oblit de les obligacions al si 
de l’ajuntament o la manca de respecte 
envers algunes persones del municipi o 
a les decisions del grup”.
Segons conclou el comunicat “la decisió 

del grup municipal ha estat demanar 
als òrgans pertinents del partit la seva 
expulsió immediata del grup municipal 
com de la militància al PSC i tramitar 
davant la JSC (Joventuts Socialistes de 
Catalunya) la seva expulsió immediata. 
També sol·licitem públicament que re-
torni la credencial de regidora munici-
pal”.
El PSC dóna per tancada tota polèmica 
al voltant d’aquest cas i manifesta la 
seva voluntat “de no fer cap altra decla-
ració”.

port a la regidora Jessica Arroyo que en de-
senvolupament de la seva tasca a l’ajunta-
ment ha mostrat una capacitat de diàleg i 
d’intent de cercar l’acord molt explícit i real 
més enllà del que ens té acostumat l’equip 
de govern.
Ens preocupa què pot significar aquesta 
crisi en l’equip de Govern i de les conse-
qüències negatives que pot tenir en la ges-
tió de l’ajuntament de Montbui. Preocupa-
ció també pel funcionament del principal 
grup municipal i de les conseqüències que 
a nivell intern pugui tenir i la repercussió 
política de tot plegat.
Malgrat que les explicacions donades per 
l’Alcalde van ser de pèrdua de confiança 
vers la seva regidora, en el transcurs del Ple 
Municipal la Jessica Arroyo va expressar 
l’existència d’altres problemes que podrien 
comportar accions legals contra membres 
de l’equip de govern municipal. Creiem que 
és urgent una explicació clara i acurada de 
les causes que han comportat aquesta 
pèrdua de confiança en la regidora Jessica 
Arroyo”. 
El tema, de no aclarir-se satisfactoria-
ment, podria complicar-se si com es diu, 
ultrapassa l’àmbit estricte de l’ajunta-
ment de Montbui.

Els periodistes i els polítics davant les obres de fonamentació del segon bloc de pisos amb serveis
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S’ha d’enviar la butlleta a La Veu., al carrer del Retir, 40 - 08700 Igualada

Nom:...............................................................................
Adreça:............................................................................
Localitat:.................................Tel...................................

SORTEIG D’UNA BICICLETA

L’ajuntament presenta una Festa Major 
d’Igualada de molta contenció en la despesa
J.S.S. / LA VEU 

Tot i que encara falten dies, l’ajuntament 
ja ha presentat el programa de la Festa 
Major d’Igualadda que, en paraules de la 
regidora de Cultura Maria Enrich, “aquest 
és un any difícil però vàrem fer les contra-
ctacions principals fa temps i ara podem 
aprofitar per oferir bones actuacions a un 
preu més moderat”.
Entre les novetats Maria Enrich va desta-
car la Missa en Honor a Sant Bartomeu 
que es farà el dimarts 24 d’agost -diada 
del Sant- però ja fora del calendari festiu. 
Es tracta d’una missa cantada on s’estre-
narà la música escrita per Jordi Marcé 
Nogué.
El pregoner serà l’Antic Gremi de Tragi-
ners i el pregó el pronunciarà la Pubilla 
Ester Olivan. El periodista igualadí Rafel 
Jorba farà la conferència institucional i 
entre els espectacles destacats hi ha l’or-
questra Montgrins, l’obra de teatre la Co-
mica Vida amb la igualadina Noel Olivé, 

el concert de la Jove Orquestra Simfònica 
d’Igualada, dirigida per David Riba, la re-
presentació de “Er camino de Santiago” un 
monòleg de Jordi LP... entre altres coses.
L’estampa del Sant és aquest any obra 
d’Arian Morera amb la col·laboració foto-
grafica de Marc Vila i també s’inaugurarà 

el pendó d’Igualada al Santuari de Sant 
Magí de la Brufaganya, restaurat pels 
Amics dels Cavalls de l’Anoia.

Maria Enrich presentant la Festa Major



Els ajuts atorgats per-
meten consolidar gaire-
bé 1.500 llocs de treball 
i crear-ne 51 de nous 
entre les 15 empreses 
beneficiàries del PIDC a 
l’Anoia

La Generalitat atorga més de dos milions en 
ajuts a 15 empreses de l’Anoia
Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal • En els tres anys d'aplicació del pla s'han atorgat 6 milions d'euros a l'Anoia

JAUME SINGLA / LA VEU
Dilluns la Generalitat va convocar una 
roda de premsa a l’empresa TRIRE, SL. 
d’Òdena, dedicada al muntatge de ro-
des de cotxe. El motiu, segons explicava 
en Jordi Fàbrega, delegat del govern a 
la Catalunya Central “és perquè s’han 
primat els ajuts a les empreses privades, 
ens ha semblat més just fer la presenta-
ció dels resultats de la campanya en una 
empresa privada i no pas en un organis-
me públic”.

Millora de la qualitat
Trire ha estat l’empresa més ben valo-
rada de les 26 empreses que han optat 
a ajuts de la Generalitat dins del Pla de 
Dinamització i el seu gerent, Eduardo 
Morales, destacava que “el nostre pro-
jecte va començar el 1995 i des d’ales-
hores treballem per a Renault i Nissan. 
Ara acabem d’obtenir un  contracte per 
muntar les rodes de l’Audi Q7 que ens 
permetrà doblar la nostra producció fins 
a les quatre mil rodes diàries”.
Els ajuts obtinguts per Trire li permeten 
millorar la qualitat de la seva producció 
“i per tant ens ha permès obtenir el con-
tracte d’Audi i optem a muntar les rodes 
del Seat Exeo” Aquesta inversió permet a 
Trire la contractació de 14 nous treballa-
dors “i establir un segon torn de treball”.
Francisco Guisado, alcalde d’Òdena, po-
blació on està radicada Trire, es mostrava 
satisfet de la col·laboració institucional 
que s’ha donat en aquest cas. “Els ajun-
taments no tenim fons ni competències 
per  subvencionar empreses, però po-
dem estar al seu costat per contribuir a 
les gestions que els permetin l’accés a 
ajuts públics”.
Òdena és la seu de les dues empreses 
que han quedat en primer i segon lloc 
en la valoració de les propostes d’accés 
a les subvencions i línies de crèdit sub-
vencionat. La primera ha estat Trire i la 
segona Funosa, que ampliarà en dos 
nous llocs de treball la seva plantilla que 
a més es consolidarà com una de les 
més nombroses de la comarca.
Per a l’alcalde d’Òdena “les empreses 

Eduardo Morales, Jordi Fàbrega, Francisco Guisado i Francina Gabarró, a les instal·lacions de Trire on es va fer la roda de premsa del PIDC

petites i mitjanes com Trire, obrint les 
portes cada dia, fan funcionar aquest 
país. Per això sempre ens tindran al seu 
costat”.

Baixa l’atur a l’Anoia
Jordi Fàbrega va destacar la importàn-
cia del Pla d’Iniciatives de Dinamització 
Comarcal en un moment de forta crisi 
“que han permès invertir, en tres anys, 
sis milions d’euros a l’Anoia en ajuts, 
subvencions i crèdits subvencionats. 
Això representa ajudar i consolidar cin-
quanta empreses amb un total de cinc 
mil treballadors” al llarg dels tres anys de 
convocatòria del PIDC.
“Aquest any -segons Jordi Fàbrega- ens 
permet consolidar gairebé 1.500 llocs 
de treball i crear-ne cinquanta-un de 
nous. Quinze d’aquests es crearan aquí 
mateix a Trire. L’Anoia fa tres mesos que 
redueix els seus índex d’atur però segui-
rem apostant pels ajuts de dinamització 
ja que és la comarca més poblada de 
les que estan amb els índex d’atur dis-
parats” explicava Jordi Fàbrega en pre-
sència d’Eduardo Morales, de Trire i de 

Francisco Guisado, alcalde d’Òdena.
A més de les 15 empreses subvenciona-
des, també tres projectes públics han 
estat atesos pel PIDC.
A preguntes de la premsa, Eduardo Mo-
rales va voler agrair públicament als seus 
treballadors “que amb la qualitat del seu 
treball fan possible que puguem créixer 
i optar a nous reptes.”

Més inversions a l’Anoia
Seguint amb el seu balanç de les in-
versions del govern de la Generalitat a 
l’Anoia, Jordi Fàbrega va destacar tres 
projectes.
“Potenciem el Parc Tecnològic entre 

Jorba i Igualada per la importància de 
futur que ha de tenir. També recolzem 
el Centre de Cooperació Internacional 
que es vol ubicar a Santa Margarida de 
Montbui. I el tercer gran projecte de de-
senvolupament de l’Anoia, és el de Calaf 
com a capçalera de la Segarra, en un 
punt d’importància creixent, sobretot 
en el sector de la logística”. 
A banda, també es posa l’accent en la 
formació professional: “estem fent un 
projecte de Casa dels Oficis, a través de 
la qual, es pugui oferir als joves cursos 
de capacitació professional en diverses 
feines de quines en cada població tenen 
més demanda. Es tracta de fer un pro-
grama educatiu de tres o quatre oficis i 
per a deu alumnes cadascun que d’algu-
na manera recuperin l’antic sistema dels 
aprenents”.
Entre els oficis que tenen més demanda 
hi ha els relacionats amb els serveis, les 
tecnologies, l’hostaleria i la geriatria “per 
això animem als joves i als aturats que 
facin cursets de formació professional 
en alguna d’aquestes especialitats pro-
fessionals” . 

Economia  
WWW.VEUANOIA.CAT

Anoia
Endesa invertirà 30.000 euros 
per controlar una subestació

Igualada
El Gremi de Blanquers ha recuperat 
el nivell de producció del 2008

Igualada
UBIC ha convocat la Botiga 
al carrer pel 3 de setembre 
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Quinze empreses de 
tots els rams productius

IGUALADA / JSS

Les 15 empreses que han entrat en 
aquest tercer Pla d’Iniciatives de Dina-
mització Comarcal inclouen tots els rams 
productius de l’Anoia i són empreses de 
totes les grandàries.
Trire SL. Dedicada al muntatge de rodes. 
Crearà 14 llocs de treball a més de conso-
lidar els existents.
Funosa: ampliarà i millorarà la seva àrea 
productiva. Crearà 2 nous llocs de treball
Rivisa: modernitzarà les seves instal-
lacions. Té 150 llocs de treball i en crearà 
7 de nous.
Gustauria: Instal·larà un sistema de con-
servació i pasteurització de menjar pre-
parats.
Taller Auria: ampliació d’instal·lacions 
productives. Té actualment 319 treballa-
dors i crearà 4 nous llocs de treball.
Biomost Liquid, empresa dedicada al 
tractament de la biomassa forestal. Té 15 
llocs de treball i en crearà 13 més.
Curtits Badia: millorarà instal·lacions i 
consolidarà els seus 48 llocs de treball
Laboratori Tècnic Ceràmic, dedicat a la 
comercialització de maquinària ceràmica
Telas i Fabricados no tejidos, empresa 
dedicada als recobriments per a càterings 
i cuines. Consolida 67 llocs de treball i en 
crea 2 de nous.
MB Papeles Especiales, filtres absor-
bents per a càtering. Té 93 treballadors
Ceràmica Pierola,  dedicada a la cerà-
mica de qualitat. Consolida 31 llocs de 
treball.
Industrias Valls, millora les seves instal-
lacions productives
Safamel, consolida els seus 26 llocs de 
treball i en crearà un de nou.
Codorniu, arts gràfiques, ampliarà la seva 
plantilla en un lloc de treball més.
ABC Lister, amplia la seva capacitat pro-
ductiva consolidant els 11 llocs de treball 
i creant-ne un de nou.
Es tracta de subvencions i crèdits -ava-
lats- per a millores empresarials.

Bany
Bebè

Peces de punt
Mitjons

Promocions tèxtils · Vàries marques
Pijames
Roba interior

C. de Sant Carles, 80 - Igualada - Tel. 93 804 30 14   Horari: de dilluns a dissabte, de 10:00 a 13:30 h. i de 16:30 a 20 h.

 NO 
TANQUEM

X VACANCES
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Bona Festa Major!
Quan arriba aquest número de l’Anco-
sa a les vostres mans ja tenim al carrer 
l’agradable ambient de Festa Major  
amb el bon temps que l’acompanya, 
després d’una primavera que ha sigut 
plujosa i freda, i que ha comportat que 
poguem contemplar ara un esclat de ve-
getació que fa goig de veure.  La collita 
de cereal ha sigut bona,  bona en ordi 
i extraordinària en blat. La de la vinya 
es presenta de moment amb bones ex-
pectatives de quantitat i qualitat, si no 
hi ha a última hora alguna pedregada o 
malura que ho espatlli, tot esperant que 
el preu que se’n pugui obtenir pel raïm 
no sigui decebedor i frustrant tal com ha 
passat aquest darrers anys.  
Tal com solem fer en aquesta pàgina 
farem  ara un breu repàs d’alguns punts 
de la nostra vida municipal.  
Creiem que és just deixar constància  que 
últimament s’està donant una empenta 
al poble com potser mai s’havia vist.  
Malgrat la situació de forta crisis global 
que estem patint, complau constatar 
el munt d’obres de bastant envergadu-
ra que ja s’han fet o que encara s’estan 
duent a terme, com són, entre d’altres, 
l’urbanització del pla i camí del castell, el 
carrer de Montserrat Torrents, la baixada 
de l’antic escorxador i safareigs, l’ampli-
ació del pont de davant del bombers, la 
pavimentació de la plaça del Formico, 
així com el local d’entitats que era una 
aspiració llargament desitjada per les 
nombroses entitats del nostre poble i 
que ja s’està apunt d’inaugurar.
Una cosa que no s’entén, però, és que, 
ja sigui perquè es tracta de diferents 
polígons o tal vegada poca sensibilitat 

envers el poble dels propietaris afec-
tats, s’hagin deixat per urbanitzar uns 
30 m del pla del castell fins arribar a la 
carretera, així com el tros de carrer que 
hi ha entre les escoles i el carrer Cuito-
ra, ja que tot plegat fa una sensació de 
descurança i d’obra inacabada.  No hi ha 
manera de posar-hi remei ?
Unes de les obres pendents, però que 
suposem que està prevista per executar 
a curt termini, perquè segons informa 
l’Ajuntament la subvenció ja està apro-
vada,  és la instal·lació d’un equip de 
nanofiltració que esperem que resoldrà 
en gran manera el greu problema que 
tenim en la calç de l’aigua que obstrueix 
les canonades tant de la xarxa municipal 
com de les particulars i danya també els 
electrodomèstics.
Hem sentit comentaris, que ja hem reco-
llit altres vegades, que hi ha gent que es 

queixa que no s’informa amb suficient 
antelació la celebració dels Plens muni-
cipals i això priva a les persones interes-
sades d’assistir-hi i poder assabentar-se 
de la política municipal i més quan en 
els Plens ordinaris es permet de fer pre-
guntes al públic assistent.
Se’ns ha comentat també la descuran-
ça d’alguns propietaris de gossos que 
no són sensibles a la necessitat cívica 
de mantenir el poble net en benefici 
de tots.  És quelcom que ja hem recollit 
també altres vegades en aquesta pàgina 
i creiem que ja seria hora que s’hauria de 
prendre una ferma decisió i portar-la a 
la pràctica.
Desitgem a tothom que gaudeixi ple-
nament de la nostra Festa Major i de 
tots els actes que s’hauran preparat , en 
companyia dels familiars i amics que ens 
visitaran.  Bona Festa Major !!

Programa d’actes
Divendres 30 de juliol
- a 2/4 de 12 de la nit, a la plaça Major
Inici dels actes de la festa Major amb “La Des-
virga”. A continuació, correfoc amb el Ball de 
diables, la Mulassa i el Drac de la Llacuna.
- a la 1 de la matinada, a la carpa de les esco-
les, actuació de Terratombats. 
- a continuació, ball amb el grup The Flachs 
Lights i discoteca mòbil amb el Dj Crauch.

Dissabte 31 de juliol
- a les 12 del migdia, a la carretera de Tor-
rebusqueta (antic escorxador), inauguració 
del local social.
- a les 6 de la tarda, pels carrers dels poble, 
amb inici des del parc de bombers, gran 
cercavila.
- a les 6 de la tarda, al camp de futbol  La 
Cuitora, partit de futbol de veterans. CF La 
Llacuna – UE Martinenc.
- en acabar la cercavila, a la plaça Major, pre-
gó de Festa Major a càrrec de la Banda i les 
Majorets de la Llacuna.
- al voltant de 2/4 de 9 del vespre, inaugura-
ció del concurs fotogràfic del CELL.
- a les 12 de la nit, a la carpa de les escoles, 
ball amb l’Orquestra mediterrània. A con-
tinuació, actuació del grup de música The 
Smoking Dogs i música amb el Dj Crauch.

Diumenge 1 d’agost
- a les 12 del migdia a l’església parroquial, 
Santa Missa amb l’acompanyament del Cor 
Parroquial.
- a partir de ¾ d’1 del migdia, a la plaça Ma-
jor, representació del Ball Parlat a càrrec del 
ball de Diables.
- a 2/4 de 2 del migdia, a la mateixa plaça, 
sardanes amb l’actuació de la Cobla Blanes.
- a les 7 de la tarda, al camp de futbol, partit 

entre CF La Llacuna – Carme.
- a partir de les 8 del vespre, a la plaça Major, 
concert amb l’Orquestra Blanes.
- a 2/4 de 12 de la nit, a l’església parroqui-
al, tradicional concert a càrrec de la Coral la 
Cuitora.
- a la 1 de la matinada, a la carpa de les esco-
les, ball de gala amb l’Orquestra Blanes.

Dilluns 2 d’agost
A les 10 del matí, a la plaça de les Oliveres, 
jocs, cucanyes i contes infantils.
- a les 12 del migdia, a l’església parroquial, 
missa de difunts
- a la 1 del migdia a la plaça Major, tradicional 
vermut amb l’actuació del duet Joan&Toni.
- a partir de 2/4 de 6 de la tarda a la plaça 
Major, berenar, espectacle i contes per a la 
mainada amb el grup Yakumba.
- a les 7 de la tarda, al camp de futbol, partit 
entre el CF La Llacuna – CF Mediona.
-  a les 11 de la nit, a la plaça Major, havane-
res amb el grup l’Espingari.
- a les 12 de la nit a l a mateixa plaça, gran 
concurs de play-back.
- a continuació, a la carpa de les escoles, ball 
per al jovent amb el conjunt Ego i música 
amb el Dj Crauch.

Dimarts 3 d’agost
- a partir de les 10 del matí, al Club Tennis la 
Llacuna, gran final del campionat d’Estiu.
- a la 1 del migdia, a la plaça Major, bingo 
solidari a càrrec del grup benèfic La Llacuna 
Solidària.
- a  les 5 de la tarda, a la font Cuitora, berenar 
popular amb l’actuació d’en Josep M. Surià
- a les 11 de la nit, a la plaça Major, nit d’hu-
mor amb el duet còmic Ramon i Maite Car-
reras i el ventríloc i mag Selvin.

L’AJUNTAMENT DE LA LLACUNA  US DESITJA, UNA MOLT BONA. FESTA MAJOR!



JULIOL/AGOST 201022 ANCOSA  

· Oficines Ajuntament
De dilluns a divendres de 10 del matí 
a 2 del migdia

· Atenció al públic de l’Alcaldia
Dilluns de 5 a 8 de la tarda
 
· Atenció al públic de la secretària
Dilluns i dijous de 5 a 8 de la tarda

· Atenció al públic de l’assistent 
social
Dimarts de 10 a 2 del migdia

· Serveis tècnics (arquitecte)
Dilluns de 5 a 8 de la tarda

· Oficina municipal d’informació

Hivern:
Divendres de 5 a 7 de la tarda. Dis-
sabte de 10 a 1 del migdia i de 5 a 7 
de la tarda. Diumenge de 10 a 1.
Estiu:
Juliol, agost, setembre (fins l’11), de 
dimarts a diumenge de 10 a 1 del 
migdia i de dimarts a dissabte, de 5 
a 7 de la tarda.

· Metge
Dilluns: 
- de 4 a 6 de la tarda, visita espon-
tània
- de 6 a 7 de la tarda, visita concer-
tada
De dimarts a divendres:
- de 10 del matí a 12 del migdia, 
visita espontània

- de 12 a 1 del migdia, visita concer-
tada

· Infermeria
Dilluns: de 4 a 7 de la tarda
De dimarts a divendres: de 10       del 
matí a 1 del migdia

· Control de glucèmia
Dimarts de 9 a 2/4 de 10 del           
matí

· Electrocardiogrames
Dimecres

· Anàlisis de sang
Dijous de 2/4 de 8 a 8 del matí

        DADES D’INTERÈS LOCAL
Matrimonis
Ramon Coma Mellado
Anna Montolio Sucarrats      21 de maig de 2010

Alvaro Caballero López
Julia Esther Padula Suarez      22 de maig de 2010

Defuncions
Francisca Estrada Porta       20 de maig de 2010
Simion Heghies         14 de juny de 2010
Maria Concepció Torrens Palau       14 de maig de 2010

                 DEMOGRAFIA

TELÈFONS D’INTERÈS LOCAL
Oficines Ajuntament de la Llacuna 938976063
Parròquia    938976126
Parc de Bomber   938977099
Jutjat de Pau   938976323
Correus    938976029
Casal de la Gent Gran  938976325
CEIP Vilademàger   938977050
Llar d’Infants   938977118
Consultori Mèdic   938056104
Farmàcia    938976154

Comissió encarregada de dur a terme Ancosa 

L’ANCOSA ha estat elaborat per una comissió del Centre d’Estudis Llacu-
nencs (CELL).
És oberta a l’aportació de treballs per a properes revistes així com també a 
la col·laboració de persones que vulguin incorporar idees noves.
Raó:  CELL – carrer Major, s/n – 08779 La Llacuna

Autobús Hispano Llacunense  938912561
Autobusos Masats   938031084
Mossos d’Esquadra   088
Urgències Mèdiques  938053818
Urgències Ambulància  061
Hospital d’Igualada   938058000
Punt FECSA               938976069
Piscina Municipal                              938977041
CELL                  938976072

PUNTAIRES DE LA LLACUNA
El diumenge 4 de juliol  a la plaça Ma-
jor, va tenir lloc la vuitena trobada de 
puntaires, van venir de 26 pobles de 
diferents comarques hi van assistir unes 
200 puntaires, va ser un matí dedicat es-
pecial a elles, les puntaires. 
En el marc encantador de la nostra pla-
ça,  sota els arcs, a recer de la calor d’un 
dia de juliol, amb unes taules molt ben 
guarnides, on totes van trobar el nom 
del seus respectius pobles. Van passar 
una bona estona retrobant-se amb com-
panyes,  comentant i ensenyant les seves 
filigranes i treballs de puntes de coixí 
El grup de puntaires de la Llacuna orga-
nitza un programa d’actes molt acurat 
per oferir-los una bona festa: per comen-
çar un bon esmorzar de benvinguda, se-
guit de sortejos, regals, i parlaments. 
Les puntaires de la Llacuna també van 
fer una molt acurada exposició del seus 
treballs, a l’entrada de L’Ajuntament, que 
va ser molt visitada i felicitades  les noies 
per el seu treball de filigrana i paciència.
Més tard, i com a participació especial, 
el grup de caramelles: BEN ENDINS COM 
QUI ENSORRA L’ÀPIT, vestits d’hereus ca-

talans els van oferir un repertori de can-
çons dedicats a les puntaires, que van 
agrair molt amb llargs aplaudiments, 
Gràcies a ells també per la seva col-
laboració, així com també a tots els es-
tabliments, participants, ,entre tots la 
festa va ser lluïda. I com mana la tradició 
sempre se les obsequia amb un record 
del dia, enguany molt original, un barret 
de palla , però amb la particularitat que 
és plegable, per totes elles molt útil  per 
no tenir insolacions.
Van marxar molt contentes i agraïdes 
per totes les mostres de simpatia que 
van rebre, van felicitar per el bon rotllo 
i la bona organització, esperant poder 
tornar l’any vinent.
Agraïm a tothom la bona disposició 
envers la trobada i esperem poder cele-
brar-la  per molts anys,    

VIII trobada de puntaires

JOSEP GOL/CARLES TORELLÓ
Ja tenim aquí la Festa Major del nostre 
poble, i això significa que el C.F. La Lla-
cuna es presentarà davant l’afició en els 
partits del diumenge contra el C.E. Car-
me i dilluns enfront el Mediona F.C.
Després d’una temporada 2009-2010 
molt irregular i en què l’equip va que-
dar situat a la zona mitja de la taula 
classificatòria, la temporada 2010-2011 
es presenta amb novetats, tant a la di-
rectiva del club, com a la banqueta i al 
camp amb la incorporació de nous joves 
jugadors.
A la darrera edició de l’Ancosa ja desta-

càvem que s’havia convocat una junta 
de socis arran de la mort de Pere Domè-
nech (president de l’entitat des de feia 
més de 40 anys) per convocar eleccions 
i escollir el nou president del club. Com 
que la candidatura de Ramon Víctor, fins 
aleshores entrenador de l’equip, va ser 
l’única que es va presentar, aquest va ser 
proclamat nou president de l’entitat a 
finals del mes d’abril. Cal remarcar el fet 
que el Ramon Víctor (conegut com Char-
ly) ha estat 23 anys consecutius entre-
nant el C.F.La Llacuna, i ara afronta molt 
il·lusionat la presidència del mateix.
També cal dir que els nous entrenadors 

de l’equip (Josep Beumala i Jaume Gol) 
ja estan treballant amb la plantilla per 
poder configurar un equip que pugui 
afrontar la nova temporada amb ga-
ranties, però sobretot amb molt bon 
ambient i disfrutant del futbol. És també 
remarcable que la plantilla compta amb 
força cares noves de gent jove del poble, 
que pugen amb moltes ganes, i que jun-
tament amb els jugadors més veterans 
de l’equip intentaran consolidar un bon 
equip que faci que els socis puguin dis-
frutar de bons partits de futbol.
Molt bona festa major a tothom!!!

Notícies del CF La Llacuna

C. Camí del Castell, s/n - 08779 La Llacuna (Barcelona)
Tel. 93 897 70 51 • 649 91 15 34
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VIII trobada de puntaires

18 març 2010.- Benedicció de palmes i 
llorers a la plaça del Formico,  que acos-
tuma a ser l’acte més concorregut de la 
Setmana Santa.  Aquest cap de setmana 
dóna el tret de començament de vacan-
ces que omple el poble de familiars i 
visitants.

1 i 2 abril 2010.- Dijous i Divendres 
Sant.  Es van fer els actes acostumats i 
remarquem que el via crucis del diven-
dres a la nit es va fer pels carrers del po-
ble evitant així el recorregut que es solia 
fer per la carretera.

1 maig 2010.- Es va inaugurar l’Espai Lú-
dic i de Salut per a la Gent Gran a la plaça 
de les Oliveres.  En acabar l’acte, després 
dels discursos de rigor, es va servir un 
refrigeri.

2 maig 2010.- En sortir de missa de 12 
va tenir lloc la ja tradicional benedicció 
de la Creu del carrer de la Creu, on s’hi 
aplegaren veïns del carrer i del poble, 
acabant l’acte amb un petit refrigeri a 
base de coca i moscatell.
Hi va haver també rodatge a la Llacuna 
de dos curtmetratges a càrrec d’Albert 
Camps Palau i Carles Cambres, alumnes 
de l’Escola Superior de Cinema Audiovi-
sual de Catalunya (ESCAC) amb la parti-
cipació de 30 a 40 persones del poble.

3 maig 2010.- A la matinada ens vam 
despertar amb el Castellà tot blanc de 
neu.

9 maig 2010.- Hi va haver un concert 
de primavera a l’església, en finalitzar la 
missa, a càrrec de la Coral Flor del Boix, 
de Castellfollit del Boix, i la Coral La Cui-
tora, de la Llacuna.
Va coincidir l’acte amb la festa de la fa-
mília Parera, de cal Ton d’Ancosa, que 
van reunir un nombrós grup de familiars 
descendents d’aquesta casa, que van as-
sistir a una missa en memòria dels seus 
difunts, van assistir al concert, finalitzant 
en un àpat de germanor.

16 maig 2010.- Dins del cicle de con-
certs a Esglésies i Castells va tenir lloc 
al migdia a l’ermita de Sant Antoni un 
concert d’orquestres de guitarra a càrrec 
dels grups Orff i Quartet de Corda.  Es va 
omplir la capella i en sortir es va oferir 
un refrigeri.

20 maig 2010.- Es va fer la presentació 
als baixos de l’antic Ajuntament de la 
Pl. de les Eres de la Llacuna de l’Associ-
ació Reagrupament, a càrrec de Sandra 
Lomas i Jaume Fernàndez (Alcalde del 
Rosselló).

22 maig 2010.- Va tenir lloc la inaugu-
ració d’un nou restaurant, “Ca la Maria”, 
als baixos de l’antiga fàbrica de cal Sa-
grera, que per cert ja havia sigut un cafè 
i restaurant.  La inauguració va ser molt 
concorreguda i presidida pel Sr. Alcalde.  
El local s’ha restaurat molt bé i ha revi-
talitzat la zona.  Desitgem al Jordi i a la 
Cristina molt d’èxit.

30 maig 2010.- Aplec del castell de Vi-
lademàger amb Santa Missa i cantada 
dels goigs del Sant Crist de Vilademàger 
i a continuació ballada de sardanes a 
l’esplanada de davant l’església i vermut 
amb pica-pica obsequi de l’Ajuntament.  
Es van vendre els tradicionals tortells.  A 
continuació paella d’arròs que van de-
gustar unes 400 persones.

la presentació oficial d’un gegantó de 
Costa Rica.

a un problema amb el subministrament 
elèctric. 

17 juliol 2010.- A la tarda hi va haver 
a la plaça Major d’una nova edició de 
Danses del Món i per la nit un concert 
d’estiu a base de jazz a càrrec d’Oriol Cot 
Quartet, que va permetre als llacunencs 
i estiuejants poder gaudir d’aquests ac-
tes de l’estiu cultural.

18 juliol 2010.- Va tenir lloc el ja tradi-
cional concurs de pintura ràpida que va 
omplir el nostre poble i diferents racons 
de l’entorn de pintors d’una notable 
qualitat artística.  A la tarda es va fer l’ex-
posició i els patrocinadors van escollir 
les obres preferides.

23 juliol 2010 .- VIII Festa de la plaça 
del Formico.  Sopar de germanor amb 
un nombrós grup de veïns que van po-
der tastar  un menú molt ben elaborat 
com cada any.  Va complementar l’acte 
l’actuació del còmic Vilardebó amb un 
llarg monòleg i ball popular a càrrec del 
conjunt local Dia i Nit.   Es va repartir als 
comensals la publicació anual de La Veu 
del Formico,  i el Premi Plaça del Formico 
enguany va recaure al CELL que va ser 
recollit pel seu president entregat pel Sr. 
Alcalde.

24 juliol 2010.- El Grup de Teatre de 
la Llacuna ens va obsequiar amb una 
divertida obra a la Plaça Major titulada 
“Catalans a la Romana”.  Èxit total, tant 
de públic com d’actors.
  

  

  

Crònica local

3 i 4 abril 2010.- Dissabte a la tarda  i 
diumenge al matí van sortir les dues 
agrupacions corals de la Llacuna fent el 
recorregut pels barris i carrers, i sortint 
de Missa Major el dia de Pasqua van fer 
una cantada conjunta a la Plaça.
En aquest mateix diumenge es va fer 
una capta de sang en motiu del dia 
mundial del donant de sang.

24 abril 2010.-  Organitzat per la regi-
doria de Cultura hi va haver a l’Ajunta-
ment de la Llacuna la presentació del 
llibre Héroe en la Casa de los Vientos de 
l’escriptor Francesc Rovira i Llacuna.
A Rofes es va inaugurar una Exposició de 
dibuixos de Sant Jordi dels nens i nenes 
de la Llacuna, amb jocs tradicionals i xo-
colatada, en motiu de la diada de Sant 
Jordi.

25 abril 2010.- Va tenir lloc la tradicio-
nal Potada, que enguany era la número 
XVIII.  Es va omplir la Plaça de comensals 
que degustaren els deliciosos peus de 
porc cuinats a la mateixa Plaça.

7 al 13 juny 2010.- Setmana de la Gent 
Gran.  Es va inaugurar per les autoritats 
locals i amb la participació com a invita-
da d’honor la Sra. Marta Ferrussola que 
va fer una conferència junt amb el Sr. 
Enric Senserrich.  Tota la setmana va ser 
plena d’activitats, conferències, dinars, 
balls, pica-pica....

13 juny 2010.- XV Trobada Gegantera 
que es va fer coincidir amb el final de 
la Setmana de la Gent Gran, la qual va 
omplir el dematí amb moltes activitats, 
missa cantada pel cor parroquial, i en 
acabar la missa diversos parlaments en 
homenatge als avis més grans del poble.  
Es van cloure els actes amb l’entrada 
dels gegants a la plaça Major, després 
de la cercavila.  Hi varen participar una 
vintena de colles geganteres d’arreu 
(Alcoi, Fraga, Leganés i Les Angles de 
Catalunya Nord).  Es va aprofitar per fer 

23 juny 2010.- Revetlla de Sant Joan a 
la plaça Major amb la clàssica foguera, 
sopar popular i música i ballaruca fins 
la matinada.  I petards a dojo per tot el 
poble.

27 juny 2010.- Commemoració dels cin-
quanta anys ininterromputs de la Caval-
cada dels Reis amb una missa dedicada 
al final de la qual hi van haver diversos 
parlaments i homenatges. Al sortir de 
missa es va inaugurar una gran exposi-
ció de fotografies de tots aquest anys de 
cavalcades.  En acabar la festa es va fer 
un generós pica-pica a la Plaça Major.

3 juliol 2010.- Hi va haver un sopar de 
germanor en motiu del quaranta anys 
de majorettes i banda en el qual hi van 
assistir els actuals components i  antics 
membres d’aquestes associacions.  Va 
acabar la vetllada amb música de Pere 
Heavy.

4 juliol 2010.- VIII Trobada de Puntai-
res que desplegaren les seves arts om-
plint totes les voltes de la plaça Major,  
les quals varen ser obsequiades amb 
les cantades de la coral Ben Endins.  A 
l’acabar hi va haver un repartiment de 
records i sorteig de regals.

9 juliol 2010.- Sopar de germanor dels 
veïns del barri de la carretera de Vila-
franca i del Pujol, que van poder gaudir 
d’una agradable vetllada.  Tot i així es 
va haver d’acabar abans d’hora degut 
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JOAN GOL/JOSEP TORELLÓ
El Joan és un home de 79 anys, nascut a 
la Llacuna, on era i és casa seva: ca l’Ame-
ricano, al cap del carrer de la Pedregosa, 
restaurant i casa rural  en l’actualitat, i 
fonda, cafè i sala de ball quan ell  hi va 
néixer, el 9 de gener de 1931.

Des del teu naixement sempre has es-
tat en el món de l’hostaleria?
Jo sí, però els meus pares havien fet 
altres feines. El pare, Josep Gomà Casa-
nella, feia de pagès. Era fill de cal Pepet 
Farriol, una casa  a la cantonada entre la 
plaça i el carrer de la Font -l’actual car-
nisseria Cal Cucut-. La meva mare, Mont-
serrat Vilarrubias Pons, era de Montbui,  
una família de set germans, que tenia 
botiga al poble i portava molta activitat. 
Eren  negociants, acostumats a remenar 
diners. Es va casar amb el meu pare l’any 
1929  i va venir a viure aquí, a la Llacu-
na. D’ aquest matrimoni hem nascut jo 
i, quatre anys més tard, el meu germà, 
Ventura.

Ca l’Americano ja existia? 
Sí. Era una fonda amb cafè a la planta 
baixa i cuina i habitacions al primer pis. 
Els amos, Joan Gomà Rigual i la seva 
dona i cosina, Paulina Gomà Muntané, 
eren uns oncles del meu pare. Un matri-
moni sense fills, que tenien  casa seva a 
la plaça Major, on en diem “el Cuartel” . 
Aquesta parella vivia entre la Llacuna i 
el Vendrell on també hi tenien masia. Es 
pot dir que ella va ser  la primera mes-
tressa i cuinera de ca l’Americano.

El nom de la casa, d’on ve?
L’Americano era un parent llunyà del 
pare. Ja a finals del segle XIX tractava 
amb vins i els enviava, en tren, des de 
Vilafranca  al port de Barcelona i cap a 
Cuba. Després es va instaŀlar aquí al po-
ble. Aquesta casa es va fer fa més de 100 
anys i ja, des de la seva construcció, te-
nia aquesta alçada.

Com és que la van fer aquí?
A principi del segle XX es van fer algu-
nes cases, com cal Magí Farriol, i aquesta  
també, pensant que la futura carretera 
de Vilafranca passaria per aquest carrer,  
però, al final, no va ser així i va passar 
més cap al cantó d’El Castellar.

Com va passar la fonda a mans dels 
teus pares?
Una mica per casualitat. El meu pare va 
estar molt malalt. Tenia una hemorragia 
d’estómac i va decidir canviar de feina. 
La tia Paulina li va proposar  continuar 
amb la fonda i ell i la mare s’hi van posar. 
La mare va començar a treballar de cui-
nera i el pare servia les taules. 
El cafè i la sala de ball els tenia llogats el 
nostre oncle Emili Martí Martí que vivia 
al carrer Major. Era un cunyat de la meva 
àvia Alberta que també vivia amb nosal-
tres. Recordo que per anar a la fonda, al 
primer pis, es passava pel mig del cafè.

Quina clientela tenia la fonda?
Hi havia de tot i ja en temps dels oncles 
venien malalts tísics a curar-se, aprofi-
tant els aires sans del poble. L’Hospital 
de Sant Pau de Barcelona els ho reco-
manava i passaven aquí temporades 
llargues. Era una època de pocs medi-
caments i cars. La tia  Paulina mai no va 
voler convertir la fonda en sanatori. 

I vas començar a anar a l’escola?
Sé que de molt petit vaig anar a ca Las 
Hermanas però els anys 30 i escaig 
aquestes  van marxar i llavors vaig anar 
a les escoles dels grans. Precisament, el 
mestre Sáez s’estava a la fonda de casa. 

A vegades em prenia ell mateix cap a 
col·legi, encara que nevés!  Després ja va 
venir la guerra.

Com ho recorda un nen petit?
Nosaltres la vam viure directament per-
què ca l’Americano va ser convertit en 
servei d’Intendència i Sastreria Militar 
i, cap al final de la guerra, Hospital de 
sang. Les portes de  casa nostra no es 
van tancar mai. La mare, el Ventura i jo 
érem a la primera planta. Els soldats no 
ens van tractar malament. L’alcalde del 
poble, Francesc Just Vivó, conegut com 
el Meta, va conseguir que no cremessin 
l’església, tenint en compte que hi havia 
cases  al costat. S’hauria encés el poble!
El pare sí que va haver d’anar a la guerra. 
El tenien de cuiner d’oficials dels Rojos, a 
prop de  Cabra del Camp. Allà justament 
va coincidir amb el Pepito Solé, de cal 
Mas d’en Gol que era molt amic d’ell. 
Ja cap al final de la guerra, el pare ens 
va demanar amagar-nos a la cova de 
cal Quec, on ja hi havia altres famílies i 
també homes emboscats. Recordo que, 
el 20 de gener del 39, quan van tocar 
les campanes, les vam sentir, des de cal 
Quec i alguna canalla vam baixar cap el 
poble i inclús vam pujar  sobre un tanc 
dels Nacionals . 
   
Ca l’Americano va tornar a obrir.
Primerament el pare va tornar després 
de la retirada cap a França i d’estar en 
el camp de refugiats de Santoña. A poc 
a poc ens vam refer i el més important 
d’aquell temps és que l’any 1943 ell va 
muntar el cine, amb tres socis: Josep 
Just, Joan Martí i Josep Pascual. L’oncle 
Emili ja  havia deixat el cafè i la sala. Vam 
fer obres, posant les habitacions al pri-
mer pis i la cuina,  el restaurant i el cine-
sala de ball, a la planta baixa.

Era, doncs,  una casa amb molta acti-
vitat…
Sí. El cafè obria cada dia de l’any i els diu-
menges hi havia ambient tot el dia. Sor-
tint de missa es feia ball amb gramola i 

cançons de moda –el Juanito Orpinell 
me les aconsellava-. A la tarda, sessió de 
cine i després altra vegada ball…; també 
funcionava cal Sagrera com a cafè i sala 
de ball. El pare i el Josep M.Gomà es van 
posar d’acord per repartir-se actes de les 
festes i no fer-se la competència. 

Com vas viure aquests anys?
Em van enviar a estudiar a Barcelona. 
Resulta que el pare va entrar a l’Ajunta-
ment i donaven una mena de beques 
per fer estudis. Amb 12 anys em vaig 
quedar sol a Barcelona. Estudiava als 
Escolapis de la Ronda de Sant Pau i allà 
vaig coincidir  amb el Domingo Ferrer, 
de cal Mallendric. Vivia amb la iaia An-
tònia i uns tiets, germans de la mare, 
tocant al passeig de Sant Joan. D’aquells 
anys recordo, sobretot, que al costat de 
la casa hi havia el cine Cervantes  i sen-
tia les pel·lícules com si fos a la sala.  Els 
anys següents vaig anar a una acadèmia 
i, al final, intern, de pagament, als Salesi-
ans….i en  tornar al poble, a l’acadèmia 
Cots a Igualada.

I el temps que passàves a la Llacuna?
Aquells anys venia per vacances i de 
distracció i joventut he de dir que no en 
vaig tenir massa. M’agradava molt jugar 
a futbol, però a casa sempre hi havia 
feina, sobretot les festes. El pare em cri-
dava o em venia a  buscar al camp, aquí 
darrere la Pedregosa.

Ja coneixies l’Angeleta Pujó?
No. Ella vivia a la Torrebusqueta amb els 
seus pares, la seva germana gran, l’Enri-
queta i el seu germà, el Pere. Els  pares 
feien de pagès i venien fruita, verdures 
i vi al mercat de Santa Coloma o altres 
mercats. La vaig conèixer quan van obrir 
una petita bodega al costat del “Cuar-
tel”, tocant al carrer Major i ella ajudava 
l’Enriqueta… Ens vam casar l’any 1954. 
Érem força joves i vam anar a viure a la 
casa de la Rovira, al cap del carrer Major 
–ca l’Americano el va portar el Sr. Espar-
dusser durant set mesos-. Després ho 

vam tornar a agafar nosaltres i l’Angele-
ta i jo també ens hi vam posar.

Els anys  50 s’amplia ca l’Americano
Sí. El restaurant se’ns feia petit i en vam 
fer un de nou per a 120 persones. Així 
podíem acollir celebracions i grups 
grans com, per exemple, els Coros d’en 
Clavé que venien cada any a la Llacuna 
per la segona Pasqua. Aquells anys tam-
bé vam fer la pista de ball  per a  l’estiu. 
Durant molts anys els actes de la Festa 
Major es feien a casa nostra,  des del 
cafè-concert al cine,  passant pels balls 
de tarda, de nit.
A part d’aquesta festa, també hi havia 
molt públic per la Fira, quan, després 
del cine, trèiem les butaques mentre els 
músics es preparaven. Les altres festes, 
poca cosa de negoci es feia.

Teníeu la fonda al mateix temps
Els estius acostumàvem a tenir entre 
50 i 60 persones fixes a la fonda. A ve-
gades no teníem prou habitacions i en 
llogàvem a cases particulars per a nous 
clients. Treballàvem molt i donàvem 
vida també a gent del poble com, per 
exemple, les dones dels treballadors de 
les mines de bauxita que venien a fer 
feines. Ah! I a més de tot això, féiem car-
quinyolis, sobretot a l’hivern i, si calia  a 
l’estiu, fins altes hores de la nit.  

L’estil de vacances va anar canviant
Sí i les diversions també. Vam mantenir 
el cine fins l’any 1975 i des de llavors 
hem mantingut el restaurant. L’antiga 
fonda també es va transformar en pisos.

I els fills? 
L’Angeleta i jo vam voler donar estudis 
als nostres dos fills, el Josep i la Montse. 
Primer van anar a Igualada i després la 
Montse va fer magisteri i el Josep estu-
dis a l’Escola d´Hostaleria a Girona, però 
també va  treballar durant deu anys a la 
fàbrica de Sant Joan. Al final, ha estat 
ell i la seva familia qui han continuat ca 
l’Americano. És una satisfacció.

Parlem amb… Joan Gomà Vilarrubias

BONA FESTA MAJOR!
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SANTIAGO SALVADOR GOMÀ
L’any 1947 varen venir per primer cop 
a estiuejar. El matrimoni Manel Vaqué 
Ferrandis  i Maria Boix Garcia amb la 
primera filla Maria. Una amiga de la fa-
mília, vinculada amb els Alegret de cal 
Nin, els ho va suggerir, volien un poble 
sa i tranquil per descansar com els havia 
recomanat un metge al Sr. Manel. A ell 
li va agradar el lloc i era prou a prop de 
Barcelona per anar i venir i així atendre 
els negocis. 
S’instal·laren a la fonda de cal Mateu un 
parell d’anys, com els va agradar el po-
ble llogaren el pis de cal Flix tot just aca-
bada de construir la casa i que encara no 
hi vivien els propietaris i constructors, la 
família de l’Albert Torres.
La família va anar augmentat amb els 
fills Amparo i Nelo, a l’haver-hi espai 
també hi venien els avis, pares de la se-
nyora Maria. Recorden a l’avi Pau, ja deli-
cat,  que hi va morí sobtadament una nit 
d’estiu amb 58 anys.
Anys després també va llogar un pis a 
cal Flix la família Osorio-Boira,  cosins del 
senyor Vaqué, els veien junts a tot arreu 
com unes famílies inseparables. Després 
es  varen construir la seva casa aquí. 
El senyor Manel acostumava a conversar 
i  jugar escacs amb el veí de la torre del 
davant, el Josep Alegret Segura de cal 
Nin.
La filla gran, podem dir de fa anys, la 
llacunenca  Maria, recorda molt aquells 
llargs  estius de tres mesos, el be (xai) 
que els havia comprat l’avi i que el te-
nien en una habitació. L’anar a berenar 
a les fonts amb els vestits ben emmi-
donats, quan anaven a jugar carretera 

amunt, sota un pins o la figuera i preni-
en el be, recorden el company de jocs el 
veí “Salvi” Salvador Alegret de cal Nin. 
Al cap d’uns quinze anys la família va-
ren anar a estiuejar uns anys a Blanes. 
Era quan va néixer la filla petita Eulàlia, 
tot hi així no deixaren el pis i varen anar 
venint,  i és quan la Maria va conèixer el 
Ramón Víctor Muñoz amb qui es casaria. 
Ell era de Montbui, venia a jugar a futbol 
per la Festa Major, després  va fitxar pel 
C.F.  La Llacuna i ja no va deixar més el 
club, després de jugador, va continuar 
com entrenador durant 23 anys i ara és 
president. També hi han jugat els seus 
tres fills Albert, Àlex i Bernat. 
M’explica la Maria que el seu pare, que 
era molt negociant i tenia visió de futur, 
va comprar els terrenys de sobre la Pisci-
na que després  ho va parcel·lar i vendre 
a parceŀles i, en el lloc més alt, es varen 
construir la seva casa, que hi van entrar 
a viure fa trenta tres anys, a punt de néi-
xer el seu quart  fill, el Bernat, que també 
s’ha construït la seva casa en el lloc de la 
Llena i viu i treballa aquí, està casat amb 
l’Anna Ferrer  i té una filla, la Berta.
També m’explica la Maria que la casa 
d’aquí, és la casa pairal de la família, on 
s’hi reuneixen per celebrar-hi les festes 
grans i les celebracions. Dels més assi-
dus és la filla Gemma amb els tres fills.       
La plaça Major sempre li va agradar  a la 
Maria i per això hi ha comprat tres cases 
que gestiona per Turisme Rural, en dues 
d’elles, a ca l’Isaac i cal Pepus,  hi ha di-
versos apartaments i en l’antic celler un 
spa,  el que fa que es noti els caps de 
setmanes el nombre de visitants en el 
nostre poble.  

Estiuejants: Família Vaqué Boix 

FAL·LERA GEGANTERA
Un  vegada més el poble de la Llacuna, 
amb la seva colla gegantera ha deixat 
palesa de la seva bona manera de fer; 
la bona organització i el bon rotllo, per 
portar a terme una gran festa el diumen-
ge  dia 13 de juny 

XV   TROBADA GEGANTERA
Es  van plantar al entorn de la magnífica 
plaça Major, totes les colles geganteres 
16 en total, acompanyades de capgros-
sos i grallers, en total més de quatre- 
centes persones, que van omplir la plaça 
i el poble de música i colors,
L’apoteòsic de la festa va arribar amb el 
bateig i presentació d’un gegantó dia-
ble. Cascades de foc, de fums de colors i 
com una aparició del mateix infern, surt 
el gegantó, amb unes bones banyes re-
cargolades, i els diables li van donar el 
nom: RAMONET! Va ser un bateig molt 
original i molt aplaudit per tots els parti-
cipants i el públic  que omplia la plaça,
Dintre els actes , també es va fer un petit 
homenatge a la gent gran que el mateix 
diumenge celebraven la seva festa, se’ls 
va donar un record de la diada , i fer-los 
participis de la festa, 
Des de aquí volem agrair l’assistència i 
participació de tots i totes, ja que gràcies 
a ells la trobada va ser molt lluïda. Tam-
bé volem agrair, a la Colla de diables,  als 
Arcs Llacuna, a la Piscina de Rofes i a Co-
vides, per la seva coŀlaboració

Colla dels gegants i grallers de la Lla-
cuna a  Brussel·les
Del 30 de juny al 3 de juliol, els gegan-
ters i grallers de la Llacuna van visitar 
Brussel·les per fomentar i donar més di-
mensió de la cultura gegantera catalana 
a Europa.
Dimecres; només arribar al Parlament 
Europeu invitats pel Sr. Raimon Obiols, 
es va  fer una una ballada dels gegants 
a l’interior del Parlament davant d’una 
cinquantena d’Eurodiputats que no es 
van voler perdre l’espectacle. Va ser molt 
important per tota la Colla ser rebuts per 
tantes personalitats 
Dijous es va fer una actuació a la plaça 
de la Moneda de Brussel·les, molt con-

Gran èxit de la Trobada de gegants

correguda per turistes i  belgues que 
van poder gaudir de la cultura gegante-
ra catalana per part dels gegants llacu-
necs que van ser molt aplaudits
Un bon record i bona experiència i molt 
satisfets de saber que portem per tots 
els llocs del món a on anem , el nom de 
Catalunya.
Per tot això hem rebut la felicitació di-
recta del director de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya, i de la secretària de 
la diputada de Cultura de la Diputació 
de Barcelona,
Ens sentim molt contents i ens esperona 
a seguir endavant amb el nostres objec-
tius.

Festa Major de Rofes
Divendres 6 d’agost
- a les 10 del vespre, disco mòbil Don’t 
Stop (entrada gratuïta)

Dissabte 7 d’agost
- a les 11 del matí, balls populars de la 
Llacuna. Cercavila pels carrers de Rofes.
- a les 5 de la tarda, play-back i happe-
ning de ball.
- a les 10 de la nit, sopar de germanor 
(venda de tiquets a la piscina de Rofes. 

Socis, entrada gratuïta).
- a les 12 de la nit, ball (entrada gratu-
ïta).

Diumenge 8 d’agost
- a 2/4 de 12 del matí, taller de plastilina 
i de fang.
- a la 1 del migdia, Santa Missa a l’esglé-
sia de Sant Josep.
- a les 2 del migdia, concurs de crestes 
(apunta’t abans del dia 7 i et regalem la 

massa). Degustació, 1 euro.
- a les 5 de la tarda, berenar infantil i in-
flables (no socis, 1 euros).
- a les 8 del vespre, futbol sala casats vs 
solters, casades vs. solteres i Vilademà-
ger vs. Rofes.
- a les 10 de la nit, botifarrada (venda de 
tiquets fins el dia 6).
* Tots els actes es faran a la Piscina de 
Rofes excepte la missa.

Ctra. d’Igualada, 24
cerealsllorach@hotmail.com

Telèfon 93 897 61 28 - Fax 93 897 61 20
08779 la Llacuna

c. del Raval, 27 • Tel. 93 897 60 01 • LA LLACUNA

Mercat de la carn - Plaça de l’oli,1 • Tel. 93 890 27 22 • Vilafranca del Penedès

mallart@embotitsmallart.com - www.embotitsmallart.com

Merceria i moda
per a tothom

US DESITGEM UNA BONA
FESTA MAJOR

C. Major, 8, baixos

08779 LA LLACUNA Ctra. Igualada 54 • LA LLACUNA • 93 897 68 76

reserves@calamaria-restaurant.com

Ca la Maria
R E S T A U R A N T

Esmorzars, aperitius, dinars,
berenars i sopars en un entorn molt agradable

I una fresca terrassa per degustar bons gelats,
còctels o el que et vingui de gust
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REDACCIÓ
Ens complau informar que l’Àlex Que-
raltó Bartrés, de sobres conegut per tots 
nosaltres, fill del nostre convilatà Camil 
Queraltó Ventura,  és l’autor d’una tra-
ducció del persa al català de 157 quar-
tetes de l’il·lustre poeta persa Omar 
Khayyam (1048-1131),  que a més de ser 
el poeta persa més reconegut era astrò-
nom, matemàtic i físic.
El llibre ha estat editat recentment per 
l’editorial Adesiara, en format bilingüe, 

contenint els poemes originals en llen-
gua persa i la seva corresponent traduc-
ció al català.  
Es tracta de la primera traducció directa 
del persa al català i així mateix constitu-
eix un fet cultural de notable importàn-
cia que mostra per un costat la vitalitat 
de la nostra llengua i per l’altre l’erudició 
arabista de l’Àlex, fets que han ja sigut 
recollits tant per la premsa local com la 
internacional. 

L’enhorabona,  Àlex Queraltó
ESCOLA VILADEMÀGER
El curs 2009-10 ha acabat amb un tri-
mestre ple d’activitats. Els nens i les 
nenes de l’escola Vilademàger han anat 
de colònies. Els alumnes d’Educació In-
fantil han anat a Can Rigol (Begues); els 
de cicle inicial al camp d’aprenentatges 
de Juneda; els de cicle mitjà a la Masia 
Daurada (Salou) i els de cicle superior a 
la Carral (Riner).
També s’ha anat, com en cursos anteri-
ors, a l’Estadi Atlètic d’Igualada a cele-
brar les miniolimpíades de la ZER Serra 
d’Ancosa.
Finalment, el dia 20 de juny, es va cele-
brar la festa de fi de curs i el comiat dels 
alumnes que aquest any acaben la seva 
etapa de Primària.
Ara tothom gaudeix d’unes merescu-
des vacances que serveixen per agafar 
forces per al nou curs que  presentarà 
algunes novetats.
S’avança una setmana l’inici de curs, és 

a dir,  les classes començaran el 7 de 
setembre i se suprimeix el dia festiu del 
7 de gener (tot i que el curs 10-11 serà 
festiu perquè ha estat escollit com a dia 
festiu de lliure disposició del centre).
A meitat del segon trimestre hi haurà 
una setmana de vacances, concreta-
ment la setmana del 27 de febrer al 4 de 
març de 2011.
Una altra novetat prevista per al curs 
2010-11 serà la implantació de la sisena 
hora per a tots els alumnes de Primària. 
L’horari de Primària serà de 9 a 13 hores 
pel matí, i de 15 a 17 h per la tarda. Els 
alumnes de Parvulari continuaran fent el 
mateix horari que fins ara. Els alumnes 
que tinguin germans a Primària podran 
quedar-se a l’escola de 12 a 13 i estaran 
amb una monitora. Aquest servei està 
subvencionat pel departament d’Ense-
nyament a fi de fer coincidir l’hora d’en-
trada i sortida dels germans.

Un altre curs acabat

Excavacions

Carretera de Vilafranca, 2
Tel. 93 897 61 51 - Tel. mòbil 689 51 77 81 08779 LA LLACUNA

Josep Torres

salas@assessoriasalas.es

Plaça de la Font, 19 • Tel. 93 897 67 71 • La Llacuna

SUPERMERCAT

L’SPAR
Us desitgem bona Festa Major

SERVEI A DOMICILI

PRODUCCIÓ PRÒPIA
SEMPRE AL SEU SERVEI

GRANJA  ALBET SL

C. Major, s/n-Rofes
08779 LA LLACUNA

TEL. 93 897 60 97• Fax 93 897 70 92

Font,7
08779 LA LLACUNA

Tel. 93 897 60 76
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ENTESA PER LA LLACUNA
Ha estat una experiència molt enriqui-
dora com a regidors i amb representació 
del poble de La Llacuna acompanyar a la 
colla Gegantera del poble a Brussel·les.
Un cop de retorn a casa voldríem fer pú-
bliques unes consideracions al voltant 
d’aquest viatge. Dir que, des del primer 
moment, ens vàrem sentir un més de la 
colla. Són aquestes experiències en pri-
mera persona que et permeten valorar 
el que tenim, el que som, el gran poten-
cial com ha poble, les persones, les en-
titats, les iniciatives que poden semblar 
agosarades però que amb il·lusió, bon 
rotllo i capacitat d’organització es po-
den fer realitat.
Valorem especialment la feina que por-
ta organitzar un desplaçament d’aquest 
tipus. Ja ho va dir l’eurodiputada Maria 
Badia quan va fer la presentació davant 
els assistents a l’acte al Parlament Euro-
peu: “ M’imagino la feina que deu por-
tar desplaçar tot això aquí a Brussel·les, 
però no us imagineu el que costa que 
tot això pugui entrar aquí”.
Cal dir que tot va estar molt ben organit-
zat i sincronitzat, no és fàcil moure tanta 
gent, i a més uns gegants, dins d’una 
ciutat gran.
La colla i acompanyants, seriosos i res-
pectuosos en els actes protocol·laris, i 

alegres i divertits la resta de temps.
Hem pogut comprovar, i així ho hem de 
dir, que tenim uns molt dignes represen-
tants del nostre municipi en la Colla de 
Gegants i Grallers de la Llacuna.
Per part nostra ens va correspondre lle-
gir uns textos tant al Parlament com a 
l’Ajuntament de Brussel·les (aprofitem 
per agrair a l’Aina, l’Alba i la Marina la 
traducció que en van fer).
En aquests textos nosaltres definíem el 
nostre com un petit poble de 900 habi-
tants situat a l’interior de Catalunya que 
té el seu actiu més important en la seva 
gent i les seves associacions de caràcter 
cultural. 

Associacions que formen un teixit as-
sociatiu d’un gran valor, com ara la Ca-
valcada del Reis de la que fa pocs dies 
vàrem celebrar el seu 50è aniversari; 
també estem celebrant enguany el 30è 
aniversari de la Banda i de les Majorets, i 
totes les altres que fan que el nostre pe-
tit municipi sigui un exemple en aquest 
sentit.
Ajudem-les, recolzem-les en tot el que 
sigui possible, perquè formen una rique-
sa de la que només veurem el valor que 
té si algun dia desapareix i ens falta.
Gràcies a tots els que treballeu desinte-
ressadament perquè tot això sigui pos-
sible.

La Llacuna a Europa

El dia 31 de març de 2010 els avis del Ca-
sal, vàrem sortir a  les vuit del matí amb 
autocar cap a les Cases Noves, Sant Joan 
i Sant Pere de Sacarrera, on vàrem reco-
llir més avis, ens dirigirem  cap a l’auto-
pista en direcció a l’Àrea del Llobregat 
on vam esmorzar una mica. Tot seguit 
reprenguérem viatge cap Barcelona i pel 
litoral direcció Badalona, Mataró, Arenys 
de Munt. Aquí hi vàrem fer varies visi-
tes, el museu, una fàbrica de vidre i un 
Castell molt gran. Acabada la visita ens 
dirigírem al Restaurant Ca la Maria, entre 
Tordera i Blanes, on vàrem degustar un 
excel·lent arròs mar i muntanya. Després 
d’una mica de xerinola, cap a casa falta 
gent. Vàrem arribar sans i estalvis, que és 
el principal.
El dia 21 d’abril, novament emprenem 
viatge, avui el viatge era cap les terres 
del Cinca, o sia que començant per Fra-
ga cap a Mequinensa i fins a Casp, visi-
tant aquest poble amb un guia que ens 
va mostrar els llocs més bonics.  Abans 
de la sortida vàrem tenir un petit ensurt, 
ja que ens faltaven tres companys de 
viatge, una vegada tot el grup recollit, 
vam tornar vers Mequinensa on dinem  
a base d’arròs mar i muntanya,  després 
d’una bona estona de tertúlia, repren-
dre  viatge cap a casa, o sigui “carretera i 
manta” com dèiem abans, vàrem arribar 
molt bé que és el principal.
1 de maig, any rera any arribem al 7é 
aniversari de la inauguració del Casal 
de la Gent Gran, avui per tant celebrem 
tal cosa i ens fa molt feliços, de passada 
la inauguració de l’espai lúdic i de salut 
per a la gent gran situat a la plaça de les 
Oliveres. Després de la benedicció del 

recinte per part de Mn. Joan Mata i les 
paraules de la Sra. Emília Soler, la regi-
dora de Benestar Social Sra. Santas de 
Blas, el President del Consell Comarcal 
de l’Anoia Sr. Marc Castells i del nostre 
alcalde Sr. Josep Parera, va seguir un es-
plèndid pica-pica i a continuació un bon 
dinar pel socis del Casal i autoritats,  que 
va tenir lloc al local de la piscina. Podem 
dir que un any més, la festa ha anat molt 
bé i amb molta harmonia.
18 de maig, novament d’excursió, aques-
ta vegada a Montserrat, vàrem sortir de 
la Llacuna i passant per Cases Noves, 
Mediona i Sant Pere Sacarrera a recollir 
els companys de viatge, passant pel Bruc 
vàrem arribar a l’estació del cremallera 
de Monistrol on esmorzarem una mica, 
tot seguit, pujarem a Montserrat, vam 
assistir a la Missa de les 11 celebrada per 
Mn. Joan pels socis del Casal d’ Avis, du-
rant la celebració vàrem presentar una 
ofrena i una vegada venerada la Santa 
Imatge de la Moraneta, retornarem a 
Monistrol, on ens esperava ja l’autocar 
per portar-nos al Restaurant del Bruc, 
on vàrem degustar una “Fideuà”, des-
près música en viu  i en acabar de retorn 
a casa, final del viatge que ens ha anat 
molt bé, i fins un altre...si Déu vol.
Per altra banda entre els dies 7 i 13 de 
juny va tenir lloc la VII setmana de la 
gent gran amb un programa carregat 
d’actes, entre els quals cal destacar la 
visita de Marta Ferrusola, teatre, sortida 
a Mollerussa a visitar el Museu de vestits 
de paper, per acabar la setmana amb el 
dinar de germanor durant el qual es va 
retre homenatge als matrimonis que en-
guany han celebrat les noces d’or.

Activitats del Casal de la 
gent gran

M. ROSA BUSQUETS
Com cada any, per commemorar el dia 
de la Dona s’ha organitzat molts actes 
arreu i a tota la comarca.
Aquest any en fa cent que es va pro-
posar aquesta celebració. Ho va fer la 
socialista Clara Zetkin l’any 1910 i es va 
celebrar per primera vegada el 1914 a 
Alemanya.
Tot i així encara hi ha moltes dones que 
lluiten pels seus drets, doncs encara hi 
ha molta desigualtat en molts àmbits i 
s’ha de saber la lluita de les dones d’ar-
reu del món perquè aquest sigui més 

just.
Aquí a la Llacuna també es va voler re-
cordar aquest dia i es va organitzar i 
convidar totes les dones a participar 
d’un taller-xerrada i un sopar el dia 12 de 
març al restaurant Tiquets, al qual hi van 
assistir unes quaranta dones. El tema de 
la xerrada va ser “Qualitat i recursos fe-
menins” a càrrec de la psicòloga Dolors 
Capellades. Va ser molt interessant i ens 
va explicar la importància de l’autoesti-
ma i de saber com ens sentim i som cada 
una.
L’ajuntament ens va obsequiar amb una 

bonica llibreta on totes hi podem anar 
escrivint les nostres emocions, activitats, 
somnis, amistats... Vam passar una bona 
estona escrivint, pensant i coneixent-
nos.
Amb una taula ben parada per reparar 
forces per seguir lliutant per les nostres 
llibertats.
“Hi ha dones que lluiten un dia i són bo-
nes
N’hi ha que lluiten un any i són millors.
Però n’hi ha que lluiten tota la vida.
Aquestes són indispensables.

Dia 8 de març. Dia internacional de la dona 
treballadora

Barri Piscina, 5
Tel. 93 897 62 06

08779 LA LLACUNA
www. parrillus.com
info@parrillus.com

Ctra. de Vilafranca del Penedès a la Llacuna, km. 23
Tel.  i Fax. 93 897 60 03 - 93 897 61 55  • Mòbil 689 66 66 52

e.mail:restaurant@cancuguls.com •  web: www.cancuguls.com
08779 LA LLACUNA (Anoia)

US DESITJA BONA FESTA MAJOR!
CLUB ARQUERS ANOIA-PENEDÈS

INFORMACIÓ: 699 29 08 39

Masia Restaurant

Mònica Sanyer Matias
C. Major, 5 •  Tel. 93 897 68 28
08779 La Llacuna (BCN)

Us desitja,
Bona Festa Major.
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JOSEP TORELLÓ
Aquestes darreres dècades han vist néi-
xer, amb certa profusió, grups, entitats 
o fires vàries destinades a fer conèixer 
i, sobretot, assaborir tota mena de pro-
ductes  autòctons.
Amb aquesta filosofia es va fundar API-
CIUS, una entitat bàquica i gastronòmica 
constituïda a Vilafranca, fa uns 20 anys, 
amb el reconfortant propòsit de reunir 
periòdicament al voltant d’una taula 
gent disposada a la cata i degustació de 
vins i algun cava escollit, sempre acom-
panyats d’una mostra de l’exquisida res-
tauració de les nostres comarques.
El nom de l’entitat evoca l’honorable 
Marcus Gauius Apicius, prestigiós es-
criptor culinari romà de fa 2000 anys, 
ben relacionat amb l’emperador de torn 
i, per damunt de tot, un bon vivant sem-
pre disposat a gaudir dels plaers que la 
natura i la taula ens ofereixen.
Aquest lloable objectiu l’ha mantingut 

el grup APICIUS des dels seus inicis i 
s’ha traduït en freqüents celebracions 
d’àpats en diversos restaurants del Pe-
nedès o comarques veïnes, com és el cas 
de l’Anoia, on es combina el bon gust 
per la gastronomia local amb el tast de 
beuratges que els mateixos membres 
del grup proposen. 
En aquest context hem de destacar 
la visita que aquesta entitat ha fet a la 
Llacuna el passat 10 de juny. A Cal Joan 
-no era la primera vegada- han celebrat 
el seu sopar mensual  24 connaisseurs, 
en masculí i femení, disposats a apreciar 
i valorar vins d’aquí i d’allà, d’arreu del 
món, des d’Austràlia fins a França, pa-
rant, aquesta vegada, a la Llacuna per 
tastar, de passada, els vins dels nostres 
cellers.
Aquesta cata hedonista, com algun 
d’ells la qualifica, esdevé un ritual  curi-
ós i inusual  per a qui sols n’és especta-
dor. Cadascú dels comensals tracta de 

descobrir el secret i la màgia que cada 
copa amaga. És com una cerimònia on 
els concelebrants comenten, critiquen, 
valoren i, en definitiva, gaudeixen del 
producte presentat a la concurrència 
i que és, sens dubte, el tema principal 
d’amistosa discussió.
La vetllada ha estat, en tot moment, 
acompanyada de menges exquisides:  
salmó, foie, escalivada, esqueixada, 
carns i botifarres a la brasa…, tot en el 
seu  punt i, a les postres, catànies en 
honor dels vilafranquins, i carquinyolis, 
dels llacunencs.
La satisfacció per la trobada i la compla-
ença dels assistents ha estat unànim  al 
considerar els arcs ogivals del nucli an-
tic del nostre poble el marc idoni per a 
aquesta festa bàquica i gastronòmica.
Benvingudes siguin aquestes iniciati-
ves  per fomentar l’amistat  i els bons 
costums que els llacunencs sabem tant 
apreciar.

APICIUS  visita la Llacuna

“Cal Joan”.     Foto: Fotopasqui
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IGUALADA / LA VEU

Després d’un any fluix per la crisi econò-
mica mundial, la producció de la pell
igualadina torna a nivells de fa dos anys. 
A partir del mes de març s’han començat 
a produir a nivells superiors als de 2008 
i això ha motivat que, tot i que gener i 
febrer no van ser molt bons, durant el 
primer semestre de l’any s’hagi arribat a 
un total de producció acumulada com-
parable al de fa dos anys.
Respecte al 2009 l’augment productiu 
ha estat d’un 30%.
Aquesta recuperació es deu a que mal-
grat que els blanquers han patit la crisi 
com tots els industrials, com que estan 
acostumats a lluitar en un sector molt 
castigat econòmicament des de fa anys, 
els adobers igualadins han aconseguit 
mantenir la seva hegemonia gràcies al 
seu esperit lluitador, fent valer la seva 
experiència i especialització, en un mer-
cat amb nous competidors amb costos 
de producció molt baixos, però que no 
poden oferir productes amb la qualitat 
de la pell igualadina.
Igualada continua sent un referent mun-
dial en el sector de la pell gràcies a què 
els blanquers igualadins han sabut satis-

Els blanquers d’Igualada han recuperat 
el nivell de producció del 2008

fer les noves exigències del mercat. Els 
adobers d’Igualada han sabut adaptar-
se a la tecnificació dels processos i han 
augmentat considerablement tant la 
producció com la diversitat dels produc-
tes fabricats, prenent la qualitat com a 
bandera i mantenint un escrupolós res-
pecte pel medi ambient.
La qualitat dels productes igualadins és 
reconeguda a tot el món i avui s’exporta 
un 80% de la producció a mercats tan 
exigents com l’europeu, l’asiàtic o l’ame-

ricà. La pell igualadina està present en 
els següents subsectors: calçat, marro-
quineria de qualitat, cinturons, calçat 
esportiu, tapisseria, serratge i cordó de 
cuir per a calçat i marroquineria.
A Igualada actualment hi ha 33 empre-
ses blanqueres que donen feina a un 
miler de persones, que venen a les mar-
ques prestigioses a nivell mundial i que 
són conegudes internacionalment per 
la seva qualitat i productes innovadors. 

Endesa invertirà 30.000 euros per controlar a 
distància un centre de transformació
IGUALADA/MONTBUI / LA VEU 

Endesa invertirà en els propers mesos 
un total de 30.000 euros per instal·lar 
els dispositius electrònics necessaris 
a un centre de transformació dels de 
la comarca de l’Anoia per tal de poder 
controlar a distància, a través de teleco-
mandaments, diverses línies elèctriques, 
amb una potència instal·lada de 34.800 
KVA. 
Aquesta mesura consisteix a col·locar a 
la xarxa els mòduls electrònics necessa-
ris i un sistema de comunicacions que 

permet accionar des del Centre de Con-
trol de la Companyia, de forma remota, 
els dispositius de maniobra, fet que evita 
la necessitat de desplaçar equips sobre 
el terreny en cas d’incidències per dur 
a terme les corresponents maniobres. 
Així s’estalvia temps en la localització 
d’avaries, amb la conseqüent reducció 
del temps d’interrupció del subministra-
ment elèctric i, en conseqüència, la mi-
llora de la qualitat del servei elèctric.
Aquests centres de transformació es 
troben als municipis d’Igualada i San-

L’industria adobera es de les mes tradicionals de Igualada

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
30 de juliol de 2010 29WWW.VEUANOIA.CATEconomia  

ta Margarida de Montbui, de manera 
que es beneficia un total de 8.336 cli-
ents. Aquests treballs, que formen part 
dels plans d’inversió de la Companyia a 
l’Anoia, no només comporten una millo-
ra en la qualitat i la continuïtat del sub-
ministrament als clients, sinó que són 
un pas més per dotar la infraestructura 
elèctrica d’aquesta comarca dels darrers 
avenços tecnològics, amb l’objectiu de 
donar una resposta adequada a les es-
pecificitats del territori i a les necessitats 
del seu mercat.

UBIC ha convocat la Botiga al Carrer per al 3 de setembre
IGUALADA/ LA VEU 

Igualada Comerç UBIC informa a tots 
els igualadins, anoiencs i visitants de la 
nostra ciutat que pel dissabte dia 4 de 
setembre l’entitat està preparant la 28à 
edició de “La Botiga al Carrer” -edició 
d’estiu- l’activitat amb la que es marca 
el tancament de les rebaixes de l’actual 
temporada. 
La Botiga al Carrer és una de les cam-
panyes amb més èxit que organitza 
Igualada Comerç UBIC i és l’oportunitat 
única per comprar els productes de la 
temporada vigent amb uns preus real-
ment atractius. És una activitat tradici-
onal que s’organitza sempre al final de 
les rebaixes, tant d’estiu, com d’hivern. 
Els comerciants surten davant el seus 
establiments, o es desplacen fins a al-

gun altre indret de la ciutat amb molta 
concentració comercial i venen els pro-
ductes de la temporada amb importants 
descomptes. A més a més, s’organitzen 
activitats paral·leles de lleure que l’ante-
rior edició, corresponent a la temporada 
d’hivern, va consistir en recitals de cant 
a càrrec de “policies” “escombriaires” i al-
tres treballadors públics.
L’edició d’Igualada és una de les més 
participatives i visitades que es fan a Ca-
talunya. Els números ho diuen sols, més 
de 100 comerços repartits en diferents 
zones de la ciutat, facilitant d’aquesta 
manera a milers de visitants d’arreu una 
agradable visita i compres tranquil·les.
Igualada Comerç UBIC ha tornat a pre-
parar una forta campanya publicitària i 
una sèrie d’activitats com maquillatge 

infantil, megafonia i altres atraccions 
que tenen com l’objectiu de fer una jor-
nada inoblidable. Malgrat tot, l’activitat 
estrella serà la instal·lació d’un circuit 
urbà de karts. Del seu funcionament, 
ubicació i altres característiques s’infor-
marà més endavant. L’entitat convida 
el públic a assistir i a prendre part a les 
activitats organitzades.
La data límit per als associats per fer les 
inscripcions a la Botiga al Carrer és fins 
el divendres, 27 d’agost, com a màxim. 
D’acord amb les instruccions de l’Ajun-
tament d’Igualada, Igualada Comerç 
UBIC ha d’informar a la Policia Local i 
al mateix Ajuntament el divendres, dia 
vint-i-set d’agost de total de nombre, 
noms i situació de cadascú de partici-
pants de l’activitat. 

Malgrat el desànim generalitzat i 
els comentaris de Bernanke sobre la 
incertesa de l’economia americana 
aquesta setmana hi ha hagut ací al-
gunes bones dades econòmiques. 
L’estrès test ha sortit millor del que 
semblava, encara que en les caixes ca-
talanes s’ha evidenciat el que tothom 
sabia. L’exportació rebrota a bon ritme 
(quasi el 16% de mitjana durant els 
cinc primers mesos), la qual cosa indi-
ca que tenim empreses competitives 
en el mercat global. No es pot dir que 
tot sempre va malament, encara que 
sabem que les coses encara han d’anar 
a pitjor. Sabem que tècnicament l’eco-
nomia real està sortint de la recessió 
perquè la comparació amb els mesos 
anteriors ja és positiva. El PIB torna a 
repuntar en taxes modestes i des dels 
baixos nivells als que s’ha arribat. L’ac-
tivitat immobiliària, que havia estat 
un dels motors de l’etapa anterior, se-
gueix aturada, però moltes empreses 
veuen com les carteres de comandes 
s’allarguen i ja no es treballa només a 
uns pocs dies vista. Per primera vega-
da en diversos mesos, el Tresor ha col-
locat deute a tipus d’interès inferiors 
als de la subhasta anterior. Encara que 
vigilats de la vora pels mercats, sem-
bla que les dures mesures del Govern 
s’hagin valorat positivament. Podrien 
haver-se pres abans, i això hauria per-
mès estalviar algun mal trago. Però 
s’ha de mirar endavant. Ara s’ha de fer 
un bon control pressupostari, una re-
forma laboral com cal. I la de les caixes 
no ha de ser un brindis al sol, per con-
tinuar amagant fonts de finançament 
per a activitats polítiques i obres sen-
se sentit manades des de les adminis-
tracions. 
Ara l’economia espanyola sembla 
recuperar la confiança dels mercats. 
Abaixar el cost del nostre deute és 
absolutament vital per poder mante-
nir a mitjà termini l’Estat de benestar. 
El diferencial entre el bo espanyol a 
10 anys i l’alemany (mesura el grau 
de confiança en una economia), que 
s’havia disparat per sobre del 2% es-
tava dimecres passat a l’1,68%. Una 
bona tendència, però encara lluny del 
0,60% de finals d’any. Per això no s’ha 
d’abaixar la guàrdia. Per això és positiu 

PERE PRAT

Llums i clarors
que el Govern central hagi aconseguit 
aprovar  – gràcies a CiU –  el sostre de 
despesa per al 2011 amb una retallada 
del 7%. 
Però la clau seran els propers passos i 
els pressupostos del 2011, que sembla 
que només tindran el suport del PNB, 
que el donarà a canvi de compensaci-
ons importants. I estem en moments 
en que els comptes de l’Estat han de 
ser austers i que no concentrin els 
sacrificis sobre l’esquena dels més fe-
bles. Ja veiem el que ha passat amb 
moltes obres importants que es que-
den a mig fer. I en això, una vegada 
més Catalunya li ha tocat el rebre. Més 
promeses incomplertes i més dificul-
tats a superar. Seran uns pressupostos 
difícils, tant des del punt de vista eco-
nòmic com polític. I ara no ens podem 
permetre ser novament víctimes de la 
desconfiança en el deute sobirà, per-
què seria un pal del qual costaria aixe-
car-se. Si el govern no veu com tirar-
los endavant amb rigor i solvència el 
millor que pot fer és convocar elecci-
ons anticipades. Ara és el moment de 
parlar del que ofega. I, encara que el 
debat es vulgui portar a altres temes 
de molta transcendència, en aquests 
moments el marge de maniobra del 
qual es disposa és estret. 
Catalunya és una terra en què l’as-
censor social ha estat un signe tan 
identitari com la llengua. Una forma 
d’agermanar els que han vingut d’al-
tres terres amb la promesa de poder 
viure i treballar en pau i llibertat. 
Sense opressors, ni entrebancs d’una 
aristocràcia que ja va marxar a la Cort 
per deixar lloc a una burgesia culta i 
emprenedora. I això no es pot oblidar 
si es vol tenir èxit en el suport popu-
lar per properes iniciatives d’aquesta 
societat. 
Perquè sempre hi haurà qui voldrà 
viure com a Madrid, o sense treballar. 
Però ací això és molt difícil perquè 
les condicions són diferents. Ací per 
prosperar cal treball, l’enginy i la pro-
fessionalitat. I aquesta diferència és 
molt saludable per la competitivitat 
que caldrà en un món global. Els pro-
blemes no s’han acabat i cal aprofitar 
les bones notícies per agafar força i 
seguir lluitant. 

Millora el preu dels productes tèxtils
IGUALADA / LA VEU 

L’índex de preus industrials (Ipri) va ex-
perimentar el mes de juny un increment 
del 3,2% respecte del mateix mes de 
l’any anterior.
En el sector tèxtil, l’increment ha estat 
més moderat -0,5%- amb el mateix ín-
dex interanual de maig. La inflació de 
preus ha estat més elevada a les indús-
tries del cuir i el calçat, amb increments 

anyals del 0,7% el mes de juny.
En confecció els preus han baixat quatre 
dècimes en peces de vestir -excepte la 
pelleteria- i han pujat un 1,1% en peces 
de gènere de punt. 
A la indústria del cuir i calçat els preus 
han pujat un 0,8% en fabricació de calçat 
i un 0,1% en cuir, acabat de pells, marro-
quineria, albarderia i “talabarderia”.



Toni Bou guanya el seu quart 
títol mundial consecutiu
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Maria Vasco ha d'abandonar 
lesionada els 20km marxa
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Ja hi ha el calendari de l'OK 
Lliga 2010-2011
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Final de temporada brillant 
amb una plata de Calzada
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BIKE TRIAL / LA VEU
El millor Biketrial del món va arribar a Ca-
talunya, a la Serra de Prades i concreta-
ment en el poble de Vilanova de Prades, 
amb la presència dels millors pilots de 
13 països, per disputar la primera prova 
del Campionat del Món de Biketrial.
Entre aquests 13 països es comptava per 
primera vegada amb Catalunya, com a 
selecció catalana.
La concentració tenia lloc al càmping 
Serra de Prades i en els seus entorns. 
Els diferents països amb els seus millors 
pilots han pogut compartir uns dies de 
convivència i de competició.
Un gran nombre de pilots anoiencs va-
ren participar en aquest important es-
deveniment esportiu: Jordi Cano, Marc 

Seuba, Gil Rosich, Bernat Seuba, Armand 
Mollà i Dani Gómez.
El dissabte 24 era el dia de competició 
per a les categories més joves, poussin, 
benjami, minime i femina. 
En la categoria benjamí, en Marc Seuba 
Romeu es classificava en la sisena posi-
ció, sent el primer català i espanyol de 
la seva categoria. L’altre pilot, també 
d’aquesta categoria era en Jordi Cano.
El primer podi aconseguit per la Selec-
ció Catalana de Biketrial, va estar a mans 
del pilot de la categoria minime Bernat 
Seuba Romeu que aconseguia la pri-
mera posició. L’altre pilot anoienc que 
participava en aquesta categoria era en 
Gil Rosich.
El diumenge 25 competien les categori-

es junior, senior i èlit. 
I un altre podi per la selecció catalana en 
la categoria junior va estar aconseguit 
per Armand Mollà que va pujar al més 
alt del podi, éssent el seu primer any en 
la categoria.
En la categoria Senior, en Dani Gómez es 
classificava en la setena posició.
La comarca de l’Anoia ha estat forta-
ment representada en el Campionat, així 
com les diferents poblacions d’Igualada, 
Masquefa, Òdena i Tous. 
La selecció catalana es desplaçarà els 
pròxims dies cap a Darfo Boario Terme 
(Italia) per disputar, demà 31 de juliol i 
l’1 d’agost la segona i última prova del 
Campionat del Món de Biketrial.

Armand Mollà i Bernat Seuba, primers al Mundial de Biketrial

MOTOR / LA VEU
Toni Bou (Montesa Cota 4RT) ha con-
quistat aquest diumenge el seu quart tí-
tol de Campió del Món de Trial, tots con-
secutius, després d’aconseguir un nou 
triomf, el setè de la present temporada, 
en la desena i penúltima prova puntu-
able. El pilot de Montesa en tenia prou 
amb finalitzar cinquè per deixar senten-
ciada aquesta 36a. edició del Mundial a 
falta de l’última cita, el Gran Premi de la 
República Txeca, que tindrà lloc el 5 de 
setembre. 
Bou va refusar adoptar un plantejament 
conservador i es va imposar al campió, 
aconseguint la millor puntuació en les 
dues voltes al recorregut. 
Takahisa Fujinami (Montesa Cota 4RT) 
va acompanyar en el podi el seu com-
pany d’equip. Amb la seva tercera po-
sició, el japonès va cedir una plaça en 
la classificació del mundial però manté 
plenes possibilitats per aconseguir el 
subcampionat. Francesc Moret (Mon-
tesa) va finalitzar tercer en la categoria 
Júnior, apartat en què Alfredo Gómez 
(Montesa) va perdre el liderat de la ge-
neral després de finalitzar cinquè. Laia 
Sanz (Montesa Cota 4RT) ha  quedat a la 
porta de la zona de punts. 

Toni Bou: “M’havia proposat guanyar el 
campionat vencent en aquesta prova i 
em sento molt feliç per haver-ho acon-
seguit. La temporada ha estat complica-
da per un canvi de reglament que ens 
ha obligat a treballar molt. Si retrocedim 
en el temps, considero que aquell pri-
mer títol aconseguit l’any 2007 va ser 
genial i també el punt a partir del qual 
he anat guanyant experiència, aprenent 

nous mètodes de treball ia gestionar 
diferents situacions. Aquest quart títol 
era molt important per a mi ja que en la 
història del mundial ara només tinc per 
davant a Jordi Tarrés i Dougie Lampkin. 
Però no vull obsessionar amb els seus 
set títols perquè m’impedirien gaudir de 
tots i cadascun dels bons moments que 
estic vivint “. 

El podi a Itàlia Toni Bou és el millor pilot del món de trial

Els germans Seuba i Armand Mollà (tots a l’esquerra) al podi
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NATACIÓ / LA VEU
Durant els dies 23, 24 i 25 a la piscina 
Sant Jordi de Barcelona, s’han celebrat 
els campionat de Catalunya d’estiu per 
als nens de la categoria infantil. Aquest 
campionat ha servit per donar el punt i 
final a una altra temporada.
En aquesta competició hi participaven 
els nens nascuts als anys 1994, 1995 
i 1996, i les nenes nascudes al 1996 i 
1997. Menys els nens del 1996 eren els 
únics que tenien medalles a part, la res-
ta competien tots contra tots sense tenir 
en compte l’any de naixement.
El Club Natació Igualada hi ha tingut la 
representació del Marc Calzada, la Carla 
Varea i la Marta Salgado.
El Marc realitzat un final de temporada 
molt brillant, sobretot tenint en compte 
que és de l’edat petita. Va començar el 
dijous amb la prova dels 100m lliures on 
amb un temps de 55.57 va aconseguir 
una molt bona 5a posició. El dissabte 
va participar en els 100m esquena on 
va aconseguir una excel·lent 4a posició 
i en el mateix dia va assolir la 7a plaça 
en els 200m esquena. Ha tingut una dar-
rera prova fantàstica ja que s’ha acabat 
penjant la medalla d’argent en els 100m 

papallona.
La Carla ha tingut un bon campionat, 
doncs ha aconseguit millorar totes les 
seves marques personals. Ha participat 
en les proves de 100m i 200m esquena i 
papallona. En total s’ha tirat a l’aigua en 
quatre ocasions.
L’altra participant ha estat la Marta qui 
ha aconseguit uns resultats discrets, 
després d’un hivern dur per a ella. Ha 
participat en les proves de 100m papa-

Final de temporada del Club 
Natació Igualada

llona, en els 100m braça i en els 400m 
estils, mentre que en els 200m braça va 
ser desqualificada per una sortida irre-
gular.
El campionat ha estat molt bo en termes 
generals, ja que tots han assolit l’objec-
tiu de millorar els seus registres al final 
de temporada. Ara toca un període de 
descans per tornar a començar al se-
tembre amb molta força per afrontar 
una nova i llarga temporada.

Marc Calzada al podi amb la medalla d’argent aconseguida en els 100m papallona.

Jornada 1    HC Coinasa Liceo - CP Tenerife Jornada 14
02/10/2010    Tecnol Reus Deportiu - GE i EG 15/01/2011
    Rocato Patí Vic - CP Voltregà
    CH Lloret - Moritz CE Vendrell
    Sather Blanes - Patí Vilanova
    Igualada HC - Enrile Pas Alcoy
    FC Barcelona - CE Noia Freixenet

Jornada 2     CP Tenerife - FC Barcelona Jornada 15
09/10/2010    GE i EG - HC Coinasa Liceo 22/01/2011
    CP Voltregà - Tecnol Reus Deportiu 
    Moritz CE Vendrell - Roncato Patí Vic
    Patí Vilanova - CH Lloret
    Enrile pas Alcoy - Sather Blanes
    CE Noia Freixenet - Igualada HC

Jornada 3    CP Tenerife - GE i EG  Jornada 16
16/10/2010    HC Coinasa Liceo - CP Voltregà 05/02/2011
    Tecnol Reus D. - Mortiz CE Vendrell
    Roncato Patí Vic - Patí Vilanova
    CH Lloret - Enrile Pas Alcoy
    Sather Blanes - CE Noia Freixenet
    FC Barcelona - Igualada HC

Jornada 4    GE i EG - FC Barcelona  Jornada 17
23/10/2010    CP Voltregà - CP Tenerife  12/02/2011
    Moritz CE Vendrell - Hc Coinasa Liceo
    Patí Vilanova - Tecnol Reu Deportiu
    Enrile Pas Alcoy - Roncato Patí Vic
    CE Noia Freixenet - CH Lloret
    Igualada HC - Sather Blanes

Jornada 5    GE i EG - CP Voltregà  Jornada 18
30/10/2010    CP Tenerife - Moritz CE Vendrell 19/02/2011
    HC Coinasa Liceo - Patí Vilanova
    Tecnol Reus D. - Enrile Pas Alcoy
    Roncato Patí Vic - CE Noia Freixenet
    CH Lloret - Igualada HC
    FC Barcelona -Sather Blanes

Jornada 6    CP Voltregà - FC Barcelona Jornada 19
06/11/2010    Moritz CE Vendrell - GE i EG 05/03/2011
    Patí Vilanova - CP Tenerife
    Enrile Pas Alcoy - HC Coinasa Liceo
    CE Noia Freixenet - Tecnol Reus D.
    Igualada HC - Roncato Patí Vic
    Sather Blanes - CH LLoret

Jornada 7    CP Voltregà - Moritz CE Vendrell Jornada 20
13/10/2010    GE i EG - Patí Vilanova  12/03/2011
    Cp tenerife - Enrile Pas Alcoy
    HC C. Liceo - CE Noia Freixenet
    Tecnol Reus Deportiu - Igualada HC
    Roncato Patí Vic - Sather Blanes
    FC Barcelona - CH LLoret

Jornada 8    Mortiz CE Vendrell - FC Barcelona Jornada 21
20/11/2010    Patí Vilanova - CP Voltregà 26/03/2011
    Enrile Pas Alcoy - GE i EG
    CE Noia Freixenet - CP Tenerife
    Igualada HC - HC Coinasa Liceo
    Sather Blanes - Tecnol Reus D.
    CH Lloret - Roncato Patí Vic

Jornada 9    Moritz CE Vendrell - Patí Vilanova Jornada 22
27/11/2010    Cp Voltregà - Enrile Pas Alcoy 02/04/2011
    GE i EG - CE Noia Freixenet
    CP Tenerife -Igualada HC
     HC Coinasa Liceo - Sather Blanes
    Tecnol Reus Deportiu - CH Lloret
    FC Barcelona - Roncato Patí Vic

Jornada 10    Patí Vilanova - FC Barcelona Jornada 23
04/12/2010    Enrile Pas Alcoy - Mortiz CE Vendrell 09/04/2010
    CE Noia Freixenet - CP Voltregà
    Igualada HC - GE i EG
    Sather Blanes - CP Tenerife
    CH Lloret - HC Coinasa Liceo
    Roncato Patí Vic - Tecnol Reus D.

Jornada 11    Patí Vilanova - Enrile Pas Alcoy Jornada 24
11/12/2010    Mortiz CE Vendrell - CE Noia 30/04/2011
    Cp Voltregà - Igualada HC
    GE i EG - Sather Blanes
    CP Tenerife - CH Lloret
    HC Coinasa Liceo - Roncato Patí Vic
    FC Barcelona - Tecnol Reus Deportiu

Jornada 12    FC Barcelona - Enrile Pas Alcoy Jornada 25
18/12/2010    CE Noia Freixenet - Patí Vilanova 21/05/2011
    Igualada HC - Mortiz CE Vendrell
    Sather Blanes - CP Voltregà
    CH Lloret - GE i EG
    Roncato Patí Vic - CP Tenerife
    Tecnol Reus D. - HC Coinasa Liceo

Jornada 13    Enrile Pas Alcoy - CE Noia Freixenet Jornada 26
08/01/2011    Patí Vilanova - Igualada HC 28/05/2011
     Mortiz CE Vendrell - Sather Blanes
    CP Voltregà - CH Lloret
     GE i EG - Roncato Patí Vic
     CP tenerife - Tecnol Reus Deportiu
    HC Coinasa Liceo - FC Barcelona   

Calendari de l’OK Lliga d’hoquei 
temporada 2010-2011

L’OK Lliga 2010-2011 
ja té forma definida

HOQUEI / IHC BLOCAT.COM
L’IHC començarà i acabarà la competició 
a casa. Debutarà contra l’Alcoi i tancarà 
la lliga contra el Vilanova. Els igualadins 
afrontaran una lliga amb dues fases di-
ferents. Una primera molt dura fins a la 
jornada 8 i una segona part una mica 
menys exigent (veieu el detall del calen-
dari). 
El tècnic de l’Igualada HC, Ivan Sanz,  ha 
valorat aquest sorteig partint de la pre-
misa que “sempre és difícil valorar un ca-
lendari, ja que abans de començar tots 
els equips són una incògnita. Mai tens la 
certesa de com està cadascú i fins que 
no passen unes quantes jornades no és 
gens fàcil ubicar els diferents equips. De 
tota manera el que està molt clar és que 
amb la reducció a 14 equips la lliga s’ha 
tornat encara més dura, si és que és pos-
sible i qualsevol rival serà francament 
difícil. Haurem de treballar molt i bé per 
anar sumant punts jornada a jornada”.
Amb aquest panorama el nou entre-
nador té molt clara la fórmula per tirar 
endavant: “és important fer-nos forts a 
casa. D’aquí que el primer partit davant 
de l’Alcoi serà molt important, sobretot 
tenint en compte que després tenim 
dues sortides consecutives a dues pis-
tes de les més difícils de la categoria, 
Noia i Barcelona. Sempre és interessant 
començar bé la temporada, bàsicament 
perquè donarà tranquil·litat i confiança 
a l’equip”. 

HOQUEI FEMENÍ / LA VEU
Dimarts es va presentar, a la seu de  
l’Igualada H.C, el nou entrenador de 
l’equip femení del FONTANELLAS I 
MARTI IGUALADA H.C. per la pròxima 
temporada, que serà el Sr. Joan Antoni 
González, més conegut en el món ho-
queístic com “Pirri”.
González ja va ser entrenador fa uns 
anys de la base de l’Igualada H.C. així 
com també dels equips inferiors del  

Barcelona.
Pirri torna a entrenar, després d’uns anys 
de no fer-ho, amb moltes ganes i molta 
il·lusió i acceptant un gran repte com és 
el de dirigir la primera plantilla de l’Ok 
lliga de  l’Igualada femení, com així ha 
manifestat durant la presentació.
El president Manel Burón li va donar la 
benvinguda acompanyant pel respon-
sable de  l´equip femení Salvador Gil qui 
va ser l’encarregat de fer la presentació. 

Presentat el nou entrenador 
de l’equip femení de l’IHC

Salvador Gil amb Joan Antoni González “Pirri”.
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ATLETISME / LA VEU
El passat diumenge, 18 de juliol, es 
va disputar a la ciutat de Barcelona 
la Triatló de la Vila sobre la distància 
esprint. Amb 1711 triatletes arribats a 
meta, la capital catalana va organitzar 
una de les triatlons esprint més mul-
titudinària del país. Amb motiu de la 
massificació de la prova, la sortida es 
va organitzar en cinc tandes espaiades 
en el temps. En el primer segment, els 
participants van haver de nedar 750 m 
a la platja de la vila olímpica; el traçat 
ciclista constava de prop de 20 km que 
es van fer realitzant tres voltes a un cir-
cuit que va transcórrer per l’avinguda 
del Litoral, i pels carrers Garcia Fària, 

Salvador Espriu, Josep Pla, Carmen 
Amaya i Marina; per finalitzar, van ha-
ver de córrer els 5 km corresponents 
per un circuit d’anada i tornada pel 
passeig marítim.
Els guanyadors de la prova van ser el 
Jorge Naranjo del C.T. Costa del Ma-
resme Barcelona amb un temps de 
0:55:34 i la Dolça Ollé del C.N. Reus 
Ploms amb un temps de 1:07:37. 
Per part dels triatletes del CAI Triatló 
Petromiralles, van participar 9 triatle-
tes de l’equip masculí: el Dani Segura, 
l’Oscar Torres, el Víctor Gutiérrez, el 
David Aragon, l’Oscar Pérez, l’Oleguer 
Suñé, el Josep Malavé, el Ricard Solé i 
l’Isidre Roca; i 2 components de l’equip 
femení: l’Elena Barlabé i la Mar Franco. 
Cal destacar l’actuació de l’Elena i la 
Mar que de 160 participants van que-
dar la 8a i 12a respectivament. A més, 
ressaltar que de gairebé 100 clubs ins-
crits, el CAI Triatló Petromiralles va és-
ser l’11è club amb més participants.
Aquests van ser els resultats dels corre-
dors i corredores del CAI Triatló Petro-
miralles: el Dani Segura amb un temps 
de 1:09:13 quedant 149è absolut; l’Os-
car Torres amb un temps de 1:09:50 
quedant 167è absolut; el Víctor Gutiér-
rez amb un temps de 1:11:16 quedant 
204è absolut; el David Aragon amb un 
temps de 1:11:41 quedant 218è ab-
solut; l’Oscar Perez amb un temps de 
1:14:00 quedant 304è absolut; l’Elena 
Barlabé amb un temps de 1:14:28 que-
dant 8a absoluta; l’Oleguer Suñé amb 
un temps de 1:15:48 quedant 412è de 
la general i 46è de la seva categoria; la 
Mar Franco amb un temps de 1:15:49 
quedant 12a absoluta; el Josep Mala-
vé amb un temps de 1:16:05 quedant 
433è absolut; el Ricard Solé amb un 
temps de 1:16:34 quedant 454è de la 
general i 55è de la seva categoria; i 
l’Isidre Roca amb un temps de 1:26:38 
quedant 1088è absolut.

El CAI Triatló Petromiralles al 
Triatló de la Vila

Els triatletes del CAI participants

ATLETISME / IGNASI COSTA-REDACCIÓ
La marxadora montbuienca d’adop-
ció Maria Vasco, que optava a medalla 
en els 20 quilòmetres marxa, va haver 
d’abandonar per lesió al quilòmetre 11 
de la cursa. La marxadora montbuienca 
anava en el grup perseguidor de la rus-
sa Olga Kanistina quan va notar un fort 
dolor a la part posterior de la cuixa dreta 
que la va obligar a abandonar la cursa 
en l’equador de la mateixa.
Vasco va parlar després de la prova per 
assegurar que continuarà lluitant per ar-
ribar als Jocs Olímpics 2012 de Londres. 
“Això no queda aquí. Sóc molt tossuda 
i seguiré fins a Londres on espero tor-
nar a fer història”. Maria Vasco també va 
afirmar sentir-se molt dolguda per ha-
ver abadonat: “era a casa, eren els meus 
campionats i em faltava una medalla 
europea”.
La prova va ser finalment guanyada per 
la russa Kanisina, dues vegades campio-
na olímpica dels 20 quilòmetres marxa. 

La resta de podi també va ser rus, amb 
les seves compatriotes Anissia Kirdiapki-
na i Olga Sokolova. La barcelonina Bea-
triz Pascual va ser la primera espanyola 
classificada en un meritori cinquè lloc, 
el millor resultat de la seva carrera en 
grans campionats.

A la recerca de medalla
La gran marxadora internacional era no-
vament l’única representant anoienca 
en les proves dels Europeus barcelonins, 
i competia en els 20 quilòmetres marxa 
femenins conjuntament amb les seves 
companyes Beatriz Pascual (Valencia 
Terra i Mar) i l’aragonesa María José Po-
ves (Simply Scorpio71),  prova en la que 

María Vasco té el Rècord estatal en ruta 
amb 1h. 27 m. 25 s., marca assolida l’any 
2008 als JJ.OO. de Beijing, i buscava una 
nova gran medalla en les màximes com-
peticions internacionals, després dels 
bronzes assolits per l’atleta barcelonina 
als Jocs Olímpics de Sidney-2000, als 
Mundials d’Osaka-2007, i del seu triomf 
a la Copa del Món de Marxa a Mèxic 
d’aquest 2010.
La RFEA ha seleccionat per aquests euro-
peus a un total de 88 atletes, 55 homes i 33 
dones, 25 dels quals són atletes catalans.                                                                                                                                        
Les proves es poden seguir per televisió 
mitjançant les transmissions de TV-3,  
TVE i Teledeporte, entre altres canals es-
pecialitzats.

Maria Vasco es lesiona i no pot 
acabar els 20 quilòmetres marxa

Maria Vasco amb la mà a la cuixa en el moment de la lesió  Foto: El Periodico

Una lesió muscular a 
la part posterior de la 
cuixa, a la zona dels 
isquiotibials, va obligar 
Maria Vasco a abando-
nar la final dels 20 km 
marxa femenins, que es 
va disputar al passeig 
Picasso de Barcelona
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Aquesta campanya 
d’excavació està inte-
grada dins d’un pro-
jecte de l’Ajuntament 
de Carme que pretén 
millorar el coneixement 
del patrimoni cultural

El microCurt 2010 ja té guanyadors
Millor curt anoienc• Bernat Enrich es va emportar el premi al Millor curt anoienc pel treball "Nàufrag"
Primer premi• "Lost" del madrileny Alberto Dorado, guanyador del festival d'enguany

Cultura  
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Cinema documental
Emotiva estrena de 
"Montbui, me'n recordo"

Música
Darrer concert del cicle "Òpera a la 
pedra"

Aqueologia
Una delegació capelladina 
visita Atapuerca

DIVENDRES
30 de juliol de 2010 33

D E  L ’ A N O I A

CINEMA / LA VEU
El passat divendres el parc de Valldaura 
es va convertir en un cinema a l’aire lliu-
re on més de dues-centes persones van 
poder gaudir d’una trentena de treballs 
audiovisuals, entre els que cap destacar 
els 16 microcurts finalistes del Festival, 
els participants del III Concurs Microcurt 
Express, i els treballs dels alumnes de 
l’Escola Gaspar Camps.  
En acabar les projeccions, el conductor 
de l’acte Jordi Còdol, va donar a conèi-
xer els guanyadors de la Novena edi-
ció del MICROCURT, Festival de Video 
d’Igualada. Són els següents:
- Premi Millor Microcurt III Concurs 
Microcurt Express, consistent en una 
trofeu, un premi patrocinat per Grup 
Grupassa i dues entrades per visitar el 
Museu de Cinema de Girona: Com un 
patena, d’Albert Burzón i Galo Bertran
- Premi Millor Microcurt Anoienc – un 
trofeu i 300 euros: Nàufrag, de Bernat 
Enrich
- 3r. Premi Microcurt- un trofeu i 300 eu-
ros: Tachaaan!, de Rafael Cano i Carlos 

del Olmo
- 2n. Premi Microcurt. -un trofeu i 500 
euros: Luciérnaga, de Carlota Coronado
- 1r. Premi Microcurt –un trofeu i 1.000 
euros: Lost, d’Alberto Dorado
El guanyadors de Novè Festival Micro-
curt, són joves realitzadors de Madrid 
que es van desplaçar fins a Igualada per 
poder recollir personalment el premi. 
La primera tinent d’alcalde i regidora 
d’Educació i Igualtat de Gènere de l’Aju-
tament d’Igualada Montserrat Mateu va 
fer el lliurament del primer premi i va 
aprofitar per animar als joves realitza-
dors a seguir creant treballs audiovisuals 
a la vegada que va afirmar que el Festi-
val és un bon aparador per donar-los a 
conèixer.
El jurat del microCurt va estar compost 
per Joan Domènech, de Rosebud Films 
com a president i com a vocals: Ricard 
Fusté del Cineclub Ateneu; Joan Fitó, 
crític de cinema; Montserrat Mateu, 
primera tinent d’alcalde de l’Ajutament 
d’Igualada; Eva Ripoll, representant de 
Conca Televisió; Manel Almiñana, pro-

fessor del Centre d’Estudis Cinemato-
gràfics de Catalunya; Jaume Enrich, de 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps 

i Josep Bartrolí, de l’Escola taller Conca 
d’Òdena.
Per celebrar i agrair la presència de tot-

hom, l’Associació de Veïns del barri de 
Fàtima va preparar un refrigeri per a tots 
els assistents.

Guanyadors del microCurt d’enguany

ARQUEOLOGIA / LA VEU
A Carme hi ha catalogats tres assenta-
ments ibèrics, dels quals solament es co-
neix el seu lloc d’emplaçament i la seva 
cronologia aproximada. Entre els dies 
28 de juny i 9 de juliol d’enguany s’ha 
dut a terme el primer taller d’arqueolo-
gia que aportés dades d’un d’aquests 
assentaments ibèrics, concretament 
al de la zona del Serrat del Campaner. 
La intervenció,  a càrrec de l’empresa 
Tríade Serveis Culturals, ha estat dirigi-
da per l’arqueòloga Judit Vico, amb la 
col·laboració de la també arqueòloga 
Eva Estela, així com de l’educador Oriol 
Vilanova, qui va realitzar diversos tallers 
didàctics d’introducció a l’arqueologia. 
L’objectiu principal d’aquesta interven-
ció era la de confirmar la presència d’un 
assentament d’època ibèrica o romana 
en aquest indret, així com conèixer la 
seva entitat i estat de conservació.
Amb aquesta finalitat s’han realitzat di-
versos sondejos en tota la zona d’expec-
tativa arqueològica, cosa que ha permès 
documentar la presència en el subsòl 
de nombrosos materials arqueològics 
d’època ibero-romana. No s’han pogut 

documentar murs ni altres estructures 
que permetessin una més clara identi-
ficació de la funcionalitat del indret, tot 
i que l’existència de materials construc-
tius (com teules, maons i grans gerres 
d’emmagatzemament d’època romana), 
semblen indicar que en aquest paratge 
hi hagué una casa d’aquesta època que 
no hauria arribat fins els nostres dies. 
Aquesta campanya d’excavació està 
integrada dins un projecte de l’Ajun-
tament de Carme que pretén millorar 
el coneixement del Patrimoni cultural 
municipal per tal de posar-lo en valor. 
En aquest cas es va plantejar com un ‘Ar-
queocasal’ en el qual els nois i noies de 
Carme que s’hi van inscriure, van poder 
adquirir nocions de què és l’arqueologia, 

Finalitzat el primer taller d’arqueologia a Carme

com es treballa en un jaciment arqueo-
lògic i quines dades es poden obtenir i 
com tractar-les. 
El proper estiu es portarà a terme una 
nova excavació arqueològica a decidir 

entre un des altres assentaments ibè-
rics, la necròpoli romana,  l’estudi dels 
fòssils del Coll de la Llentia, l’església 
romànica o els dipòsits travertínics del 
quaternari del Balç de les Roquetes. La 

importància d’aquestes activitats d’es-
tiu radica en la implicació del jovent del 
poble i la professionalitat de l’empresa 
d’arqueologia. 

El treball dels arqueòlegs
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MÚSICA / JAUME SINGLA
Avui divendres 30 de juliol, tindrà lloc 
l’últim dels tres recitals d’Òpera a la Pe-
dra al terme de Pujalt. Concretament 
serà a la Guàrdia Pilosa amb l’actuació 
de dues sopranos, Cristina Koch i l’ano-
ienca Sheila Grados.

Gran èxit a Pujalt
Magnífica actuació la que varen tenir 
dissabte passat el tenor igualadí, Carles 
Prat, i la soprano Laia Frigolé, amb un 
repertori  molt acurat, i una magnífica 
tècnica, afinació i pronunciació musi-
cals. Molt ben acompanyats al piano 
interpretaren les seves àries en l’entorn 
privilegiat i original de Pujalt, dominat 
per pedres centenàries i acompanyants 
de molt públic que va poder gaudir de 
l’excel·lent treball dels dos intèrprets.

Avui, duet de sopranos a la Guàrdia 
Pilosa amb Sheila Grados i Cristina Koch

Avui a la Guàrdia Pilosa
Per acabar el cicle de tres concerts, avui 
com hem dit, toca viure el darrer dels 
recitals a La Guàrdia Pilosa un altre dels 
nuclis del municipi de Pujalt.

Cristina Koch i Sheila Grados acompa-
nyades al piano per Pedro Beriso, co-
mençaran cantant a duo amb la Cerento-
la per anar interprretant alternativament 
diverses àries d’òperes per acabar amb 
els duos de per exemple Cosí fan tutte de 
Mozart i altres cèlebres duos de la musi-
ca clàssica universal.
El recital començarà a les 10 del vespre, 
l’entrada és gratuïta i és una oportunitat 
de conèixer un dels racons més originals 
de l’Anoia, tot gaudint del silenci de l’Al-
ta Anoia i gaudint de la música.
Com s’ha fet en els altres dos recitals 
d’òpera a la Pedra de Pujalt, en acabar se 
servirà una copa de cava per a tots els 
assistents.
Els recitals Opera a la Pedra han estat 
organitzats per Frievents i finançats per 
l’ajuntament de Pujalt que, a més, ha 
buscat bons intèrprets a l’Anoia.

ESCULTURA / LA VEU
Els dies 13, 15 i 16 de juliol es van fer uns 
tallers infantils de caràcter lúdic i creatiu 
en els quals hi van participar més de 120 
nens i nenes de 6 a 12 anys. Aquesta ac-
tivitat pretenia unir  l’exposició Bronze-
ja’t, obra col·lectiva d’escultura en bron-
ze que estarà al Museu de la Pell fins el 
12 de setembre, amb l’Estiuet, activitats 
organitzades per l’Ajuntament d’Igua-
lada i dirigides al públic infantil durant 
les vacances d’estiu que es fan en horari 
regular durant el mes de juliol.
El passat dia 2 de juliol es va inaugurar 
l’exposició Bronzeja’t a la sala d’expo-
sicions del Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia, una exposició 
col·lectiva d’escultura en bronze. Sota 
aquest títol estiuenc s’amaga l’obra d’un 
grup de 20 artistes que es van donar a 
conèixer arran d’una experiència al ta-
ller de Fosa de la Facultat de Belles Arts 
de la Universitat de Barcelona.
Amb la voluntat d’unir l’exposició del 
museu Bronzejat amb l’Estiuet, que or-
ganitza el Departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Igualada, dirigit al públic 
infantil durant les vacances d’estiu en 
horari regular durant el mes de juliol, els 
dies 13, 15 i 16 de juliol es van fer uns 

Tallers infantils: apropar el bronze als nens

Sheila Grados Cristina Koch

Carles Prat en un moment de la seva actuació a Pujalt

tallers infantils de caràcter lúdic i creatiu 
en els quals hi van participar més de 120 
nens i nenes de 6 a 12 anys. 
L’acció del Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia, ideada junta-
ment amb l’escultora local Núria Riba, 
coordinadora de l’exposició, va consis-
tir, primer, en una visita comentada a 
l’exposició per tal d’apropar la realitat 
de l’escultura en bronze, les formes, les 
textures i els sistemes de fosa a la cera 
perduda. 

La segona part de l’activitat va consistir 
en una performance en la qual hi van 
participar els nens i nenes. Aquests van 
fer del seu propi cos una creació escul-
tòrica en el que una vegada ruixats amb 
aigua i empastifats amb confetti  feien 
una “autorepresentació escultòrica” so-
bre una superfície plàstica.  Va ser, doncs, 
una activitat que va combinar reflexió 
creativa i acció lúdica molt profitosa i 
divertida.

CINEMA / LA VEU
El passat dilluns 19 de juliol de 2010 i 
dins el programa d’actes de la festa Ma-
jor d’estiu de Santa Margarida de Mont-
bui, es va estrenar amb èxit a l’Ateneu 
Recreatiu el documental Montbui, me’n 
recordo, una nova producció de CERCA 
sota la direcció i muntatge d’Alberto 
Bougleux, amb entrevistes i documen-
tació a càrrec de Roser Grau, Núria Mer-
cader i Montserrat Montrabeta.
A partir dels relats biogràfics dels avis i 
àvies de Santa Margarida de Montbui, 
un poble de la comarca de l’Anoia, a 
Catalunya, el documental proposa un 
viatge des dels anys trenta fins ara. Els 
i les protagonistes, a través del seu tes-
timoni personal, ens ofereixen un valu-
ós relat de memòria col·lectiva sobre la 
vida i transformació d’un poble al llarg 
del segle XX: les vivències de la guerra, 

la quotidianitat a la postguerra, la vida 
social al poble, l’arribada de l’aigua, la 
creació dels carrers, l’oci de la joventut... 
De la mà de la història de vida de la gent 
gran, aquest document apropa a les ge-
neracions futures el passat més immedi-
at d’un poble, els seus processos socials, 
històrics i vitals.
L’acte va comptar amb la presència de 
responsables de CERCA, de l’Ateneu 
Recreatiu de Montbui i del Memorial 
Democràtic de la Generalitat de Cata-
lunya, entitat que ha donat suport a la 
realització del documental. Al final de 
la jornada, en un ambient molt emotiu, 
CERCA va fer lliurament de diplomes a 
totes les persones que han estat entre-
vistades i que amb la seva participació 
han contribuit a crear un document únic 
per a la reflexió i per al coneixement de 
les generacions futures.

Emotiva estrena del documental 
“Montbui, me’n recordo”

FOTOGRAFIA/ LA VEU
Fins diumenge al vespre sou a temps de 
visitar l’exposició de fotografies El som-
riure permanent, del nostre company 
Jaume Singla.
Es tracta d’una col·lecció de 96 fotografi-
es, 80 de les quals són de Jaume Singla i 
16 són d’altres periodistes de FEPET que 
viajaven amb ell en un viatge a Indonè-
sia el passat mes de novembre.
A la mostra es veu la vida quotidiana 
d’un país que és poblat per 230 milions 
de persones que habiten una impressio-

Fins diumenge es pot visitar la 
mostra “El somriure permanent”

nant extensió d’e 17.000 illes situades a 
les antípodes d’Europa i amb una gran 
distància entre elles.
Tot i que Indonèsia és el país amb més 
musulmans del món, hi conviuen sense 
tensions cinc religions diferents, cadas-
cuna de les quals té les seves pròpies 
peculiaritats i simbolismes.
El Somriure permanent s’exposa des del 
dia 14 de juliol, a la Sala Municipal d’Ex-
posicions d’Igualada. Fins ara l’han visi-
tat més de 500 persones .

Els protagonistes del documental
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CONCERT
- Piera
Cicle de concerts “A l’estiu, música 
en viu” amb l’Orquestra Simfònica 
Juvenil de Catalunya que oferirà 
un repertori de música clàssica i 
simfònica.
Avui divendres a les 10 del vespre

FESTA MAJOR
- La Llacuna
Des d’avui divendres i fins dimarts, 
actes festius a la Llacuna.

MÚSICA
- La Guàrdia Pilosa
Dins el cicle d’Òpera a la pedra es 
podrà escoltar el duet de sopranos 
Cristina Kock i Sheila Grados.
Avui divendres a les 10 de la nit.

CINEMA
- Hostalets de Pierola
L’Associació de la gent gran orga-

nitza una nit de cinema amb la 
projecció de de la pel.lícula “La 
boda de mi mejor amigo”.
Avui divendres 2/4 de 6 a l’auditori 
cal Figueres.

DISSABTE 31

FIRA D’INTERCANVI
- Piera
Nova edició de la Fira d’Intercan-
vi, que es duu a terme durant el 
matí del darrer dissabte (no festiu) 
de cada mes, a la pista del Parc 
del Gall Mullat. La fira és oberta 
a totes les persones que vulguin 
intercanviar qualsevol mena de 
cosa material (producte, artilugi, 
moble, eina, andròmina, etc...) o 
qualsevol intangible (companyia, 
coneixements, etc.)..
Demà dissabte de les 11 del matí a 
les 2 del migdia al Gall Mullat.

SARDANES
- Piera

36è aniversari de l’Agrupació Sar-
danista de Piera amb:
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Iluro
Gran botifarrada amb postres in-
closes. 
Ball amb el grup Sureste
Nota: Hi haurà servei de bar, tau-
les i cadires.
Avui divendres a les 7 de la tarda

CARNAVAL DO VERAO
- Piera
Rua iniciada a la cruïlla del carrer 
Indústria amb avinguda Gall Mu-
llat. Recorregut pels carrers cen-
trals girant a la plaça de la Creu 
i agafant el carrer Jaume I fins al 
parc del Sanahuja. Participació de 
la Xaranga Punk-Internacionalista 
i els Tambors dels Diables de Pie-
ra. En acabar, festa amb una acu-
rada selecció musical dels darrers 
50 anys.
Dissabte a les 8 del vespre al parc de 
Sanahuja

D E  L ’ A N O I A
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MÚSICA / LA VEU
Avui divendres acaba el cicle de con-
certs “A l’estiu, música en viu” amb l’ac-
tuació l’Orquestra Simfònica Juvenil de 
Catalunya (OSJC), un conjunt de joves 
de diferents poblacions d’arreu de Cata-
lunya, amb edats entre 13 i 19 anys. Part 
dels músics que van començar a tocar 
a l’OSJC ja toquen en altres orquestres 
professionals, amb la qual cosa hi ha 

hagut una renovació generacional. En 
aquest sisè any de participació, l’OSJC 
ens oferirà un repertori amb música 
clàssica i música simfònica amb un rere-
fons familiar, però amb moltes novetats i 
més d’una sorpresa. Aquesta darrera ac-
tuació començarà també a les 22h però 
es farà al Teatre Foment per garantir una 
millor acústica.

Últim concert del MEV 10

CINEMA / LA VEU
Des del passat dilluns i per tercer any 
consecutiu el Teatre Foment de Piera 
acull la setmana de cinema de terror 
amb la projecció de films i performances 
que complementen unes sessions que 

provocaran més d’un ensurt. La bona 
acollida en edicions passades fan que 
l’Associació Juvenil 83 continuï oferint 
aquesta experiència amb 5 pel·lícules 
que s’han projectat des de dilluns fins a 
demà dissabte a les 10 del vespre.

Tercera setmana de cinema de terror a Piera

ARQUEOLOGIA / LA VEU
Una delegació del consistori municipal i 
de la societat capelladina,  encapçalada 
per l’Alcaldessa de Capellades Anna Ma-
ria Sánchez,  varen ser el cap de setmana 
10 i 11 de juliol a Burgos per conèixer el 
projecte cientificocultural que s’ha creat 
al voltant del jaciments arqueològics de 
la Serra d’Atapuerca. 
La visita va tenir dues parts: en primer 
lloc, el coneixement del nou Museo de la 
Evolución Humana que es va inaugurar 
posteriorment el dia 13 de juliol a la ciu-
tat de Burgos i, seguidament, la visita als 
treballs d’excavació de camp que s’estan 
portant a terme als jaciments arqueolò-
gics d’Atapuerca.   
De la mà de la directora del museu, 
la Dra. Aurora Martín, es va fer un re-
corregut per aquest gran equipament 
museístic que s’acaba de crear per tal 
de socialitzar el coneixement en rela-
ció a la recerca científica paleolítica. El 
jaciment capelladí de l’Abric Romaní 
també hi és representat mitjançant una 
maqueta d’un dels campaments nean-
dertals excavats per l’equip de l’Institut 
Català Paleoecologia Humana i Evolu-

ció Social (IPHES). Aquest Museo de la 
Evolución Humana constitueix el major 
equipament europeu existent en relació 
al coneixement de l’evolució biològica i 
cultural de la humanitat.  
Per altra banda, el Dr. Eudald Carbonell 
va guiar aquesta delegació capelladina 

MÚSICA / LA VEU
Recentment la Fundació Paper de Mú-
sica ha editat un recull de les activitats 
musicals que aquesta destacada insti-
tució capelladina ha realitzat al llarg de 
vint anys. L’obra, acuradament edita-
da en dos volums –Els Concerts de les 
Quatre Estacions i Els Altres Concerts- i 
de poc més de dues mil pàgines, reflec-
teix el notable esforç que des d’aquesta 
fundació s’ha fet i es fa per la cultura 
musical del nostre país. L’obra recull el 

conjunt de programacions, presenta-
cions, comentaris musicals, informació 
d’autors i intèrprets, notícies de premsa, 
etc. que bàsicament 
entre 1988 i 2008 han passat per l’espai 
capelladí de la Fundació. A l’obra també 
hi trobem notables col·laboracions com 
la d’Assumpta Mateu, Josep Maria Espi-
nàs, Ignasi Riera o Jaume Cabré que han 
prologat el llibre. Trobareu més informa-
ció al web www.paperdemusica.cat.   

Una delegació capelladina va 
visitar el jaciment d’Atapuerca

pels diversos jaciments que formen el 
complex Atapuerca i que s’estan exca-
vant actualment. Al llarg de la visita, 
es va poder plantejar també el conjunt 
d’objectius i línies estratègiques que 
s’afrontaran en relació al projecte de la 
Cinglera del Capelló de Capellades. 

Dilluns 26 es va començar el cicle amb 
Las Ruinas, dimarts 27 es va poder veu-
re Los Malditos, dimecres 28 El Escondi-
te, dijous 29 Funny Games i, per últim, 
demà dissabte 31es podrà gaudir del 
film Silent Hill.

S’ha editat l’obra “Paper de 
música. 20 Anys de concerts”

Jaciment d’Atapuerca a Burgos

PER ANUNCIAR-VOS :

93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com



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.   ***

EL LIBRO DE ELI
Estats Units. Aventures futuristes. D´Allen i Albert Hughes. Amb Denzel Washington, Gary 
Oldman i Mila Kunis. En un futur no molt llunyà, després de la guerra final, un home solitari 
camina sobre la desolada terra que una vegada va ser Estats Units. No hi ha civilització ni 
llei. Les carreteres estan en mans de bandes que matarien per un parell de sabates. Papers 
secundaris per a Jennifer Beals, Michael Gambon i Tom Waits.***    

THE GOOD HEART
Islàndia – Dinamarca, Drama. De Dagur Kari. Amb Brian Cox, Paul Dano i Isild Le Bescos. 
Lucas és un jove de bon cor que viu en una caixa de cartró sota el pont de Brooklyn. Sense 
perspectives per al futur, intenta suïcidar-se, però el seu intent acaba fallant, com totes les 
coses que ha intentat en la seva vida. A l’hospital coneix Jacques, home de caràcter colèric 
i estil de vida gens saludable, que acaba de patir el seu cinquè infart. ESTRENA

MI SEGUNDA VEZ
Estats Units. Comèdia. De Bart Freundlich. Amb Catherine Zeta-Jones, Justin 
Bartha i John Schneider. Quan Sandy, una sexy mare de 40 anys, descobreix que 
el seu marit l’enganya, el seu món s’ensorra. Sense pensar-s’ho dues vegades, 
es trasllada a Nova York amb els seus dos fills amb ànim de refer la seva vida. 
Allà, coneix Aram, un encantador llicenciat universitari de 24 anys. ESTRENA 

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, cometent tota mena d’abusos davant l’estupor d’algun dels seus 
propis soldats.. ****

QUE SE MUERAN LOS FEOS
Espanya. Comèdia. De Nacho G.Velilla. Amb Javier Cámara, Carmen Machi, Juan Diego i 
Tristán Ulloa. Eliseo és lleig, coix i solter. No ha trobat la dona de la seva vida i no coneix 
l’amor. Nati (Carmen Machi) és lletja, li falta un pit i està separada. La vida els donarà una 
última oportunitat. ***

EL EQUIPO A
Estats Units. Acció, De Joe Carnahan, Amb Liam Neeson, Bradley Cooper i Jessica Biel.
Adaptació de l’exitosa sèrie de televisió dels anys 80, que narrava les aventures d’un grup 
d’excombatents del Vietnam acusats d’un delicte que no havien comès. Convertits en 
soldats de fortuna, es dedicaven a defensar a gent en problemes. ESTRENA

NIÑOS GRANDES
Estats Units. Comèdia. De Dennis Dugan. Amb Adam Sandler, Kevin James i Chris Rock.
Cinc homes, que de nens van ser grans amics, es tornen a reunir per passar junts el cap de 
setmana del 4 de juliol amb les seves respectives dones i fills. Descobreixen que fer-se vell 
no vol dir necessàriament haver madurat. ESTRENA

IGUALADA 

KURSAL 1 
EL EQUIPO A (12 anys)
Dv. 30: 17:30/20:00/22:30
Ds. 31: 17:30/20:00/22:30/01:00
Dg. 1: 17:30/20:00/22:30
Dm. a Dj: 17:30/20:00/22:30

KURSAL 2
TOY STORY 3 (apta)
Dv. 30: 18:00/20:15
Ds. 31: 16:00/18:00/20:15
Dg 1: 16:00/18:00/20:15
Dm. a Dj.: 18:00/20:15

KURSAL 2 
NOCHE Y DIA (7 anys)
Dv. 30: 22:30
Ds. 31: 22:30/01:00
Dg. 1: 22:30
Dm. a Dj: 22:30

KURSAL 3 
MI SEGUNDA VEZ (7 anys)
Dv. 30: 18:15/20:15/22:30
Ds. 31: 16:15/18:15/20:15/22:30/01:00
Dg. 1: 16:15/18:15/20:15/22:30
Dm. a Dj: 18:15/20:15/22:30

SALÓ ROSA 
NIÑOS GRANDES (apta)
Dv. 30: 18:00/20:15/22:30
Ds. 31: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg. 1: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dm. a Dj: 18:00/20:15/22:30 

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
CIUDAD DE VIDA O MUERTE  (16 anys)
Diumenge 1: 18:00
THE GOOD HEART (apta)
Diumenge 1: 20:00

SANTA COLOMA DE QUERALT

CINEMA RAVAL
QUE SE MUERAN LOS FEOS
Divendres 30: 22:00 
Diumenge 1: 19:15
EL LIBRO DE ELI  
Diumenge 1: 17:30

ABRERA

1/ EL EQUIPO A (12 anys) 
Dv.: 15:40/18:00/20:40/23:00
Ds.: 15:40/18:00/20:40/23:15
Dg.: 11:45/15:40/18:00/20:40/23:00
Dl. a Dj.: 15:40/18:00/20:40/23:00

2/TOY STORY 3D 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

3/MARMADUKE (apta)
Dg.: 12:15

3/MI SEGUNDA VEZ (7 anys)
Dv.: 16:45/18:45/20:45/22:45
Ds.: 16:45/18:45/20:45/22:45/00:45
Dg.: 16:45/18:45/20:45/22:45
Dl. a Dj.: 16:45/18:45/20:45/22:45

4/SHREK 4 3D(apta)
Dv.: 16:20/18:20/20:20/22:20
Ds.: 16:20/18:20/20:20/22:20/00:20
Dg.: 12:15/16:20/18:20/20:20/22:20
Dl. a Dj.: 16:20/18:20/20:20/22:20

5/TOY STORY 3D (apta) 
Dv.: 15:40/18:00/20:30/22:50
Ds.: 15:40/18:00/20:30/22:50/01:00
Dg.: 12:00/15:40/18:00/20:30/22:50
Dl. a Dj.: 15:40/18:00/20:30/22:50

6/NIÑOS GRANDES (apta)
Dv.: 16.10/18:20/20:30/22:40
Ds.: 16.10/18:20/20:30/22:40/01:00
Dg.: 12:00/16.10/18:20/20:30/22:40
Dl. a Dj.: 16.10/18:20/20:30/22:40

7/ECLIPSE (12 anys) 
Dv.: 15:50/18:10
Ds.: 15:50/18:10
Dg.: 15:50/18:10
Dl. a Dj.: 15.50/18:10

7/NOCHE Y DIA (7 anys)
Dv.: 20:30/22:45
Ds.: 20:30/22:45/01:00
Dg.: 20:30/22:45
Dl. a Dj.: 20:30/22:45

8/EL DIARIO DE CARLOTA (12 anys) 
Dv. a Dj.: 16:30
Dg.: 11:30/16:30

8/PESADILLA EN HELM STREET (16 anys)
Dv.: 18.30/20:30/22:30
Ds.: 18:30/20:30/22:30/00:30
Dg.: 18:30/20:30/22:30
Dl. a Dj.: 18:30/20:30/22:30
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RAMON ROBERT.-
Paul Dano i Brian Cox són els 
protagonistes de The good heart (El 
buen corazón),  drama lleuger realitzat 
pel cineasta danès Rasmus Videbæk 
a Nova York. S’hi narra la història de 
Lucas, un jove de bon cor que viu en 
una caixa de cartró sota el pont de 
Brooklyn. Sense perspectives per al 
futur, intenta suïcidar-se, però el seu 
intent acaba fallant, com totes les coses 
que ha intentat en la seva vida ... Mentre 
es recupera a l’hospital, ha de compartir 
l’habitació amb Jacques, el malhumorat 
propietari d’un bar, de caràcter colèric i 
estil de vida gens saludable, que acaba 

de patir el seu cinquè infart. Decidit 
a que el seu bar segueixi funcionant, 
convida a Lucas a treballar en el seu 
negoci. Algunes de les estrictes normes 
de Jacques inclouen no confraternitzar 
amb els clients i no embolicar-se amb 
dones. La nova amistat es veu posada 
a prova quan la aturullada April entra al 
bar i Lucas insisteix que han d’ajudar-la.
Gairebé totes les crítiques coincideixen 
en valorar l’excel·lent treball que fa Brian 
Cox interpretant al sempre malhumorat 
Jacques, el propietari del bar. La història 
d’aquests dos homes atrapa l’espectador 
i aconsegueix la proesa d’emocionar i 
divertir.
 

Estrena a Tous • The good heart

Els quatre magnífics Estrena a Igualada • El equipo A

RAMON ROBERT.-
El equipo A (The A-team als Estats Units) 
va ser una de les sèries de més èxit dels 
anys 80. Protagonitzada per George 
Peppard, Dirk Benedict, Dwight Schultz i 

Bona gent
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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
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

Mr.T, va  ser emesa per primera vegada a 
la NBC  a principis de 1983 , i es va veure 
al llarg de quatre temporades. En ella, 
quatre dels millors homes de l’exèrcit 
nord-americà van ser empresonats 

per un delicte que no van cometre. 
Poc temps després, el coronel John 
“Hannibal Smith” i els seus homes són 
buscats per la policia i el Govern nord-
americà. Els fugitius es veuen obligats 

a convertir-se en mercenaris per poder 
sobreviure econòmicament. 
La pel·lícula que ara s’estrena, El equipo 
A, està basada en la sèrie televisiva, i 
explica com els components de l’equip 
A van arribar a ser fugitius de l’exèrcit i 
la relació entre ells. El projecte ha estat 
obra dels germans Scott (Ridley i Tony 
Scott) si bé de la realització se n’ha fet 
càrrec Joe Carnahan. En la producció 
també hi han estat implicats alguns 

dels creadors de la sèrie, com Stephen 
J. Cannelle, que ha vetllat perquè 
l’adaptació cinematogràfica respecti 
l’esperit de la televisió. De bon principi, 
els germans Scott van pensar en Bruce 
Willis, Woody Harrelson i Ice Cube pels 
papers principals, però finalment la 
pel·lícula té de protagonistes a Liam 
Neeson, Bradley Cooper i Quinton 
“Rampage” Jackson. Plegats hi aporten 
diversió i molta acció.

Nova oferta
Plats del dia

Escollits de la nostre Carta-menú

PLAÇA SANT MIQUEL, 3 IGUALADA
TEL. 93 803 27 44

www.restaurantlesolles.cat 
lesolles@restaurantlesolles.cat

Horari:
de dimecres a diumenge

Diumenge nit tancat
Nova oferta

Plats del dia
Escollits de la nostre Carta-menú

La bona taula  



· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges
· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges

Rambla Sant Isidre, 12
Igualada

Tel. comandes i reserves: 
93 803 00 10

Obert de dimarts a dissabte a partir de les 19:00 h.
* Obert migdies exclusivament per a reserves de grups

Terrassa íntima d’estiu!

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

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

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

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
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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
15 anys al seu servei

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual
Ctra. de Valls, Km 52,5

08719 - STA. MARIA DE MIRALLES

Tel. : 93 808 00 05
         659 997 297

· Servei a la carta · Menú diari · Tapes · Pizzes

Menú de caps de setmana · Menú infantil

· Menú especial per a grups · Especialitats en cuina italiana

FEM MENÚS I PIZZES PER EMPORTAR

DE DILLUNS A DISSABTE obert tot el dia

Tel. per a reserves: 93 806 79 57
Av. Països Catalans, 99-101 (Les Comes) IGUALADA
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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

D E  L ’ A N O I A

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
 

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

Travesti Analia
Vilafranca
638 471 051

www.travestisimaanalia.com

NECESSITEM
MODISTA-MUNTADORA 

DE PROTOTIPS
en teixit a la plana i gènere de punt

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

08700 d’Igualada

Proba les meves carícies 
juganeres i totes les postures 

que més t’agradin.
Per que t’ho passis el millor 

possible.
I MOLT MÉS...

664 81 06 71

Cadena de Botigues d’Alimentació d’Igualada cerca:

DEPENENT/A FORN DE PA
Es necessita:

ència mínima 2 anys en sector comerç.

S’ofereix

Interessats/des enviar C.V.: rrhh@dosmons.com

608 949 966 (JOAN)

GRAN 
OFERTA DE SAL

TIPUS PASTILLA BERISAL DE NAVARRA
6 EUROS/ SAC DE 25 KG

TIPO PASTILLA BERISAL DE NAVARRA.
TIPO ALMENDRA TORREMAR.
TIPO ALMENDRA REGENIA 99% RICA 
EN SODIO. 6’50€/SACO DE 25KG IVA 
INCLUIDO. TRANSPORTE GRATUITO 
ESPECIALISTAS EN TRATAMIENTO DE 
AGUA Y MANTENIMIENTOS.

ES LLOGA
CASA RURAL

Plena natura,
zona La Llacuna

4 habitacions
3.700€/any

626 311 244,tardes

Empresari 
ATRACTIU I
CARINYÓS

desitja relació
esporàdica i d’amistat 

amb Sr. o Sta. educada.
678 832 644

Sra. Casada atractiva, 
carinyosa i amb classe.

Li agradaria compartir noves 
emocions de forma esporàdica i 

discreta. Sense cap tipus de 
compromis, amb senyor culte, 

educat i seriòs.
Trucar de 9 a 14h.

93 448 18 79 608 47 35 76
Horari de 8 a 23h.

Paola colombiana
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JOSEP MUSSONS I MATA / LA VEU
Tot el que avui és la plaça de Cal Font, la 
Biblioteca i la part viva del centre de la 
ciutat va ser fins més enllà de la meitat 
del segle passat, la fàbrica de teixits co-
neguda com “Cal Font”. 
Amb gairebé mil obrers, va afegir a la 
seva vertical productiva la filatura, els or-
dits, el tisatge, tins i acabats, produint-se 
la propia energia a base d’escorça tritu-
rada sortida dels adobers i donant vida 
directa o indirectament a més de mitja 
ciutat. L’Esperança era filla del seu darrer 
valedor-director, en Ricard Balil, treballa-
dor competent, enginyer industrial i doc-
tor enginyer tèxtil.  Ella va ser alumne de 
les Escolapies i a més de ser-ne vehement 
defensora, va mantenir contacte, fins ara, 
amb un grup d’amigues de la seva època. 
Recordava vivències de la seva infantesa 
a la nostra ciutat amb verdadera fruició. 
Enamorada d’Igualada i de la Costa Bra-
va, sobretatot del Baix Empordà, Aigua 
Blava, on tenia la seva residència, junt 
amb les dels Forgas, familiars de la seva 
mare. 
Intel·lectualment preparada en grau 
elevat, va dedicar bona part de la seva 
vida a la recerca i seguiment d’arbres ge-
nealògics, amb visites repetides a fonts 
notarials, arxius històrics de parròquies 

i fins i tot a centres oficials de la Corona 
d’Aragó i Biblioteca Central a París que li 
van permetre deixar escrit, just el passat 
desemebre, un llibre remuntant al segle 
XII, les vivències dels Forgas-N’Estrabau, 
herois de la Catalunya empordanesa for-
jadors de la pròpia història catalana.
L’Esperança Balil, que va enviudar prou 
jove, ha estat una dona de gran empen-
ta, amb plena serenor, dolçor, amor, ten-
dresa i amiga dels seus amics, que hem 
estat molts. No li agradaven les barreres 
ni els murs. Des de la seva “Aigua Blava” 

ens deia: “Els pobles amb port o mar són 
oberts i s’entenen amb tothom.”  Una po-
etessa i una gran dona. Sentim molt de 
prop que ens hagi deixat. Va morir el pas-
sat diumenge, just quatre dies després 
de complir 71 anys.
A la seva mare, 95 anys, als seus fills i de-
mès familiars des del record de la nostra 
amistat, el nostre més sentit condol.

Josep Mussons i Mata
President d’honor de l’Associació d’Iguala-
dins Forans.

Ha mort una destacada igualadina forana: 
Esperança Balil i Forgas

Antoni Vilarrubias Torras
Retornà a la casa del Pare el passat divendres  dia 23 de juliol  a l´edat de 87 anys.

 A.C.S.
Els seus estimats: esposa, Anna Maria, Agustí, �lls, Josep Antoni i Carles; cunyades, 
nebots, néts, amics  i  demés familiars volem agrair les mostres de condol rebudes en 
l’acte de comiat que tingué lloc el passat dissabte  a l’oratori del tanatori d’Igualada.

Igualada, juliol 2010

En record de:

Funerària Anoia, S.L.

Miquel Rabell i Carulla
 

Ara fa 20 anys que ens van deixar.
Les seves famílies us conviden a recordar-los, en la missa que celebrem a les 8 del vespre, dimecres 4 d’agost, a la 

parròquia de la Sagrada Família, en el vintè aniversari del seu traspàs.
Els que hem estat per vosaltres, ho serem sempre; La vida significa el que sempre ha significat, ell és sempre el 

que ha estat, el fil no s’ha tallat. Us esperem, no som pas lluny, just més amunt del cim.
 

Igualada, 4 d’agost de 1999 - 4 d’agost de 2010

20è. Aniversari de

ANOIA / LA VEU
Ja està tot apunt per al comiat del que 
ha estat durant 31 anys rector de la par-
ròquia de la Sagrada Família, mossèn 
Jaume Serra, que serà substituït per 
mossèn Josep M. Mas a principis de se-
tembre.
Per altra banda, els mossens de la co-
marca van voler reunir-se amb mossèn 
Jaume Serra per desitjar-li el millor en la 
seva nova etapa. Van aplegar-se a Jorba 
Mn Jaume Serra, rector de la Sagrada 
Família; Mn Josep Sabaté, capellà del 
Barri de Montserra; Mn Ignasi Sala, de 
la prelatura de l’Opus Dei que col·labora 
a la Parròquia; Mn Marc Bosch, també 
de la prelatura de l’Opus Dei; Mn Pere 
Bruch, col·laborador de la Parròquia; Fra 
Lluís de Reus, dels caputxins; Mn Josep 
Grau, capellà de les Carmelites i rector 
de Bellprat; Mn Antoni Mª Bausili, rector 
d’Òdena, Castellolí i l’Espelt; Mn Josep 
Aribau, col·laborador de la Soledat; Mn 
Enric Garcia, rector de Jorba; Mn Valentí 
Bosch, rector de la Pobla de Claramunt; 
Mn Carles Riera, rector dels Prats de Rei; 
Mn Jaume Casamitjana, nou rector de la 
Mare del Diví Pastor de Vic; Mn Joan Cos-
ta, rector de St Martí de Tous. I els dia-
ques Mn Antoni Monclús, Mn Pere Roig, 

Igualada es prepara per 
acomiadar Mn. Jaume Serra

Mn Xavier Bisbal i Mn Joan Prat, a més 
del germà marista Maneli el sr Josep Mª 
Aguilera.

El 29 d’agost, festa de comiat
S’han preparat un seguit d’actes per al 
diumenge 29 d’agost en què es farà una 
festa de comiat a mossèn Jaume,  que 
començarà a 2/4 d’1 del migdia amb 
una missa solmene presidida per Mn. 
Jaume Serra en motiu del seu comiat 
com a  rector. En la missa hi participaran 
els diferents moviments parroquials i la 
Schola Cantorum d’Igualada.
A 2/4 de 3 de la tarda, al Saló Imperial de 
l’Hotel America es farà un dinar d’home-
natge a Mn. Jaume ofert pels feligresos 
de la parròquia i pels amics. El preu del 
tiquet és de 25 euros i la venda es fa a 
la casa rectoral tots els dimecres i els di-
jous de 2/4 de 9 a /4 de 10 del vespre 
fins el dia 19 d’agost. Allà hi haurà una 
caixeta on es podran fer aportacions 
econòmiques anònimes destinades a 
fer un obsequi generalitzat.
A les 6 de la tarda, poesia de parròquia. 
guió preparat per en Jaume Ferrer Piñol. 
Per acabar la diada es farà un concert 
interpretat per l’Agrupació Coral la Llàn-
tia.

ANOIA / LA VEU
Una vegada més, els habitants de Ní-
ger s’enfronten a una greu escassesa 
d’aliments. Les pluges del 2009 han 
afectat considerablement les collites. Els 
primers signes de crisi alimentària van 
aparèixer a principis de 2010, quan les 
reserves d’aliments es van reduir abans 
del normal i la població jove va emigrar 
dels pobles per buscar feina a les ciutats 
i, fins i tot, a l’estranger.
Avui, no hi ha dubte que Níger està 
immers de nou en una crisi nutricio-
nal. El sistema per tractar als nens amb 
desnutrició aguda ha canviat de forma 
considerable en els últims cinc anys. 
Des de 2005, ha augmentat el nombre 
de centres de tractament i el govern ha 

adoptat nous protocols de tractament 
més eficaços.
No obstant això, el volum d’admissions 
registrat a centres nutricionals en anys 
anteriors indica que la crisi alimentària 
de Níger és un problema recurrent. Un 
estudi nutricional recent realitzat entre 
els mesos de maig i juny passats, va mos-
trar que 455.000 nens d’entre sis mesos 
i cinc anys d’edat pateixen actualment 
de desnutrició aguda, dels quals 86.800 
estan greument desnutrits. El 3,2% del 
nombre total de nens en aquest interval 
d’edat en el país sofreix de desnutrició 
severa. Els nens més petits són els més 
afectats, amb un 4,6% del total de nens 
d’entre sis i 35 mesos d’edat que sofreix 
de desnutrició severa.

Metges sense Fronteres respon a 
una nova crisi al Níger



Nadons

Em dic Aitana Cantero Cano • Vaig néixer el dia 
11/06/10 a  les 3/4  i 5 minuts de 4 de la tarda i vaig pesar 2kg 
490 g. Els meus pares són la Raquel i el David. Els meus germans 
són el Noah i la Itziar. I sóc de Vilanova del Camí.
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Em dic Jana Martí Torner • Vaig néixer el dia 16/06/10 
a 1/4  i 5 minuts de 10 del matí i vaig pesar 2kg 000 g. Els meus 
pares són la Montse i el Lluís.  I sóc de Sant Joan de Mediona.

Em dic Izan de la Fuente Rodríguez • Vaig néixer 
el dia 12/06/10 a  les 2 del migdia i vaig pesar 2kg 570 g. Els 
meus pares són la Montserrat i l'Oscar. Els meu germà es diu 
Joel. I sóc d'Igualada.

Em dic Eric González Fuentes • Vaig néixer el dia 
20/06/10 a  1/4  i 9 minuts de 2 del migdia i vaig pesar 4kg 
000 g. Els meus pares són la Ruth i el Cristian. El meu germà és 
diu Àlex. I sóc d'Igualada.

Em dic Marisa Doncel Dinu • Vaig néixer el dia 
24/06/10 a les 2 del migdia i vaig pesar 3kg 750 g. Els meus 
pares són l'Agustina i el Francisco. l a meva germana és diu 
Mihaela.  I sóc de la Pobla de Claramunt.

Em dic Núria Millan Soler • Vaig néixer el dia 24/06/10 
a  2/4 d'1 de la nit i vaig pesar 3kg 860 g. Els meus pares són la 
Sara i l'Oscar. I sóc d'Igualada.



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 CLOTET
Santa Joaquima Vedruna s/n ......................... 93 804 41 07
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
C/. d’Abad Muntades, 13-B.  ......................... 93 801 04 33

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.

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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EQUIPAMENTS PER COMERÇ I HOSTELERIA

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 I PERFUMERIA
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
FARMÀCIA SINGLA - ÀUDIO ÒPTICA DEL PILAR -
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

C/ St. Magí, 50 - CARME- ............................ 93 808 02 29
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

Àngel Guimerà, 11. Capellades ..................... 93 801 01 30
IL·LUMINACIÓ
YANSÓ IL·LUMINACIÓ
C. del Clos, 3 ................................................ 93 804 36 57
IMPREMTA
JORDI ALBIOL
Rbla. Nova. 28.  ............................................ 93 803 16 73
INFORMÀTICA 
EQUIPS OFICINA ANOIA
C/. Santa Caterina, 9 ..................................... 93 803 24 49
ESQUEMES INFORMÀTICS, S.L
C/. Sant Carles, 10 ........................................ 93 805 00 94

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 
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
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
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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

CENTRES D’AUDICIÓ

GABINET AUDIO-PRÒTESIC DE L’ANOIA
C/ St. Josep, 7 .............................................. 93 804 25 55
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

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

· Última tecnologia en audiòfons 
  digitals. 

· Personal titulat.
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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 BLANC I NEGRE
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
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

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

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

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
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
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
JOSEP Ma MORROS CARULLA
Pg. Jacint Verdaguer 120E, 2n ...................... 93 804 52 62
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.

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/ 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

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)
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CERÀMICA CAMARO
Crt. Igualada Capellades Km. 8’2 .................. 93 801 11 51
CONFECCIÓ i MODA
BOYS
C/ Major 82 .................................................... 93 801 11 07
CONSTRUCCIONS
CONTRUCCIONS BERNABEU BUSQUETS S.L
C/ Sant Francesc, 55 ..................................... 93 801 00 51
CONSTRUCCIONS M.VILLEGAS
C/ Tarragona, 7 .............................................. 93 801 04 03
CONSTRUCCIONS QUINTANA
C/ Muntanya, 9 .............................................. 93 801 04 83
CONSTRUCCIONES ALMABAR S.L
C/ Carme, 5 A 2on ........................................ 93 801 37 56
CONSTRUCCIONES RICARDO MORCILLO
C/ Divina Pastora, 48 .................................... 93 801 07 46
ELECTRODOMÈSTICS
ELECTRODOMÈSTICS MARTÍ S.A.
C/ Major, 41 ................................................... 93 801 02 82
ESTANCS
ESTANC CARRER MAJOR
C/Major, 21 .................................................... 93 801 10 07
EXPORTACIÓ
ELGON INTERNACIONAL S.L.
Ctra. Capellades, 7-9 
La Torre de Claramunt ................................... 93 801 17 17
FERRETERIES
FERRETERIA XALOC
Passeig Concepció, 28 .................................. 93 801 11 70
FISIOTERAPEUTA
CENTRE MÈDIC CAPELLADES
C/ Sarrià de Ter, 12 ....................................... 93 801 37 22
FINQUES
FINQUES VALLBONA
C/Major, 26 .................................................... 93 801 31 55
FOTOGRAFIA
ROIG FOTÒGRAFS
C/Major, 34 .................................................... 93 801 30 02
FORNS DE PA
FORN  DE PA “XATA”
C/ Major, 62 ................................................... 93 801 00 58
Passeig Miquel i Mas, 28 .............................. 93 801 36 68
FORN SABATER
C/ Major, 37 ................................................... 93 801 04 58
FRUITERIES
FRUITS GABARRÓ S.L
Pl. Sant Jaume, 1  ........................................ 93 801 08 40
FRUTAS M. RUIZ “LA MORENETA”
C/Major, 31 .................................................... 93 801 03 56
FRUTAS Y VERDURAS MARY
C/ Call,6 .........................................................93 801 30 77
TUTTI FRUTI
C/ 11 de setembre, 7..................................... 93 801 31 70
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
REPARACIÓ D’ELECTRODOMSTICS I 
CALDERES
ADOLFO SANCHEZ (SERVEI TÈCNIC)
Passeig Immaculada Concepció, 8 ................ 629 22 65 09
REPARTIDORS
JAUME GABARRO I BARTROLI
C/ Abat Muntadas, 4 ...................................... 93 801 04 06
RESTAURANTS
BAR RESTAURANT TERRANOVA
Prol. Miquel i Mas, 48 ................................... 93 801 27 21
BOWLING CENTER
Pg. Immaculada Concepció, 36 ..................... 93 801 22 50
El RACÓ DE CARME

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
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

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

ANIMALS
MASCOTENDA SCOOBY
( Perruqueria, accessoris, mascotes)
C/ Bas, 1 .......................................................93 803 38 01
ARTS GRÀFIQUES I  FOTOCOMPOSICIÓ
GRÀFIQUES LLUC
C/ St. Ramon s/n ........................................... 93 805 12 14
ASSEGURANCES i  ASSESSORIES
ASSEGURANCES I SERVEIS MONTBUI, S.L.
Ctra. Valls, 50 ..........................................................93 804 41 27
AUTOESCOLA, ASSESSORIA I ASSEGURANCES, CID
Ctra. de Valls, 47-49 ...................................... 93 804 03 51
AUTOESCOLES
AUTOESCOLA CID
Ctra, de Valls, 47.49 ...................................... 93 804 03 51
AUTOMÒBILS I TALLERS  MECÀNICS
AUTOREPARACIONES AGUSTIN, S.L.
Ctra. Valls, 70-72 ........................................... 93 803 20 66
MECÀNICA GRAL. FRANCESC BÒRIA FONT
C/ La Pau, 10 ................................................ 93 803 59 74
BARS
BAR 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

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
FRUITS SECS
FRUITS SECS TERMENS
Can Aguilera s/n ...............................................93 7760261
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
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

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

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
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

STA. MARGARIDA
DE MONTBUI
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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

Raquel, encara que el calendari ens 
diu que el dissabte hem de dir-te el 
molt que t'estimem, esperem que sàpigues 
que t'estimem cada dia de l'any, molt més que 
unes simples paraules puguin expressar.
Moltes felicitats en el dia del teu aniversari!!!

Felicitats, Raquel!

El dia 4 d'agost farà 18 anys va néixer 
una persona genial  i amb un carisme 
realment especial; un petó ben fort.
Feliços 18 anys Sílvia.

Felicitats !

Hola sóc la Maria del Bruc.
El dia 8-09-2010 és el meu aniversari faig 4 anys 
iel dia 15 és el meu sant.
Moltes felicitats dels tiets d'Igualada.

Felicitats!

Atenció ciutadana    012
Ambulàncies urgents - SEM 061
CAP Anoia 902 111 444
Bombers Parc Igualada 93 803 40 80
Bombers (des de qualsevol lloc) 112
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
Unit. Atenció al Client ICS 93 805 44 55
ABS Anoia Rural      93 805 38 18
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 1     93 803 11 18
Registre Propietat 2     93 804 82 73
Res. Pare Vilaseca        93 804 55 15
Servei Permanent de grua 93 803 06 89
 93 803 28 32
Taxis - Igualada        93 873 22 22
Taxi - La T. de Claramunt  93 801 35 58  
                                                       629 33 21 24
Unió Empresarial       93 805 22 92
HOSPITAL GENERAL
Centraleta 93 807 55 00
Atenció a la dona – ASSIR 93 807 55 88
Consultes externes  93 807 55 55
Diagnòstic per la imatge 93 807 55 98
PADES  93 807 55 61
                                                       93 807 55 58
Rehabilitació  93 807 55 74
Salut Mental   93 805 81 70
Urgències  93 807 55 77

Telèfons d ’interès

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

tel. 93 808 84 54
Fax 93 808 84 57

vendes@ferro7.cat@

no tanquem

per vacances!
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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
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



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 Carles Fàbregas no vol sortir 
mai als mitjans de comunicació. 
Ha costat moltíssim que acceptés 
ser entrevistat, però la casualitat 
ha volgut que acceptés ser entre-
vistat el mateix dia que el govern 
anunciava la paralització d’inver-
sions en obra pública, que és pre-
cisament el camp on més es mou 
en Carles Fàbregas.
Una empresa que es dedica a l’obra 
pública i al mobiliari urbà nota 
més la crisi?
Nosaltres encara anem treba-
llant, sense l’alegria d’abans, però 
seguim treballant. Penso que ho 
notarem molt després de l’estiu.
En el seu ram o en tots els rams?
No, en tots no, en el nostre. De 
fet, els altres rams ja fa temps que 
estan tocats.
Quan viatjo m’agrada molt tro-
bar-me tapes de claveguera o 
embornals amb el nom de Fàbre-
gas Igualada. Els ajuntaments no 
demanen la seva pròpia trapa?
Habitualment no. Potser els grans 
ajuntaments: Barcelona, València, 
Madrid... es fan fer trapes amb el 
seu nom i l’escut. La resta, habitu-
alment, es compren de sèrie.
Quina mena de mobiliari urbà feu 
a Fàbregas?
El principal són els mobles de 
jardí, bancs, papereres, embornals, 
tapes, trapes, fanals, fons d’aigua, 
pilones,  aparcabicicletes, escocells 
d’arbres, parcs infantils....

Què és el ferro dúctil?
A diferència del ferro colat, el ferro 
dúctil s’assembla més a l’acer. Té 
un punt de torsió sense trencar-se. 
L’hem aprimat i té més resistència.
Una de les peces que serviu és la 
pilona Igualada. La veneu també en 
altres ciutats?
Es va crear el model per a Igualada. 
El tenim al catàleg i l’hem venut en 
altres ciutats de Mallorca, Galícia... 
no és un model estàndard molt 
habitual però es va consumint.
Quants articles té el seu catàleg?.
Al voltant de set-cents.
A quin ritme aneu renovant models 
i ampliant catàleg? 
No som com una fàbrica de gènere 
de punt que ha de fer col·leccions 
noves cada mig any. Nosaltres, per 
exemple, tenim el banc romàntic 
de tota la vida que el continuem 
posant. Anem traient nous models 
de papereres, de bancs, de pilones... 
i el mercat va canviant però lenta-
ment. 
Es diu que els ajuntaments tarden a 
pagar. És còmode de treballar-hi? 
És cert que tarden a pagar, però 
nosaltres només hi facturem el deu 
per cent als ajuntaments. Majorità-
riament treballem per constructo-
res que, en fer obra pública, també 
depenen de l’administració encara 
que nosaltres facturem a les cons-
tructores.
També treballem per a clubs de 
futbol, gasolineres, companyies de 
subministraments. Si he de parlar 

d’ajuntaments que paguen puc citar 
el de Pamplona que, als trenta dies 
de servir-los la comanda tenim la 
transferència cobrada. En canvi, 
l’ajuntament de Jerez de la Frontera 
fa sis anys que no ens paga i no hi 
ha manera de cobrar.
Treballeu per Espanya o també per 
a l’estranger? 
Exportem el trenta per cent de la 
nostra producció i vull arribar al 
cinquanta. Per créixer a Espanya 
ho tenim difícil, el futur està a l’es-
tranger.
En quins països trobaríem el nom 
de Fàbregas Igualada? 
A Romania, Sèrbia, Argentina, 
Canadà, França, Anglaterra, Xile... 
tinc ganes d’entrar a Brasil però 
costa trobar la persona adient.
Totes les tapes de claveguera són 

Jordi Aymamí no fa mai una pun-
tada sense fil. Hi ha igualadins que 
li han criticat la inversió milionària 
del pont sobre la riera de l’Espelt, 
l’anomenat Golden Gate, per la 
seva espectacularitat.
Ara per ara el pont és només una 
comunicació a peu o en bicicleta 
entre el barri de Fàtima i la zona 
ludicoesportiva del parc de Puig-
cornet. Però hi ha més. Molt més.
L’ajuntament d’Igualada, d’acord 
amb l’Incasòl, ha fet una reserva 
de cent mil metres quadrats de 
sòl residencial a Fàtima, on hi 
cabrien 634 habitatges en el que 
s’anomena Àrea Residencial Estra-
tègica.
No hi ha cap dubte que disposar 
d’una comunicació com la que s’ha 
fet, revaloritza i posa en valor no 
únicament el pont, sinó també 
l’ascensor que comunica els parcs 
de Valladaura i Vallbona.
Posades així les coses no ens estra-
nya gens que la Generalitat i la 
Diputació hagin obert l’aixeta dels 
pressupostos per fer obres d’infra-
estructura a Igualada... tenien a la 
ment recuperar la inversió a través 
de l’Àrea Estratègica Residencial 
de Fàtima.
D’altra banda alguna cosa cal fer 
per animar a les famílies foranes 
a venir a viure a Igualada, perquè 
per llocs de treball no vindran.

fosques, excepte en alguns llocs de 
Nova York que són daurades i bri-
llants. No es podrien fer de bronze, 
que són més maques? 
És clar que es podrien fer, però sor-
tirien cinc vegades més cares.
El principal enemic del mobiliari 
urbà són els cotxes o les victòries 
esportives? 
Les victòries esportives i el vanda-
lisme urbà. Els cotxes de tant en tant 
poden fer malbé alguna peça, però 
poques.
El seu negoci és més producció o 
comercialització?
Nosaltres fabriquem moltes de les 
nostres peces i altres les importem. 
Diria que fem meitat i meitat.
Deu costar molt entrar en un nou 
ajuntament. 
És un mercat molt estable perquè 
cada ajuntament té la seva imatge 
de ciutat i encara que nosaltres por-
tem molt bona relació qualitat/preu, 
aquest és un mercat molt estable i 
costa d’entrar en un lloc nou. 
Sou la primera empresa d’Espanya 
del seu ram?
Som els segons d’Espanya.
Costa entendre’s amb els arquitec-
tes? 
Si fas gènere bo, ben dissenyat i 
barat sempre t’entens.

Carles Fàbregas DIVENDRES
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