
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
Tel. 93 808 00 86  •  646 35 87 02

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· 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

• Lloguer d’espais.
(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

El dia 13 d'agost el de cal Bitxet i la de cal Regató de 

la Pobla celebren els seus 50 anys de casats. 
Si els veieu, feliciteu-los!

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

La Mireia el dia 8 d'agost fa 14 anys! i el dia 15 
és el seu Sant!

Moltes felicitats de part de tota la família. 
Si la trobeu feliciteu-la!

Felicitats, Mireia!

CURSET DE
CONDUCTOR

DE CARRETILLES
ELEVADORES

Demani’ns informació
sense compromís

Tel. 93 817 17 11



 Cultura
Jordi Savall actua dilluns 
i dimarts al Festival Pau 
Casals del Vendrell
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 Capellades-Vallbona
Els ajuntaments recupe-
ren una part de la seva 
història 

 Infraestructures
José Montilla inaugura la 
Ronda Sud d’Igualada que ja 
ha entrat en servei

1.456
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330 nous llocs de treball •  Igualada i Vilanova del Camí 
són les poblacions on més baixa l'atur 

L'atur continua alt • Quan a Cagtalunya l'atur ha baixat un 
2,1 a l'Anoia ha baixat un  3.0 i Igualada un  3,7

 

L'atur a l'Anoia baixa per 
quart mes consecutiu

El delegat territorial de la Generalitat va presentar el PIDC a l’empresa Trire, dedicada al muntatge de rodes
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Piscines i 
biblioteques, 
alternatives 
per a un 
estiu low 
cost, sense 
sortir de la 
ciutat 

P  9

La crisi canvia els hàbits de consum. Les 
piscines i les biblioteques veuen créixer el 
nombre d'usuaris perquè els ciutadans, o no 
marxen o marxen menys dies de la ciutat. 
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de consum dels ciutadans que o no mar-
xen de vacances o si ho fan marxen menys 
dies.
Això fa que hi hagi més temps lliure a la 
ciutat i es pugui aprofitar millor els equi-
paments municipals -o no- que cada po-
blació ofereix.
Hem analitzat l’evolució d’usuaris de les 

piscines públiques i de la Biblioteca Cen-
tral d’Igualada. Les dades no poden ser 
més reveladores: creixement exponencial 
dels usuaris.
A la Biblioteca ha crescut el nombre d’usu-
aris gairebé en un 25% respecte del 2009 
en què ja es va créixer d’una manera molt 
important i pel que fa als abonaments de 
la majoria de les piscines municipals tam-

bé es detecta un important creixement. És 
el moment d’encoratjar els ajuntaments 
a seguir millorant els serveis públics de 
la seva competència i a donar-se compte 
que sempre és millor cobrar una taxa més 
reduïda però que utilitzin més persones, 
que una taxa més alta però que només 
afecti a una minoria.

Els ajuntaments que més han ajustat els 
preus dels abonaments, són els que més 
diners recuperen per aquest concepte i 
són els que millor serveixen als seus ciu-
tadans.
Preveure les necessitats dels ciutadans i 
facilitar-los l’accés, ha de ser la primera pri-
oritat d’un gestor municipal, sobretot en 
època de vaques flaques.
 

Aquesta és una obra important llarga-
ment demanada. Després de 28 anys 
s’ha acabat la primera part, que arriba 
a la rotonda de la carretera que surt de 
Montbui per anar a la Tossa, Miralles i la 
Llacuna. La segona, que ha d’enllaçar 
amb l’autovia A-2 prop de Jorba, és una 
de les que ha quedat aturada a causa 
de les restriccions imposades a les in-
versions en infraestructures a causa de 
la crisi.
El moment de la inauguració no sem-
bla el més adient per la crítica, quan és 
evident que es tracta d’una millora in-
contestable. Però no podem deixar de 
comentar que, per ser una Ronda Sud 
d’Igualada, no hi ha cap accés a la ciutat, 
i les de Montbui i Vilanova són ja una 
opció pels que han de sortir de la conur-
bació dels tres municipis sense haver de 
passar pel calvari del centre.
Esperem que la nova infraestructura 
permeti dinamitzar l’activitat econò-
mica. Hauria de ser un element agluti-
nador per arribar a fer “una ciutat” de 
setanta mil habitants.  Si es vol competir 
en el món en el qual estem la dimensió 
és una necessitat. 
Plantejar avui l’eliminació d’ajunta-
ments sembla una bajanada. Però és el 
camí. Molts són els països que moder-
nitzen les seves estructures administra-
tives. S’ha parlat de vegueries. Es parla 
de consells comarcals, mancomunitat 
de serveis... Però la verdadera racionalit-

zació es produirà quan els més de nou-
cents municipis catalans es redueixin a 
un centenar i, per tant més grans.
I en aquesta dinàmica Igualada, Montbui, 
Jorba, Òdena i Vilanova, i probablement  
fins Castellolí haurien de constituir-se 
en una única entitat que permeti créixer 
en potencial i en reducció de la despesa 
pública. Es disposaria de terreny per pla-
nificar creixement i equipaments.
Només cal tancar els ulls i somniar el 
que significa. Veure carrers com el que 
ara s’inaugura i poder connectar nuclis 

93 804 66 05TELÈFON 
REDACCIÓ

93 804 24 51TELÈFON 
ADMINISTRACIÓ

PUBLICITAT

93 805 41 71FAX

Edita
PUBLICACIONS ANOIA, SL
B-31430-82

Redacció, administració, muntatge i publicitat
RETIR, 40   08700    IGUALADA    APARTAT DE CORREUS 395
Dipòsit Legal controlat per l'OJD

Imprimeix
LERIGRAF - LLEIDA

Director
JAUME SINGLA i SANGRÀ

PREMI AVUI 
DE PREMSA 
COMARCAL 

1993

PREMI 
TASIS TORRENT
1998 a la mi l lor 

publ icació de l'any

www.veuanoia.cat
comercials@veuanoia.cat

Equip de redacció
JORDI PUIGGRÒS, CRISTINA ROMA

Equip comercial
ANTÒNIA MANCHA i PEP TORT

Disseny  i Maquetació
PIA PRAT i SÒNIA VIVÓ

Distribució: 
NÚRIA REDOLAD

Florenci Valls, 48, 3r
08700 IGUALADA (Barcelona)

Tel. 93 803 34 62
Fax 93 805 18 75

e-mail: assessoria@ceosl.cat

entri a www.ceosl.cat
HI TROBARÀ INFORMACIÓ
D’INTERÈS EMPRESARIAL

a s s e s s o r i a  d ’ e m p r e s e s
f isca l  ·  labora l  ·  comptable

Especialistes en revestiments impermeabilitzats
TERRATS · CISTERNES · DIPÒSITS · PISCINES

C. Masquefa, 19 · IGUALADA  www.plapoligualada.blogspot.com  plapol.planell@gmail.com

D E  L’ A N O I A

Administració
FINA PLAZA i ASSUMPCIÓ VIVES

Editorial Per fi, la Ronda Sud 

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
6 d’agost de 201002 WWW.VEUANOIA.CAT

dispersos per ubicar cada cosa en el lloc 
que correspon, sense les gelosies i els in-
teressos de mantenir-los en la població 
del qui fa la gestió.
En el moment de la inauguració algun 
mandatari local s’ennuegava d’emoció 
veient el resultat de tants afanys i tre-
balls. Això només hauria de ser l’inici. Hi 
ha molt a fer i molta necessitat que es 
faci.

Espais de lleure
Els efectes de la crisi modifiquen els hàbits 

En el moment de la in-
auguració, algun man-
datari local s’ennuegava 
d’emoció veient el resul-
tat de tants afanys

Les cares 
de la setmana

Teo Romero
L’alcalde Montbuienc ha pogut tancar 
uns dies de polèmica interna al seu grup, 
amb un moment dolç d’èxit personal al 
tenir al president Montilla al seu munici-
pi, inaugurant una carretera que, a qui 
més beneficis aporta és precisament als 
montbuiencs.

Joan Vich
El degà dels alcaldes anoiencs també 
ha gaudit de la joia de veure en marxa 
una via de comunicació que ha de donar 
vitalitat als diversos polígons industrials 
de la Conca d’Òdena. Vich ha esperat 28 
anys a poder-hi circular.

Hores convingudes:
C. Delicies, 8  ·  Tel. 93 805 04 04
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El tema de la setmana  

Aquest és el treball d’un enterramorts 

JOSEFA MORON MANZANO *
El binomi treballador/professional sempre m’ha 
produït un fort malestar personal potser perquè 
crec que treballadors ho som tots, tant l’obrer de 
coll blau com el periodista, el metge o la mestressa 
de casa. També m’indigna que determinats treballs, 
fonamentals per al bon funcionament del dia a dia 
de la societat, no tinguin el reconeixement que es 
mereixen. Són aquests dos elements essencials els 
que em porten a fer una aproximació al treball de 
l’enterramorts, dels serveis funeraris i del serveis 
sanitaris lligats a la mort. 
En el cas de l’enterramorts  el treball de camp és fet 
al Cementiri Vell d’Igualada. 

1. Horari
L’horari de treball és trencador per  realitzar altres 
feines. El recinte té una llargada de uns 500 m i 
l’existència d’un ampli passadís convida a passejar, 
tot i tractar-se d’un centre de culte, d’aquí la pro-
hibició de bicicletes, motos i gossos. La setmana 
que es va fer el treball no va registrar gaire movi-
ment, només quatre clients -vull dir quatre enter-
raments-. El diumenge no enterren, la resta de dies 

El treball de camp es va fer al Cementiri Vell d’Igualada, datat del 1819.   Foto: J. Singla

Professions relacionades amb la mort

sí. Són tres enterramorts i el seu sou és d’uns 1.000 
euros bruts mensuals més plusos d’assistència i 
puntualitat.
El cementiri té un horari d’estiu i un altre d’hivern 
però en tots dos casos es treballa de dilluns a diu-
menge. Fa poc temps que els enterramorts han 
aconseguit una gran millora laboral,  tenir un dis-
sabte de festa cada 15 dies.

2. Comença un dia de feina 
Primer de tot l’enterramorts va a canviar-se de roba. 
Fins fa dos anys portaven una mena de granota gris 
fosca, ara porten la roba de la brigada d’obres a la 
qual pertanyen i de la qual depenen des d’un punt 
de vista organitzatiu (l’organigrama). L’espai és 
molt petit i han d’entrar d’un en un. 
No tenen taquilles pròpies on deixar les seves per-
tinences. L’aspecte físic que dóna la roba que por-
ten fa molt; ara, vestits com si fossin de la brigada 
d’obres, no semblen enterramorts, se senten més 
còmodes. Tenen al voltant de 50-55 anys i estudis 
primaris. Vénen de situacions laborals complexes: 
fallides d’empreses cap als 50 anys, feines anteriors 
més dures (físicament), fracassos laborals,  etc. No 

tots, però és un perfil molt aproximat. Quan ha vin-
gut a treballar algun de més jove diuen que ha du-
rat poc perquè la seva  dona o xicota li deia que si 
treballava en un cementiri que “no la toqués” en el 
sentit de mantenir relacions sexuals. Mai esmorzen 
o dinen al cementiri, per res del món i oculten a la 
societat on treballen per, com diu un d’ells “poder 
lligar amb noies” i que no assenyalin la família i els 
fills. La clau per suportar la feina, de fet com a qual-
sevol altre treball, “desconnectar”. Quan surten del 
cementiri canvien el xip. només la mort d’algun co-
negut o amic, els trasbalsa. Confessen que ells no 
enterrarien mai a un familiar, no podrien.

3. Campana
Tot i que s’ha avançat molt en tecnologies de co-
municació (mòbils), la manera de cridar a l’enter-
ramorts, sigui la funerària, sigui un particular, sigui 
qui sigui, segueix sent la campana del Cementiri. 
Se sent a tot el recinte i llavors l’enterramorts, amb 
tota la parsimònia, acudeix a la porta.

4.Ossari comú
Aquest és un dels cinc nínxols comuns, concreta-
ment el número 3 (hi ha cinc dipòsits d’una pro-
funditat d’uns 8 metres de fondària x 4 d’amplada) 
on van a parar els ossos que es retiren dels nínxols 
quan els ha d’ocupar un altre client (l’enterrador en 
diu “client” del mort) i no queda prou espai; això, 
sí, sempre amb el vistiplau de la família.  L’enter-

ramorts no decideix res, i no decideix mai, només 
executa ordres.

5. Aspecte habitual de qualsevol cementiri
Nínxols, làpides, gerros amb flors de plàstic, fo-
tografies, noms i cognoms, creus i marededéus, 
proteccions de vidre. Hi ha sis pisos de nínxols. 
Es necessiten escales per accedir al manteniment 
per part de les famílies del clients però això només 
passa un cop o dos a l’any (per Tots Sants i algun 
dia concret.). La resta de l’any el cementiri es visita 
poc. 
Només al principi de produir-se la mort i durant 
l’etapa de dol els familiars acudeixen sovint, fins 
que, de mica en mica s’assumeix la mort i s’inicia 
un distanciament. 
L’enterramorts no pot tocar res del nínxol. Si les 
flors cauen les pot tornar a posar... si vol, però no 
és obligatori que ho faci. Si es trenca alguna cosa 
avisa a l’ajuntament i  dóna el número del “client” 
perquè l’ajuntament avisi a la família i la família re-
pari els desperfectes.

6. Feina de força física
Hi ha tombes “difícils”, pensades per lluir però gens 
pràctiques. Per exemple, n’hi ha una que té a sobre 
una pedra més o menys rectangular d’uns 300 kg. 
de pes i unes mides de 2x1m. Se surt del corrent, 
està ornamentada amb plantes vives i un banc per 
seure (la família?). Si arriba un nou “client”  cal ai-
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Hi ha moltes professions relacionades amb la mort. Algunes però estan envoltades d’una 
aura de misteri que no té res de sobrenatural, sinó de la mateixa prevenció que tenim els 
humans de pensar en la mort.
Josefa Moron Manzano analiza en aquest treball la figura de l’enterrador o enterramots. 
Una figura que es troba en el darrer i definitiu pas dels éssers humans: ser enterrats.
Després de llegir aquest reportatge, la propera visita que feu al Cementiri Vell d’Igualada 
potser el veureu amb uns altres ulls.
L’autora té previst d’analitzar properament dues altres professions lligades estretament 
amb la mort. 

El vestidor és l’antiga sala d’autòpsies del cementiri.  Foto: J. Singla
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Encara no has reservat les teves vacances?
reserve-les ON LINE ...ja! www.ferfrans.com



El treball de camp es va fer al Cementiri Vell d’Igualada, datat del 1819.   Foto: J. Singla

El deute dels Ajuntaments
Tots som iguals... però la nostra tomba no

Per facilitar l’accés als nínxols alts, es disposa de maquinària lleugera.  Foto: J.Singla
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xecar la pedra. Els clients són gent classe alta i ex-
travagant.
Aquesta feina no la poden fer entre els tres enter-
ramorts que treballen sinó que necessiten fer ve-
nir una grua per poder aixecar la pedra, posar-la al 
costat i un cop acabada la feina, tornar-la a posar. 
Els taüts pesem molt o poc i encara que l’elevador 
fa una part de la feina, encaixar-lo dins el nínxol re-
quereix força física i habilitat. Tancar el nínxol amb 
totxanes i guix mentre la família es mostra descon-
solada requereix una  molt bona habilitat com a 
manobres... per anar ràpid.

7. Classes socials: classe alta i mitjana
Hi ha una tomba d’una família benestant del muni-
cipi està construïda a finals de 1800 i encara dóna 
servei als descendents. 
Al fons, i darrere les arcades,  nínxols comuns i cor-
rents per donar servei a clients de classe mitjana i al 
costat una imatge de tomba excavada al terra d’un 
sense sostre...i sense família. Però on veritablement 
es veu la classe social, diuen els enterramorts, és en 
la qualitat-preu de taüt, la quantitat de flors que 
rep el mort i les mostres de dolor de la família, molt 
contingudes i inexpressives quan es tracta d’un cli-
ent de família benestant i amb mostres de dolor vi-
sibles quan és de classe mitjana. I és clar, els que no 
tenen qui els plori...  La mort no ens iguala a tots.

8.- Classes socials: classe baixa
El cementiri dels pobres té un aspecte molt sem-
blant en tots el cementiris i el seu aspecte coinci-
deix amb l’imaginari col·lectiu que tenim: s’hi acce-
deix per unes escales i hi ha xiprers i tombes a un 
costat i a l’altre. Les tombes estan excavades a terra. 
Aquest espai està destinat a totes aquelles perso-
nes que “no tenen on caure mortes” 
Hi ha deu tombés destinades als nens nascuts 
morts (n’arriben uns 4-5 cada any); reben uns pa-
quets i paperassa dels hospitals i els enterren; no 
miren i no volen saber més del compte i també hi 
ha les destinades a aquells que no tenen ningú que 
es faci càrrec: captaires, rodamons... Hi ha el cas 
d’un immigrant d’origen  subsaharià al qual van  
enterrar directament (sota la supervisió de l’enter-
ramorts) uns amics del seu país. 
Les tombés tenen una  profunditat de 3 metres, 
S’enterren amb taüt o sense taüt. Al costat la tomba 
oberta es veuen restes d’ossos humans. Se segueix 
un ordre a l’hora d’obrir i posar un client nou per 
complir amb la normativa dels dos anys i un dia. 
De vegades algú posa flors seques o una creu: mà-

xima mostra de record. 
Els gats, molts gats, volten per tot el cementiri. Hi 
ha gats que sembla que fan companyia als morts. 
Els enterramorts els ignoren però algú de fora cada 
dia els porta restes de menjar. És una dona gran.
Hi ha moltes plomes de coloms i coloms morts 
però ningú sap per què. O sí.

9. Eines de treball 
Podem veure dues eines de treball: el carretó de 
rebuda del taüt i la taula de fusta on es deixa si ha 
d’intervenir el jutge o sorgeix qualsevol impedi-
ment per procedir a la sepultura. 
Al costat, un petit magatzem on guarden els mate-
rials i eines petites que poden necessitar: eines de 
jardineria, guix, mànegues per regar, etc. 
I a l’entrada de les instal·lacions  una petita oficina 
per gestionar els papers. Ells no fan feina a l’oficina; 
com a molt l’encarregat del cementiri. 
Quan se’ls pregunta què troben a faltar, tots a la 
vegada diuen “trobem a faltar  eines”. Ara ja tenen 
un elevador que puja pitjant un botó però fins ara 
l’elevador vell, que encara s’utilitza, anava amb  una 
maneta  que requeria accionar-lo de  forma manual 
i posant molta força física.  El carretó és inestable; 
moltes vegades mentre el mossèn diu les últimes 
paraules de comiat i  l’enterramorts aguanta el 
carretó amb el taüt però si per un petit descuit o 

relliscada de peus ha provocat que aquest caigui 
o es mogui crea una sensació molt desagradable 
entre els familiars. No és que pugui passar això,  és 
que passa.

10. Cementiri dels protestants
Aquesta és la porta d’entrada al cementiri dels pro-
testants. No ens la poden obrir perquè no tenen la 
clau. És un espai no gaire gran i els ritus d’enterrar 
són uns altres. L’enterramorts no en vol saber res de 
res. Ja s’ho faran!. Al costat hi ha tot d’escales aque-
lles que per Tots Sants van tan demanades pels fa-
miliars dels clients i que la resta de l’any gairebé bé 
no s’utilitzen.

11.Nínxol buit preparat pel proper client
Acaben de netejar un nínxol: com el darrer enter-
rament que s’hi havia fet era de fa uns 20 anys les 
restes són escasses. Quan fan aquesta feina, de fet 
amb totes les feines, sempre van en parella (com 
la guàrdia civil) o 3 persones ja que poden haver-
hi  ensurts. Posen unes tanques de separació per 
si circula algun familiar de qualsevol client i no es 
pugui apropar mentre realitzen aquesta tasca de-
sagradable. Per fer aquesta feina es posen guants 
i mascareta (si volen). En aquest cas el ossos han 

anat a parar a l’ossari número 1 que ja està pràcti-
cament ple. S’han trobat de tot: cadàvers momifi-
cats tot i els anys que havien passat, esquelets que 
s’aguanten d’una peça (se’ls posen al costat i no 
es desmembren els ossos). Això passa quan fa uns 
dos anys que han d’obrir un nínxol. No es pot obrir 
abans que passin dos anys i un dia, però llavors és 
quan hi ha més sorpreses. Han de deixar les perti-
nences en un costat del nínxol perquè decideixi el 
familiar del client què vol fer.

12. Ninxols acabats d’usar
Encara està tendre el guix. El familiars vindran aviat 
a posar la làpida. Els procés d’enterrar morts funcio-
na com un “sistema” perfecte, molt ben sincronitzat 
entre totes les parts que intervenen: assegurança, 
funerària, cementiri, floristeria, impremta (recorda-
toris), marmolista, etc. 

12.Neteja i manteniment de les instal·lacions
Netegen al voltant de la tomba però mai dins la 
tomba pròpiament dita. Tenen molt clar que és 
propietat privada. El Joan, pujat a l’escala comenta 
que, encara ara (fa tres anys que té aquesta feina), 
quan treballa i passa davant dels nínxols d’amics i 
coneguts “sent” com els seus amics enterrats els sa-
luden, el criden i se sent molt trist.  A aquesta feina 
no t’hi acostumes mai. 

13. Làpides  curioses
En una recerca molt superficial hem trobat: 
1. la més antiga; 2. amb acomiadaments gens usats 
actualment (lúgubres...); 3. estalviadors; 4. d’un fort 
contingut religiós; 5. fragment d’una tomba de gi-
tanos (els enterramorts ens adverteixen del perill 
de fer una foto a clients d’aquesta ètnia); 6.  el cli-
ent era fuster; 7. paraules descriptives del caràcter 
del client 8. sentit de l’humor fins i tot amb la mort: 

Espai per als enterraments al terra directament      Foto: J.Singla

posar un timbre a cada costat per “trucar” al client 
que, per cert, havia estat enterramorts d’aquest ce-
mentiri. 

* Josefa Moron Manzano és diplomada en Rela-
cions Laborals, llicenciada en Ciències del Treball 
i Humanitats, Màster en PRL, experta en atenció 
d’infermeria en Salut Mental i Aux. de Clínica. Actu-
alment treballa al Dp. d’Educació de l’Aj. d’Iguala-
da. És col·laboradora docent de la UOC (Universitat 
Oberta de Catalunya).





Molt s’haurà parlat aquests dies sobre la possibilitat d’esdeve-
nir vegueria del Penedès i més quan el 14 de juliol s’aprovava, 
a proposta de Convergència i Unió,  per unanimitat del Parla-
ment que el Penedès esdevingués un Àmbit de Planificació. 
Aquest fet ens va fer obrir l’esperança inequívoca de la pos-
sibilitat d’esdevenir vegueria d’acord amb el compliment de 
la promesa del president Montilla d’aprovar tantes vegueries 
com àmbits hi haguessin, promesa que aviat es va esvair amb 
el suport  d’ERC que tot i exhibir la llei de vegueries com un 
acte de sobirania nacional,  sobirania que  no arribava ni a la 
creu de l’Ordal.

Convergència i Unió ha fet un llarg camí per arribar fins aquí 
no exempt de dificultats internes que ha sabut superar, d’aquí 
que si bé no sempre havia contemplat la hipòtesi dels vuit 
àmbits, el cert és que arran del seu compromís davant de la 
presidència del Consell Comarcal de l’Alt Penedès impulsant 
un  Pla Director amb  la idea de la defensa d’un territori  pre-
servant-lo dels entorns metropolitans de Barcelona i Tarra-
gona, fem possible un discurs en el territori que  la societat 
civil se’l fa seu assumint-lo en clau reivindicativa. Així doncs 
passem del “no som metropolitans” convergent  a l’“Ara” de la 
vegueria pròpia.

Hem hagut de suportar tot tipus de crítiques i dubtes per part 
de moltes forces polítiques que no ens han fet creedors de la 
defensa ni de l’àmbit ni de la vegueria, fins i tot alguna d’elles 
encara s’hi manté, però la realitat els ha deixat amb un pam 

JOAN RAVENTÓS I PUJADÓ ·    Diputat de CiU al Parlament de Catalunya

Esmenats
de nas. El nostre posicionament ha estat lleial amb el territori 
i a la seva gent, no hem defallit, hem arriscat el que ha calgut, 
alguns hi hem deixat la pell amb els fets i no amb les parau-
les, és el que ens permet anar amb la cara ben alta on altres 
van amb el cap cot. Semblava impossible que forces com les 
que representem  poguéssim assumir unes innovacions en el 
camp de l’ordenació i organització territorial de Catalunya di-
ferents de les que anteriors governs pujolinians havien pro-
pugnat. Aquí rau la riquesa de la democràcia, en  evolucionar 
per millorar, aquí rau el fracàs estrepitós d’una  esquerra  que 
sentint-se  en l’avantguarda del progrés cau en l’immobilisme 
pel risc a perdre aquelles cadires conquerides  però  lluny de 
renovar les idees que els temps ens demanda. On és aquella 
esquerra catalanista que propugnava el Gran Penedès i ara 
renega de la vegueria? La resposta només s’explica en l’opa 
hostil que el socialisme metropolità li fa a Sitges al socialisme 
d’arrels més catalanistes. Aquesta és la gran “esmena” que el 
PSC no ha digerit.
L’”esmena” que Convergència i Unió hem presentat a favor de 
la constitució de la vegueria del Penedès ha deixat en fora de 
joc a ERC, totalment submisa a un PSC metropolità, una ERC 
on s’ha evidenciat que els seus diputats territorials no han tin-
gut el pes davant de les seves direccions nacionals per capgi-
rar una decisió en favor del territori. És ben cert que l’exercici 
d’aquest pes comporta riscos però algú s’ha de preguntar si 
val la pena exercir-los en favor del que un creu i defensa o 
bé renunciar esperant altres legislatures on l’oportunitat sigui 
més propícia i el risc de prendre mal  inexistent i mentrestant, 

en el territori,  ja farem un discurs i en el Parlament  un altre, 
això és el que ha fet ERC i això és el que farà si pot reeditar un 
nou tripartit que, donat el cas, el farà.

Aquesta legislatura arriba al seu final, i ho fa amb un regust 
agredolç per les aspiracions del Penedès. Dolç per l’assoliment 
de l’Àmbit i agre pel rebuig despietat del tripartit a incorporar 
la vegueria del Penedès en la inútil llei de vegueries.

Alguns, a nivell parlamentari i també personal, hem intentat 
anar més lluny, altres ens han segat les ales, ens ha tallat les 
legítimes aspiracions penedesenques, però a l‘igual que el po-
ble de Catalunya va reaccionar davant d’un menyspreu per la 
sentència de l’Estatut també els penedesencs sentim aquest 
menyspreu d’un tripartit delirós d’anorrear les legítimes aspi-
racions penedesenques com  les que s’exerceixen en el Camp 
de Tarragona, la Catalunya Central o  les Terres de l’Ebre, per 
posar uns exemples. Això no  quedarà aquí, el camí ja està 
iniciat, el pòsit ja hi és i difícilment tindrà aturador. Només 
la nostra pròpia debilitat estaria al servei d’aquells que ens 
han marginat. I ha de ser precisament l’enfortiment del que 
CiU representem el que ens catapulti definitivament a l’asso-
liment de la vegueria del Penedès, una força suficient i majo-
ritària perquè ningú ens faci recular. Això està al nostre abast, 
el camí està aplanat i aquest és el nostre compromís, només 
ens cal un ampli suport de la gent per  “esmenar” a aquells que 
han donat l’esquena al Penedès.
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Potser sigui matusser separar la gent que ens envolta en no-
més dos grups: els que pensen  i els que no ho fan, perquè hi 
ha molts colors entre blanc i negre. Però la simplificació ajuda 
a acotar en certa forma els comportaments amb que s’afronta 
la vida. Demanant disculpes per aquesta llicència, em referiré 
a la gent que pensa. Aquella on ens hauríem de retrobar totes 
les persones.  Són els que analitzen el seu entorn i se’n fan 
una opinió, un parer, i va donant-hi voltes. La majoria s’adona 
que avui el món s’ha abocat a les coses materials i a oblidar 
els valors tradicionals. I poc a poc es fa més evident que per 
aquest camí no es va bé. Són masses les coses que no fun-
cionen. L’economia, els ecosistemes, la creixent població no 
semblen capaces de resistir les agressions a les que es veuen 
sotmeses. Hom espera un  canvi vers a una societat molt més 
humanitzada, on els sentiments tinguin molt més pes,  coses 
com solidaritat, amor al proïsme, sostenibilitat, creixement 
compartit,  preocupació per l’entorn... És a dir el futur de la 
Humanitat vist en el seu conjunt i no només sota el prisma de 
guanyar més, ser més ric, més fort i tenir més poder. El  primer 
jo, desprès jo i sempre jo. I desprès de mi el diluvi. El món vol, 
necessita i espera un canvi.

La paraula canvi fa por, però atrau. I d’això se n’han beneficiat 
el politics de tots colors. Ells els anuncien però mai els fan. 

JAUME DESCÀRREGA ·   

El canvi que s’espera
Sols mouen coses per no canviar res. Però malgrat la tergiver-
sació del mot pels titellaires de sempre, encara desperta l’es-
perança. Sempre s’espera l’arribada d’un Messies, d’un profe-
ta o un salvador. Per això, veient que els líders d’avui no són 
els que caldrien, els que esperen un canvi profund miren les 
estrelles i escolten profecies. I recentment moltes són les cor-
rents que auguren un  canvi d’era. Cultures ancestrals com els 
Maies pronostiquen que serà en el 2012. Els Hopis  que veuen 
la natura com un espai identitari, els lakota (nació sioux) que 
diuen que ja ha nascut el búfal blanc que ha de portar el canvi 
d’era. I també en les escriptures mes properes en el temps i 
la distancia. Es podria fer coincidir en una data concreta tots 
aquests anuncis de canvi, però tots entenem que és poc fiable 
per molt esperançador que pugui ser. Els canvis profunds pre-
nen generacions. Però són clares les línies gruixudes que albi-
ren una era més espiritual que ha de superar el materialisme 
imperant. Així Nancy Ann Tappe, amb els seus nens “Indigo”, 
i els seus continuadors, els nens “Cristall”. El visionari Crayon, 
que diu parlar amb intel·ligències extra planetàries, explicant 
que es produirà un desplaçament de l’eix terrestre, o els ex-
perts de la NASA que diuen no poder valorar l’impacte de la 
propera turmenta solar que pot afectar tot el que es mou per 
ones electromagnètiques, i per tant tot el món digital,  ordi-
nadors i comunicacions.  

En els darrers segles el materialisme ha agafat un gran poder. 
L’èxit mesurat per l’acumulació de diners i no de saviesa. El 
taiheki que defineix el caràcter del guanyador nat, de depre-
dador a costa dels altres... És molt interessant veure com el 
que agrada a una generació, o varies de seguides, correspon 
a la caracterologia del temps. En Haruchika Noguchi, va pre-
veure l’entrada del Japó a la segona guerra mundial, 20 anys 
abans que es produís, als veure la quantitat de nens que ana-
ven naixent amb un taiheki de torció apropiat per ser soldat. 

Avui podem veure unes generacions diferents que han de viu-
re en un entorn que no pot ser com el que hi ha hagut fins ara. 
No es tracta tant de “datar” quan es farà el canvi. Ni com. Però 
sí en la seva necessitat. Aquesta és la realitat. Podem esperar 
que ens vingui donat per la Providència o del que tot o sap, 
i tot o pot, però estaria bé que ens hi poséssim tots des de 
demà mateix per fer aquell canvi que creiem que és el que ha 
de ser. Si ha de passar no estarà de mes una ajudeta. I si no, 
potser que entre tots ens posem a fer-lo, amb fe voluntat i tre-
ball. Perquè ens hi juguem molt. Tant que per alguns el canvi 
podria arribar a ser la desaparició de l’home de la faç de la 
Terra. Perquè la Natura és sàvia i sempre retorna a un equilibri. 
Encara que sigui el de l’anorreament d’una espècie. I la nostra 
no seria pas la primera.
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Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

Estan els governs d’Espanya -inclòs el tripartit català, convertit úni-
cament en delegació del govern de l’Estat- traient pit perquè l’atur 
ha baixat per quart mes consecutiu. Tot i que són més de quatre 
milions i més de sis-cents mil respectivament, els aturats d’Espanya 
i de Catalunya, estan ZP i Montilla traient pit i mirant-se al mirall per 
veure si els ha crescut la ... credibilitat.
Què coi els ha de créixer? El turisme -per més crisi que hi hagi, cada 
dia surt el sol- està tibant de l’economia espanyola i catalana i això 
ha fet afluixar una miqueta la pressió de l’atur. Però només una mi-
queta i segurament que només agost i mig setembre.
Les perspectives a l’Anoia -que segueix el mateix camí dels quatre 
mesos baixant l’atur- són que amb l’arribada de setembre tornarà 
repuntar l’atur i, en alguns rams, amb una certa virulència. El més 
trist de tot és que els governs ho saben, però prefereixen seguir 
mirant-se cofois al mirall, que prendre mesures efectives per a la 
creació d’ocupació i dinamització de l’economia.
Dimarts en Montilla cofoi, inaugurava mitja Ronda Sud. En lloc de 
mirar de recuperar el retard de vint-i-vuit anys d’aquesta infraes-
tructura tan important per a la Conca d’Òdena, va preferir inaugurar 
el trosset fet, sense comprometre’s a donar una data de finalització 
de la totalitat del traçat, que és el que li dóna sentit i utilitat.
I mira que ho té fàcil. Sap que amb tota probabilitat, a partir de no-
vembre o desembre deixarà el seu despatx de delegat governatiu 
-que és al màxim que ha arribat- i si el que vingui després -sigui pre-
sident o delegat- no compleix amb la data, a ell ja no li podríem dir 
res. I per a nosaltres, els anoiencs, almenys tindríem un argument 
per reivindicar al successor de Montilla -o, si es donés el cas, a ell 
mateix- el compliment d’una promesa.

  Setembre

JAUME SINGLA ·  a peu pla

A l’Anoia no ens valen els copets a l’esquena. 
A l’Anoia ens convenen inversions, infraes-
tructures i deixar-nos d’oportunistes i trepes 
que no ens saben treure del forat

Un bon amic de la infància, càmera de fotos en mà, es mirava una pila 
de cartrons a costat d’uns contenidors de brossa que just la setmana 
anterior havien estat incendiats de matinada per gent que cridava 
“¡Viva España!”. Les parets encara estaven ennegrides i les reparacions 
elèctriques i de telefonia eren encara provisionals. Deia que aquestes 
coses passen, però sembla que a ningú li importin. Els polítics no vo-
len sentir a parlar de segons quines coses. S’exclamava de la manca 
de responsabilitat dels que segueixen deixant cartrons, quan és evi-
dent el risc que hi ha (potser és perquè no saben on ho han de fer, 
ni els horaris, ni la forma) però també dels que haurien d’afavorir la 
convivència.  
Em deia que acabava d’arribar d’un viatge a Palència, i que allò era 
un altre món. Mirava de no dir que era català perquè allà se n’han 
fet una imatge de gent insolidària i tancada i sols parlen dels d’ací 
amb menyspreu i animadversió. Són gent que llegeix comentaris de 
personatges com Luís Maria Ansón  que fa poc ha escrit:  “No s’ha 
de bombardejar res. Però molts espanyols no veurien amb mals ulls 
l’establiment de fronteres, si no fos pel canibalisme que amenaçaria 
els castellanopensants en una societat monolítica”.

Molts s’adonen després de tants anys de convivència, de buscar emo-
cions, anàlisis, i sentiments de concòrdia, per tantes arrels comparti-
des, que el guió d’avui l’escriuen suposats intel·lectuals, periodistes i 
polítics, que sols saben sembrar odis i venjances.  Algú ens havia fet 
creure que tots érem iguals. Però està clar que no. Molts saben que 
el risc que tenen de rebre és alt. I aleshores els arriba la por. El callar 
per passar desapercebut. L’arronsar-se per poder anar fent la viu-viu. 
I en aquesta desigualtat consolidada el ciutadà s’alimenta d’idees pe-
riclitades, de projectes vans, de rutes enfangades i de simulacres de 
tasques èpiques. Com celebrar haver guanyat un campionat amb la 
“roja” o anar a una manifestació lluint l’estelada. 
Hi han moltes prohibicions, normes i lleis que regulen l’activitat 
ciutadana. N’hi ha tantes que ningú les acaba complint. La societat 
d’avui sembla malalta i segur que canviarà. Però ningú veu encara 

PERE ESCOLA

Val la pena opinar
com. La gent ja no sap, ni vol saber de res. Tenen opinions però no 
les defensen davant l’allau de propaganda interessada d’aquells que 
creuen que ja no cal dubtar ni molt menys debatre. S’exerciten lide-
ratges d’aquells que els agrada manar. Els que surten en els mitjans 
d’opinió. Els que avui diuen una cosa i demà, si cal, una de diferent. 
Aquells que s’envolten d’amics a qui afavoreixen, i s’acarnissen en 
aquells que no són de la seva corda i gosen obrir la boca. 

Hom està cansat de tanta xerrameca buida i estèril. Vol viure i que el 
deixin viure. Perquè hi ha molts problemes per resoldre i la convivèn-
cia és difícil i encara ho serà més. Ningú vol que l’enganyin. Volen sa-
ber la veritat de les coses que es diuen, i sobretot pels motius últims 
de les decisions que es prenen. Es vol sortir de la foscor i que escampi 
la boira. Es vol veure lluir el sol i gaudir del seu escalf. Veure el cel clar, 

la verdor de les muntanyes i la blavor del mar. Hi ha massa gent can-
sada de la destil·lació del no-res, i d’haver de suportar la xurriacada 
dels carreters que volen embridar la vida de tothom, lligant-los en un 
carro ple de fems, i que juntament amb els guarniments, imposen 
unes orelleres perquè no es vegi altra cosa que el camí traçat. 

Però les coses canviaran si la gent les vol canviar. No es pot seguir es-
perant que aquest entorn sigui un altra sense fer res. S’ha de dir prou 
i lluitar per modificar-lo. Perquè està clar que mentre hi hagi burros hi 
haurà qui vagi a cavall. I el que s’asseu al carro està prou confortable. 
Ell segueix portant les regnes i la tralla amb la que de tant en tant 
etziba una xurriacada. I tots ens hem de preguntar si volem seguir 
sent burro... encara que sigui aquell autòcton que molts llueixen amb 
orgull al darrere del cotxe. 

S’ha de dir prou i lluitar per modificar-lo. Perquè 
està clar que mentre hi hagi burros hi haurà qui 
vagi a cavall. I el que s’asseu al carro està prou 
confortable.

A l’Anoia no ens valen copets a l’esquena. A l’Anoia ens convenen 
inversions, infraestructures i deixar-nos d’oportunistes i trepes que 
no ens saben treure del forat on veiem que quèiem ja fa anys.
No m’agrada ser ocell de mal averany i res m’agradaria tant com 
equivocar-me i poder gaudir d’un setembre amb menys atur, amb 
menys locals en lloguer, amb menys empreses en dificultats... però 
això és entre tots que ho hem de fer i francament no veig que s’esti-
gui fent i ni tan sols intentant.
Alguns polítics espanyols, catalans i anoiencs... aprofitaran l’agost 
per torrar-se com a llangardaixos al sol quan el que haurien de fer 
és preocupar-se que el setembre, quan els turistes hagin marxat, 
l’economia segueixi rutllant. 
El que em subleva però és que determinats grups quan senten que 
parles de drets nacionals, et diuen que el que importa a la gent és 
l’economia, però mai cap d’ells ha fet una proposta econòmica pos-
sible, viable i pensant en el bé comú. Sempre he cregut en la capa-
citat dels catalans, i per extensió dels anoiencs i de cadascun dels 
pobles que formen la comarca,  de governar-nos amb seny i cura i 
de fet, el desenvolupament de Catalunya és superior al d’altres àre-
es d’Espanya, però quan veig el cofois que estan perquè ha baixat 
una miqueta l’atur, em fan pensar que, o s’han descuidat d’exercir 
de catalans o són una colla de barruts que no té res a veure amb les 
quatre barres.
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cartes al director

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 31/07/2010

1-16-20-25-33-48
Complementari: 31
Reintegrament: 3

· Dimecres 04/08/2010
2-8-21-43-44-45

Complementari: 39
Reintegrament: 1

TRIO
· Dijous 29               145  
· Divendres 30          092
· Dissabte 31     996
· Diumenge 1          957
· Dilluns 2                774
· Dimarts 3       862
· Dimecres 4      273

ONCE
· Dijous 29              94149
· Divendres 30       33250
· Dissabte 31    65575
· Diumenge 1       40549
· Dilluns 2             97556
· Dimarts 3    60712
· Dimecres 4    74554

· Dijous 29   26-31-38-41-47-49   C: 48  R: 7
· Dissabte 31   13-15-24-27-29-43  C: 14   R: 5

· Diumenge 1   7-21-35-37-43

· Divendres 30   3-4-11-28-39

Loteries

Dia 6: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 7: BAUSILI/ Born, 23
Dia 8: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82 
Dia 9: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 10: BAUSILI/ Born, 23
Dia 11: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 12: PILAR/ Av. del Mestre Montaner, 26

AGOST
6: Just; Pastor; Hormisde.
7: Sixt II, papa; Gaietà; Albert Tràpani.
8: Domènec de Guzmán; Ciríac; Llarg.  
9: Domicià; Romà; Esteve.  
10: Llorenç; Deodat; Astèria. 
11: Clara; Tiburci.; Susanna.
12: Herculà; Hilària.

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

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 Ronda Sud, acabada d’inagurar i que ha costat molts diners, ha de ser molt més 
que una Ronda Sud  i se n’han de potenciar les sinergies.
Aquests nous quilòmetres de carretera apropen en temps la Llacuna a determina-
des zones del Barcelonès, cosa interessant perquè les relacions de la Llacuna amb 
Igualada són cada vegada més escases en benefici de Vilafranca. Han de potenciar 
també l’activitat de les empreses de Miralles i del nou polígon de Montbui.
Escurça en deu minuts el temps entre Barcelona i la Tossa de Montbui, que ha de 
convertir-se en el pol turístic del pre-romànic i els castells de la  Marca Hispànica. 
Cal recordar que el turisme cultural de proximitat és l’únic que creix i el que deixa 
proporcionalment més ingressos.
Si la nova Ronda Sud propicia només nous plans urbanístics a Can Titó, haurem 
pagat entre tots uns maniobra especulativa de grans dimensions.

Ronda Sud

JAUME ORTÍNEZ  ·  quatre paraules

Una caminada a les 
sensacions
•• HERMINI PLA

Esperonat per la inauguració del pont de 
ferro del barri de Fàtima, vaig començar 
la caminada per la part nord de la ciutat, 
des del nou ascensor, delectant-me amb 
les millors vistes sobre la plataforma que 
condueix a l’interior de la cabina.
Ja som a baix, al parc de Valldaura, un es-
pai molt ben resolt, amb totes les seves 
parcel·les molt ben definides amb espai 
per als veïns.
M’acosto al Centre  Cívic i d’allí començo 
el meu itinerari ja preconcebut, pel pont 
nou que em transportaria fins el com-
plex esportiu i estudiantil.
La primera impressió és de monumen-
talitat, tot és ferro, pintat amb un color 
potent per donar-hi més contundència. 
Les mides, molt atrevides per una passe-
ra exclusiva per a vianants i bicicletes.
En arribar a l’altra banda, una parella 
que havia vingut pel mateix motiu, seia 
i comentava que el veia molt exagerat 
per a la missió per a la qual se l’havia 
projectat, però jo em deia que tot el que 
ja està fet, sempre queda.
Continuo caminant observant les noves 
pistes de pàdel, en plena activitat, enve-
jant aquest jovent tan actiu.

Al tombar el camí, a la tornada, vaig te-
nir la segona sensació, contrastant amb 
la magnificència de l’estructura arqui-
tectònica del nou pont, contemplava 
el perfil urbà de les cases construïdes al 
començament del barri, que per raons 
estètiques, els darreres no són mai la 
part més agraïda.
Continuo el camí i passant per davant 
dels instituts, una gran obra, tota envol-
tada de tanca, en hipotètica construcció. 
Altre cop la sensació d’incertesa, de no 
veure-li el final.
Baixant cap el Molí Nou, ja som a la ro-
tonda -molt ben resolta, per cert- amb 
les connexions necessàries, amb la fun-
ció triple per a cotxes, vianants i bicicle-
tes.
Ja ens trobem al començament de la 
Rambla i l’última sensació de desànim 
em cau a sobre. L’antic camí ral, amb 
tota la seva importància que va tenir 
de ser l’única connexió que hi havia per 
arribar a la capital. Solars abandonats, 
cases deshabitades, bastides que s’eter-
nitzen, més de trenta locals comercials 
buits i per llogar o vendre, pisos en ven-
da... El que hauria de ser una entrada 
digna de la ciutat que volem presumir 
és tot el contrari.
Una primera impressió de decadència.
Encara que fos preventiu, amb una bona 
capa de pintura en general faríem tornar 

els colors a aquest façana tan deslluïda.
Potser que comencem a mirar-nos el 
melic.

No al maltractament dels 
animals
•• JOANA QUINTANA

Estem en el segle de l’estupidesa, de 
la manca de valors. L’ésser humà s’està 
tornant cada dia més cruel, si en veritat, 
Déu, ens va crear a imatge i semblança, 
en la barreja una mica va fallar, alguna 
cosa se li’n va anar de les mans, perquè 
no puc entendre com es comporten així 
les persones.
Els animals senten com nosaltres, és a 
dir si a nosaltres ens fa mal un cop de 
puny, a ells també, per què en aquest 
país el maltractament als animals està 
permès i fins fa gràcia a algunes perso-
nes? Per què uns borratxos es permeten 
matar dues vaquetes davant de milers 
d’ulls i ningú els para als peus? Per què 
existeixen les curses de braus, alguns 
caçadors que maten o pengen als seus 
gossos? O gent que mata a algunes ga-
llines jugant al futbol? Gosseres en les 
quals els gossos estan desnodrits, aban-
donats, maltractats, mutilats ...?
Només hem de veure les notícies per 
saber què es fa en aquest país amb els 
animals. Fa unes setmanes va sortir una 
notícia que un actor nord-americà, a la 
seva pàgina de facebook, va treure el 
maltractament d’unes vaques en una 
granja d’Estats Units, aquest actor va 
dir: que em diguin qui és el maltracta-
dor que jo li vaig a fer el mateix. Doncs 
jo m’apunto a això, els que maltracten 
als animals a pals o altra classe de vio-
lència, doncs que els facin el mateix, 
que en aquest país, hi ha persones que 
ens fa mal el que se’ls fa als animals.
Per quan sortirà en aquest país una llei 
per a la protecció dels animals? Lleis 
que siguin més fortes contra aquestes 
persones, que gaudeixen maltractant 
els animals, contra aquestes festes que 
són del segle passat. El plaer, és diver-
tir-se a costa del patiment dels animals, 
dels quals l’ésser humà rep no només 
els aliments, sinó el seu amor, lleialtat i 
protecció; ells són capaços de perdre la 
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vida per defensar el seu amo, ells són ca-
paços de trobar persones entre la runa, 
d’ajudar a persones cegues, d’ajudar a 
nens amb problemes ... mentre ells, no-
més reben que maltractament.
Demano una llei més forta, contra 
aquesta violència gratuïta.
Hi ha un refrany que diu: Com més co-
nec el meu veí, més m’estimo el meu 
gos. Espero que algun dia, això es com-
pleixi en aquest país, el respecte als ani-
mals i no al maltractament. 

El nucli antic de Montbui 
ha desaparegut del mapa
•• GLORIA NASSARE

Dimarts s’inaugurava la nova carretera, 
ronda sud. Des de la setmana passada ja 
hi han les senyalitzacions posades.
La gent del nucli antic hem quedat molt 
decebuts en veure que el nostre poble 
ha desaparegut del mapa.
A la rotonda només hi ha un cartell que 
diu Santa Maria de Miralles.
Crec que no deu estar fet expresament, 
però denota una falta de competècia 
de l’ajuntament que hauria de revisar 
uns senyals que es posen en el seu mu-
nicipi. També es nota que qui ha fet els 
senyals no sap res d’aquest municipi ja 
que per senyalar el nucli urbà del poble 
han posat Santa Margarida de M., un de 
Montbui hauria fet Santa M. de Mont-
bui, ja que ningú diu que és de Santa 
Margarida, sinó de Montbui, i quan algú 
busca el poble busca Montbui i no San-
ta Margarida.
Esperem que algú ho tingui en compte 
i ho rectifiqui.

Sempre igual de malament
•• LUÍS LLADÓ

Fa uns dies la tragèdia de Castellde-
fels; ara la nena innocent morta en una 
atracció del Tibidabo.
I ja hi tornem a ser. L’alcalde de l’Ajun-
tament de Barcelona, propietari de la 
instal·lació, esgargamellant-se en deter-
minar d’entrada que s’ha complert tota 
la normativa aplicable al cas, i ja veurem 
el “bollo” que en sortirà. Sempre tractant 
primer de cobrir-se les espatlles quant al 

funcionament de l’administració i even-
tual responsabilitat civil econòmica del 
responsable o responsables. Després en 
el seu cas, pensen i parlen de la víctima, 
la pobra nena morta.
Sàpiga l’Ajuntament -si és que ho ig-
nora- que per salvar la responsabilitat 
civil indemnitzadora dels que resultin 
responsables no n’hi ha prou en com-
plir tota la normativa sinó que cal a més 
provar que s’han emprat tots els mitjans 
i elements que ofereixi la tècnica cien-
tífica més avançada del moment de la 
negligència, causa del mal funciona-
ment del qual deriva l’accident que ha 
provocat el dany. Doncs el cert és que 
la nena morta, aquesta sí que no en 
va tenir cap culpa. I en conseqüència, 
ha de ser indemnitzada per qui tingui 
la responsabilitat del sinistre i del seu 
infaust final. És el que es coneix com a 
responsabilitat objectiva, implantada 
per la legislació moderna i per la Juris-
prudència.
En altres casos, com el de Castelldefels, 
poden haver-hi matisacions, però en el 
fons regeix el mateix criteri. En la tra-
gèdia de Castelldefels, la desnortada 
administració d’entrada només es va 
referir a que la imprudència fou única-
ment de les persones atropellades i im-
pactades pel tren. I que donada la seva 
exclusiva falta de responsabilitat, l’ad-
ministració havia de quedar-se la marge 
ja que la seva actuació i instal·lació de 
l’estació i passos era l’adient i completa. 
I  quant a la pretensió de rescabalament 
de la gent a que hi tindran probable-
ment inclús als afectats pel sinistre de 
Castelldefels per estar subjecte a la ma-
teixa doctrina legal que en l’afer del Ti-
bidabo. L’oficialitat governant no copsa 
que el poble té la percepció de què se 
l’està portant a vendre i que la majoria 
de polítics -per no dir quasi tots- els en-
sarronen pensant el mateix que el que 
això escriu.
No sé on anirem a parar amb aquesta 
mena de gent, exclusió feta de molt po-
ques i honroses excepcions. Persones 
aquestes últimes que encara et pots mi-
rar. Però ves, són els polítics que vàrem 
elegir! Quin greu i quina equivocació 
tan perjudicial.



La utilitat i la qualitat 
dels serveis municipals 
es posa de manifest en 
èpoques vacacionals... 
sobretot en temps de 
crisi que la gent marxa 
menys de vacances

Biblioteques, piscines i casals, 
alternatives a un estiu “low cost”
Fort increment d'usuaris de la Biblioteca Central • El mes de juliol es va incrementar un 24% el nombre d'usuaris
Més carnets de la piscina • Els ajuntaments han detectat un gran increment en l'adquisició d'abonaments de temporada

JAUME SINGLA / LA VEU
La crisi econòmica continua modifi-
cant els hàbits de consum dels ciuta-
dans. També a l’estiu. S’ha notat que 
les famílies marxen menys de vacan-
ces o marxen menys dies i això deixa 
més temps lliure a la ciutat o al muni-
cipi respectiu.
Aquest increment del temps lliure es 
nota amb els usuaris de les bibliote-
ques, en l’adquisició d’abonaments de 
temporada a les piscines municipals i 
també, però en menor mesura per la 
manca d’activitats, en les inscripcions 
als casals d’estiu i a les activitats que 
s’hi desenvolupem.
Hi ha ajuntaments de l’Anoia que ja ho 
havien previst i han baixat el preu dels 
abonaments familiars, precisament 
per facilitar l’accés de les famílies a les 
àrees de lleure municipals “i tot i això 
preveiem que recaptarem gairebé el 
doble que l’any passat per aquest con-
cepte” .
Efectivament només cal anar un dia 
qualsevol de les piscines públiques 
o municipals per adonar-se que hi ha 
moltes famílies gaudint de l’aigua i el 
sol.
En temps de crisi és quan es poden va-
lorar molt més els serveis municipals, 
especialment piscines i àrees de lleu-
re, que es converteixen en un punt de 
trobada durant les hores de més calor. 
Més tard, quan el dia decau és quan la 
gent es concentra en terrasses i bars 
per fer tertúlia o per a gaudir a la fres-
ca d’un petit sopar o d’una copa.  

Les piscines plenes
Com a exemple val a dir que a la pis-
cina municipal del Molí Nou, tot i la 
proximitat del complex Infinit porta 
venuts fins al moment gairebé 900 
abonaments de temporada i fins al 
30 de juliol portava venudes més de 
3.500 entrades de dia.
Pel que fa a l’Infinit diuen que comp-
tant només el mes de juliol es varen 
vendre 2.050 entrades de dia i que els 
primers dies d’agost es manté el ritme 
d’assistència, encara que amb un lleu-
ger descens respecte del juliol.
Tot i que l’increment i la utilització es 
dóna bàsicament el mes de juliol en 
què pràcticament ningú no ha marxat, 
les xifres indiquen un alt grau d’utilit-
zació de les piscines públiques els dies 
d’estiu. 

La biblioteca Central d’Igualada amb les seves cinc plantes, esdevé a l’estiu una alternativa molt vàlida de lleure ciutadà

Increment del 24% en els usuaris de 
la Biblioteca Central d’Igualada
L’estiu és un període en el qual el ritme 
de la biblioteca és diferent de la resta 
de l’any. El curs escolar afecta molt la 
vida diària de la biblioteca, sobretot 
pel gran nombre d’estudiants a les sa-
les, des dels nens de primària fins als 
universitaris. Aquesta presència física 
no es correspon, però, amb l’ús dels 
serveis de la biblioteca, sobretot el de 
préstec de documents que és l’indica-
dor més fiable de què es disposa i que 
mostra com la franja d’edat que comp-
ta amb més usuaris és la dels adults.
Quan arriba el mes de juliol qualsevol 
s’adona per la simple percepció que 
el públic assistent varia. Pràcticament 
desapareixen els estudiants que vé-
nen en grup, els joves que han d’estu-
diar a l’estiu o que volen fer un treball 
de recerca acostumen a venir sols, hi 
ha nous usuaris que aprofiten les va-
cances per “descobrir” la biblioteca i 
passar-hi una estona distesa, es reben 
moltes consultes sobre els serveis i 
també de persones que tenen curiosi-
tat per conèixer aspectes de la ciutat 
i de la comarca, hi ha qui ve a prepa-
rar les seves vacances i a informar-se 
sobre els llocs que voldria visitar i els 
que no se’n van d’Igualada busquen 
llibres distrets, música i pel·lícules per 
passar un estiu el més agradable pos-
sible. Això fa que les guies de viatges 

estiguin molt sol·licitades.

També creix la donació de llibres
Un detall que també cal destacar és 
el gran nombre de donatius de llibres 
que rep la Biblioteca durant l’estiu. Les 
persones que ofereixen llibres diuen 
que aprofiten les vacances per revi-
sar prestatgeries i armaris. Com que 
els que estimen els llibres els dol des-
prendre-se’n i a més no volen fer-ho 
dipositant-los en un contenidor de pa-
per, els porten a la Biblioteca. Se n’hi 
reben caixes i caixes... La majoria ja hi 
són, tot i que també se’n recupera al-
gun que estava en mal estat o que no 
hi era. Els llibres infantils que estan en 
castellà i en bon estat es donen a una 
ONG que els fa arribar a biblioteques 
de països d’Amèrica del Sud, altres lli-
bres diversos es donen a biblioteques 
de municipis petits i la resta es posen 
al Punt d’Intercanvi. Aquest espai del 
vestíbul permet a tothom qui vulgui 
agafar lliurement els llibres que hi ha 

exposats i quedar-se’ls. El Punt d’Inter-
canvi a l’estiu és un no parar, hi arriben 
un munt de llibres i tan de pressa com 
hi arriben se’n van, perquè interessen 
a altres persones.
Un servei especial de l’estiu és la Bibli-
opiscina, que funciona tot el juliol i la 
primera quinzena d’agost a la piscina 
del Molí Nou i ofereix lectura lúdica 
(contes, còmics, revistes i diaris) als ba-
nyistes a més d’activitats per als nens 
i nenes sempre relacionades amb els 
llibres i la lectura.

561 usuaris diaris... el juliol!
Si l’any passat ja es va observar un 
increment important de visitants i de 
documents prestats respecte el 2008, 
ara es continua en la mateixa línia de 
creixement. Així, durant el mes de juli-
ol d’enguany hi ha hagut una mitjana 
de 561 usuaris cada dia a la Biblioteca 
Central d’Igualada, que suposa un 24% 
més que l’any anterior. Els motius po-
den ser diversos: la gent va coneixent 
la Biblioteca i descobrint que és per a 
tothom, les persones s’hi troben bé, 
l’espai és agradable i s’hi està fresquet, 
troben la informació que necessiten, 
els assessoren en les seves lectures, els 
deixen endur els llibres, les revistes, els 
discos i les pel·lícules a casa, el perso-
nal atén tothom amb eficiència i cor-
dialitat... i a més tots aquests serveis 
són gratuïts i això, especialment ara, 
també es valora. 

Fer vacances a l’Anoia

Sense marxar de la nostra comarca 
també es poden fer unes vacances 
d’allò més entretingudes i variades. 
Es pot optar per fer turisme cultural, 
de natura, activitats esportives... 
Activitats artístiques i culturals:
- El circ a les feixes, a Copons
- La Masia can Serrat, al Bruc
- L’Espiadimonis - la Censada a Sta 
Margarida de Montbui.
- Els molins de la Font Trobada a Sta. 
Margarida de Montbui.
Activitats de natura
- Granja escola can Casellas a Be-
llprat.
- Granja escola de Seguers als Prats 
de Rei.
- La Coma, centre de fauna saltvatge 
a Piera.
- El CRARC-COMAM, centre de recu-
peració d’amfibis i rèptils a Masque-
fa.
Activitats esportives
- Club Tir al plat can Beri a Argenço-
la.
- Anoia paintball (camp de paintball) 
a Carme.
- Club de tir amb arc als Hostalets de 
Pierola.

També es pot gaudir dels diversos 
tipus d’allotjament que ofereix la 
comarca.
Albergs
- Alberg de Jorba
Cases de colònies
- Alberg casa de colònies Casa del 
Mestre a Calonge de Segarra.
- Alberg municipal de Capellades
- Casa de colònies la Censada a 
Montbui.
- Casa de colònies Castell de la Pobla 
a la Pobla de Claramunt
- Refugi Mas del Tronc a Rubió
- Casa de colònies Molí de la Roda a 
Veciana.
- Casa de colònies Castell de Cabre-
ra, a Cabrera d’Anoia
Càmpings
- Càmping Vilademàger a la Llacuna
- Terreny d’acampanya a la serra de 
Collbàs a Carme
- Àrea de lleure de Conill a Pujalt.
- Terreny d’acampada a Masia Auba-
reda a Tous.
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Successos
La majoria de detinguts en 
l'operació Bretanya en llibertat

Capellades-Vallbona
Recuperen part dels seus 
documents històrics

Festes Majors
Festes Majors a  Bellprat i La 
Venta Can Mussarro de Piera

DIVENDRES
6 d’agost de 2010 9

D E  L ’ A N O I A



Capellades i Vallbona d’Anoia han recuperat una 
part de la seva història

Anna Maria Sanchez, alcaldessa de Capellades
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CAPELLADES-VALLBONA / J. SINGLA

La setmana passada dos ajuntaments 
de l’Anoia -i altres vuit més de la de-
marcació de Barcelona- tenien ocasió 
de recuperar una part -petita això sí- de 
la seva història, en rebre de Delegat del 
Govern a Catalunya llibres d’actes i de 
comptes de les respectives corporaci-
ons municipals, incautats per les forces 
franquistes el gener del 1.939, coinci-
dint amb l’ocupació de Catalunya al 
final de la Guerra Civil Espanyola.
Tant l’alcaldessa de Capellades, Anna 
Maria Sánchez, com l’alcalde de Vallbo-
na d’Anoia, Oscar Labraña, es desplaça-
ren expressament a la seu de la Delega-
ció del Govern per rebre personalment 
aquest petit bocí de la història respec-
tiva, que avui ja es troba a les actuals 
dependències dels dos ajuntaments.

A Capellades, la comptabilitat
Anna Maria Sánchez ens ha mostrat els 
dos llibres recuperats. Es tracta de dos 
llibres de comptabilitat “precisament 
el que més ens falla a Capellades, és el 
que hem recuperat. Es tracta de dos lli-
bres del 1936 i del 1937.”
Com en els altres deu municipis “es trac-
ta de llibres que foren requisats al final 
de la guerra civil. El que trobo estrany 
és que només siguin dos els llibres de 
Capellades recuperats. Sembla com si 
es volguessin evitar temes polèmics. És 
clar que en aquell temps a través dels 
llibres de comptabilitat es podia saber 
el grau de col·laboració amb el govern 
legítim de cada població”.
El que desconeix Anna Maria Sánchez 
és la motivació de requisar aquests lli-
bres després de la Guerra Civil. Uns lli-
bres però que es té previst que puguin 
ser estudiats pels capelladins. “Tenim la 
idea de mostrar-los al Miquel Gutiérrez 
que està fent la història de Capellades, 

però encara no hem tingut temps per-
què fa quatre dies que els tenim”.
Capellades no havia reclamat mai 
aquests llibres perquè desconeixia 
que estaven a la seu de la Delegació 
del Govern. Normalment les gestions 
de recuperació de documents sempre 
s’han adreçat a l’arxiu de Salamanca -el 
tinent d’alcalde Marcel·lí Martorell va 

formar part de la Comissió de la Dig-
nitat que es va traslladar a Salamanca 
a reclamar “els papers”- “però no tení-
em ni idea que hi hagués una part de 
la documentació a Barcelona. Sabíem 
que l’any trenta-nou ens havien requi-
sat documents però desconeixíem on 
estaven. En aquest moment, i perquè 
l’Àngel Soteras ha estat de viatge de 

nuvis, per Indonèsia i Bali i encara no 
hi he pogut parlar per saber si durant 
el seu mandat es va fer algun tipus de 
reclamació al respecte d’aquests docu-
ments”.
Anna Maria Sánchez espera parlar amb 
l’exalcalde en poc temps “en quant es 
resituï a Capellades”.

Oscar Labraña: “donàvem els llibres 
per perduts”
“Havíem donat els llibres per perduts. 
Un historiador de Vallbona d’Anoia els 
havia estat buscant per Salamanca i al-
tres arxius i en no trobar-ne rastre els 
donàvem totalment per perduts. Ha es-
tat una sorpresa per a tots i més per la 
celeritat en què ens els han retornat”.
Qui diu això és Oscar Labraña, alcalde 
de Vallbona d’Anoia amb els seus qua-
tre llibres d’actes i de comptes que li 
han estat retornats.
“Em semblava que seria molt complicat 
recuperar els llibres però amb la bona 
voluntat i bones gestions de presidèn-
cia ho varen accelerar tot de cop i d’avui 
per demà ens varen citar a Barcelona a 
recollir els llibres. A l’ajuntament de Va-
llbona no hi havia cap paper que digu-
és el motiu de la incautació dels llibres” 
explica Oscar Labraña.
La cerimònia de retorn va consistir en 
un acte on es donava compte del lliu-
rament i la signatura del rebut corres-
ponent.

Pendents d’estudi
Igual que a Capellades, a Vallbona 
d’Anoia no han tingut temps encara 
d’estudiar el contingut dels seus llibres 
tot i que en aquest cas hi ha llibres d’ac-
tes de les sessions municipals durant el 
temps de la guerra “serà interessant de 
veure com es desenvolupava la vida di-
ària durant aquella convulsa època. Pel 
que he pogut veure alt per alt, la vida 
transcorria amb una certa normalitat. 
També he vist que les multes que s’im-
posaven eren per problemes amb una 
cabra, o altres animalons domèstics 
que avui serien impensables, però en la 
Vallbona dels anys trenta devia ser del 
tot normal”.
Els llibres s’han recuperat a cost zero i 
d’altra banda tampoc es requereix tenia 
ara una instal·lació de protecció especi-
alment complicada, però l’alcalde de 
Vallbona d’Anoia té plans de reforma 
de l’edifici consistorial “que s’ha anat 
desordenant amb el temps i ara tenim 
el projecte de fer un nou arxiu amb tota 
la documentació municipal. Espero que 
en poc més d’un any podrem disposar 
d’un arxiu municipal en les millors 
condicions, no únicament per aquests 
llibres, sinó per tota la documentació 
històrica de Vallbona d’Anoia”.
Igual que passa a Capellades, els llibres 
de Vallbona tenen les darreres anotaci-

Òscar Labraña, alcalde de Vallbona d’Anoia amb els sis llibres recuperats

ons al final del 1938 ja que foren requi-
sats per les tropes franquistes el gener 
del 1939.
En les actes, redactades íntegrament en 
català tot i que els portades dels llibres 
són en castellà, hi apareixen els noms 
més tradicionals de Vallbona: Saumell, 
Sabaté.... “i totes les actes redactades 
en una pulcra lletra, escrita amb ploma 
i tinter, tot ben alineat... és molt curiós 
de seguir. És un patrimoni documental 
per al nostre poble” manifesta satisfet 
Oscar Labraña, l’alcalde de Vallbona 
d’Anoia.

Sant Sadurní fou el capdavanter
L’inici de la recuperació dels llibres 
d’aquests deu municipis va començar 
a l’ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia 
que va ser el primer en reclamar-los en 
assabentar-se de la seva existència a la 
Delegació del Govern a Catalunya.
Els altres ajuntaments -entre els quals 
Capellades i Vallbona d’Anoia- es varen 
posar al costat de l’alcalde de Sant Sa-
durní en la seva reivindicació i han tin-
gut la sorpresa que en poc temps s’ha 
resolt el tema ben satisfactòriament.
Queda pendent de saber els motius 
que varen dur als llibres a no acabar 
com la major part de la documentació 
catalana incautada, al ja famós Archivo 
de Salamanca.
Una explicació podria ser que en trac-
tar-se de llibres de caixa es volgués 
estudiar sobre el terreny o bé que fos 
una resta escadussera, que no hagués 
capigut en el transport d’unes partides 
més grans cap a Salamanca.
O simplement que es quedessin traspa-
perats sense que ningú no s’interessés 
per ells. Això és una demostració que 
encara hi ha molta documentació de la 
Catalunya Republicana perduda en edi-
ficis oficials d’Espanya i que una bona 
part d’aquesta, amb el transcurs dels 
anys i les remodelacions dels edificis es 
pugui haver perdut per sempre més.

L’avantatge de ser a Barcelona
Una altra diferència que hi ha amb els 
famosos papers de Salamanca és que 
en aquesta ocasió no ha calgut mobi-
litzar ningú ni hi ha hagut escarafalls 
ultres, per retornar les documentacions 
als seus legítims propietaris. I més quan 
els ajuntaments, per desconeixement 
de la seva existència, no els havien re-
clamat mai.
No ens volem ni imaginar el que hauria 
passat si aquests innocents llibres de 
caixa i d’actes municipals, haguessin 
aparegut no ja a Salamanca, sinó en 
qualsevol poblet de l’Espanya profun-
da. Potser tornarien a parlar d’espoli i 
de “derecho de conquista” com va dir 
algun “intel·lectual” quan els papers de 
Salamanca.



PIERA / LA VEU

Dins del calendari festiu de Piera, diu-
menge comença la Festa Major de la Ven-
ta Can Mussarro amb la inauguració de la 
zona ombrívola, a la pista de futbol amb 
l’assistència representativa de l’Ajunta-
ment de la Vila de Piera. Serà a 2/4 d’1
Dilluns 9
18h Campionat individual de parxís
20h Campionat de futbolí d’adults per 
parelles
Dimarts 10
18h Creació de dibuix per a nenes i nens. 
A continuació jocs típics de tradició
19h Degustació de “torrijas” a càrrec de 
la Sra. Almerina (acompanyades amb un 
xarrup de cava)
Dimecres 11
17h La gran remullada popular
19h Concurs de coques casolanes (acom-
panyades amb un xarrup de cava)
Dijous 12
17.30h Animació amb pallassos, en aca-
bant xocolatada amb pastisset
Divendres 13
17.30h Campionat de futbolí infantil per 
parelles
18.30h Degustació de “pestiños” a càrrec 
de la Sra. Dolores
20h Sessió de bingo
23h Discoteca mòbil (servei de bar)

Dissabte 14
8h Campionat de petanca
10h Inflables (nenes i nenes socis gratuït, 
no socis 2€)
13h Canó d’escuma
19h Espectacle de ball
21h Pregó de festes a càrrec de J.C.F.
22h Sopar de germanor, menú (entrete-
niment, amanida tropical, “codillo” amb 
patates, pastís, gelat, cafè i gotes – preu 
soci 8€, no soci 12€ - beguda no inclosa, 
servei a la barra de l’associació a preus 
populars, adquisició i reserves de tiquets 
a la secretaria del C/Cygnus, 10, els di-
mecres i dissabtes de 19h a 20.30h i al 
telèfon 665771328, tots els dies de 19 a 
20.30h)
Tindrà lloc el lliurament de la 2a edició de 
l’acte d’homenatge a la persona de més 
edat del barri (censat)
A continuació ball de Festa Major a càrrec 
del “Trio Soling”
Diumenge 15
9.30h Despertada amb tambors i tapado-
res (punt de trobada al local social amb 
pots i perols per fer un tomb pel barri)
10.30h Partit amistós entre barris
En finalitzar lliurament de trofeus
14h Fi de Festa Major, amb botifarrada 
(socis gratuït, no socis 3€, beguda no in-
closa) 

La Diputació lliura a l’ajuntament de Montbui 
el projecte executiu del nou Centre Cultural 

Diumenge comença la Festa Major 
a la Venta Can Mussarro de Piera

Ajuntament de Montbui
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MONTBUI / LA VEU

La Diputació de Barcelona, a travès de 
l’Àrea d’Infraestructures, va lliurar a 
l’ajuntament de Montbui el projecte 
executiu del nou Centre Cultural, que 
té un pressupost previst de quasi vuit 
milions i mig d’euros.
L’objectiu del projecte MontÀgora és 
el de construir un centre cultural per 
ampliar l’oferta d’activitats culturals, 
escèniques i de lectura al municipi i al 
seu entorn, apropant la cultura a tota la 
ciutadania. 
El futur equipament inclourà dos espais 
escènics, sala polivalent de 396 locali-
tats i sala de petit format de 101 locali-
tats. Aquests espais permetran realitzar 
actes molt diveros: teatre, concerts, 
conferències, convencions, cinema...
També s’hi inclourà una biblioteca, 
amb 136 punts de lectura i 32 punts de 
consulta informàtica, i dues places de 
bibliobús. I tammateix una escola de 
música amb 6 aules (3 són insonoritza-
des, 1 polivalent i 2 de teoria), així com 
una sala d’exposicions i una cafeteria. 

Montbui es mobilitza
D’altra banda a Mont-Activa s’estan tre-
ballant amb èxit diverses iniciatives per 

millorar la ocupabilitat de les persones 
en situació d’atur. Aquest mes de juliol 
s’han posat en marxa 4 noves accions 
ocupacionals, en el marc del projecte 
Impuls Treball del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, que donaran feina a un 
total de 37 persones del municipi i que 
serviran per: 
1) Neteja de boscos per pal·liar els 
danys de les nevades del mes de març, 
(10 persones durant 3 mesos).
2) Rehabilitació d’edificis públics, (7 
persones durant 6 mesos).

3) Digitalització de la documentació 
històrica del municipi, (4 persones du-
rant 6 mesos).
4) Entubament de fibra òptica a diver-
sos carrers del municipi, (17 persones 
durant 6 mesos).
El Departament de Promoció Econòmi-
ca està fent totes les gestions possibles 
davant el Servei d’Ocupació de Catalu-
nya per tal d’aconseguir nous cursos i 
programes formatius per als propers 
mesos.



BELLPRAT/ LA VEU

Aquest cap de setmana, Bellprat, un dels 
municipis amb menys habitants de l’Ano-
ia, celebra la seva Festa Major. Una festa 
que com passa a tants ajuntaments, s’ha 
fet amb molta contenció de la despesa. 
Tanta que no s’ha inclòs el tradicional 
pregó que obria la festa.
El programa d’actes complert és el se-
güent.
DIVENDRES 6 D’AGOST
20,30- Cinema a la fresca
23,00- Actuació de CESK FREIXAS
Presentació del seu nou disc “La mà dels 
qui t’esperen”.
00,30- Disco mòbil fins la matinada amb 
Dj. Bean i animació a càrrec de La Guitza.

DISSABTE 7 D’AGOST 
Durant el matÍ activitats lliures a la zona 

esportiva
17,30- Repic de Campanes, espectacle 
d’animació infantil, entreteniments per la 
mainada i xocolatada per a tots.
20,00- Futbol-sala, casats contra solters
00,00- Ball amb l’orquestra AQUARAMA, 
amb els tradicionals balls del ram i del 
fanalet. En acabar el ball, a la matinada, 
sorteig de varis lots i tot seguit, botifarra-
da per a tothom.

DIUMENGE 8 D’AGOST
12,00-14,00 / 16,00-18,00 Inflable Ameri-
can Bowl, per la quitxalla.
12,30 Ofici solemne amb la participació 
de l’organista CORI TORRENTS i el moni-
tor de cant LEONARD DEL RIO.
A la sortida, aperitiu de Festa Major
20,00- Havaneres a càrrec del grup XA-
LOC, acompanyades de rom cremat. 

Aquest cap de setmana és 
Festa Major a Bellprat

Cesk Freixas actua avui divendres a la Fedsta Major de Bellprat
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ÒDENA / LA VEU

L’exalcalde d’Òdena, Albert Mensa Rosich, 
va ser nomenat pel ple de l’ajuntament 
d’aquest municipi nou Jutge de Pau en 
substitució de Ramon Vila Bansell.
Albert Mensa, censor jurat de comptes 
va ser alcalde d’Òdena i va encapçalar la 
llista del PSC en les eleccions de 1987 i 
1991 assolint en ambdues convocatòries 
l’alcaldia d’Òdena.
El ple també va agrair públicament la tas-
ca docent desenvolupada per la senyora 
Dominga Albi i Grau en la seva condició 
de mestra i  la seva dedicació a Òdena.

Suport a la Coral La Llàntia d’Igualada
El ple va donar suport a la petició de con-
cessió de la Creu de Sant Jordi a l’Agrupa-
ció Coral La Llàntia d’Igualada.

Les festes locals d’Òdena per a l’any vi-
nent, 2011, varen quedar fixades en el 26 
d’abril i el 2 de maig.
Pel que fa a temes més polítics es va par-
lar de pressupostos i de reducció del dè-
ficit municipal. 
Per unanimitat es va aprovar la resolu-
ció d’al·legacions i l’aprovació definiti-
va d’ocupació anticipada dels terrenys 
d’equipaments del sector Mestre Vila Vell 
amb l’objecte d’obtenir la propietat de 
terrenys on es construeix actualment el 
pavelló poliesportiu municipal. 
També es a viure l’aprovació per unani-
mitat del projecte per instal·lar la xarxa 
de sanejament en el tram comprès entre 
el carrer mossèn Borràs i connexions, de-
claració d’utilitat pública i constitució de 
dret real de pas.

L’exalcalde d’Òdena, Albert Mensa, 
nomenat Jutge de Pau

Tres rams de flors per a Maria Teresa Cordomí

Excelent actuació de Cristina Koch i Sheila Grados a La Guardia Pilosa

LA GUÀRDIA PILOSA / JAUME SINGLA

El darrer dels tres concerts “Òpera a la 
pedra” que s’han fet a Pujalt va ser el més 
fred, climatològicament parlant, dels 
tres i al mateix temps el més emotiu.
Va ser emotiu per l’exceŀlent interpreta-
ció de Cristina Koch i Sheila Grados i per-
què en acabar, Antoni de Sola, alcalde 
de Pujalt,  va dedicar un ram de flors “a 
la memòria d’una persona que aquesta 
any ens ha deixat i que tota la seva vida 
la va dedicar a la preservació de la Guàr-
dia Pilosa. Aquesta dona és Maria Teresa 
Cordomí”.
A la tancada ovació de tot el públic s’hi 
varen sumar els artistes deixant també 
sengles rams de flors damunt del piano 
en homenatge a l’absent Maria Teresa 
Cordomí.
Anant al contingut del recital cal felici-
tar els intèrprets tant per la seva qualitat 
interpretativa, per l’elecció del reperto-
ri de peces a interpretar i sobretot per 
saber-se sobreposar a una climatologia 
freda i ventosa que els podia fàcilment 
fer cometre errors. 
Però no. Tant l’alemanya afincada a Bar-
celona com la vilanovina varen tirar en-
davant un repertori plantat teatralment 
com una mena d’enfrontament entre 
dives i amb la col·laboració d’un pianista 
-Pedro Beriso- que, a més de mirar les 
partitures en algun moment les va haver 
d’imaginar perquè el vent li passava les 
pàgines ben capriciosament. 

Un fantàstic duel
Sheila Grados i Cristina Koch varen co-
mençar cantant a duo una peça de la 
Cenerentola i ja es va poder albirar que 
la nit podia ser sensacional.
Va seguir l’aria Lauretta a càrrec de Shei-
la Grados mentre Cristina Koch llegia os-
tensiblement un llibre. Quan l’alemanya 
va cantar l’ària Mussetta de la Boheme, 

era Grados la que llegia distretament. I 
així  fins al duet Why how now Madam 
Flirth en que molt teatralment una so-
prano felicita a l’altra pel seu nivell i des 
d’aquest moment fins al final tot foren 
duets fantàsticament interpretats.
Els aplaudiments del públic que om-
plia tot l’aforament de la Guàrdia Pilo-
sa -malgrat el fred- va fer que les dues 
sopranos oferissin dos bisos el darrer 
dels quals tornà a ser la interpretació de 
Madam Flirth, en una versió que les dues 
cantants literalment broden.
L’entorn de pedra natural de La Guàrdia 
Pilosa i una bona sonoritat feien del reci-
tal una ocasió única per a gaudir de l’art 
i la tradició.
Unes paraules de l’alcalde Pujalt i impul-
sor del cicle “Òpera a la Pedra” i d’Isidre 
Prat dels Amics de l’Òpera posaven punt 
i final a un cicle que ha anat a tres dels 
cinc nuclis de Pujalt i que de Solà va dir 
que intentarien que la propera edició ar-
ribés a tot arreu.
Com en els altres concerts, en acabar es 
va oferir una copa de cava i uns canapès 
a tothom, per gentilesa de l’ajuntament 
de Pujalt. Un cop degustat el cava i la 

gent anava retornant als cotxes, l’orga-
nització ja havia retirat totes les cadires 
i la plaça havia recuperat el seu aspecte 
de sempre. I és que quan hi ha una orga-
nització eficient, les coses surten bé. 

Dues exceŀlents intèrprets
Sheila Grados, de només 30 anys, és nas-
cuda a Igualada -tot i que viu a Vilanova 
del Camí on és professora de cant a l’aca-
dèmia d’Artístic d’arts escèniques- va 
cursar estudis musicals a l’ESMUC i l’any 
2008 va obtenir una beca de la Fundació 
Victoria dels Àngels. Ha realitzat con-
certs i col·laboracions per tot Catalunya 
on ha interpretat personatges tant com-
plexos com la Blanche de Dialegs de Car-
melites, la Francina de Cançó d’amor i de 
guerra o la Rosa de Flor de nit.
Cristina Koch és originària d’Alemanya 
però des del 1996 viu a Catalunya. Col-
labora i ha col·laborat amb els millors 
grups de Catalunya i conjuntament amb 
la pianista Trini Mujau formen el duet 
Arç amb el qual ha fet diverses gires per 
Espanya i Alemanya. Com Sheila Grados 
també ha fet la Blanche a Diàlegs de Car-
melites.

VILANOVA DEL CAMI / LA VEU

Una fira Medieval i la Baixada d’andrò-
mines seran dos dels actes destacats de 
la Festa Major de Vilanova del Camí, que 
està programada per a finals d’agost.

Vilanova tindrà una Fira Medieval per la 
seva Festa Major a finals d’agost 

Aquestes són les dues novetats més des-
tacades d’un programa que intenta tenir 
el mateix nivell que en altres ocasions 
però adaptant-se pressupostàriament a 
la situació actual.

IGUALADA / JAUME SINGLA

Des de fa molts anys, concretament des 
del 1927, a les immediacions del Santuari 
de Sant Magí de la Brufaganya hi ha un 
pedró dedicat al Sant per part de la ciutat 
d’Igualada.
El pas del temps i algunes bretolades ha-
vien deixat aquest pedró en un estat la-
mentable. Un estat que aquests dies s’es-
tan encarregant de millorar els membres 
de Club Amics dels Cavalls de l’Anoia.
Amb permís de l’ajuntament d’Igualada, 
propietari del pedró, Jaume Duran està 
procedint a fer les reperacions oportunes 
per a retornar al pedró la seva imatge ha-
bitual.
Serà el proper 16 d’agost -a 2/4 de set de 
la tarda- coincidint amb la data de la pri-
mera inauguració del pedró l’any 1927, 
que es procedirà a la inauguració de la 

El 16 d’agost s’inaugurarà a Sant Magí de la Brufaganya la 
restauració del Pedró igualadí en honor del sant

darrera restauració efectuada, amb as-
sistència d’una nodrida representació de 
l’ajuntament de la ciutat.
Aquest pedró fou destruït durant la guer-

ra civil i l’any 1950 a instàncies de mossèn 
Amadeu Amenós es va procedir a la seva 
reconstrucció que és la que encara avui 
es pot veure situat entre la font i el san-
tuari de Sant Magí de la Brufaganya, a les 
aigües del qual se li atribueixen poders 
curatius i salutífers.

Portada de l’aigua del santuari
Precisament coincidint amb el dia de 
Sant Magí, els Amics dels Cavalls lliuren 
aigua de Sant Magí a tothom a la cruïlla 
entre la Rambla i el carrer Sant Magí, da-
vant la pastisseria Pla.
Aquest acostuma a ser un dels actes pre-
vis a la festa major d’Igualada i aquest 
any tant la portada d’aigua -que es fa a 
cavall- com la inauguració del pedró a 
Sant Magí, han estat inclosos en el pro-
grama de la Festa Major d’Igualada.



MASQUEFA / LA VEU

El regidor Jordi González, fins ara a l’opo-
sició a l’Ajuntament, s’ha incorporat a 
l’equip de govern de Masquefa per assu-
mir la cartera de Participació Ciutadana i 
també responsabilitats en l’Àrea de Ser-
veis Personals, concretament en els àm-
bits d’Educació i de la gent gran. 
González, que fa un any va deixar ERC i 
està a l’Ajuntament com a regidor inde-
pendent, explica que ha pres la decisió 
“amb l’únic objectiu de treballar per a 
Masquefa i els masquefins i masquefines”. 
Considera que el fet de treballar des del 
govern municipal li permetrà “dur a ter-
me part de les actuacions que teníem en 
el programa electoral” i complir, així, els 
compromisos amb què es va presentar a 
les darreres eleccions municipals davant 
dels masquefins i maquefines.
El regidor afirma que vol contribuir a 
potenciar la participació ciutadana “per 
afavorir que la gent del poble tingui veu i 
pes en les decisions de govern”. 
En aquest sentit, una de les tasques que es 
durà a terme serà “revitalitzar” el Consell 
Municipal de Participació i Convivència 
“per donar-li més empenta i responsabili-
tat, i fer-lo més participatiu, perquè tingui 
més eficàcia”. El polític té experiència en 
aquesta matèria, ja que precisament va 
ser regidor de Participació Ciutadana el 
darrer mandat (2003-2007), període en 
què va impulsar el pla i el reglament de 
Participació Ciutadana.

Jordi González també donarà suport en 
les qüestions relacionades amb l’educa-
ció i la gent gran. Aquests àmbits afron-
ten reptes tan importants com la cons-
trucció de la nova escola Masquefa II i el 
nou institut, o el projecte del complex 
per a la gent gran amb una residència, un 
centre de dia i el nou casal d’avis.
Amb aquesta incorporació l’equip de go-
vern queda ara integrat per 8 regidors: 
els 6 de Convergència i Unió, el del Partit 
Popular i el mateix Jordi González. L’alcal-
de de Masquefa, Xavier Boquete (CiU), 
valora molt positivament la incorporació 
de González i en valora especialment la 
seva “predisposició a col·laborar” i la seva 
“valentia” a assumir responsabilitats de 
govern “en un temps que són complexos 
i difícils i en què Masquefa té damunt la 
taula reptes molt importants”. 

L’ajuntament de Masquefa reclama que es 
minitzi ràpidament l’impacte de l’abocador  

El regidor no adscrit Jordi 
González, s’incorpora al govern

L’abocador de can Mata
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MASQUEFA / LA VEU

L’Ajuntament de Masquefa va aprovar 
en el darrer ple municipal una moció 
que reclama a l’empresa que gestiona 
l’abocador de Can Mata que complei-
xi els compromisos adquirits i prengui 
mesures d’immediat per minimitzar 
l’impacte ambiental d’aquesta instal-
lació i l’Ecoparc4. La moció va comptar 
amb els vots a favor de l’equip de go-
vern (CiU, PP i el regidor independent 
Jordi González) i les abstencions dels 
dos partits a l’oposició, PSC i Entesa per 
Masquefa.

Barrera verda
La moció recorda que l’empresa, CESPA 
Gestión de Resíduos, va signar l’abril 
del 2008 un conveni amb l’Ajuntament 
en què assumia l’obligació “d’executar 
una barrera verda de caràcter vegetal” 
que fes de “pantalla visual del períme-
tre del dipòsit controlat de Can Mata i 
de l’Ecoparc 4 per a disminuir l’impac-
te visual des del terme de Masquefa i 
aconseguir, així, una millora ambiental 
per al municipi”. 
El text denuncia que dos anys després 
de la signatura del conveni CESPA-GR 
encara no ha presentat a l’Ajuntament 

el projecte d’integració paisatgística i 
d’instal·lació d’aquesta barrera verda, i 
per això insta l’empresa a presentar-lo 
“amb la màxima celeritat”.
També recorda que el conveni entre 
CESPA-GR i l’Ajuntament es va signar 
davant dels màxims representats de 
l’Agència Catalana de Residus de la 
Generalitat i l’Entitat Metropolitana de 
Medi Ambient, i que aquesta tutela del 
Govern català constituïa “la garantia 
del compliment que es prendrien les 

mesures establertes per minimitzar 
l’impacte mediambiental”. Per això, la 
moció acorda informar aquests dos 
organismes “perquè exerceixin efecti-
vament la seva tutela i emprenguin les 
accions necessàries perquè CESPA-GR 
assumeixi els seus compromisos”.
L’empresa CESPA es va comprometre 
l’any 2008 a instal·lar una barrera verda 
que faci de pantalla visual del dipòsit 
de Can Mata i l’Ecoparc

IGUALADA /JSS

Diumenge, en la darrera jornada dels 
Campionats d’Europa d’atletisme, vàrem 
poder gaudir dels comentaris de l’atleta 
igualadí Roger Roca, especialment du-
rant la transmissó íntegra de la Marató 
masculina que va transcórrer pels carrers 
de Barcelona, sota un sol de justícia.
A diferència del que hem vist tantes ve-
gades quan un esportista o exesportista 
és cridat a fer els seus comentaris a la 
televisió, l’igualadí va estar sempre molt 
comedit en els seus comentaris i apor-
tant en tot moment informació que feia 

més entenedor el que vèiem per la peti-
ta pantalla. No és fàcil al llarg de més de 
dues hores i mitja estar comentant una 
cursa de quarata-dos quilòmentres i cent 
setanta-dos metres, però en Roger Roca 
va tenir una actuació esplèndida.
En Roger Roca és un habitual competidor 
en proves de fons que es desenvolupen 
pels mateixos carrers on es feia la marató 
i això encara feia més encertats els seus 
comentaris que també incloïen el que 
podia estar sentint cada maratonià en 
aquell moment.  Arcadi Alibés, un altre 
esportista i Roger Roca ens varen fer gau-
dir de la marató... per televisió.  

L’atleta Roger Roca comenta per 
TV3 els Campionats d’Europa 

Roger Roca i Arcadi Alibés durant la transmissió de la Marató per TV3

Jordi González s’ha inciorporat al govern

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 31 de maig de 2010, va 

adoptar l’acord d’aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora del 

lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en l’àmbit territorial de 

l’entitat local El Bruc i sotmetre a informació pública per un període de trenta 

dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text 

de l’Ordenança es poden consultar a les oficines municipals tots els dies 

feiners, entre les 9:00 h. i 14:00 h. i els dimecres de 16:00 h a 20:00 h., durant 

el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present anunci al But-

lletí Oficial de la Província.

Aquest mateix anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament 

dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que 

permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-

cions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s’hi presenta cap reclamació i al·legació, l’Ordenança esdevindrà apro-

vada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal i 

com disposen l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 

règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les Bases de Règim Local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

Maria Josep Aubarell Cruz              

                                                                              
El Bruc, a 8 de juny de 2010



Ni la pluja desllueix la Festa Major de la Llacuna

Noranta-dues majorets varen desfilar per la Llacuna
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LA LLACUNA / J.SINGLA

Normalment les festes majors deixen 
els actes més espectaculars per al final 
o gairebé, en canvi a la Llacuna aquest 
any la Festa Major començava amb l’ac-
te més lluït: la Cercavila que recuperava 
totes les noies i dones que han passat 
pel grup de Majorets des que foren fun-
dades per participar a la cavalcada de 
Reis ara fa justament trenta anys.
La cercavila havia aixecat molta expec-
tació i la veritat és que no va decebre. 
Malgrat el temps transcorregut per al-
gunes de les majorets, demostraren es-
tar en molt bona forma i totes, fos qui-
na fos la seva edat, varen desfilar amb 
el mateix aire alegre i marcial clàssic de 
les desfilades de Majorets. La Banda i 
Les Majorets de la Llacuna presentaven 
també un estendard commemoratiu 
dels trenta anys i de totes les persones 
que hi han passat al llarg del temps. En 
total foren 92 les majorets que varen 
desfilar, amb vestits idèntics creats per 
un mateix equip. No sabem si aquesta 
quantitat de majorets podria entrar al 
llibre Guiness dels rècords, perquè no 
és gens habitual un nombre tan gran 
concentrat en una sola desfilada.
La desfilada, que va començar a l’en-
trada de la Llacuna va acabar com és 
tradició a la plaça Major on l’alcalde 
Josep Parera els va donar les gràcies 
per la dedicació a les festes del poble 
i per mantenir les tradicions que fan de 
la Llacuna un lloc únic per viure i per 
gaudir de la vida.
El grup de majorets -que va preparar 
la festa amb molta cura i molta partici-

pació- pretén rellançar aquest costum 
que els darrers anys havia decaigut una 
mica i ara se li vol donar un nou impuls. 
I ho fan tenint en compte el que s’ha fet 
fins ara -i les persones que ho han fet- i 
obrint pas a nous reptes i noves noies.
Com diem al principi d’alguna manera 
l’acte més gran de la Festa Major es va 
fer al principi.

Un ampli equip
Per fer possible aquesta gran desfilada 
de Majorets hi varen treballar de valent, 
entre altres persones Núria Pujó i Mont-
se Galan en el disseny dels nous vestits. 

Foren confeccionats per: Mercè Palau, 
Alicia Ymbernon, Feli Roda, Emilia Ma-
rimon, Rosa Miró, Montserrat Almirall, 
Maria Teresa Busquet, Carme Junyent, 
Fina Galisteo i Carme Raventós. L’esten-
dard és obra de Maria Eulàlia Queraltó 
amb l’ajuda de Jordi Gomà i Ruth Lla-
cuna. 

Diumenge de Diables
Diumenge la festa també tenia molta 
potència amb el Ball Parlat a la sortida 
d’Ofici. L’original actuació del grup de 
Diables de la Llacuna amb un jovenís-
sim -i veterà de segons any- Joan Roca 
en el paper de Sant Miquel- va omplir 
de versos, pirotècnia i la clàssica lluita 
del bé contra el mal, en una plaça Major 
on a la sortida d’ofici tothom fa el ver-
mut, tot esperant les sardanes. 
La resta del diumenge va tenir futbol, 
música i ball de nit a l’envelat.

Dilluns de pluja
Dilluns el dia va amenaçar pluja i final-
ment a l’hora de les havaneres va arri-
bar. Però per sort es disposava de la car-
pa i la cantada es va dur a terme amb 
tota normalitat, però amb una merma 
de públic respecte d’altres anys.

Dimecres còmic
El final de Festa Major li va posar l’ale-
gria primer al migdia amb el bingo soli-
dari, a la tarda a la Font Cuitora amb la 
música d’en Josep Maria Surià i al ves-
pre amb l’actuació de Ramon i Maite 
Carreras i del mag Selvin amb els seus 
ninots articulats.

En definitiva la Llacuna ha tornat a viu-
re una de les seves grans festes d’estiu, 
amb la mateixa animació de sempre i 
posant al mal temps bona cara. 
La Llacuna gaudeix d’un clima molt es-
pecífic i privilegiat i no és gaire habitual 
trobar-se amb pluja en un dia de festa, 
però com que això de les celebracions 
ho tenen molt per mà, quan com en 
aquest cas, apareix la pluja en algun 
moment, sempre saben trobar una 
bona solució ja sigui en el local social o 
bé en l’envelat.

L’alcalde Josep Parera va agrair al grup de Majorets la seva dedicació a la Llacuna

Varen desfilar les persones que han format part del grup els darrers 30 anys

Actuació dels Diables a la Plaça Major

VECIANA / LA VEU
Fa uns dies es van donar per acabades 
les obres de construcció de la xarxa de 
clavegueram del nucli de La Rubiola.
El cost de l’obra ha estat de 18.378,00 
euros que han estat finançats pel Go-
vern espanyol a través del Fons Estatal 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
(FEOSL).
L’actuació ha consistit en la construcció 
d’una xarxa bàsica d’evacuació la qual 

condueix les aigües residuals fins a una 
petita estació depuradora on es fa el 
corresponent tractament de les aigües 
brutes. 
L’Ajuntament va decidir destinar el FE-
OSL a aquesta actuació ja que les cases 
de La Rubiola fins el moment no dispo-
saven de xarxa de clavegueram ni cap 
sistema de tractament de les aigües 
residuals. 

Finalitzada la xarxa de 
clavegueram de la Rubiola 

MASQUEFA / LA VEU
Aprendre valors tan importants com la 
interculturalitat i la fraternitat. I apren-
dre’ls d’una manera divertida: jugant i 
descobrint. Això és el que han pogut fer 
els 211 nens i nenes que han pres part 
en el Casal d’Estiu organitzat per l’Ajun-
tament.
Des del 28 de juny i fins al 30 de juliol, 
els infants han gaudit, dividits en grups 
d’edat, de nombroses activitats lúdiques 

i educatives a l’escola Font del Roure, 
com ara grans jocs, gimcanes, jocs d’ai-
gua, tallers o activitats esportives. Tam-
bé han participat en sortides i excursions 
per l’entorn més proper de Masquefa i 
a d’altres indrets, com ara les Bases de 
Sant Oleguer o el Delta del Llobregat. 
Totes les activitats han estat inspirades 
en un llibre infantil de la Gemma Lie-
nas, la Tribu de Camelot. Aquesta tribu, 
formada per un grup de nois i noies de 

procedència, cultura i característiques 
molt diferents que s’uneixen per llui-
tar contra les injustícies, es va posar en 
contacte amb el Casal d’Estiu perquè els 
nens i nenes l’ajudessin a resoldre un 
misteri: la desaparició d’un ocell anome-
nat Papageno. La recerca d’aquest ele-
ment imaginari ha estat l’eix central de 
totes les activitats. La proposta ha anat a 
càrrec de l’entitat Serveis d’Esplai, de la 
Fundació Catalana de l’Esplai.
 

211 infants participen del Casal d’Estiu



ANOIA / JAUME SINGLA

El jutjat d’Instrucció número 24 de Bar-
celona ha anat posant en llibertat als 
nou detinguts en l’anomenada operació 
Brertanya contra una banda organitzada 
que presumptament furtava cotxes d’al-
ta gamma per desballestar-los i muntar 
les peces a cotxes comprats legalment 
-sinistrats- que un cop reparats tornaven 
a ser posats al mercat, amb els lògics be-
neficis derivats de l’operació.
En general cadascun dels implicats ha 
passat entre 20 i 25 dies a la presó Model 
de Barcelona, mentre els investigadors 
dels Mossos d’Esquadra i la fiscalia du-

ien a terme les investigacions pertinents 
a l’esclariment del cas.
No ha estat possible, per motiu de les 
vacances judicials, conèixer en quines 
condicions han estat posats en llibertats 
els detinguts -dijous encara en quedava 
un a la presó, precisament el considerat 
el cap de la banda- i no podem saber si 
han pagat fiança o han estat posats en 
llibertat en espera del judici. El que és 
segur és que tots estan encausats i pesa 
damunt d’ells l’acusació de presumpta 
associació per a cometre delictes, tot i 
que en alguns casos a més s’hi afegeixen 
altres càrrecs que van des del robatori o 

Avui comença a Capellades la campanya 
d’estiu de l’Abric Romaní 

Operació Bretanya: només queda una 
persona empresonada

Obres de construcció del tunnel entre l’Abric Romaní i el fiutur Museu dels Nehandertals
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CAPELLADES / LA VEU

És previst que avui divendres comenci 
oficialment la campanya d’estiu del ja-
ciment arqueològic de l’Abric Romaní 
de Capellades que dirigeix el televisiu 
Eudald Carbonell.
La campanya s’allargarà fins el pro-
per dia 27 d’agost en què es tornarà a 
deixar tot el jaciment segellat fins a la 
temporada de 2011. L’equip d’Eudald 
Carbonell està equipat amb pda,s que 
situen en temps real cada troballa en el 
punt exacte i transmet les dades a un 
ordinador central que les recull per a 
després, durant la resta del curs, poder 
fer els estudis oportuns de la forma de 
vida dels neandertals que varen habitar 
l’abric Romaní.

Obres del túnel de comunicació
Aquest any les excavacions coincidei-
xen amb les obres, molt avançades, 
de construcció del túnel que ha d’unir 
l’Abric Romaní i el Parc Prehistòric de 
Capellades amb el futur Museu dels 
Neandertals.
Les obres que tenen un  pressupost de 
300.000 euros són finançades pel Mi-
nisteri de Cultura de l’Estat i tenen una 

previsió d’estar acabades pel mes de 
setembre.

Un projecte ambiciós
El Parc Prrehistoric i el Museu dels Ne-
handertals és un dels projectes més co-
bejats per l’ajuntament de Capellades 
que té en el turisme cultural un dels 
valors de la vila a potenciar.
Tot el conjunt de l’Abric Romaní, sobre-
tot des que es va obrir la carretera C-15 

que hi passa per sota, s’ha convertit en 
un dels símbols més coneguts de la vila 
de Capellades.
L’anterior govern de CiU ja va intentar 
obrir el Parc Prehistòric però el projecte 
va patir posteriorment retards que no 
han pogut ser recuperats, per raons 
pressupostàries.
A partir de setembre amb el túnel de 
connexió acabat, tot el projecte agafa-
rà nou impuls.

C. Aurora, 50 - Igualada

OFERTA 
PORTA BICIS

SOSTRE O BOLA 
 a partir 

59.95€

Per VACANCES no perdis l’equipatge

Les millors solucions
en l’equipatge

HORARI JULIOL
OBERT 

MATÍ 9:30 A 13:30
TARDE 17:00 A 21:00

DISSABTES
OBERT

MATÍ 10:00 A LES 14:00
TARDE 17:00 A 21:00 

ANOIA / LA VEU
Els escoltes de l’Agrupament Escolta 
Torxa i d’altres infants de fora del cau es 
van desplaçar a la comarca del Ripollès 
per gaudir de 15 dies de campaments. 
Del 5 al 18 de juliol vam estar al nostre 
campament, muntat vora la localitat 
de Camprodon.
Durant la primera setmana els llops i 
les daines (10-12 anys) i els ràngers i 
les guies (12-14 anys) van estar sols al 
campament, i la segona setmana se’ls 
van unir els més petits, els castors i les 
llúdrigues (8-10 anys). Tots junts sumem 
una centena d’escoltes i vint monitors, 
sense comptar l’ajuda molt agraïda dels 
pares i socis col·laboradors que es van 
oferir per fer de cuiners i intendents. 
L’eix central dels campaments girava 
entorn un viatge per l’espai-temps. Els 
infants van viatjar a través de moltes 
èpoques i cultures, juntament amb tres 
escoltes molt simpàtics que vivien tota 
mena d’aventures. A partir d’aquest eix 
es van fer activitats de tot tipus, des 
d’excursions fins a jocs de vint-i-quatre 

hores, passant per tallers, cants, reflexi-
ons i banyades a la bassa!
Tant els llops i daines com els ràngers i 
guies van pujar al Costabona (2485m) 
en l’excursió de dos dies. Aquests dar-
rers també van fer el Balandrau (2579m) 
durant l’excursió de tres dies, i els més 
valents es van animar a pujar el Puig de 
la Coma (2581m).
El dimecres de la segona setmana van 
arribar els pioners i caravel·les des 
d’Euskadi. Ells van fer la seva ruta pel 
País Basc i en acabar-la, van agafar trens 
i autobusos per reunir-se amb la resta 
de l’Agrupament. Així, el diumenge dia 
18 es va reunir tot l’Agrupament Escolta 
Torxa per celebrar tots junts els passos 
de branca.
Tots plegats vam passar 15 dies de diver-
sió, acompanyats d’un paisatge de mun-
tanya i allunyats de la vida a la ciutat.
L’Agrupament Escolta Torxa us desitja 
un bon estiu!
Per a més informació: www.aetorxa.
com

Campaments de l’AE Torxa a 
Camprodon

receptació de vehicles d’alta gamma al 
tràfic de drogues.

42 vehicles inrtervinguts
La Policia els va incautar un tota de 42 
vehicles que han  quedat intervinguts.
Tota vegada que el mes d’agost és in-
hàbil judicialment parlant, és difícil 
d’esbrinar la marxa del procés contra les 
catorze persones, nou de les quals són 
anoienques, implicades en aquest cas 
que els Mossos varen destapar pública-
ment la setmana passada. 

 

Tots els nois i noies que van fer els campaments a Camprodon



La carretera, que ha cos-
tat 33 milions d’euros, 
va aparèixer al Pla de 
Carreteres de la Genera-
litat l’any 1982. I encara 
queda per fer la segona 
fase fins a Jorba

José Montilla inaugura a Montbui, la primera 
fase de la Ronda Sud d’Igualada
La nova carretera permet l'accés directe des de Montbui a l'autovia A-2• Quan es complerti la segona fase i arribi fins a Jorba, 
la nova carrera tindrà tot el seu sentit i utilitat

JAUME SINGLA/ LA VEU
Teo Romero, l’alcalde de Montbui era 
dimarts un home visiblement feliç. La 
presència a Montbui del president de la 
Generalitat, Jose Montilla, per inaugurar 
la Fonda Sud d’Igualada el feia tan feliç 
que al final del seu parlament els ulls 
li lluïen de llàgrimes. Però les va saber 
contenir.
La veritat és que per a l’alcalde de Mont-
bui dimarts va ser un gran dia perquè 
aquesta carretera, que ha tingut un cost 
de 33 milions d’euros “i que fins que no 
s’hi circula no s’ha pogut veure perquè 
és nova”, és una sortida directa per als 
habitants de Montbui que ara ja no 
hauran de creuar Igualada per accedir 
a l’Autovia A-2. Tampoc, és clar, ni els de 
Miralles o la Llacuna, que veuran reduït 
el trajecte fins a Barcelona en deu mi-
nuts menys.
Acompanyaven a Jose Montilla el con-
seller de Política Territorial i Obres Públi-
ques, Joaquim Nadal i les diputades Ma-
rina Llansana i Teresa Estruch i a Romero 
l’acompanyaven els alcaldes de Vilanova 
del Camí, d’Òdena i de la Pobla de Cla-
ramunt, a més de Jordi Riba el qualitat 
d’alcalde accidental d’Igualada.

Formo part d’un govern que com-
pleix
Un altre que estava satisfet era el con-
seller Joaquim Nadal que va presentar 
l’obra inaugurada al president de la Ge-
neralitat -i també a tots els presents-, tot 
sentint-se “membre d’un govern que 
compleix fins al final els seus compromi-
sos. Aquesta carretera ha tingut els seus 
retards perquè hem tingut problemes 
fins i tot de jaciments arqueològics, però 
ja està acabada i donarà un exceŀlent 

Un moment de l’acte inaugural amb Jose Montilla dirigint-se als presents

Vilanova del Camí, municipi pel qual 
discorre la major part del traçat de la 
Ronda Sud va agrair a Jose Montilla que 
“el govern escolti el territori i ens hagi 
fet, per fi, aquesta obra que portem es-
perant més de vint anys. Per això creiem 
en aquest govern. Perquè ha fet el que 
altres governs no varen fer”.
La Ronda Sud està pensada per unir els 
polígons industrials de la Conca d’Òde-
na, acostant les empreses que vol dir mi-
llorant la competitivitat. Vich va acabar 
el seu parlament agraint a Montilla que 
“sabem que esteu al nostre costat. Grà-
cies per ser avui aquí i per la feina feta, 
president”.

Una espera de més de vint anys
Per a Teo Romero, ha calgut una espera 
de més de vint anys “però avui visc el 
dia més feliç, políticament parlant, de la 
meva vida. Montbui obté una sortida di-
recta a les grans vies de comunicació de 
Catalunya i ja no caldrà creuar tot Igua-
lada per a accedir a casa nostra o per ar-

Política  
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Igualada
L'Entesa respon amb duresa a 
CiU per les zones blaves

Igualada
Solidaritat catalana per la 
Independencia es presenta

Montbui
També ERC es posiciona per 
l'afer Jessica Arroyo 

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
6 d’agost de de 201016

tració municipal, va recordar en quines 
condicions estaven els municipis cata-
lans després del franquisme i va recor-
dar la feina feta “especialment pels ajun-
taments per tal de millorar els serveis i 
les condicions de vida d’uns barris mal 
comunicats i mal servits”.
Montilla va citar, sense posar-hi terminis, 
el valor del futur aeroport corporatiu 
“que relligarà les comunicacions de la 
Conca d’Òdena amb la resta de Catalu-
nya” i per al qual va dir es requereix mol-
ta col·laboració institucional.
José Montilla també va aprofitar que es-
tava a l’Anoia per recordar que “avui hem 
conegut els índex d’atur i per cinquè 
mes consecutiu (en realitat són quatre) 
l’atur baixa a Catalunya i baixa a l’Anoia. 
Que siguin tants mesos seguits ens indi-
ca que estem en un canvi de tendència  
en l’evolució de l’atur. Caldrà continuar 
treballant però l’horitzó es presenta més 
positiu”.

El govern no ha deixat sola a l’Anoia
La darrera part de la seva intervenció 
la va dedicar a parlar de la situació de 
l’Anoia que considera “que el govern mai 
ha deixat sola aquesta comarca i ha fet 
un seguit d’inversions que ara es nota la 
seva incidència. Aquesta carretera que 
avui inaugurem n’és una bona mostra”.
Per això va felicitar als alcaldes dels 
municipis beneficiaris de la Ronda Sud 
d’Igualada.
Prèviament a l’acte institucional d’inau-
guració Montilla, Nadals i els alcaldes 
varen fer un petit recorregut a peu per la 
carretera fins al pont de tres-cents me-
tres de longitud que s’ha construït per 
salvar un dels torrents que creua la nova 
carretera.
Després de l’acte el president i el conse-
ller varen parlar amb diversos represen-
tants del món empresarial i institucional 
de la Conca d’Òdena i també, natural-
ment, amb les desenes de ciutadans 
que varen voler assistir a la cerimònia.
Just després de l’acte i tan bon punt 
s’havien retirat tots els elements, la car-
retera es va obrir al trànsit.
Per a molts montbuiencs va ser tota una 
experiència fer el recorregut d’anada i 
tornada i comprovar que podien anar 
des de la rotonda entre el nucli antic i 
el nucli nou de Montbui, fins a l’autovia 
sense passar un sol semàfor.

ribar a l’Autovia o la C-15. Això, de rebot 
farà que també se suavitzi el trànsit per 
l’interior d’Igualada”.
Situades les autoritats en un petit esce-
nari, Teo Romero va assenyalar cap a la 
seva dreta tot indicant que “aquí al cos-
tat hi ha tres-centes hectàrees que són 
una Àrea Residencial Estratègica que 
ens ha de permetre la construcció de mil 
tres-cents habitatges, tots a Montbui. 
Aquesta sortida que inaugurem avui ens 
potencia aquest i d’altres projectes com 
el polígon industrial de l’altra banda de 
la carretera, que demostra que tenim la 
voluntat de seguir sent una comarca in-
dustrial i productiva”.
Teo Romero va aprofitar l’ocasió per 
recordar l’impacte possitiu de la llei de 
Barris “ a Montbui, Igualada, Vilanova del 
Camí i Òdena”.
Per això Teo Romero considerava que 
s’ha complert amb tot el que havia pro-
mès a una ciutadania que es mereix i ne-
cessita atenció de l’administració.

Igualada, cruïlla de camins
El president Jose Montilla, en el seu to 
habitual, va començar per recordar els 
orígens d’Igualada, que va néixer sent 
una cruïlla de camins i avui li reconei-
xem aquest caràcter amb aquesta nova 
carretera que, tot i no tocar el seu terme, 
sí que millora la comunicabilitat de tot 
el conjunt de la Conca d’Òdena”. José 
Montilla que com la majoria de dirigents 
socialistes catalans prové de l’adminis-

Montilla va parlar amb molts dels asistents a la inauguració

rendiment a la Conca d’Òdena”.
Va explicar algunes de les caracterís-
tiques més especials de l’obra tot i re-
conèixer que “encara hem de lligar un 
parell de convenis amb l’ajuntament de 
Vilanova del Camí per completar els dos 
accessos a la població”.
Va ressaltar també que en el punt on es 
connecta la Ronda Sud amb les proximi-
tats de l’autovia “ja es veu la construcció 
del nou tram de la C-15 i la C-37 que 
unirà Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del 
Penedès amb Igualada i Manresa”.
Per a Joaquim Nadal, aquesta carrete-
ra revitalitza l’economia de la Conca 
d’Òdena”.

El govern escolta
Joan Vich, en nom de l’ajuntament de 



IGUALADA / JAUME SINGLA

Una setmana justa ha tardat el govern 
de l’Entesa per Igualada en respondre 
al grup municipal de CiU que la setma-
na passada anunciava la seva intenció 
de fer retirar les zones blaves dels vol-
tants de l’Hospital, vehiculant la pro-
posta a través d’un ple extraordinari el 
mes de setembre.
Aquesta proposta és, segons el por-
taveu socialista i alcalde accidental 
d’Igualada, Jordi Riba, “una mostra 
d’oportunisme polític. Les zones bla-
ves són antipàtiques però són la millor 
eina per generar rotació en les escasses 
places d’aparcament que hi ha a les 
ciutats”.

Desestabilitzar CIMA
Per a Jordi Riba, darrere la proposta de 
CiU, presentada per Marc Castells, “hi 
ha un intent de desestabilitzar CIMA, la 
societat municipal d’aparcaments que 
és a punt d’equilibrar pressupostos i 
això fa neguitejar a Marc Castells”.
Jordi Riba considera que l’argument 
que a l’hospital no s’hi va per gust, no 
s’aguanta ja que “a Hisenda, per exem-
ple, tampoc hi anem per gust i a ningú 
no se li ha ocorregut de demanar que 
es retirin les zones blaves del passeig 
Verdaguer”.
El criteri que justifica la presència o no 
de zones blaves és la utilització que 
en facin els conductors “si hi ha una 
ocupació del vuitanta-cinc per cent 
del temps, vol dir que hi ha demana-
da i rotació i a l’hospital es produeixen 
aquests paràmetres”.
Pel que fa al cobrament d’un cèntim 
per hora Jordi Riba ho considera una 
bajanada “l’important no és el cost, 
l’important és garantir la rotació de les 

places d’aparcament. No es pot cobrar 
un  cèntim perquè per garantir la rota-
ció calen màquines i persones que ho 
controlin i això té un cost per a les ar-
ques municipals. Si no són els usuaris 
els que sufraguin la despesa, ho hauran 
de fer el conjunt de ciutadans, inclosos 
els que no fan servir les zones blaves”.

Model del tot s’hi val
Per a Jordi Riba, Marc Castells utilitza un 
mètode polític poc digne. “Volem opo-
sar el model del tot s’hi val que practica 
el grup de Convergència i Unió, al mo-
del de diàleg i mirar per l’interès de la 
ciutat que practica el govern de la ciu-
tat, buscant acords i compromisos”.
Riba va dir que la intenció del govern 

municipal de l’Entesa per Igualada és 
revertir els beneficis de CIMA en més 
serveis per als ciutadans. La rotació 
gratuïta no existeix. Proposo que ima-
ginem què passaria amb la rotació dels 
aparcaments si es traguessin les zones 
blaves existents”.
Per tancar el tema Jordi Riba ho va dei-
xar per a l’esmentat ple extraordinari 
de l’ajuntament d’Igualada, “on veurem 
si CiU té prou majoria per aprovar la 
retirada de les zones blaves a l’àrea de 
l’Hospital d’Igualada”.

Defensa de l’ARE
En la mateixa roda de premsa Jordi Riba 
també va respondre a CiU pel tema de 
l’ARE (Àrea Residencial Estratègica) que 

Un moment de la compareixença en solitari de Jordi Riba, alcalde accidental, davant la premsa
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CiU també demana retirar “perquè en 
el moment actual no es pot pensar el 
més de sis-cents habitatges nous a 
Igualada”.
Riba considera que els projectes urba-
nístics es fan pensant en el llarg termini, 
no es poden mirar a la curta. Si s’hagués 
fet el Pla General d’Ordenació pensant 
en els següents quatre, cinc o sis anys, 
no hauria tingut cap mena d’utilitat. Cal 
mirar endavant i no quedar-se pensant 
a la curta, com està fent Marc Castells 
en tants temes”.
Igualada està per sota de la mitjana 
catalana en habitatges protegits i de 
lloguer “per això des de l’ajuntament 
estem intentant potenciar aquest tipus 
de habitatge i l’ARE ens dóna possibi-

litats d’avançar en aquest tema. És per 
això, per sentit de la responsabilitat i 
perquè tenim clar el model de ciutat 
que volem, que hem fet l’ARE i pel que 
fem totes les propostes de ciutat”.
D’altra banda a Riba li estranya que 
“CiU mai havia votat en contra de l’ARE 
fins que varen anunciar que la meitat 
dels sis-cents trenta-quatre habitatges 
serien de protecció oficial. El que con-
siderem que posa en evidència la seva 
maniobra oportunista” va sentenciar 
Riba.

Acord sanitari Govern-Ajuntament
A preguntes de les premsa Jordi Riba va 
valorar molt positivament l’acord a què 
han arribat el govern de la Generaliati 
l’ajuntament d’Igualada per crear mit-
jançant conveni del Govern Territorial 
de Salut de l’Anoia.
“És un pas més en el compromís de 
l’ajuntament d’Igualada amb els ser-
veis sanitaris dels ciutadans. El Con-
sorci Sanitari i també el Sociosanitari 
estan donant molt rendiment a nivell 
assistencial i ara donem un pas més en 
la nostra implicació en els serveis de sa-
lut” explicava Jordi Riba.
La Generalitat ha creat aquests nous 
organismes descentralitzats per im-
plicar als ajuntaments en la millora de 
l’atenció sanitària, en un moment en 
què els costos obliguen a la màxima 
optimització dels recursos disponibles. 
“L’ajuntament d’Igualada té una avala-
da tradició en la gestió sociosanitària 
d’Igualada i per això ara donem un pas 
més” sentenciava Riba. 
Aquests nous organismes estan com-
postos per representants de la Gene-
ralitat i representants designats per 
l’ajuntament d’Igualada.  

L’Entesa per Igualada respon a CiU 
titllant-los d’oportunistes per les zones blaves
Tampoc anem a Hisenda per gust• Jordi Riba respon a Marc Castells que "tampoc anem per gust a Hisenda i a ningú se li ha 
ocorregut demanar que es treguin les zones blaves del passeig Verdaguer"
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Dimarts passat va presentar-se a Iguala-
da aquesta nova formació que neix amb 
la voluntat de presentar-se a les prope-
res eleccions al Parlament de Catalunya. 
Va fer la presentació Emili Valdero que ja 
havia fet la de Reagrupament el juliol de 
l’any passat. I és que l’ideari d’ambdues 
formacions és pràcticament el mateix, 
i només difereixen en la forma en que 
s’han de confegir les llistes. Mentre que 
Reagrupament ja les té endegades, des-
prés d’un any de treball i negociacions, 
Solidaritat Catalana vol emular l’èxit es-
clatant que aconseguí el catalanisme el 
1906 quan va ser capaç d’articular par-
tit tranversal que incloïa des Macià fins 
Cambó, per a tal d’aconseguir l’autono-
mia i regeneració política. També confi-
en en el precedent que significà ERC el 
1931 quan també guanyà les eleccions 
poc després d’haver-se constituït com a 
partit polític.
Són conscients del poc temps i de la 
precarietat de mitjans dels que dispo-
sen. Però la força del missatge i la mobi-
lització dels qui creuen en aquesta idea 
han de fer la resta, convençuts que la 
manifestació del 10 de juliol ha de tenir 

Solidaritat catalana per la independència i la 
regeneració democràtica es va presentar a Igualada 

conseqüències i no solament ser una ex-
plosió de descontentament popular. 
En López Tena i Uriel Bertran han deixat 
llurs partits en veure que no podien tirar 
endavant el projecte, com es va eviden-
ciar quan la Mesa del Parlament va avor-
tar la consulta popular que havien plan-
tejat. Juntament amb en Jan Laporta 
creuen que la regeneració política passa 
per confeccionar unes llistes per votació 
directe. És el millor possible actualment 
al no haver-hi encara una llei electoral 

de circumscripcions properes al ciutadà 
i llistes obertes.  
Marçal Orri va parlar de l’organització 
de les comissions electorals que ell co-
ordina per les comarques de l’Anoia, 
Osona, Bages, tot i fer referència a que 
no hi ha pel moment la Vegueria del Pe-
nedès que és la desitjada pels anoiencs. 
Es treballa amb un calendari on es pre-
veu que les eleccions seran el proper 24 
d’Octubre. Per tant la convocatòria la 
farà el President Montilla el 30 d’agost i 

ERC es posiciona en la 
polèmica Jessica Arroyo  
REDACCIO/ LA VEU 

La polèmica pel cessament de Jessica 
Arroyo, fins ara responsable d’Hisenda, 
Promoció Econòmica i Cooperació de 
l’ajuntament de Montbui no sembla que 
hagi d’afluixar. Avui publiquem un comu-
nicat oficial que ens ha tramès el grup 
municipal d’ERC.
“En el passat ple del dia 15 que podríem 
anomenar ple dels Decrets ja que pràc-
ticament tots els punts a tractar  eren “... 
per Decret”, ens va sorprendre el Decret 
999/2010-S en el que es revocava les com-
petències delegades a la regidora  Jesica 
Arroyo, Hisenda, Promoció i Desenvolupa-
ment Econòmic i Cooperació Internacional, 
deixant-la sense cap. Ja en les comissions 
informatives se’ns va comentar aquest de-
cret eduint-nos “..pèrdua de confiança vers 
la regidora”, i per temes interns de partit.
No volem entrar en temes interns d’altres 
partits perquè tots tenim els nostres proble-
mes, però sentint els arguments de la regi-
dora en el Ple pels motius que se la fet fora 
de les seves competències, “.... com a càstig 
“ va dir ella, alguna cosa no ens quadra 
com a pèrdua de confiança, més quan  va 
fer preguntes i va exposar motius que van 
quedar sense resposta. 
Amb la regidora hem tingut els nostres més 
i menys discutint pressupostos i conceptes 
relacionats amb la seva responsabilitat 
municipal, però sempre i això ho hem de 
dir, amb una correcció i amb unes bones 
maneres que les hem manifestat als Plens i 

també ho ha dit en diverses ocasions l’alcal-
de, felicitant la bona feina de la regidora. 
La onfiança no es perd d’un dia per altre i 
malgrat siguin “qüestions internes de par-
tit” hi ha quelcom més que això: el tracte 
com a persona de la regidora, i és aquí 
on volem manifestar el nostre malestar i 
l’amarga situació personal que vàrem tenir 
al Ple, veient com s’enfonsava a una perso-
na per unes qüestions que podem intuir, 
però que evidentment no se’ns van expli-
car. El greu del cas és que no és l’únic cop 
que passa i altres regidors han quedat pel 
camí, això sí sense saber-se’n mai, al menys 
públicament, les causes.
En el ple del 15 de juliol vàrem tenir la 
sensació d’assistir a una escena d’una pel-
lícula americana de l’Oest, on es degrada 
públicament i davant la família i els soldats 
de la companya, a un oficial de l’exèrcit per 
una causa que després es demostra que no 
és culpable. Com tota pel·lícula americana 
acaba bé.... però una diferència que es va 
fer palesa al Ple, els soldats de la compa-
nya van demostrar el suport i la confiança 
al seu oficial; l’altre dia els companys/es 
de la regidora no varen tenir aquest gest... 
esperem que per la regidora aquest capítol 
amarg de la seva vida acabí be i que per 
qüestions internes de  partit no haguem 
d’assistir mai més a un Ple com el del dia 15 
de juliol.

Jordi Mercader, grup municipal d’ERC 
a l’ajuntament de Montbui

Marçal Orri i Emili Valdero, dimarts a l’Ateneu Igualadí

aleshores sols hi ha deu dies per presen-
tar les llistes.
Donat que aquest és un moviment cívic 
que neix des del poble es podrà presen-
tar qui ho vulgui. Es farà una breu resse-
nya de tots els que es presentin i el dia 4 
de setembre es procediria a la votació. 
Està previst poder complir sense cap 
mena de problemes la llei de paritat. El 
dia 11 de Setembre es farà una Assem-
blea per aprovar el Manifest Electoral 
que és el demanar la independència en 
la legislatura 2010-2014. L’objectiu és 
aconseguint una majoria al Parlament i 
convocar a continuació un referèndum 
popular. També es treballarà per aconse-
guir suport internacional de la mateixa 
manera que s’ha fet a Kosovo, els Països 
Bàltics o en qualsevol de les noves 108 
nacions que han nascut en els darrers 
cinquanta anys.
No hi ha possibilitat de saber l’accepta-
ció que pot tenir i per tant la represen-
tació parlamentaria que es tindrà. Cas 
de no aconseguir la majoria suficient 
per tirar endavant el projecte indepen-
dentista es seguirà treballant institucio-
nalment el temps que calgui. Al no ha-

ver-hi altre ideari que la independència 
i la regeneració democràtica, cas de no 
obtenir els escons necessaris s’hauria de 
poder portar una activitat parlamentà-
ria nacionalista però oberta ideològica-
ment i allunyada de la dicotomia dretes 
– esquerres. En aquests moments s’es-
tan fent negociacions i contactes amb 
totes les forces que tenen com objectiu 
la independència per tal d’aconseguir 
un plantejament unitari. Aquesta ha de 
ser una formació on hi càpiguen gent 
de tots els pensar, però que vulguin la 
independència.

I amb aquesta divisa es va demanar can-
didats per presentar-se a les votacions 
obertes i poder fer les llistes electorals. 
L’altra gran repte és la regeneració de-
mocràtica que superi la desafecció vers 
uns polítics que han fet del seu quefer 
una activitat professional lucrativa on 
el poder servia per fer veure que les 
coses avancen, però que en realitat no 
es volen canviar. I volen començar fent 
ostensible que és un moviment de base 
popular, obert a tothom i de democràcia 
directa.

                 EDICTO.- Yo, MARIA JOSE GOMEZ GRAU, Notario de Piera, con despacho 
en el carrer Industria número 56-58, HAGO CONSTAR: Ante mí se sigue acta de 
notoriedad instada por DOÑA MARIA GALLART AIGUAVIVA, representada por 
Don José Manuel Agras Martínez, mayor de edad, de regionalidad civil catalana, 
viuda, vecina de Barcelona Travesera de Dalt 18 3º 3ª, con D.N.I. número 
38.304.021-M la constatación de exceso de cabida  de la siguiente FINCA: 
URBANA: Casa-habitación con patio, hay almacén, compuesta de planta baja y 
dos pisos sita en Piera, calle Sant Bonifaci 51, de super�cie teniendo según catas-
tro una super�cie de ciento noventa metros cuadrados (190 m2), y según 
reciente medición realizada por técnico competente tiene una super�cie de  
ciento noventa y dos metros y sesenta y siete decímetros cuadrados 
(192,67 m2), y que linda: frente con carrer Sant Bonifaci; derecha entrando con 
la Comunidad de Propietarios del edi�cio sito en el carrer Sant Bonifaci 53-57; 
izquierda, con Maria Sorribes Bonastre; y fondo con carrer Folch i Torres.
 

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este edicto, podrán comparecer ante mí los interesados para expo-
ner y justificar sus derechos.
            
     
        PIERA A CUATRO DE AGOSTO DE 2010
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La construcció i posada en marxa 
del complex Infinit i de tot el conjunt 
d’equipaments ciutadans del parc de 
Puigcornet i molt especialment el nou 
pont sobre la riera de l’Espelt, ha posat 
en evidència la part del darrere dels 
edificis de l’avinguda de Fàtima.
Construïts al damunt de la llera de la 
riera hi ha diversos edificis que ultra-
passen la profunditat edificable però 
gairebé tots presenten una façana al 
darrere que és bastant deficient, tant 
des del punt de vista estètic, com sem-
bla que en alguns casos podria perillar 
la seva estàtica.

Estudi de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona lliurava di-
lluns passat un estudi elaborat per 
l’equip de Iñaki Alday i Margarita Jover, 
d’Alday Jover arquitectura i habitatge, 
que analitza el tractament a donar en 
el futur a les façanes dels darreres dels 
edificis i de l’arranjament integral que 
cal donar a tota la llera de la riera de 
l’Espelt, incloent-hi la zona dels horts 
que actualment s’hi conreen.
Es tracta d’un complert estudi del qual 
n’hauria de sortir un seguit de projec-
tes per resoldre aquesta façana fins ara 
gairebé desconeguda d’Igualada.
Cal tenir en compte que l’alçària que hi 
ha entre el terra dels edificis de l’avin-
guda Fàtima i el riu està situat entre els 
15 i 20 metres, que és una alçària més 
que considerable.
L’estudi de la Diputació pormenoritza 
edifici per edifici les circumstàncies de 
cadascuna de les façanes i si ha supe-
rat el sostre edificable. L’estudi no entra 

El pont sobre la riera de l’Espelt posa en 
evidència “els darreres” del barri de Fàtima

-no li correspon, en el tractament que 
cal donar a cadascun dels edificis.
L’equip de govern de l’ajuntament 
d’Igualada es troba en ple procés d’es-
tudi del treball amb l’horitzó de pren-
dre alguna decisió al respecte “parlant 
primer amb tots els veïns afectats per-
què l’estudi es va realitzar quan hi havia 
l’horitzó del POUM i tenia en compte 
com quedaven en aquell projecte els 
edificis estudiats” ens ha declarat el 
tinent d’alcalde d’Urbanisme, Antoni 
Pàmies.
L’ajuntament en aquest moment no-
més té l’obligació de donar permisos 
d’obres per fer manteniments “sempre 
que es respecti la legalitat vigent. És 
a dir que no es construeixi de nou en 

l’espai que queda fora del pla general 
d’ordenació d’Igualada, aprovat amb 
posterioritat a la construcció de la ma-
joria de finques estudiades”.

Paleta de colors
L’estudi també fa una proposta dels 
colors i/o dibuixos que haurien de te-

Tot està per fer, tot és possible  
El passat 10 de juliol a la tarda, no tenia 
res millor a fer que anar a la manifesta-
ció de Barcelona. I sincerament, què hi 
ha millor que manisfestar-se de mane-
ra lliure i pacífica a favor de la dignitat 
nacional del país on vius i en contra de 
la manca de respecte que hem sigut 
víctimes els catalans?. Home, n’hi havia 
per cridar ben fort: “JA N’HI HA PROU!” , 
i tots els que hi érem, van sentir moltes 
proclames a favor de la independència 
i molts poques per un estatut mutilat 
per uns personatges aliens a la volun-
tat del nostre poble.
Però la jornada va ser un exemple de 
CATALANITAT, i ho poso en majúscules 
perquè l’ambient que es respirava era 
tan especial que et feia sentir protago-
nista de un esdeveniment històric que 
pot canviar l’esdevenir de la nostra na-
ció. El ”jo hi vaig ser”, pot ser dit per fa-
mílies senceres, nens en cotxet, avis en 

Derrotada la moció 
per la Independència a 
Castellfollit de Riubregós
CASTELLFOLLIT RIUBREGOS / LA VEU 

Dilluns, en el ple ordinari a Castellfollit 
de Riubregós, els grups municipals de 
CIU i PSC van rebutjar la moció presen-
tada per Esquerra Republicana de Cata-
lunya on s’instava al Parlament a iniciar 
un procés democràtic per tal que Cata-
lunya assoleixi la seva independència 
nacional i es constitueixi en un estat in-
dependent, de dret, democràtic i social 
integrat a la Unió Europea.
El document presentat per Esquerra fou 
sotmès a votació essent refusat amb 
els vots en contra de dos regidors de 
CIU, un del PSC, l’abstenció del regidor 
convergent i l’únic vot favorable de la 
representant d’ERC. Per la regidora re-
publicana, Lourdes Oliveras, “la doctrina 
de partit ha marcat la votació, pal·lesant 
que ni CIU ni PSC són partidaris de la 
llibertat del país. Aquesta votació de-
mostra que tant des del món municipal 
com nacional, únicament ERC defensa la 
plena sobirania de Catalunya”. 

cadira de rodes, joves i vells, immigrants 
d’ara i d’abans, per sindicalistes i em-
presaris, pels d’esquerres i els de dretes,  
per associacions, plataformes i partits 
polítics, per la gent de Barcelona i per la 
gent d’arreu del país, per catalano-par-
lants i per no-catalano-parlants… En fi, 
no em vaig parar a comptar tots els ma-
nifestants que hi havien… quan portava 
més d’un milió em vaig cansar.
Segurament, cadascú tenia diferents 
motius per manifestar-se, ja sabem que 
els catalans tenim moltes sensibilitats, 
però hi havia alguna cosa que ens unia 
aquella tarda: l’orgull de ser catalans. 
El nostre poble, Catalunya, és un poble 
orgullós i necessitem recuperar la digni-
tat nacional.  I només ho podrem acon-
seguir, quan Catalunya esdevingui un 
país lliure i independent, només així es 
podrà defensar el nostre fet diferencial i 
es podrà desenvolupar el nostre poten-

Façanes del darrera dels edificis de l’avinguda de la Verge de Fatima a Igualada
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cial com a país que serà la garantía de 
benestar i progrés per tots els ciutadans 
i les futures generacions.
Al viatge de tornada, vaig pensar amb 
un somriure a la boca mentre conduïa: 
“Hi ha país, molt país… on tot està per 
fer, i on tot és possible.”
I realment tots els signes apunten a que 
el nostre poble està més viu que mai, 
malgrat els actuals polítics que tenim, 
que no han entès res. Mai s’ha parlant 
tant d’independentisme com en els úl-
tims mesos, mai hi ha hagut tanta gent 
manifestant-se obertament a favor de 
la sobirania de Catalunya, mai s’havien 
fet consultes populars arreu del territo-
ri, mai hi ha hagut tantes associacions i 
plataformes no són més que una mostra 
de la vitalitat d’aquest moviment social 
que s’està imposant en els últims temps, 
mai no ha hagut una alternativa política 
que parli de manera tan clara de la inde-

nir les façanes restaurades per ser har-
mòniques amb l’entorn del Torrent de 
l’Espelt.
L’ajuntament d’Igualada ha de fixar 
el criteri d’actuació tenint en compte 
que es tracta en tots els casos de la ini-
ciativa privada, tota vegada que l’únic 
edifici públic d’aquest zona és el Centre 
Cívic Fàtima que, com és lògic, va ser 
construït tenint en compte les limita-
cions del PGO vigent en el moment de 
construir-se.

“Construido a precario”
Durant els anys del franquisme, en què 
els controls municipals es feien d’una 
manera molt poc rigorosa, es va deixar 
construir com es volia. Es va fer servir 

l’argúcia legal de declarar-ho “a preca-
rio”, que en tractar-se de la llera del riu 
s’aplicava a les barraques dels horts.
Aquesta argúcia legal va fer que du-
rant molts anys en els plànols oficials 
d’Igualada tota una filera de cases de 
l’avinguda de Fàtima no existissin ni 
paguessin l’impost de béns immobles. 
Fins ben avançada la democràcia muni-
cipal, l’ajuntament d’Igualada no ho va 
regularitzar... legalment parlant.
La legalització però no va comportar 
que s’arrangessin les façanes posteri-
ors del barri de Fàtima però ara, amb la 
construcció del pont sobre la riera de 
l’Espelt que posa a la vista de tothom 
aquesta realitat, “caldrà que articulem 
alguna solució per millorar l’aspecte 
i la seguretat dels edificis que donen 
damunt de la riera” ha declarat Antoni 
Pàmies quan encara no ha acabat d’es-
tudiar a fons el contingut de tot l’estudi 
encarregat i finançat per la Diputació 
de Barcelona.
Val a dir que la necessitat de fer una 
actuació en aquesta àrea no és només 
per una raó estètica derivada que hi ha 
moltes més persones que visualitzen 
aquesta part de la ciutat, sinó per a 
procedir a un ordenament i consolida-
ció d’edificis que estan situats a molta 
alçària i, en alguns casos, sense totes 
les garanties d’estabilitat necessàries.
A partir de l’estudi de la Diputació de 
Barcelona, l’ajuntament d’Igualada té 
elements per a estudiar el problema i 
trobar-hi una sortida tranquiŀla i a mig 
termini, “i amb la col·laboració dels 
propietaris perquè es tracta d’habitat-
ges particulars”, en paraules d’Antoni 
Pàmies.

pendència de Catalunya… em sembla 
que mai hi hem estat tan a prop… i 
per això sóc optimista. 
La metxa està ja engegada i vull creure 
que el procés d’alliberament nacional 
no té aturador. Esperem que per les 
eleccions de la tardor, tot aquest movi-
ment independentista acabi quallant i 
es cristal·litzi en una candidatura uni-
tària que reculli els màxims suports de 
la nostra societat civil i es converteixi 
en l’alternativa que realment el poble 
reclama, tenint com a prioritat la de-
claració unilateral de la independència 
al Parlament de Catalunya.  Per aquest 
motiu, necessitem que els nostres diri-
gents facin un exercici de generositat, 
ja que el projecte de país ha d’estar per 
sobre de les persones. Sols anirem més 
ràpid, però junts arribarem més lluny. 

L’estudi fet fa una pro-
posta dels colors i/o 
dibuixos que haurien 
de tenir les façanes res-
taurades per ser harmò-
niques amb l’entorn

SERGI DE LA FUENTE



Els darrers quatre 
mesos s’ha produït 
una important baixada 
en els índex d’atur a 
l’Anoia, amb Igualada i 
Vilanova del Camí com 
a poblacions amb millor 
comportament

L’atur torna a baixar a l’Anoia per quart mes 
consecutiu i se situa en 10.533 aturats
Igualada i Vilanova del Camí, les poblacions més dinàmiques • El gruix de llocs de treball s'ha generat en dos municipis.

JAUME SINGLA / LA VEU
Tal com es preveia, les dades de l’evo-
lució de l’atur donades a conèixer di-
marts, confirmen que per quart mes 
consecutiu l’Anoia redueix el seu índex 
d’atur. En aquesta ocasió ha estat de 
tres-cents vint-i-tres llocs de treball re-
cuperats, allunyant-se la xifra total dels 
gairebé dotze mil aturats que teníem a 
l’Anoia el passat mes de març.

Millora generalitzada a tot Catalu-
nya
Les dades de l’atur fetes públiques 
aquest dimarts pel departament de 
Treball de la Generalitat mostren que 
aquest mes de juliol es manté la ten-
dència iniciada el passat mes d’ abril i 
segueix disminuint el nombre d’aturats 
registrats al Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, tant al conjunt del país -amb 
15.070 aturats menys- com a l’Anoia, 
amb 323. La disminució de l’atur a 
l’Anoia, representa, per si sola, el 2,14% 
del total del descens de tot Catalunya
El descens de l’atur es produeix a la ma-
joria de municipis anoiencs exceptuant 
els municipis més petits, en alguns dels 
quals l’atur ha tingut algun petit repunt 
entre una i tres persones.

La millor recuperació es dóna 
a Igualada
A Igualada és on s’ha notat més la re-
cuperació de llocs de treball. En un 
mes ha passat de tenir 3.491 aturats a 
tenir-ne 3.373 al juliol. Unes xifres molt 
allunyades dels 3.757 aturats que tenia 
Igualada al passat mes d’abril, en el pit-
jor moment de la crisi fins ara pel que fa 
a pèrdua de llocs de treball.
El tinent d’alcalde Jordi Riba valorava 
dimecres molt positivament la reducció 
de l’atur a Igualada “que, en quatre me-
sos s’ha reduït un 10,3 per cent i que en 
el darrer mes s’ha reduït un 3,7%, quan 
en el conjunt de l’Anoia la reducció ha 
estat del tres per cent”.
Per a Jordi Riba les xifres són bones 
“però no tenim la seguretat que conti-
nuïn sent-ho. El que queda clar és que 
el sector serveis creix i ha generat 192 
llocs de treball però la indústria, amb 
cent dotze, demostra que continuem 
sent una ciutat industrial”.
Per sexes, a Igualada han trobat feina el 
doble d’homes que de dones i per seg-
ments d’edat, el major increment de 
llocs de treball s’ha donat entre els 25 
i els 40 anys. En aquest sentit una po-
lítica de millora de les possibilitats de 

Des de fa quatre mesos que està baixant l’atur a l’Anoia

treball femenines seria molt positiu per 
al conjunt de l’economia d’Igualada.

Vilanova del Camí i Masquefa
A destacar també que Vilanova del 
Camí ha reduït el seu nombre d’atu-
rats en 52. Tot i això són encara 1.507 
els aturats d’aquesta població que a 
principis d’abril se situava amb 1.692 
aturats.
Masquefa és un altre dels municipis 
que durant el segon trimestre de 2010 
ha tingut un millor comportament en 
disminució de l’atur. Ha passat dels 
742 aturats del mes d’abril a 671 en co-
mençar agost. És una reducció propera 
al deu per cent en quatre mesos que, 
amb les bones perspectives afegides 
que hi aporta el centre logístic d’Aldi 
situat a Masquefa, fa pensar que s’han 
de crear encara bastants llocs de treball 
en aquest municipi.

Contractes temporals
L’única nota que impedeix l’optimisme  
en aquestes xifres econòmiques és que 
la majoria de contractes de treball que 
s’han signat, són temporals i, en molts 
casos, vinculats al creixement dels ser-
veis a l’estiu. 
Segons les centrals sindicals aquestes 
dades són un miratge i de cap manera 
es pot pensar que el pitjor de la crisi ja 
ha passat.
A l’Anoia, on el sector turístic no té 
gaire transcendència, cal pensar que 

el creixement s’ha produït en el sector 
serveis i en les obres públiques deriva-
des del Plan Zapatero 2010 que el go-
vern ja s’ha afanyat a notificar que no 
continuarà el 2011, ja que està afectat 
pels plans d’austeritat pressupostària 
de l’Estat.

Encara estem lluny de juliol del 2009
Els percentatges de reducció d’atur des 
del primer de gener d’aquest any, són 
positius en general, situant-se al voltant 
del 3,8% de millora, però sense arribar 
encara a les xifres d’atur que teníem ara 
fa justament un any.
Si aleshores -juliol del 2009- eren 
10.152 els aturats a l’Anoia, aquest juli-
ol l’hem tancat en 10.533, molt per sota 
dels 11.775 que teníem a finals de març 
d’aquest mateix any.
Això vol dir que els darrers quatre me-
sos s’ha produït una important millora 
en la contractació de personal a la co-
marca ja que s’ha aconseguit en quatre 

mesos recuperar tot el perdut en el 
terrible primer trimestre i acostar-se a 
les xifres de l’any passat. Que no eren 
bones, però sí millors que les de l’inici 
del present 2010.

Setembre de dubtes   
Els economistes consideren que les 
perspectives econòmiques a curt ter-
mini no són gaire bones. Segons els re-
sultats de l’enquesta de primavera del 
Col·legi d’Economistes, els experts an-
ticipen una recessió de l’economia a la 
tardor. La notícia positiva és que l’índex 
de confiança ha frenat la caiguda dels 
darrers mesos. 
Per la seva banda els bancs encara no 
han obert la mà dels crèdits i està per 
veure l’efecte de l’increment de l’IVA en 
els índex de consum.
De moment, i pel que fa a venda de 
cotxes, s’ha produït una caiguda im-
portant, però cal tenir en compte que 
en conèixer-se la intenció del govern 
de pujar l’IVA, moltes compres d’auto-
mòbils es varen avançar per no quedar 
afectades per aquest impost que grava 
el consum.
També caldrà veure com els cent mil 
llocs de treball -bàsicament en cons-
trucció- que es perdran per la deturada 
de les inversions públiques a causa de 
l’estalvi en despesa pública, afecten a 
l’Anoia on hi ha diverses empreses de-
dicades bàsicament a les obres públi-
ques i la construcció. 

Economia  
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Igualada
Vanity Fair Brands deixarà 
Igualada a final d'any 

Igualada
L'agència de viatges Marsans 
tancada per concurs de creditors
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L’atur a l’Anoia el juliol 
per municipis

Segons les dades provisionals que 
ha donat a conèixer el Servei Castalà 
d’Ocupació, l’atur a l’Anoia per munici-
pis és el següent:

Argençola    6
Bellprat    3
El Bruc   137
Cabrera d’Anoia   145
Calaf    247
Calonge de Segarra   6
Capellades   419
Carme    56
Castellfollit de Riubregós  4
Castellolí    23
Copons    15
Igualada    3.373
Jorba    48
La Llacuna   44
Masquefa    671
Montmaneu   8
Òdena    267
Orpí    10
Piera    1.329
Hostalets de Pierola   219
Pobla de Claramunt  198
Prats de Rei, els   22
Pujalt    3
Rubió    10
Sant Pere Sallavinera   3
Sant Martí de Tous   52
Santa Margarida de Montbui  1.198
Santa Maria de Miralles  12
Torre de Claramunt, la  358
Vallbona d’Anoia   117
Veciana    4
Vilanova del Camí   1.507
Total Anoia   
10.533 

A l’Anoia, per la proximitat a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, té algunes 
empreses auxiliars de l’automòbil que 
treballen per a les marques que tenen 
factoria a Catalunya. 
A mitjans de setembre es podrà copsar 
si aquests per ara quatre mesos de mi-
llora de l’índex de l’atur es consoliden 
o, pel contrari, es produeix una altra 
inflexió en sentit contrari.
En general es considera que la tempo-
rada turística anima el consum a tot 
l’Estat i especialment a Catalunya, on 
es reben uns percentatges molt alts de 
turistes i per lògica amb l’acabament 
de la temporada es frena el consum.
 



IGUALADA / JAUME SINGLA

S’ha conformat finalment que l’empres-
sa de cotilleria i bany igualadina Vanity 
Fair Brands, coneguda per tothom com 
Vives Vidal, Vivesa, deixarà de tenir la 
seva seu a Igualada per traslladar-se a 
l’Hospitalet de Llobregat, concretament 
a la plaça Europa, just al davant de la Fira 
2.  
Aquest trasllat no comportarà pèrdua 
de llocs de treball perquè la companyia, 
actualment en mans de la multinacional 
Fruit of the Loom, que és una empresa 
del grup del multimillionari Warren Buf-
fet, mantindrà al polígon industrial de 
les Comes d’Igualada, el seu magatzem 
logístic des d’on es complimenten les 
comandes de tot Europa.
Des de la plaça Europa de l’Hospitalet es 
portarà la direcció de tota la divisió eu-
ropea del grup i tots els serveis comer-
cials inherents.
A partir que l’actual edifici de l’empresa 
a Igualada, que és un dels emblemàtics 
de la ciutat, es quedi buit, la direcció ha 
manifestat la seva voluntat de vendre’l.
Es tanca així una llarga etapa on, des 

Vanity Fair Brands se’n va definitivament 
d’Igualada a final d’any

d’Igualada, es comandava tot el conglo-
merat europeu del grup.
Aquesta empresa va ser fundada per 
l’igualadí Josep Maria Vives Vidal i va ar-
ribar a ser la que tenia la plantilla més 
gran de l’Anoia, superant els vuit-cents 
llocs de treball.
L’empresa va ser venuda a la multinaci-
onal americana VF Corporation, mante-

nint a Igualada la direcció europea de la 
divisió de cotilleria i bany de la compa-
nyia americana.  Després que l’igualadí 
Pere Prat deixés la direcció de l’empre-
sa, Vives Vidal SA Vivesa, va canviar de 
propietaris i de nom per ser Vanity Fair 
Brands, que  segueix fabricant i distribu-
int  les marques Belcor, Gemma, Intima 
Cherry, Lou  i Vanity Fair. 

Viatges Marsans tanca “provisionalment” per 
concurs de creditors
IGUALADA/ LA VEU 

L’agència de viatges Marsans d’Igualada, 
situada al carrer Sant Magí està tancada 
“provisionalment” des de dilluns perquè 
l’empresa a nivell estatal es troba en ple 
concurs de creditors (antiga suspensió 
de pagaments).
No sabem si el tancament de l’agència 
haurà comportat alguna mena de pro-
blema amb eventuals clients que po-
guessin tenir viatges pagats.
Viatges Marsans és propietat de Gerardo 
Díaz Ferran, president de CEOE, que ja 
ha tancat anteriorment altres empreses 
del seu grup, com ara Air Comet i una 
companyia asseguradora.

Edifici de Vanity Fair Brands a Igualada

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
6 d’agost de 2010 21WWW.VEUANOIA.CATEconomia  

No sé si molts de vostès llegei-
xen els butlletins oficials on es 
publiquen les lleis, però aquesta 
darrera setmana se n’ha apro-
vat una d’aquelles que marca la 
diferència. Ser català té ja una 
valoració a l’escala autonòmica 
de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques. Així ho diu el 
President de la Generalitat de 
Catalunya, fent seva la proposta 
del conseller Antoni Castells, “Sia 
notori a tots els ciutadans que el 
Parlament de Catalunya ha apro-
vat i jo, en nom del Rei i d’acord 
amb el que estableix l’article 65 
de l’Estatut d’autonomia de Ca-
talunya, promulgo la següent 
llei”. És la 24/2010 del 22 de ju-
liol
En el Preàmbul explica que “la 
situació actual de crisi ha incidit 
en les finances de la Generalitat, 
la qual ha vist reduïts, sensible-
ment, els ingressos tributaris 
a causa de l’alentiment que ha 
sofert l’activitat econòmica. Per 
aquest motiu és un objectiu 
prioritari reduir el dèficit públic 
que resulta d’aquesta situació. 
Amb aquesta finalitat, ja s’han 
adoptat determinades mesures, 
tant per la via de la reducció de 
la despesa pública com per la de 
l’increment selectiu d’alguns im-
postos”.

I segueix: “En aquest escenari, 
cal que tota la ciutadania com-
parteixi l’esforç per a reduir el 
dèficit, tenint en compte, però, 
criteris de justícia tributària, de 
manera que l’esforç dels ciuta-
dans amb una capacitat econò-
mica més elevada sigui superior. 
Per això, i en el marc de les com-
petències normatives que té atri-
buïdes la Generalitat, en l’àmbit 
de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques s’incrementen 
els tipus de gravamen de la base 
liquidable general a partir d’uns 
imports determinats, que identi-
fiquen aquesta major capacitat 
contributiva”.

Aquesta llei sols conté un sol 
article i una disposició final. Es 
modifiquen determinades nor-
mes tributàries i estableix l’esca-
la autonòmica de l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, 
que passa de quatre a sis trams. 
Els tres primers coincideixen 
amb els de l’escala establerta per 
a l’exercici del 2010, per la dispo-
sició addicional tercera de la Llei 
19/2010, del 7 de juny, de regu-
lació de l’impost sobre succes-

PERE PRAT

Valor de ser català
sions i donacions. El quart tram 
es manté, pel que fa al tipus im-
positiu, si bé abasta només fins 
a una base liquidable general de 
120.000,20 euros. El cinquè tram, 
que és nou, abasta la base liqui-
dable general compresa entre els 
120.000,20 euros i els 175.000,20 
euros i té fixat el tipus impositiu 
en el 23,5%. I el sisè tram i dar-
rer, també nou, fa tributar l’excés 
de base liquidable general sobre 
els 175.000,20 euros al 25,5%. La 
disposició final estableix l’entra-
da en vigor, que concreta l’eficà-
cia de la nova tarifa a partir de 
l’exercici del 2011. “Per tant, or-
deno que tots els ciutadans als 
quals sigui d’aplicació aquesta 
Llei cooperin al seu compliment 
i que els tribunals i les autoritats 
als quals pertoqui la facin com-
plir”. Tot això apareix publicat 
en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya Núm. 5681 – 
29.7.2010 58899. 

Ja es veu que per alguns això de 
la crisi és una justificació. Com si 
només n’hi hagués a Catalunya. 
El govern s’oblida de les pro-
meses sobre el finançament, les 
fanfàrries amb que s’explicava 
l’Estatut i l’excel·lència en la ges-
tió. Clar que d’això han passat 
alguns dies. Ara s’ha de pidolar 
per un crèdit sindicat per 1.000 
milions d’euros que està liderat 
pel BBVA i la Caixa. El conseller 
Castells s’ha d’empassar la seva 
mala relació amb Ricard Pagés 
director general de la Caixa del 
Penedès, i aguantar que des dels 
diaris de Madrid diguin que nin-
gú vol deute català. Ja es veu 
que no n’hi ha hagut prou criti-
cant a l’oposició, demanant que 
es rentin les mans quan surtin 
del hemicicle i exigint suport 
institucional per la seva gestió 
en moments de dificultat. Sem-
blen no recordar quan parlaven 
amb aquella suficiència dels qui 
no s’equivoquen mai i miren a 
tothom pel damunt l’espatlla. 
I ara que ja no hi ha diners per 
pagar ni hospitals ni altres des-
peses corrents, la caixa buida de 
diners, i sense idees ni projec-
tes, correm-hi tots. I és que amb 
aquest préstec que acaba d’ob-
tenir la Generalitat no n’hi ha ni 
per pipes. I se seguirà patins fins 
que no es faci la reducció de des-
peses que diuen, però que no es 
veu per enlloc. Perquè d’incenti-
var l’activitat econòmica encara 
han fet menys. 

Portes tancades a l’agència de viatges Marsans d’Igualada

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

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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MOTOR / LA VEU
El proper diumenge 8 d’agost, el circuit 
de Parcmotor Castellolí serà l’escenari 
de la quarta prova del Campionat de 
Catalunya de velocitat, que aquest cop 
coincidirà amb la segona cita del Campi-
onat Mediterrani.
Aquesta serà la segona vegada que els 
nostres pilots de velocitat competeixin 
aquest any sobre l’asfalt de Parcmotor, 
ja que la segona cursa de la tempora-
da ja va tenir com escenari el circuit de 
l’Anoia.
El programa del cap de setmana desti-
narà la jornada del dissabte 7 d’agost 
al habituals entrenaments lliures orga-
nitzats pel circuit abans de cada cita, 
mentre que tot el programa oficial de la 
prova es desenvoluparà el diumenge 8 
d’agost.
El campionat català arribarà a Parcmotor 
molt igualat pel que fa a les petites ci-
lindrades. La màxima igualtat la trobem 
a la Challenge 80, on un grup de quatre 
pilots es troben al capdavant del campi-
onat únicament separats per cinc punts. 
L’alemany Willi és el primer de la classifi-
cació, amb una victòria i amb tres punts 

El campionat de velocitat torna a Parcmotor 
Castellolí aquest diumenge

d’avantatge sobre Sara Sánchez, que va 
ser la guanyadora de la cursa del Circuit 
de Catalunya. Amb un punt menys es 
troba un regular Alex Borner, que su-
pera també d’un punt el valencià David 
Sanchís, absent de la primera cursa però 
sumant una victòria i una segona posi-
ció a les dues darreres proves.
 
A la categoria de Pre-125, Xavi Vierge 
arribarà com a líder del campionat, amb 
una victòria precisament a l’anterior cur-
sa de Parcmotor, després de la desquali-
ficació d’Aaron España per irregularitats 
tècniques a la seva moto. Tot i no pun-
tuar en aquesta cursa, España és segon 
a la classificació amb una victòria i una 
segona posició, igualat a punts amb 
l’italià Lorenzo Baldassari. Albert Arenas 
és quart, després de ser el primer dels 
pilots del campionat català a la cursa del 
Circuit de Catalunya.
A les altres categories, Roberto Martínez 
domina a Extrem amb dues victòries i un 
segon lloc, mentre Miquel Crous i Fran-
cisco Martínez es disputen el títol de 
Sèries 600, separats únicament de cinc 
punts. Els dos pilots s’han repartit les 

dues primeres posicions a les tres cur-
ses, amb dues victòries per Crous i una 

per Martínez. Finalment, a Supersport, 
Albert Santamaria es va imposar a l’úni-

ca prova celebrada, per davant de Juan 
Ramírez i David Pros.

ANOIA / LA VEU
El passat dissabte 31 de juliol a la tarda,  
i sobre un recorregut mixt per les rodali-
es i interior de la vila tarragonina de l’Es-
pluga de Francolí, passant entre altres 
paratges tarragonins pel Monestir de 
Poblet,  es disputava la  33a. edició dels 
15 km. de l’Espluga de Francolí, que van 
comptar amb una multitudinària parti-
cipació de 808 atletes classificats, amb 
l’organització del Club Atl. Espluguí, no-

15 Atletes del CAI a la cursa 
de l’Espluga

vament amb un gran èxit d’aquesta clàs-
sica de la temporada catalana de fons.
Es van imposar en aquesta ocasió Mi-
quel Blanchart (J.A. Sabadell) amb un  
registre de  49’23”, i en femenines Hasna 
Bahom (A.A. Catalunya) amb 58’32”. 
Hi van participar un total de 15 atletes 
del C.A. Igualada,  sobresortint el 90è. 
lloc de Joaquín Grados amb 1h. 01’19”.  
Jordi Camins es va retirar per lesió.

ESPORT / LA VEU
Fer esport amb temperatures molt altes 
pot ocasionar-te problemes si no prens 
les precaucions adequades; rampes, ma-
rejos o fins i tot cops de calor. La hidrata-
ció és una de les mesures fonamentals. 
Et mostrem d’altres.
A l’estiu, amb els excessos de calor, fer 
una activitat física força intensa pot oca-
sionar-te problemes (marejos, cansa-
ment i fins i tot cops de calor). Abaixar la 
intensitat de l’activitat i mantenir-se ben 
hidratat són algunes de les precaucions 
que has de seguir, si tens intenció de fer 
esport a l’estiu.

Beu encara que no tinguis set
Quan s’intensifica la calor, la hidratació 
és una de les claus fonamentals a l’hora 
de practicar esport. El protocol que has 
de seguir consisteix a beure aproxima-
dament mig litre d’aigua una o dues 
hores abans de començar l’activitat. A 
més, mentre estiguis practicant esport, 
has de continuar prenent líquids, més 
o menys cada mitja hora d’activitat. En 
finalitzar, i més encara si l’exercici és fort, 
hauries de tornar a prendre aigua o be-
gudes isotòniques.

Redueix el nivell d’intensitat
El ritme d’entrenament a l’estiu, si aquest 
és força calorós, no ha de ser el mateix 
que durant altres èpoques de l’any més 
fresques. En aquest sentit, és important 
controlar els nivells de temperatura i 
humitat. Així, per exemple, amb una 
temperatura d’uns 30 – 32º C i una hu-
mitat del 80 per cent, el teu cos no tin-
drà temps d’evaporar aigua a través de 
la suor, per tant, no perdrà la calor que 
hauria de perdre. Amb aquestes condi-
cions climàtiques no és recomanable 
practicar exercici. 
Les solucions són diverses; pots canviar 
de rutines i deixar de fer esport durant 
les hores centrals del dia; a les primeres 
hores del matí i amb la posta del sol evi-
taràs exposar-te directament i la tem-
peratura probablement serà més baixa. 
També pots fer exercicis d’impacte mitjà 
o baix, com el ioga o el pilates. També 
has de descansar amb més freqüència. 

Roba lleugera
La roba esportiva a l’estiu ha de ser 
lleugera, transpirable i apropiada per a 
afavorir la pèrdua de calor corporal. Així, 
deixa de banda les vergonyes, i utilitza 
la mínima roba possible, si és possible, 

fabricada amb fibres naturals i una mica 
ampla. No oblidis a més, portar gorra i 
protector solar si ets a l’aire lliure. 

Àpats poc copiosos
Des de la Societat Espanyola de Trauma-
tologia de l’Esport (SETRADE) es recoma-
na fer àpats lleugers abans de fer esport. 
És important augmentar el consum de 
verdura i fruita fresca, ja que contenen 
quantitats altes d’aigua, i contribuiran a 
hidratar el teu organisme.

Davant un cop de calor, què pots fer?
El cop de calor és un estat greu de des-
hidratació. Se sol produir quan es fa un 
exercici molt intens en condicions de ca-
lor i humitat excessives i sense una ade-
quada hidratació. En patir aquesta ma-
laltia la temperatura corporal augmenta 
(fins i tot als 39º C), com a conseqüència 
d’un fallada en la termoregulació. 
Davant una situació d’aquest tipus les 
mesures que hauries de prendre són les 
següents: deixar immediatament l’ac-
tivitat física i reposar líquids, així com 
humitejar el cos amb una tovallola hu-
mida. En el cas que els símptomes no 
desapareguin, és important que acudei-
xis al metge.

A l’estiu, fes esport amb precaució

Atletes del CAI a l’Espluga

El Parcmotor serà l’escenari de la prova de velocitat
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DIVENDRES
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Jornada: 1  (05/09/2010) / Jornada:20  (23/01/2011)  
   RAPITENCA, U.E. ‘’A’’-PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’
  OLOT, U.E. ‘’A’’-VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB
   GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’-GUIXOLS, A.D. ‘’A’’
   RUBI, U.E. ‘’A’’-SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’
   SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’-OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’
   MONTCADA, C.D. ‘’A’’-OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’
   PERALADA, C.F. ‘’A’’-IGUALADA, C.F. ‘’A’’
   VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’-BLANES, C.D. ‘’A’’
   GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’-SANTS, U.E. ‘’A’’
   TARREGA, U.E. ‘’A’’-TORTOSA, C.D. ‘’A’’
  
Jornada: 2  (12/09/2010) / Jornada:21  (30/01/2011)  
   PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’ -TARREGA, U.E. ‘’A’’
   VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB-RAPITENCA, U.E. ‘’A’’
   GUIXOLS, A.D. ‘’A’’-OLOT, U.E. ‘’A’’
   SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’-GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’
   OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’-RUBI, U.E. ‘’A’’
   OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’-SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’
   IGUALADA, C.F. ‘’A’’-MONTCADA, C.D. ‘’A’’
   BLANES, C.D. ‘’A’’-PERALADA, C.F. ‘’A’’
   SANTS, U.E. ‘’A’’-VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’
   TORTOSA, C.D. ‘’A’’-GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’

  Jornada: 3  (19/09/2010) / Jornada:22  (06/02/2011)  
   PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’ - VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB
   RAPITENCA, U.E. ‘’A’’ - GUIXOLS, A.D. ‘’A’’
   OLOT, U.E. ‘’A’’ - SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’
   GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’ - OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’
   RUBI, U.E. ‘’A’’ - OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’
   SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’ - IGUALADA, C.F. ‘’A’’
   MONTCADA, C.D. ‘’A’’ - BLANES, C.D. ‘’A’’
   PERALADA, C.F. ‘’A’’ - SANTS, U.E. ‘’A’’
   VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’ - TORTOSA, C.D. ‘’A’’
   TARREGA, U.E. ‘’A’’ - GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’

  Jornada: 4  (26/09/2010) / Jornada:23  (13/02/2011)  
   VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB - TARREGA, U.E. ‘’A’’
   GUIXOLS, A.D. ‘’A’’ - PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’
   SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’  - RAPITENCA, U.E. ‘’A’’
   OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’ - OLOT, U.E. ‘’A’’
   OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’ - GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’
   IGUALADA, C.F. ‘’A’’ - RUBI, U.E. ‘’A’’
   BLANES, C.D. ‘’A’’ - SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’
   SANTS, U.E. ‘’A’’ - MONTCADA, C.D. ‘’A’’
   TORTOSA, C.D. ‘’A’’ - PERALADA, C.F. ‘’A’’
   GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’ - VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’

  Jornada: 5  (03/10/2010 / Jornada:24  (20/02/2011)  
   VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB - GUIXOLS, A.D. ‘’A’’
   PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’ - SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’
   RAPITENCA, U.E. ‘’A’’  - OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’
   OLOT, U.E. ‘’A’’ - OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’
   GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’ - IGUALADA, C.F. ‘’A’’
   RUBI, U.E. ‘’A’’ - BLANES, C.D. ‘’A’’
   SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’ - SANTS, U.E. ‘’A’’
   MONTCADA, C.D. ‘’A’’ - TORTOSA, C.D. ‘’A’’
   PERALADA, C.F. ‘’A’’ - GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’
   TARREGA, U.E. ‘’A’’ - VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’

  Jornada: 6  (10/10/2010) / Jornada:25  (27/02/2011)  
   GUIXOLS, A.D. ‘’A’’ - TARREGA, U.E. ‘’A’’
   SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’ - VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB
   OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’ - PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’
   OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’ - RAPITENCA, U.E. ‘’A’’
   IGUALADA, C.F. ‘’A’’ - OLOT, U.E. ‘’A’’
   BLANES, C.D. ‘’A’’ - GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’
   SANTS, U.E. ‘’A’’ - RUBI, U.E. ‘’A’’
   TORTOSA, C.D. ‘’A’’ - SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’
   GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’ - MONTCADA, C.D. ‘’A’’
   VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’ - PERALADA, C.F. ‘’A’’

  Jornada: 7  (12/10/2010) / Jornada:26  (06/03/2011)  
   GUIXOLS, A.D. ‘’A’’ - SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’
   VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB - OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’

Calendari futbol 1a. Catalana
   PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’ - OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’
   RAPITENCA, U.E. ‘’A’’ - IGUALADA, C.F. ‘’A’’
   OLOT, U.E. ‘’A’’ - BLANES, C.D. ‘’A’’
   GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’ - SANTS, U.E. ‘’A’’
   RUBI, U.E. ‘’A’’ - TORTOSA, C.D. ‘’A’’
   SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’ - GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’
   MONTCADA, C.D. ‘’A’’ - VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’
   TARREGA, U.E. ‘’A’’ - PERALADA, C.F. ‘’A’’

  Jornada: 8  (17/10/2010) / Jornada:27  (13/03/2011)  
   SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’ - TARREGA, U.E. ‘’A’’
   OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’ - GUIXOLS, A.D. ‘’A’’
   OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’ - VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB
   IGUALADA, C.F. ‘’A’’ - PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’
   BLANES, C.D. ‘’A’’ - RAPITENCA, U.E. ‘’A’’
   SANTS, U.E. ‘’A’’ - OLOT, U.E. ‘’A’’
   TORTOSA, C.D. ‘’A’’ - GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’
   GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’ - RUBI, U.E. ‘’A’’
   VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’ - SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’
   PERALADA, C.F. ‘’A’’ - MONTCADA, C.D. ‘’A’’

  Jornada: 9  (24/10/2010) / Jornada:28  (20/03/2011)  
   SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A - OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’
   GUIXOLS, A.D. ‘’A’’ - OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’
   VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB - IGUALADA, C.F. ‘’A’’
   PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’ - BLANES, C.D. ‘’A’’
   RAPITENCA, U.E. ‘’A’’ - SANTS, U.E. ‘’A’’
   OLOT, U.E. ‘’A’’ - TORTOSA, C.D. ‘’A’’
   GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’ - GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’
   RUBI, U.E. ‘’A’’ - VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’
   SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’ - PERALADA, C.F. ‘’A’’
   TARREGA, U.E. ‘’A’’ - MONTCADA, C.D. ‘’A’’

  Jornada: 10  (31/10/2010) / Jornada:29  (27/03/2011)  
   OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’ - TARREGA, U.E. ‘’A’’
   OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’ - SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’
   IGUALADA, C.F. ‘’A’’ - GUIXOLS, A.D. ‘’A’’
   BLANES, C.D. ‘’A’’ - VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB
   SANTS, U.E. ‘’A’’ - PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’
   TORTOSA, C.D. ‘’A’’ - RAPITENCA, U.E. ‘’A’’
   GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’ - OLOT, U.E. ‘’A’’
   VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’ - GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’
   PERALADA, C.F. ‘’A’’ - RUBI, U.E. ‘’A’’
   MONTCADA, C.D. ‘’A’’ - SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’

  Jornada: 11  (07/11/2010) / Jornada:30  (03/04/2011)  
   OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’ - OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’
   SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’ - IGUALADA, C.F. ‘’A’’
   GUIXOLS, A.D. ‘’A’’ - BLANES, C.D. ‘’A’’
   VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB - SANTS, U.E. ‘’A’’
   PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’ - TORTOSA, C.D. ‘’A’’
   RAPITENCA, U.E. ‘’A’’ - GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’
   OLOT, U.E. ‘’A’’ - VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’
   GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’ - PERALADA, C.F. ‘’A’’
   RUBI, U.E. ‘’A’’ - MONTCADA, C.D. ‘’A’’
   TARREGA, U.E. ‘’A’’ - SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’

  Jornada: 12  (14/11/2010) / Jornada:31  (10/04/2011)  
   OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’ - TARREGA, U.E. ‘’A’’
   IGUALADA, C.F. ‘’A’’ - OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’
   BLANES, C.D. ‘’A’’ - SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’
   SANTS, U.E. ‘’A’’ - GUIXOLS, A.D. ‘’A’’
   TORTOSA, C.D. ‘’A’’ - VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB
   GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’ - PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’
   VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’ - RAPITENCA, U.E. ‘’A’’
   PERALADA, C.F. ‘’A’’ - OLOT, U.E. ‘’A’’
   MONTCADA, C.D. ‘’A’’ - GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’
   SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’ - RUBI, U.E. ‘’A’’

  Jornada: 13  (21/11/2010)/ Jornada:32  (17/04/2011)  
   OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’ - IGUALADA, C.F. ‘’A’’
   OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’ - BLANES, C.D. ‘’A’’
   SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’ - SANTS, U.E. ‘’A’’
   GUIXOLS, A.D. ‘’A’’ - TORTOSA, C.D. ‘’A’’
   VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB - GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’

   PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’ - VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’
   RAPITENCA, U.E. ‘’A’’ - PERALADA, C.F. ‘’A’’
   OLOT, U.E. ‘’A’’ - MONTCADA, C.D. ‘’A’’
   GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’ - SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’
   TARREGA, U.E. ‘’A’’ - RUBI, U.E. ‘’A’’

  Jornada: 14  (28/11/2010)/ Jornada:33  (01/05/2011)  
   IGUALADA, C.F. ‘’A’’ - TARREGA, U.E. ‘’A’’
   BLANES, C.D. ‘’A’’ - OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’
   SANTS, U.E. ‘’A’’ - OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’
   TORTOSA, C.D. ‘’A’’ - SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’
   GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’ - GUIXOLS, A.D. ‘’A’’
   VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’ - VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB
   PERALADA, C.F. ‘’A’’ - PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’
   MONTCADA, C.D. ‘’A’’ - RAPITENCA, U.E. ‘’A’’
   SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’ - OLOT, U.E. ‘’A’’
   RUBI, U.E. ‘’A’’ - GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’

  Jornada: 15  (05/12/2010) / Jornada:34  (08/05/2011)  
   IGUALADA, C.F. ‘’A’’ - BLANES, C.D. ‘’A’’
   OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’ - SANTS, U.E. ‘’A’’
   OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’ - TORTOSA, C.D. ‘’A’’
   SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’ - GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’
   GUIXOLS, A.D. ‘’A’’ - VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’
   VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB - PERALADA, C.F. ‘’A’’
   PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’ - MONTCADA, C.D. ‘’A’’
   RAPITENCA, U.E. ‘’A’’ - SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’
   OLOT, U.E. ‘’A’’ - RUBI, U.E. ‘’A’’
   TARREGA, U.E. ‘’A’’ - GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’

  Jornada: 16  (12/12/2010) / Jornada:35  (15/05/2011)  
   BLANES, C.D. ‘’A’’ - TARREGA, U.E. ‘’A’’
   SANTS, U.E. ‘’A’’ - IGUALADA, C.F. ‘’A’’
   TORTOSA, C.D. ‘’A’’ - OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’
   GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’ - OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’
   VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’ - SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’
   PERALADA, C.F. ‘’A’’ - GUIXOLS, A.D. ‘’A’’
   MONTCADA, C.D. ‘’A’’ - VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB
   SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’ - PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’
   RUBI, U.E. ‘’A’’ - RAPITENCA, U.E. ‘’A’’
   GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’ - OLOT, U.E. ‘’A’’

  Jornada: 17  (19/12/2010)/ Jornada:36  (22/05/2011)  
   BLANES, C.D. ‘’A’’ - SANTS, U.E. ‘’A’’
   IGUALADA, C.F. ‘’A’’ - TORTOSA, C.D. ‘’A’’
   OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’ - GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’
   OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’ - VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’
   SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’ - PERALADA, C.F. ‘’A’’
   GUIXOLS, A.D. ‘’A’’ - MONTCADA, C.D. ‘’A’’
   VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB - SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’
   PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’ - RUBI, U.E. ‘’A’’
   RAPITENCA, U.E. ‘’A’’ - GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’
   TARREGA, U.E. ‘’A’’ - OLOT, U.E. ‘’A’’

  Jornada: 18  (09/01/2011)/ Jornada:37  (29/05/2011)  
   TARREGA, U.E. ‘’A’’ - SANTS, U.E. ‘’A’’
   TORTOSA, C.D. ‘’A’’ - BLANES, C.D. ‘’A’’
   GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’ - IGUALADA, C.F. ‘’A’’
   VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’ - OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’
   PERALADA, C.F. ‘’A’’ - OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’
   MONTCADA, C.D. ‘’A’’ - SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’
   SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’ - GUIXOLS, A.D. ‘’A’’
   RUBI, U.E. ‘’A’’ - VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB
   GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’ - PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’
   OLOT, U.E. ‘’A’’ - RAPITENCA, U.E. ‘’A’’

  Jornada: 19  (16/01/2011) / Jornada:38  (05/06/2011)  
   SANTS, U.E. ‘’A’’ - TORTOSA, C.D. ‘’A’’
   BLANES, C.D. ‘’A’’ - GIMNASTICA IBERIANA ‘’A’’
   IGUALADA, C.F. ‘’A’’ - VILASSAR MAR,U.E. ‘’A’’
   OLESA MONTSERRAT, CF. ‘’A’’ - PERALADA, C.F. ‘’A’’
   OLIMPIC CAN FATJO, C.E. ‘’A’’ - MONTCADA, C.D. ‘’A’’
   SAN CRISTOBAL, C.P. ‘’A’’ - SANFELIUENC, F.C. ‘’A’’
   GUIXOLS, A.D. ‘’A’’ - RUBI, U.E. ‘’A’’
   VIC UNIÓ ESPORTIVA CLUB - GRAMANET MILAN, UD.AT. ‘’B’’
   PUEBLO SECO, U.E. ‘’A’’ - OLOT, U.E. ‘’A’’
   RAPITENCA, U.E. ‘’A’’ - TARREGA, U.E. ‘’A’’
 



Una inquietant història inspirada en 
la Bíblia i la mitologia universal que 
ha estat comparada amb El codi da 
Vinci,L’historiador o El vuit. 

Bulgària, 1943. L’expedició encapçalada per 
la doctora Seraphine Valko descobreix en 
una cova inhòspita el cos inert d’un àngel 
en perfecte estat de conservació i decidei-
xen emportar-se’l per investigar-lo.
Nova York, 1999. La germana Evangeline i 
el jove historiador Verlaine uneixen les se-
ves forces per evitar que els nefilim –una 

raça d’àngels extremadament bells, però 
també despietadament cruels– sembrin el caos a la Terra i alterin l’or-
dre natural de la humanitat. Traducció de Rosa Borràs.

Busca un llibre per llegir aquestes vacances
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Jordi Savall presenta "La viola 
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El SART obre el termini de 
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Programes antics de Festa 
Major a la Bilblioteca
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Després de diverses novel·les històriques, 
Llorenç Capdevila s’inspira en el cas real 
de l’assassinat d’una prostituta comès 
l’any 2005 a l’Eix Transversal per escriure 
aquest thriller inquietant.
Una nit, l’escriptor Pau Perellós topa per 
atzar amb una prostituta de carretera 
clavada a la que fins fa poc era la seva pa-
rella. Fascinat per la semblança –l’única 
diferència és un impúdic tatuatge gravat 
a la pell de la noia, que es fa dir Natasha–, 
en Pau gosa pagar, per primer cop en la 

vida, els serveis d’una professional.
Al cap d’uns mesos, amb el record d’aquella nit sempre present, s’as-
sabenta de l’assassinat brutal de la Natasha en un voral a prop d’on 
s’havien conegut. Intrigat, decideix investigar el passat d’aquella mis-
teriosa dona i l’origen del seu encara més enigmàtic tatuatge.

Sota la pell
Llorenç Capdevila

Elogi de la passió pura
Sebastià Serrano

Falten pocs me-
sos perquè se 
celebrin els Jocs 
de Moscou. En la 

darrera prova preparatòria, un migfondista 
singular –allunyat del prototipus d’espor-
tista: escriu i publica versos, estudia arqui-
tectura…– derrota per sorpresa els que 
seran els seus rivals a la cita olímpica.
Deu anys després, aquest mateix atleta, ara 
retirat, rememora com tot es va anar capgi-
rant, com va perdre el tren de la competició 

i, el que és pitjor, com va perdre la seva estimada Rosa, la dona que 
inspirava la seva vida. Alhora recorda també com va conèixer per pri-
mer cop la Sàlvia, aquella enigmàtica dona amb un do sobrenatural 
que el va ajudar a assumir les seves mancances i el va guiar en la 
recerca d’un punt d’equilibri entre el cos i l’ànima.

Ningú no ho sabia
Mari Jungstedt

Estiu a Gotland. El 
cadàver d’un ca-
vall ha aparegut 
sense cap i des-

sagnat a prop d’uns penya-segats de la cos-
ta oest de l’illa. Mentrestant, en un jaciment 
proper, la Martina Flochten, una estudiant 
d’arqueologia mig sueca mig holandesa, 
desapareix sobtadament d’una festa entre 
col·legues.
Aparentment, són dos casos sense cap con-
nexió, però quan es descobreix el cadàver 
de la noia nu i penjant d’un arbre, l’inspec-

tor Knutas s’adona que les dues morts poden estar lligades. Trobar 
aquest vincle abans que l’assassí o els assassins tornin a actuar es-
devindrà una prioritat absoluta a tota l’illa. Traducció d’Alexandre 
Gombau.

Angelology
Danielle Trussoni

Un dia
David Nicholls

15 de juliol de 1988, Sant Swithin. L’Emma 
és intel·ligent, idealista, insegura..., i només 
desitja ser feliç. En Dexter és un tronera i 
un cregut, un nen de casa bona que ja sap 
que, faci el que faci, triomfarà. No havien 
coincidit ni parlat mai abans però aquesta 
nit, l’última a la universitat, han anat a parar 
al mateix llit i, durant unes hores, compar-
teixen dubtes i il·lusions pel futur que co-
mença l’endemà.
Són tan diferents –ella haurà de treballar 

els propers mesos en un restaurant mexicà, 
ell tindrà un any sabàtic per fer la volta al món– que estan conven-
çuts que no es tornaran a veure mai més, però, en realitat, només és 
el principi de tot. Traducció d’Ester Roig.

En efectiu o amb targeta
Carles Torrecilla i Jordi Basté

Per què els 
carretons de 
supermercat es 
desvien cap a 

l’esquerra? Què és una marca blanca? Qui hi 
guanya realment amb el diner negre? Quant 
costa pujar un fill?, i criar un animal domès-
tic? IRPH o Euríbor? Dièsel o gasolina?…  
Desorientats davant de la deriva de la crisi 
mundial, és d’agrair que hi hagi economis-
tes con en Carles Torrecilla que ens ajuden 
a interpretar la situació en clau domèstica. 
A través d’un diàleg revelador i sorprenent 

amb el periodista Jordi Basté, Torrecilla analit-
za la conducta dels consumidors i els seus problemes.

He jugat amb els llops
Gabriel Janer Manila

Tenia sis anys quan 
el pare em va ven-
dre perquè anés a 
fer de cabrer. De 

primer, allà a les muntanyes, tenia la com-
panyia d’en Damià, el pastor vell. Però un 
dia va desaparèixer i em vaig quedar tot 
sol. L’única visita que rebia, de tant en tant, 
era la de l’amo, que venia a deixar-me rose-
gons de pa i s’enduia alguns cabrits.
Però jo estava bé, allà tot sol; em vaig fer 
amic de la colobra, els ocells, la guineu... 
I dels llops. Els llops em van acceptar i jo 

jugava amb els llobatons. Fins i tot feia la mateixa fetor que ells. Jo 
feia olor de llop. La comunió amb la natura narrada amb una riquesa 
extraordinària. Regaleu-vos aquest oasi literari.
Premi Joaquim Ruyra de Narrativa 2009

Cuina marinera
Quim Marqués/Manel Marqués

Rap allagostat; pollastre amb 
llagosta; cargols de muntanya 
amb cranca; fideus amb garoi-
nes i botifarra negra; cassola 
sitgetana d’arròs; sarsuela; si-

pionets amb xocolata; tortuga; arròs amb 
galeres, pèsols i espinacs, paella DO Barce-
loneta… 
Pròleg de Julià de Jòdar i epíleg de Fer-
mí Puig. Els xefs d’El suquet de l’Almirall 
–que curiosament no són germans– ens 
conviden a sortir a la mar i compartir una 
cinquantena de plats de gastronomia ma-
rinera.

Un receptari original i peculiar que recupera propostes tradicionals 
impossibles de cuinar actualment, però per a les quals ens recomana 
alternatives més fàcils de preparar.

230 jocs per a tota la família
Isabelle Bertrand

Un recull exhaustiu de tota mena de jocs i 
activitats, tant a l’interior com l’exterior, per 
gaudir del temps lliure amb els amics i la 
família. 
Per a totes les edats a partir de 4 anys. «Què 
podem fer? Juguem a alguna cosa?» són 
preguntes que sovint fem quan no hi ha es-
cola o no treballem. Doncs amb 230 propos-

tes (entretingudes, enginyoses, variades...) 
segur que sempre trobareu la manera de fer plegats una activitat i 
gaudir així d’un temps de qualitat. Busqueu, busqueu, que hi ha uns 
jocs en petits grups que us encantaran! 
Jocs de cartes i màgia. Jocs a l’aire lliure. Jocs de pilota o a l’aigua. 
Embarbussaments i cançons. Jocs de lògica i estratègia
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MÚSICA / JAUME SINGLA
Dilluns i dimarts vinents -9 i 10 d’agost- 
el musicòleg igualadí Jordi Savall estre-
na La Viola Celta en el marc del Festival 
Internacional de Música Pau Casals que 
se celebra a l’Auditori Pau Casals del 
Vendrell.
Jordi Savall, acompanyat per l’arpista 
Andrew Lawrence King i pel percussi-
onista Pedro Estevan, “oferirem un  re-
pertori basat en les músiques d’Irlanda 
i Escòcia que habitualment interpreten 
amb violí. Nosaltres, al Vendrell, l’inter-
pretarem amb viola de gamba amb una 
afinació típica del segle XVII”.
Savall s’ha basat en els manuscrits que 
ha trobat en un intens treball de recer-
ca. “Són musiques molt boniques, la 
majoria de les quals s’ha conservat mit-
jançant tradició oral. El pobles celtes 
han passat moltes penalitats i penúries 
amb grans èpoques d’emigració en la 
seva historia. La música que els acom-
panyava era la seva joia de viure... i en-
cara és així” ens declarava recentment 
el mateix Jordi Savall

Intens treball de recerca
El repertori de La Viola Celta es deu a un 
intens treball de recerca que va fer que 
Savall es trobés amb idèntiques estro-
fes “en deu mil partitures que vaig tro-
bar. La música és igual a Boston, Sant 
Francisco o a la mateixa Irlanda, i en 
èpoques diferents. Això em demostra 
que són músiques que han passat de 
pares a fills, d’uns intèrprets a altres, 
amb una gran fidelitat i exigència”.

Dilluns i dimarts vinents, Jordi Savall estrena “La Viola Celta” 
al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell

La música escocesa o irlandesa es co-
neix bàsicament pel folklore. “En co-
neixem principalment les peces més 
alegres perquè les més pausades es to-
quen com de passada o al principi d’un  
concert o de la gravació d’un disc”.
Això es deu, segons Jordi Savall a la 

tradició de les tavernes irlandeses i 
escoceses que és on els músics actuen 
principalment. “Per fer-se escoltar per 
damunt del xivarri lògic d’una taverna 
calia trobar les músiques més alegres i 
cridaneres. Només en sales de concerts 
tocaven les músiques més pausades. 

CINEMA/ JAUME SINGLA
S’acaben de publicar les bases que regi-
ran l’Unesco World Heritage Audiovisu-
al Festival per a filmacions al voltant del 
patrimoni universal de la Unesco.
Aquest és un festival creat per l’Associ-
ació Unesco d’Igualada, en el marc de 
l’activitat de la Plataforma Audiovisual 
de la Unesco que té la seva seu a Igua-
lada.
Poden participar al concurs les filmaci-
ons posteriors a l’1 de gener del 2009 
que facin referència a algun dels 689 
béns culturals, els 176 naturals i els 25 
mixtos situat en en 146 països del món, 
en tots els continents, declarats així per 
la Unesco.
Es classificaran segons la seva autoria 
i propietat, establint-se cinc àmbits: 
institucions, empreses audiovisuals 
del sector privat, particulars amateurs i 
escoles associades a Unesco. Cadascun 
d’aquests àmbits té els seus premis cor-
responents.
El jurat està integrat per persones vin-

Unesco publica les bases del World 
Heritage Audiovisual Festival

El musicòleg igualadí Jordi Savall

culades a l’Associació Unesco d’Igua-
lada, entitats culturals anoienques i 
representants dels mitjans de comuni-
cació comarcals. El veredicte i el lliura-
ment de premis es durà a terme a Igua-
lada durant la primavera del 2011 en 
data encara per determinar.
Les obres presentades a concurs tin-
dran una durada màxima de 20 minuts  

i seran parlades o escrites en català, 
castellà, anglès o francès i les còpies en 
DVD s’han de presentar abans del 31 
de desembre a l’apartat de correus de 
l’Associació Unesco d’Igualada (P.O.Box 
3378)
Per a consultar tots els llocs patrimoni 
de la Unesco podeu entrar a: http://
whc.unesco.org/en/list.

ART / LA VEU
Del 17 de desembre al 5 de gener tindrà 
lloc a l’Ateneu Igualadí una nova edició 
del SARTC, supermercat d’art de l’Anoia, 
que enguany arriba a la catorzena edi-
ció.
Encara és aviat per detallar les activitats 
que en el marc del supermercat tindran 
lloc, de moment, l’organització després 
d’unes reunions prèvies amb els mem-
bres del jurat i comissió assessora, obre 
el període de presentació d’obres per la 
selecció dels artistes.
Els requisits que es demanen per partici-
par són similars als de les passades edi-
cions. Cada artista abans del dia 4 d’oc-
tubre ha de presentar 3 obres inèdites. 
El detall de les bases es pot consultar a: 
www.ateneuigualadi.org Seguidament 
el jurat es reunirà i a partir del dia 11 
d’octubre es donarà a conèixer els noms 
dels artistes participants al SARTC 2010.
La comissió assessora d’enguany és for-
mada per: Krak’s creacions artístiques, 
Roger Velázquez – fotògraf, Arian More-

ra - artista i pintora, Francesc Aloy– artis-
ta i pintor i Joan Torrens – membre de la 
Junta de l’Ateneu. 
Des dels seus inicis el SARTC  ha tingut 
com objectiu el d’apropar l’Art al gran 
públic i ser també una plataforma de 
promoció de nous artistes, objectius 
consolidats avalats per la bona partici-
pació d’artistes i per les visites de pú-
blic. 

Què és el SARTC?
El SARTC, Supermercat d’Art de l’Anoia, 
és un espai on artistes d’arreu de Catalu-
nya exhibeixen i venen la seva obra. En 
el SARTC  es presenten artistes d’arreu 
de Catalunya, un gran ventall d’estils 
pictòrics, tècniques i expressions artísti-
ques...., i obres a uns preus que oscil·len 
entre els 50 i 150 euros. 

Vine al SARTC .... regala Art! ,  aquest és el 
missatge que any rere any ha identificat 
aquest supermercat. 

El SARTC 2010 obre el termini de 
presentació d’obres

En un a sala de concerts pots tocar pe-
ces de gran qualitat musical i això és el 
que farem al Vendrell ” diu Savall.

Instruments dels segles XVII i XVIII
Per interpretar la música celta Jordi Sa-
vall, fidel al seu estil de buscar sempre 
la màxima autenticitat, utilitzarà dos 
instruments dels segles XVII i XVIII res-
pectivament “que són els més adients 
per a un concert com aquest”.
El dos concerts La Viola Celta de Jordi 
Savall es faran a l’Auditori Pau Casals 
del Vendrell. Just a l’espai on va viure la 
seva joventut aquest català universal. 
És un privilegi poder escoltar Jordi Sa-
vall en aquest auditori, per la seva ex-
traordinària sonoritat i per la proximitat 
que es dóna entre músics i públic per 
les dimensions de la sala de concerts 
que, com més ple està, millor distribu-
eix el so.
Tot l’entorn de l’Auditori recorda la fi-
gura universal de Pau Casals. “Aquesta 
és una de les coses meravelloses que 
té la música. Poder triangular per un 
cantó l’autor de la música amb els seus 
manuscrits, per l’altre l’intèrpret i per 
l’altre els espectadors. Aquest triangle 
crea un fantàstic cercle d’interacció, 
de comunicació i de compartir senti-
ments... que, sense la presència de pú-
blic no foren possible. Per a mi- afegeix 
Jordi Savall- és un privilegi poder oferir 
la música de La Viola Celta en aquest 
extraordinari auditori” .
Tant dilluns com dimarts, els concerts 
comencen a 2/4 d’onze de la nit. En aca-

bar el concert, l’organització obsequia 
amb una copa de cava i uns canapès, 
als jardins de la vila nadiua de Pau Ca-
sals, convertida ara en un museu.

Un  dels tres grans festivals 
de Catalunya
El Festival Internacional de Música Pau 
Casals arriba aquest any a la trentena 
edició. És un dels tres grans festivals 
de música d’estiu de Catalunya, amb 
un nivell comparable a la Schubertiada 
de Vilabertran o el Festival de Torroella 
de Montgrí. Tots tres són festivals que 
programen els concerts, sense tenir en 
compte els aspectes més comercials o 
mediàtics dels intèrprets, sinó basant-
se únicament en la seva qualitat musi-
cal i en la idoneïtat del repertori.

Preu especial per als subscriptors 
de La Veu
Els subscriptors que vulguin entrades, 
tant per dilluns com per dimarts, les 
poden demanar durant tot el dia d’avui 
a les nostres oficines, al preu de 18 eu-
ros.
És una bona oportunitat per retrobar-se 
amb el musicòleg igualadí i amb la dar-
rera de les seves aportacions a la mu-
sica. Jordi Savall és actualment un dels 
músics més reconeguts del món. El seu 
treball de recerca i recuperació de mú-
siques i instruments antics, a més de la 
seva extraordinària capacitat interpre-
tativa l’han convertit en una referència 
mundial en el camp de la música. 
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Giravolta la terra i t’esperes que la 
llum del dia il·lumini la carretera 
per la que circules, apagant-ne els 
fanals. Giravolta la terra. Ho saps i no 
ho notes. T’escapes del teu present, 
deixes enrere una nova noia i, amb 
tot, continues justificant que no és 
covardia. Deixa-ho estar, no hi ha res 
a fer. No enganyaràs a ningú dient 
que l’enyores nit i dia. Ara, però et 
toca ser fort i afrontar les decisions 
empreses; oblida-la completament. 
Segueix conduint i espera el sol en el 
camí. Ja no sabràs mai més res d’ella. 
Reconeix-ho, és l’hora de cercar allò 
que has odiat: les seves pors de nit, 
els seus cabells en la dutxa, la seva 
parla enmig de la pel·lícula, els seus 
gustos per la música, els seus atacs 
de gelosia. Busca allò que no has 
estimat i pensa en els mals dies, en 
les mitges veritats que sempre has 
hagut de dir.
Giravolta la terra i tu ho fas amb ella. 
Potser, si continues per aquest camí, 
aconseguiràs tenir-la a l’altra punta 
del planeta i, així, sempre que esti-
guis dempeus ella estarà del revés. 
No pensis més en els bons dies i en 
allò que has estimat d’ella, oblida-
ho tot com es fa amb els dolors del 
pretèrit i aboca-la dins els abismes 
de les noies passades. Cerca allò 
que busques en un altre cos i en 
un altre nom. Estima de nou i torna 

a fer néixer dins teu la passió i els 
sentiments del primer amor. Estima 
amb desig idèntic i expressa-ho 
tot altra vegada, repeteix la dona-
ció i l’aprofitament. Aquesta és la 
manera i és el teu viure, recorda que 
no cal estimar poques vegades per 
estimar molt. 
Busca una nova feina en aquest nou 
lloc; treballa i intenta sobreviure un 
temps. Multiplica els desitjos i suma 
experiències i cossos. Però, sobre-
tot, abandona cada dia que tornis a 
odiar les pors de nit, els cabells en 
dutxes o les parles entre pel·lícules. 
Deixa-ho estar tot i no t’hi esforcis. 
Fes camí i emprèn un nou viatge 
cap un altre lloc terrestre, giravolta 
sobre la terra.
Però, amb tot, algun dia, en el futur, 
quan perdis la bellesa o quan esgo-
tis l’esforç i la paciència recorda: 
si l’amor fos l’únic eix de la vida, 
les coses terrestres serien massa 
senzilles. El dia en que te n’adonis, 
que arribarà, no t’esforcis a desfer 
camins; tots seran esborrats. Quan 
arribi aquest dia, Don Joan, estigues 
quiet en el teu racó i espera el final 
dels dies, ja no hi haurà res a fer, ni 
temps ni cossos a estimar.
Potser ara et costa de veure-ho, 
però l’amor també pot ser cosa del 
passat.

Donjoanisme

DAVID SOLER ORTÍNEZ

Mots detinguts

LLIBRES / LA VEU
El juliol de 2010 ha sortit a la venda el lli-
bre la Petita història del ball de bas-
tons, d’Editorial  Mediterrània, que pu-
blica la Coordinadora de Ball de Bastons  
de  Catalunya.  Les  il∙lustracions del  lli-
bre han estat a cura de Pilarín Bayés. 
La publicació està adreçada al pú-
blic infantil, i amb això la Coordina-

dora pretén divulgar el fet basto-
ner entre els més petits, d’una forma  
amable i divertida. La història que es re-
lata conté  elements  tan  actuals  com  
l’ús  de  les  noves  tecnologies,  en  què  
a  través  de  la  xarxa,  els  protagonistes  
aniran  descobrint  els  elements  princi-
pals  del  ball  de  bastons,  com  són  les  
indumentàries, les músiques i ins-

PATRIMONI / LA VEU
El proper diumenge dia 8 d’agost us 
proposem la ruta urbana de patrimoni 
d’Igualada en segway: un aparell disse-
nyat i fabricat per a la mobilitat personal 
amb una tecnologia basada en el princi-
pi giroscòpic.
Les rutes patrimonials duraran 1 hora i la 
Ruta Patrimonial començarà a 2/4 d’12 
al Museu de la Pell. Els intrèpids parti-
cipants de la ruta patrimonial urbana 
d’Igualada aniran acompanyats en tot 
moment d’un guia monitor.
El grup de la ruta patrimonial urbana és 
reduïda i les places són limitades. Per 
aquest motiu cal fer una reserva prèvia 
al telèfon 93 804 67 52 del Museu de la 
Pell fins a les 14 hores del dissabte ante-
rior, dia 7 d’agost. El preu de l’activitat és 
de 40 euros per persona (inclou entrada 
la museu). Places limitades !

Aquest mitjà de transport senzill ens 
permetrà desplaçar-nos per Igualada 
d’una manera poc convencional i molt 

divertida, alhora que descobrirem ra-
cons del patrimoni arquitectònic i histò-
ric igualadí. 

Diumenge, ruta urbana de patrimoni 
d’Igualada en segway

truments, o bé  les  formes  de  ballar,  
així  com  anècdotes  i  curiositats  dels  
bastoners  i  bastoneres,  que  no  dei-
xaran indiferents als més menuts.  
La sortida del llibre coincideix amb l’or-
ganització del Festival Infantil de Ball de  
Bastons de Catalunya, que es farà a Mas-
quefa (Anoia) el dissabte 12 de setem-
bre  de  2010,  i  que  pretén  acollir  a  les  més  
de  quaranta  colles  bastoneres  infantils  
que  existeixen a Catalunya, en una vet-
llada en què els protagonistes se-
ran els bastoners i bastoneres novells. 
Els actes que ha organitzat la colla bas-
tonera de Masquefa són, una com-
petició de ball de bastons, intercan-
vis entre colles, un dinar de germanor, i  
una taula rodona amb mestres basto-
ners.  
Per adquirir un exemplar del llibre Peti-
ta història del ball de bastons es pot  con-
tactar a través del correu coordinadora.
balldebastons@gmail.com.  

Es publica el llibre “Petita 
història del ball de bastons” per   
promocionar la dansa entre els més petits  

Grup de guies monitors de segway

Programa de reportatges Programa humorístic Programa esportiu Programa magazínPrograma informatiu Programa de política Programa musical

DILLUNS

Conca notícies

Conca notícies Conca notícies Conca notícies Conca notícies

Partit
Igualada Hoquei Club

Partit
Igualada Hoquei Club

Conca notícies

Èxit
De 5 un

Telemonegal

Telemonegal

Concascopi

Concascopi

Viu la Conca

Viu la Conca

De 5 un
Èxit

Clips
musicals

/
Connexió Xarxa TVL

Conca notícies Conca notícies

Conca notícies
(resum)

En línia

En línia

L’enquesta del Quintana

L’enquesta del Quintana

Conca notícies
(resum)

Connexió
Xarxa TVL

Connexió Xarxa TVL

DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Conca notícies Conca notícies Conca notícies Conca notícies Conca notícies

20:00 - 20:15 h.

20:15 - 20:30 h.

20:30 - 20:45 h.

20:45 - 21:00 h.

21:00 - 21:15 h.

21:15 - 21:30 h.

21:30 - 21:45 h.

21:45 - 22:00 h.

22:00 - 22:15 h.

22:15 - 22:30 h.

22:30 - 22:45 h.

22:45 - 23:00 h.

23:00 - 23:15 h.

23:15 - 23:30 h.

23:30 - 23:45 h.

23:45 - 24:00 h.

00:00 - 00:15 h.

HORARI

Clips
musicals

/
Connexió Xarxa TVL



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
6 d’agost de 2010 27WWW.VEUANOIA.CATCultura  

EXPOSICIÓ / LA VEU
“El 23 la feria de cabras, cabritos, corde-
ros, terneras y toda clase de aves y de 
cuanto sea menester para preparar los 
espléndidos banquetes con los que la 
largueza igualadina sabe obsequiar a los 
que les honran en los días de su fiesta 
mayor”. Aquest és un dels punts del pro-
grama de la Festa Major d’Igualada de 
l’any 1855, el més antic que es conserva 
a la Biblioteca Central d’Igualada. Una 
original exposició repassarà la història 
festiva de la ciutat per mitjà d’aquests 
programes que reflecteixen el tarannà 
de cada moment.
La mostra es podrà veure del 9 al 27 
d’agost al vestíbul de la Biblioteca. S’hi 
exposarà una selecció dels programes 
de les diverses èpoques, des de finals 
del segle XIX fins a l’actualitat. A la Bibli-
oteca es conserven íntegres els progra-
mes de cada any.

Aquests petits impresos aporten molta 
més informació que la simple enumera-
ció de les activitats festives. Són el reflex 
de la vida social, cultural i religiosa dels 
veïns de la ciutat i dels seus governants, 
així com també del seu teixit econòmic 
i comercial. En aquest sentit cal desta-
car la presència de molts programes 
que incloïen anuncis de les botigues de 
la ciutat. El llenguatge amb què estan 
escrits també constata l’evolució en la 
forma d’expressar-se: des dels “solem-
nes”, “lujosos” i “grandiosos” de finals de 

segle XIX als adjectius més austers de 
l’actualitat.
El disseny d’aquests programes també 
va anar evolucionant, i va passar dels 
primers fulletons a llibrets més exten-
sos. A més, la Biblioteca també conserva 
els programes de mà de les activitats 
que celebraven les entitats de la ciutat 

La Biblioteca recorda les festes majors d’abans amb 
una mostra de programes dels segles XIX, XX i XXI

durant els dies de Festa Major.
En aquesta exposició s’hi podran veu-
re programes singulars com el de l’any 
1927, amb un dibuix noucentista, o el 
de l’any 1939, amb una portada on apa-
reixia un contundent “Año de la victoria, 
1939”, o el de la Festa Major del 1975, 
publicat ja en català.

DIVENDRES 6

PRATS DE NIT
- Els Prats de Rei
Concert musical amb Kaj Tiel Plu, 
cants i danses tradicionals.
Avui divendres a 2/4 de 12 de la nit a la 
plaça Major. Entrada gratuïta.

CONCERT
- Piera
Concert del grup local “En nom de 
Misae” al Bar de Ca n’Aguilera on 
interpretaran cançons pròpies com 
la del videoclip de Canal Taronja i 
versions d’altres grups com Sopa de 
Cabra, La Oreja de Van Gogh, Sabina 
o la popular Applejack d’un anunci 
de cervesa..
Avui divendres a 2/4 d’11 de la nit a ca 
n’Aguilera

CINEMA
- Els Hostalets de Pierola
Cinema de la gent gran amb la pro-
jecció de la pel.licula Ella nunca se 
niega.

Avui divendres a 2/4 de 6 de la tarda a 
l’Auditori Cal Figueres.

DISSABTE 7

FESTA TRADICIONAL DE L’EQUA-
DOR
- Capellades
L’Agrupació d’equatorians de Cape-
llades organitza una festa oberta a 
tothom.
Dissabte a les 9  del vespre a la piscina.

DIUMENGE 8

RUTA PATRIMONIAL PER IGUALA-
DA EN SEGWAY
-Igualada
Ruta d’una hora de durada que co-
mençarà al Museu de la pell d’Igua-
lada i Comarcal de l’Anoia que ens 
farà descobrir racons del patrimoni 
històric i cultural igualadí.
A les 2/4 de 12 al Museu de la pell 
d’Igualada i comarcal de l’Anoia.

BALL

- Els Hostalets de Pierola
Ball de la gent gran amb Moncayo 
Music.
A 2/4 de 7 de la tarda a l’Auditori cal 
Figueres.

DILLUNS 9

EXPOSICIÓ
- A Igualada
Selecció de programes de la Festa 
Major d’Igualada dels segles XIX, XX 
i XXI  
Del 9 al 27 d’agost a la Bilbioteca Mu-
nicipal.

DIJOUS 12

FESTES
- A Capellades
Sopar popular: graellada de carn i 
actuació del cantautor Cesk Freixas, 
organitzat per la comissió de Festa 
Major popular. 
Dijous a partir de 2/4 de 10 del vespre 
a la plaça de la Bassa.

LLIBRES / LA VEU
L’escriptora igualadina Maria Enrich ha 
publicat un nou llibre Darrere el pèndol. 
Es tracta d’una nova incursió de l’autora 
en la literatura infantil i juvenil.
L’aventura, el misteri, la descoberta, 
l’amistat, els nous sentiments que nei-
xen, la protecció del paisatge i de la 
terra... omplen la vida del Miquel, el 
Pep, l’Elena, la Bàrbara i el Dan, la colla 
de nois i noies protagonistes d’aquesta 
novel·la publicada per l’editorial Cruïlla. 
En la novel·la, com en molts dels libres 
de Maria Enrich s’hi poden endevinar 
paisatges i localitzacions que als iguala-
dins ens són molt propers.
Maria Enrich ha estudiat Magisteri i Fi-
lologia Catalana; durant una bona co-
lla d’anys va exercir de professora de 
Llengua i Literatura Catalana a l’institut 
Pere Vives Vich. A part de les seves clas-
ses, el seu interès per autors igualadins 
com Josep Romeu o Joan Llacuna fa 
que escrigui un estudi de la poesia de 

Josep Romeu que porta per títol Josep 
Romeu i Figueras: l’intel·lectual i el poeta, 
publicat per Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat.
A principis del anys noranta comença 
a interessar-se per la literatura infantil i 
acaba escrivint diversos llibres, com La 
cua de la víbria, Històries estireganyades 
o els llibres de  La Tona, la Tina i jo.

“Darrere en pèndol”, nou 
llibre de Maria Enrich

Programa de l’any 1927

Programa característic dels anys 30



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.    *****

AIRBENDER. EL ULTIMO GUERRERO
Estats Units. Aventures i fantasia. De M. Night Shyamalan. Amb Noah Ringer, Dev Patel i 
Jackson Rathbone. Aire, Aigua, Terra i Foc són quatre nacions enllaçades pel destí quan la 
Nació del Foc declara una brutal guerra a les altres Nacions. Després d’un segle de lluita, 
no sembla haver esperança que alguna cosa pugui canviar aquest entorn de destrucció. 
Aang, el més recent successor del cicle de l’avatar, serà potser la darrera esperança de pau.   
ESTRENA   

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. ***

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. ** 

MI NOMBRE ES KHAN
India. Drama. De Karan Johar. Amb Shahrukh Khan, Kajol i Steffany Huckaby. Rizwan Khan 
és un nen musulmà que es va criar amb la seva mare prop de Bombai a l’Índia. Ja adult i 
discapacitat, s’enamora d’una mare soltera hindú, que viu a San Francisco. Després dels 
atemptats, Rizwan és detingut com a sospitós de terrorisme. Més endavant, intentarà 
parlar amb el president Obama. ESTTRENA

ORIGEN
Estats Units. Intriga futurista. De Christopher Nolan. Amb Leonardo DiCaprio, Ken 
Watanabe i  Marion Cotillard. Dom Cobb es dedica a entrar en el subconscient dels altres, 
mentre dormen, per robar els seus secrets. Cobb s’ha convertit en un home molt cobejat 
en el món de l’espionatge corporatiu, però també l’ha condemnat a ser un etern fugitiu. 
Ara li proposen introduir una idea en el subconscient d´un home. El seu equip es posa en 
marxa. ESTRENA

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. **

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. **

IGUALADA 

KURSAL 1 
ORIGEN (12 anys)
Dv. 6: 17:00/19:45/22:30
Ds. 7: 17:00/19.45/22:30/01:00
Dg. 8: 17:00/19:45/22:30
Dm. a Dj: 17:00/19:45/22:30

KURSAL 2
AIRBENDER. EL ULTIMO GUERRERO (7 anys)
Dv. 6: 18:15/20:15/22:30
Ds. 7: 16:15/18:15/20:15/22:30/01:00
Dg 8: 16:15/18:15/20:15/22:30
Dm. a Dj.: 18:15/20:15/22:30

KURSAL 3 
TOY STORY 3 (apta)
Dv. 6: 18:00
Ds. 7: 16:00/18:00
Dg. 8: 16:00/18:00
Dm. a Dj: 18:00

KURSAL 3 
EL EQUIPO A (7 anys)
Dv. 6: 20:15/22:30
Ds. 7: 20:15/22:30/01:00
Dg. 8: 20:15/22:30
Dm. a Dj: 20:15/22:30

SALÓ ROSA 
NIÑOS GRANDES (apta)
Dv. 6: 18:00
Ds. 7: 16:00/18:00
Dg. 8: 16:00/18:00
Dm. a Dj: 18:00 

SALÓ ROSA 
MI SEGUNDA VEZ (apta)
Dv. 6: 20:15/22:30
Ds. 7: 20:15/22:30/01:00
Dg. 8: 20:15/22:30
Dm. a Dj: 20:15/22:30

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
THE GOOD HEART  (apta)
Diumenge 8: 18:00
MI NOMBRE ES KHAN (apta)
Diumenge 8: 19:40

SANTA COLOMA DE QUERALT

CINEMA RAVAL
SEXO EN NUEVA YORK
Divendres 6: 22:00 
Diumenge 8: 18:00

ABRERA

1/ ORIGEN (12 anys) 
Dv.: 16:40/19:30/22:30
Ds.: 16:00/19:00/22:00/01:00
Dg.: 11:30/16:30/19:30/22:30
Dl. a Dj.: 16.30/19:30/22:30

2/NIÑOS GRANDES (apta) 
Dv.: 16:10/18:15/20:40/23:00
Ds.: 16:10/18:15/20:40/23:00/00:45
Dg.: 12:15/16:10/18:15/20:40/23:00
Dl. a Dj.: 16:10/18:15/20:40/23:00

3/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

4/SHREK 4 3D(apta)
Dv.: 15:40/22:20
Ds.: 15:40/22:20
Dg.: 15:40/22:20
Dl. a Dj.: 15:40/22:20

4/TOY STORY 3D (apta) 
Dv.: 17:40/20:00
Ds.: 17:40/20:00/00:20
Dg.: 17:40/20:00
Dl. a Dj.: 17:40/20:00

5/AIRBENDER 3D (7 anys)
Dv.: 15:50/18:10/20:30/22:45
Ds.: 15:50/18:10/20:30/22:45/01:00
Dg.: 12:00/15:50/18:10/20:30/22:45
Dl. a Dj.: 15:50/18:10/20:30/22:45

6/TOY STORY 35 mm (apta) 
Dv.: 16:20/18:30/20:40/22:50
Ds.: 16:20/18:30/20:40/22:50/01:00
Dg.: 12:15/16:20/18:30/20:40/22:50
Dl. a Dj.: 16:20/18:30/20:40/22:50

7/MI SEGUNDA VEZ (7 anys)
Dv a Dj.: 18:15/22:30
Dg.: 11:30/18:15/22:30

7/NOCHE Y DIA (7 anys) 
Dv. a Dj.: 16:00/20:15
Ds.: 16:00/20:15/01:00

8/ECLIPSE (12 anys)
Dv. a Dj: 15:50/18:10
Dg.: 11:45/15:50/18:10

8/PESADILLA EN HELM STREET (16 anys)
Dv.: 20:30/22:40
Ds.: 20:30/22:40/00:40
Dg.: 20:30/22:40
Dl. a Dj.: 20:30/22:40

D E  L ’ A N O I A
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SEBASTIAN-1  Pau Muntadas, 46 - Tel./Fax 93 803 31 75 - Igualada
SEBASTIAN-2  Masquefa, 21 - Tel./Fax 93 805 12 87 - Igualada
SEBASTIAN-3  Passeig d’Aurelia Capmany, 15 - Vilanova del Camí
                              Tel. 93 807 06 14 - Fax 93 807 06 17



RAMON ROBERT.-
El cineasta hindú-americà M. Night 
Shyamalan és conegut per les seves 
pel·lícules de misteri i fenòmens 
paranormals, cas d´El sexto sentido, El 
protegido, El bosque o Señales. La nova 
pel·lícula d’aquest director, Airbender. 
El último guerrero, és molt diferent a les 
anteriors i pretén ser entretinguda. En 
ella hi fan cap distints gèneres (fantasia 
èpica, aventures, arts marcials), motius 
adequats per narrar la història del jove 
Aang, personatge interpretat per Noah 
Ringer.
Aire, Aigua, Terra i Foc són quatre nacions 
enllaçades pel destí quan la Nació del 

Foc declara una brutal guerra a les altres 
Nacions. Després d’un segle de lluita, no 
sembla haver-hi esperança que alguna 
cosa pugui canviar aquest entorn de 
destrucció. 
Aang, el més recent successor del cicle 
de l’avatar, haurà de viatjar pel món fins 
a arribar al pol nord. Acompanyat per 
Katara (Nicola Peltzer) i Sokka (Jackson 
Rathbone), Aang haurà per aprendre a 
dominar els quatre elements i acabar 
amb la guerra. Durant el seu viatge seran 
perseguits pel príncep Zuko (Dev Patel), 
el qual té intentès capturar l’avatar per a 
seguir controlant-ho tot.
 

Estrena a Igualada • Airbender. El último guerrero

A través dels somnis Estrena a Igualada • Origen

Una fantasia èpica

DIVENDRES
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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

RAMON ROBERT.-
Després de haver realitzat pel·lícules 
tant notables com Memento (2001), 
Insomnia (2002) o The Dark Knight (2008), 
el cineasta angloamericà Christopher 
Nolan sorprèn amb un hipnòtic i 
complex thriller negre, surrealista i de 
ciència-ficció. L’argument de la pel·lícula 
pot sintetitzar-se amb el que diu el 
seu protagonista, un espia mental que 
interpreta Leonardo DiCaprio: “Un 
simple somni pot canviar-ho tot”, si bé 
els doblecs i les distintes capes oníriques  
-no són les mateixes pel·lícules una 
mena de somnis projectats en les ments 
alienes?- són també susceptibles de 
ser enteses com ho fa el personatge 
interpretat per Cillian Murphy: “Estem 
en un somni dins d’un altre”. El relat, 
que en alguns aïllats moments pren 
característiques emocionals i humanes, 
és servit pel cinèfil i estilista Nolan amb 
espectacularitat, virtuosisme visual i alta 
tensió narrativa. Arrenca amb un símil 
de pròleg de pel·lícula de James Bond, 
un cent per cent de pura acció, i aquesta 

afinitat esdevé encara més diàfana en 
els episodis de persecució i lluita sobre 
la neu, perfectament evocatius de 007 Al 
servei secret de Sa Majestad (Peter Hunt, 
1969), considerada pel propi Nolan com 
el millor dels lliuraments de la sèrie 
Bond.
De fet, la seva pel·lícula sembla un 
violent i brillant entrecreuament 
d’alguns capítols de la nissaga 007 
amb Missió: Impossible (Brian de Palma, 
1996), Matrix (Andy Wachowski, 1999)), 
The cell (Tarsem Singh, 2000)  i Fantasma 
d´amore (Dino Risi, 1981), recollint la 
francesa Marion Cotillard el paper de bell 
espectre que Romy Schneider va assumir 
en la pel·lícula italiana. Movent-se entre 
Hitchcock, Tarkovski, Alain Resnais i 
David Lynch, Nolan va desgranant un 
fosc i captivador puzle en el qual els 
personatges salten d’un somni a un altre 
a través de l’arquitectura i els paisatges 
de la ment. De mica en mica, les peces 
van encaixant, fins arribar a un  múltiple, 
paral·lel i conclusiu megaclímax de 
quaranta minuts.

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

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

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

Cadena de Botigues d’Alimentació d’Igualada cerca:

DEPENENT/A FORN DE PA
Es necessita:
• Experiència mínima 2 anys en sector comerç.
• Disponibilitat en torn de matí i caps de setmana.
• Valorable experiència en obrador.
S’ofereix
• Estabilitat laboral i possibilitats de promoció.

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

ES TRASPASSA RESTAURANT
DE 400 M2 A CAPELLADES

PREU I LLOGUER ECONÒMIC

679 18 66 30

ES BUSCA PROFESSORA D'ANGLÈS 
(millor nativa si és possible) .

INTERESSADES ENVIAR CV AL APAR-
TAT DE CORREUS 352 , ESPECIFICANT : 

REFERÈNCIA Nº34. 

NECESSITA
que li portin la comptabilitat 

de la seva empresa?

646 97 94 66
màxima confidencialitat
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ESGLÉSIA / LA VEU
El Comitè del Patrimoni Mundial, reunit 
a Brasília, ha decidit aquesta nit passada 
que les obres del túnel del TGV que ha 
de passar prop de la Sagrada Família i de 
la Pedrera poden continuar endavant, 
però amb un seguiment estricte per 
part d’un comitè d’experts qualificats. 

Aquest comitè mesurarà les vibracions 
que generin tant les obres com el pas 
de les dues línies de metro i haurà d’in-
formar mensualment el Centre del Patri-
moni Mundial de la UNESCO. El comitè 
de seguiment també haurà d’estar auto-
ritzat a aturar les obres si detecta algun 
perill per a aquests béns del patrimoni 

mundial.
La decisió del Comitè del Patrimoni Mun-
dial, que no serà oficial fins que acabi la 
reunió el proper 3 d’agost, també afirma 
que el traçat escollit era el més factible i 
preveu tornar a estudiar la situació en la 
reunió que celebrarà el 2011.
El Comitè del Patrimoni Mundial és l’òr-

El Comitè del Patrimoni Mundial exigeix estrictes mesures 
de seguiment de les obres del TGV al pas per la Sagrada 
Família i la Pedrera

gan encarregat de l’aplicació de la Con-
venció sobre la Protecció del Patrimoni 
Mundial, Cultural i Natural, en el marc 
de la qual s’inscriu la Llista del Patrimoni 
Mundial que inclou, des dels anys 2005 i 

1984 respectivament, la façana del Nai-
xement i la cripta de la Sagrada Família, 
i la Casa Milà, coneguda popularment 
com “la Pedrera”.

MÓN / LA VEU
Transcorreguda la meitat del temps 
assignat a les converses preliminars re-
latives al Tractat Internacional sobre el 
Comerç d’Armes, els negociadors han 
presentat aquesta setmana un projecte 
d’elements i principis del futur tractat. 
Entre ells s’inclouen principis que, d’apli-
car, prohibirien els subministraments 
internacionals d’armes als responsables 
de greus violacions de drets humans i a 
llocs on hi hagi perill que agreugen la 
pobresa i s’aixequin els conflictes. L’ali-
ança Armes sota Control ha expressat 
satisfacció pels avenços, però també ha 
mostrat la seva preocupació davant la 
manca de transparència del procés de 
l’ONU.
“Encara queda molt per fer per detallar 
un futur Tractat sobre el Comerç d’Ar-
mes (TCA), la majoria dels Estats han re-
conegut clarament la necessitat que el 
tractat redueixi el patiment humà cau-
sat per la inexistència de normes globals 
i per les transferències il·lícites d’armes”, 
ha afirmat Maria Pia Devoto, de APP Ar-
gentina.

Un altre projecte de principis defensat 
per nombrosos Estats impediria els sub-
ministraments d’armes internacionals 
que contribuïssin als conflictes armats, 
els crims de guerra, la delinqüència or-
ganitzada i el terrorisme.
“Necessitem un Tractat que inclogui 
tots els tipus d’armes, des de les armes 
petites fins helicòpters i tancs, així com 
les seves municions i components. I ne-
cessitem procediments comuns perquè 
totes les transferències d’armes interna-
cionals siguin objecte d’una avaluació 
rigorosa, per tal de mantenir allunyades 
de les mans dels responsables d’abusos 
contra els drets humans i de llocs on 
s’agreujarien els conflictes i el patiment 
humà”, ha afirmat Seydi Gassama, direc-
tor d’Amnistia Internacional Senegal.
El fet que algunes de les reunions subs-
tantives hagin estat tancades a les ONG 
s’ha convertit en un aspecte polèmic de 
les converses de l’ONU. L’aliança Armes 
sota Control ha manifestat que es va 
tractar d’una decisió inesperada del pre-
sident i ha demanat que les futures ses-
sions siguin més obertes i transparents.

El Tractat Internacional de Comerç 
d’Armes ha de ser “a prova de 
bales”

Miquel Rabell i Carulla
i Salvador Romero i Vidal

Ara fa 20 anys que ens van deixar.
Les seves famílies us agraeixen l’assistència a la missa que vàrem celebrar  dimecres 4 d’agost, 

a la parròquia de la Sagrada Família.
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

Josep Parcerisas Bigas
Ens va deixar el 29 de juliol a l’edat de 85 anys.

Igualada, agost 2010

Els qui l’estimàvem: L’esposa Pepita Vilarrubias; els germans Llorenç (    ), Pere i Valerià
(   ); els fills Josep Maria, Carme, Maria Jesús i Miquel, Toni i Carme; els néts Dídac, 
Nèrida, Joan, Natàlia, Miquel, Kelia, Josep Maria, David, Àlex i Anna i altres familiars 
sempre et portarem en els cors.

Donem les més sinceres gràcies a tots aquellls que ens feren costat en el comiat del passat 
divendres 30 de juliol.

Núria Pagès Vilanova
5è aniversari de:

Igualada, agost 2010

Ens vas deixar el dia 13 d’agost de 2005.
El seu espòs; Jaume Fàbregas Graells, les filles, Elisabet i Eladi, Meritxell i Joan, Susana 

i Joan; néts, Jan i Marc, i toa la família us conviden a la missa que se celebrarà a la 
Sagrada Família diumenge 15 d’agost a 2/4 d’una del migdia.
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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.

5 anys
de garantia
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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



Jaume Singla.-
Dolors Garcia no només estima 
els animals, sinó que en té cura. 
És la màxim responsable d’APAN, 
el refugi per gossos i gats abando-
nats. Al refugi d’APAN a Òdena hi 
arriben tot tipus d’animals, espe-
cialment els exòtics, que segons 
la legislació vigent a Catalunya 
-on es fa complir aquesta llei- no 
puguin ser objecte de comerç per 
ser espècies protegides.
Tots recordem encara la història 
de Simba, el lleó que va arribar a 
Apan quedant-li només 48 hores  
de vida i que ara, un any després 
es troba feliç -i viu- a Sud-àfrica.
Ara a l’estiu, com funciona Apan?
Tots els estius ens creix la feina 
però aquest és molt pitjor. Estem 
absolutament saturats i no només 
a l’estiu sinó tot l’any. La crisi ha 
fet que hi hagi moltes persones 
que són desnonades, que s’han de 
traslladar a viure amb els pares... 
i no poden seguir tenint les mas-
cotes.
Arriba el punt que la gent no pot 
arribar a mantenir el seu gos?
Això és el que ens diuen a nosal-
tres. Les crisis sempre afecten més 
als més febles.
Això vol dir que també hi ha 
menys adopcions?
Moltes menys i no només a Espa-
nya sinó per tots els països euro-
peus. Nosaltres teníem moltes 
adopcions a Alemanya i han bai-
xat molt. Ara, per exemple, ningú 

adopta un gos amb el més mínim 
problema físic o de salut.
i els Mossos us porten els animals 
exòtics decomissats a Catalunya, 
indica que el refugi d’Apan és dels 
millors?
Crec que no és tant el nivell de les 
instal·lacions, sinó l’atenció perso-
nal que els dispensem. Nosaltres 
tenim unes instal·lacions que es fan 
velles, que ens generen problemes i 
que caldria refer perquè estan molt 
utilitzades, però tot això ho suplim 
amb el tracte als animals. Estan 
feliços, juguen, es veuen contents...
Fa un any us vàreu fer càrrec d’un 
estol de gats decomissats a Caste-
llolí que venien molt plens de puces. 
Us contaminen aquests casos?
Tenim un protocol d’admissió molt 
ben establert i en aquest cas ja està-
vem advertits. El primer que es fa és 
posar als animals una pipeta contra 
les puces, els ruixem amb Frontline 
i evitem les puces. 
A Apan es poden adoptar gats i 
gossos, però hi ha animals exòtics 
inadoptables. Què en feu?
És que no són nostres. Són de la 
Generalitat que ens els porten per-
què en tinguem cura. Els cuidem, 
intentem que tinguin el millor espai 
per a les seves necessitats.
Quant temps els teniu?.
Depèn de cada cas i dels convenis a 
nivell europeu. Normalment són els 
governs els que ho decideixen.
El Simba és actualment a Sud-àfrica. 
T’agradaria anar-lo a veure? 

Seria un somni. El vam tenir prop 
de dos mesos. El veterinari va dir 
que li quedaven 48 hores de vida, 
però el vàrem tirar endavant i mira, 
està molt maco, amb una enorme 
melena i molt simpàtic amb els visi-
tants del santuari de lleons. 
De què viu Apan? 
El quaranta per cent de les recolli-
des que fem per compte dels ajunta-
ments. Un cinquanta per cent de les 
adopcions que es fan fora del país: 
Alemanya, Àustria i Suècia princi-
palment. El deu per cent són apor-
tacions dels socis.
Quina capacitat d’acolliment té 
l’Apan? 
Setanta gossos, quaranta gats, tres o 
quatre monos i tres o quatre felins.
I quants en teniu? 
Passem dels cent gossos, els gats 

Ara que tant es parla de crisis 
molts dirigents polític parlen de la 
gestió pública amb criteris empre-
sarials. Podria semblar que volen 
racionalitzar la despesa i optimit-
zar recursos,  no perdre el temps en 
burocràcia i en resoldre els proble-
mes dels ciutadans amb celeritat. 
Doncs no! Pel que es veu, quan un 
polític parla de gestió amb criteri 
empresarial vol dir que volen fer 
negoci amb les inversions.
Ho vèiem la setmana passada amb 
el Golden Gate de Fàtima. Aquell 
pont sobre la riera de l’Espelt, ben 
a prop on l’Incasòl -i altres- que ha 
de donar vida els molts habitat-
ges  d’un ARE (Àrea Residencial 
Estratègica) del que encara se’n 
parla poc. Però està clar que amb 
la venda dels futurs habitatges es 
revaloritza la inversió i algú s’hi 
guanyarà la vida.
Dimarts, en ocasió de la inaugu-
ració de la Ronda Sud d’Igualada 
-que no passa per Igualada-, Teo 
Romero va dir que al costat d’on 
comença -i de moment acaba- la 
Ronda Sud “està previst el desen-
volupament d’un nou ARE amb 
1.300 habitatges, tots en sòl 
montbuienc”. “Acabáramos”. I això 
que diuen que la bombolla immo-
biliaria era un problema. Té l’Inca-
sòl un criteri empresarial? o hi han 
altres interesssos?

ronden els seixanta-cinc, diversos 
felins i monos. Aquests dies estem 
pendents que arribi un mono deco-
missat a València. 
Què li costaria a un particular adop-
tar un gos o un  gat a Apan? 
Un gos 250 euros i un gat 120.
Per què? 
El que es cobra és l’esterilització, la 
desparasitació, el xip, les vacunes... 
No doneu cap animal que no estigui 
degudament documentat, esterilit-
zat, desparasitat...?
És el que marca la llei. Si l’ani-
mal, per edat no pot ser esterilitzat 
encara ens comprometem a fer-ho 
en el moment que arribi a l’edat. 
Ha passat la moda dels gossos peri-
llosos i ara estem en la del buldog 
francès. Tant marca la moda?
I tant que marca. De fet el buldog 
francès ja ha passat. Ja ens n’arriben 
al refugi, el que vol dir que la moda 
ha passat. No sé quina vindrà ara.
Per la seva experiència pot calcular 
que costa tenir un animal domèstic 
a casa?
El menjar i les atencions veterinà-
ries. Tenir un animal domèstic a 
casa no és el cost material, el que 
necessita són atencions personals i 
jugar-hi molt.

Dolors Garcia DIVENDRES
6 d’agost de 2010

WWW.VEUANOIA.CAT

Quatre
paraules amb ...
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Autovia A2- Barcelona- Lleida, km 570- 
Sortida Montserrat - Manresa - 08294  EL BRUC

Tel. 93 771 00 36 - 93 771 02 51 - 93 771 00 61
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Tarifa de preus
A partir de l’1 d’agost 2010

Nens �ns a 7 anys gratis

Amb vi i aigua mineral

Empreses y agències preus especials

Inclou sopar al bufet lliure, ball, habitació i esmorzar

* Preus habituals per persona excepte habitacions (2 persones) i dies especials. Consulteu. IVA inclòs.
A partir de l’1 de setembre, café inclòs en bufet lliure dels dies laborables i també en el menú del restaurant i de la cafeteria.


