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  El cos d’Agents Rurals de la 
Generalitat ha denunciat una 
empresa ramadera de Sant Martí 
de Sesgueioles

Denuncien una 
empresa de 
Sesgueioles 
per abocar 
polls vius al 
contenidor

Gent

P  26

El quart Ecoparc de Catalunya •  El conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, 
va inaugurar ahir el parc de tractament de brossa de l'àrea metropolitana

El nou Ecoparc dels 
Hostalets tractarà 1.300 
tones diàries de brossa

•• El conseller Baltasar va inaugurar ahir l'Ecoparc 4, als Hostalets. Foto: JS

P  09

P  17

P  03

•• Un pollet viu, a l'interior d'un contenidor d'escombraries descobert aquesta setmana pels Agents Rurals a Sant Martí Sesgueioles.

L’igualadí Adrià 
Carmona fitxa 
pel Milan

P  29

  El jugador internacional, una 
de les millors promeses de la 
pedrera del Barça,  jugarà a 
l'AC Milan les properes dues 
temporades

Piera, Vilanova del Camí, 
Calaf i Montmaneu, de 
Festa Major

•• Cercavila a Vilanova del Camí.

  Piera farà un homenatge al campió del món 
de trial Toni Bou. A Vilanova del Camí, una fira 
medieval i una baixada d'andròmines, els actes més 
destacats. A Calaf, es viurà una nova edició de la 
Fira de l'Eix P  11



practicat la política del No a tot que 
massa vegades hem vist practicar en 
aquesta comarca. Sempre hem pensat 
que un país ha d’estar ben ordenat i ha 
de tenir en compte tots els aspectes i 
totes les situacions de la vida.
Però la desproporció entre les inversi-
ons molestes i les positives és tan gran 

que ens fa pensar que això d’estar situ-
ats tant aprop de Barcelona i tant lluny 
dels centres de poder, ens està perjudi-
cant greument.
Si a més veiem el paripé de la inaugu-
ració d’unes instal.lacions equivalents 
a deu camps de futbol on no hi ha un 
servei tant bàsic com el subministra-
ment elèctric (vegeu el confidencial de 

la darrera plana) hom tendeix a pensar 
que tenim un govern de fireta que no 
sap mirar mes enllà de l’àrea metropo-
litana i és incapaç de pensar en res més 
que en les ja imminents eleccions al 
Parlament de Catalunya.
Si tenint com tenim en aquest moment 
quatre diputats anoiencs entre els 135 

de l’hemicicle i les coses ens estan 
anant tan malament, no sabem si fora 
millor en lloc de diputats tenir advo-
cats o gestors que es passesin el dia 
pels despatxos de Barcelona, reclamant 
inversions per a l’Anoia. No ja per gust 
de tenir-les, sinó perque són absoluta-
ment imprescindibles.

La Generalitat acaba d’inaugurar un 
Ecoparc als Hostalets de Pierola. Cer-
tament que tardarem encara molt de 
temps en veure’l funcionant, però quan 
ho faci serà per a tractar majoritària-
ment els residus sòlids urbans generats 
a l’àrea metropolitana de Barcelona 
que té una gran necessitat d’intal.laci-
ons mediambientals.
No criticarem pas l’ubicació als Hosta-
lets de Pierola ja que en haver-hi l’abo-
cador de Can Mata el més lògic és ins-
tal.lar l’Ecoparc al costat de l’abocador 
que rebrà el rebuig.
Del que ens queixem és de les carrete-
res que menen a Can Mata i l’Ecoparc. 
O més ben dir a la manca de carrete-
res segures per a suportar el trànsit de 
centenars de camions diaris que en 
alguns moments col.lapsen el trànsit i 
no oblidem un perillós gir a l’esquerra o 
les míseres rotondes fetes com qui diu 
d’urgència i amb nocturnitat.
Ho hem dit moltes vegades: l’Anoia es 
una comarca solidària amb Catalunya. 
Sobretot pel que fa a residus. Però Ca-
talunya no és tan solidària amb l’Anoia 
com correspondria, pel que fa a carre-
terers i transport públic.
Les carreteres que menen a Can Mata 
i l’Ecoparc suporten un elevadíssim 
nombre de camions diàriament. També 
han de suportar el trànsit dels vehicles 
particulars dels aproximadament tren-
ta mil habitants de l’entorn pierenc. Mi-

reu-ho pel cantó que vulgueu. Tant se 
val si veniu o aneu en direcció Marto-
rell o Esparreguera o Igualada, sempre 
us trobareu amb una carretera estreta, 
perillosa i molt transitada. Fins hi tot té 
encara un dels escassos passos a nivell, 
que queden a Catalunya, el de Vallbona 
d’Anoia, que ara amb la nova frecuen-
cia de trens, cada seixanta minuts està 
tallada la carretera sis vegades. I com a 
usuaris del tren, viem que ja no tenim 
un tren comarcal sinò un metro del Baix 
Llobregat.
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L’Anoia amb uns índex d’atur esgarrifo-
sos veu una vegada més com el govern 
del seu país pensa únicament en l’Ano-
ia a l’hora de situar-hi equipaments que 
ningú mes no vol. Sabem que quan es-
tigui en marxa ocuparà a 175 persones, 
pero ens hi jugariem un pèsol que pot-
ser entre els treballadors menys quali-
ficats hi haurà anoiencs, peró no serà 
igual entre els directius i tècnics de la 
planta.
Des de les nostres pàgines mai hem 

Acabem, de veure el pa-
ripé d’una inauguració 
on les instal.lacions de 
gran tonatge no tenen 
encara subministrament 
elèctric 

Les cares 
de la setmana

Joan Prat i Jorba
El sacerdoci es una vocació mes haviat 
escassa als nostres dies. En Joan Prat ha 
tirat endavant la seva vocació i diumen-
ge serà ordenat sacerdot a la Catedral 
de Vic. Dilluns 6 farà la primera missa a 
l’esglèsia de les Carmelites.

Xavier Bisbal i Talló
En Xavier Bisbal l’hem vist en desenes 
de rodes de premsa desenvolupant tas-
ques periodístiques a la competència. 
Diumenge serà l’altre igualadí ordenat 
sacerdot a Vic.
Si no és habitual veure una ordenació, 
Igualada en viurà dues diumenge.

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

Classes INFANTS i ADULTS!
Tots els nivells,

TOTES LES EDATS,
(de 3 anys a...) Grups MOLT reduïts

ENS HEM TRASLLADAT!!
NOVES INSTAL·LACIONS!

ELISABET SEUBA
C/ Marià Cuiner, 40

(Aprop del Passeig i del C/ Sant Josep)
Email:seuba@attglobal.net

Mòbil: 670 38 98 60

CLASSES D’ANGLÈS
i Traduccions

Classes INFANTS i ADULTS!
Tots els nivells,

TOTES LES EDATS,
(de 3 anys a...) Grups MOLT reduïts

VIUDO
Necesita pareja estable

Hasta los 60 años.

No importan cargas familiares

653 975 061



El tema de la setmana  

El Conseller de Medi Ambient inaugura 
l’Ecoparc 4 dels Hostalets de Pierola
JAUME SINGLA.-
Ahir dijous, el Conseller de Medi Am-
bient i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya, Francesc Baltasar va inaugu-
rar oficialment la nova Planta de Tracta-
ment Integral de Residus Municipals de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que 
està ubicada als Hostalets de Pierola, al 
costat mateix de l’abocador de residus 
urbans de Can Mata.
La planta, anomenada Ecoparc 4 és una 
aposta important del Departament de 
Medi Ambient per a resoldre el proble-
ma dels residus urbans de l’àrea metro-
politana de Barcelona.

Instal.lacions modèliques
El Conseller Baltasar, acompanyat del 
president del Consorci Ecop4rc, per l’al-
calde d’Hostalets Jordi Calpe i per la di-
rectora general de l’Agència Catalana a 
de Residus, Genoveva Català va fer una 
detinguda visita per les instal.lacions de 
l’Ecoparc que pel que es va poder veu-
re, estan equipades amb les darreres 
tecnologies per a la gestió dels residus 
urbans.

Nou seccions
El conjunt de la planta disposa de nou 
seccions per a fer els diversos tracta-
ments integrals dels residus sòlids ur-
bans.

Recepció:  Es una gran nau amb 19 por-
tes d’entrada i amb fossars independen-
tes. Un pop pinça trasllada els residus als 
seus tromels corresponents.
Pre tractament fracció RESTA:
Tres línies que van a una velocitat de 30 
tones per hora, permeten recuperar la 
matèria orgànica continguda en la frac-
ció RESTA i a travès d’avançats sistemes 
de separació permet recuperar el paper, 
el cartro. les llaunes, els vidres, metalls 
fèrrics....

Combustibles sòlids recuperats:
Es el que es coneix com a CSR. Mirtjan-
çant una linia especifica de trituració 
condiciona els materials lleugers sus-
ceptibles de ser utilitzats com a com-
bustible i que sense aquest tractament 

L’Anoia, comarca solidària
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anirien a parar al rebuig.

Pretractament fracció FORM
És el que coneixem com a fracció orgà-
nica degudament separada. Una línia de 
20 tones hora de velocitatla garbella i la 
barreja amb restes vegetals i la porta a la 
planta de compostatge per a convertir-
ho en adob de bona qualitat.
Compostatge
La materia orgànica recollida selecti-
vament es diposita en una planta de 
compostatge, de 175 metres quadrats, 
on un seguits de bisenfins li van donant 
la volta per aconseguir una fermentació 
aeròbica. Sis setmanes després s’obté 
un compost de gran qulitat susceptible 
de ser utilitzat en jardineria o per adob 
de camps de conreu. És important per a 
sols escassos de matèria orgànica.

Refí
Tant el bio estabilitzat com el compost  
han de ser sotmesos a un procés de refí 
que es fa mitjançant el garbellat en un 
tromel i aspirant les particules pesants.
Un cop refinat tant el bio estabilitzat 
com el compost son enmagatzemats a 
l’espera de ser venuts.

Bio estabilització
La matèria orgànica separada  de la frac-
ció RESTA (la que no s’ha separat en ori-
gen) es sotmet a dos tractaments dife-
rents. Un primer de dues setmanes i un 
altre de maduració de quatre setmanes. 
Amb aixó s’aconsegueix un producte hi-
gienitzat  que serveix per a restauració 
paisatgística, per exemple de pedreres i 
hermots.

Tractament d’aire
Per a evitar filtracions de pudors a l’exte-

rior i perquè els treballadors de la plan-
ta no l’hagin de respirar, tot l’aire de les 
instal.lacions es passa per un sistema de 
rentat de gassos i desodorització mit-
jaçant un microfiltre, abans de retornar 
l’aire a l’atmòsfera.

Tractament d’aigües
Totes les aigües de de les instal·lacions 
són recollides i transportades  a una 
depuradora primària i recollides en un 
dipòsit airejat per a poder-les reutilitzar 
dins mateix de les instalacions de l’Eco-
parc. 

Inversió de 58.700.000 euros
La construcció de la planta -que tindrà 
175 llocs de treball- ha tingut un cost de 
gairebé 60 milions d’euros i està consi-
derada avui per avui, la millor planta de 
tractament de Catalunya i una de les 
millors d’Europa. En aquest sentit totes 
les visites internacionals que es facin en 
el camp del tractament de residus “es 
dirigiran a aquesta planta dels Hosta-
lets de Pierola” en paraules del conseller 

L’Ecoparc 4 donarà 
servei, quan entri en 
funcionament, als 
residus generats a l’Àrea 
Metropolitana... i a 
l’Anoia Sud

Francesc Baltasar, pronunciades en pre-
sencia de l’alcalde dels Hostalets, Jordi 
Calpe.
L’ecoparc està situat a tocar de l’aboca-
dor de Can Mata “que és el lògic per a 
evitar el transport dels residus d’un lloc 
a un altre” en paraules de Jordi Calpe.

Un gran dia per a Catalunya
Aquest Ecoparc es destina als residus 
sòlids urbans de l’Anoia Sud i el Baix 
Llobregat Nord, amb una majoria d’uti-
lització de residus provinents de l’àrea 
metropolitana.
Potser per això el Conseller de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya 
començava el seu parlament felicitant la 
col·laboració de l’Entitat Metropolitana 
“i de l’acord de l’ajuntament dels Hosta-
lets de Pierola”.
Per Baltasar Catalunya està en un procés 
de modernització que seguirà impara-
ble “farem de Catalunya -deia el conse-
ller- un país més modern i sostenible”.
Segons Francesc Baltasar “a Catalunya 
hem aconseguit arribar al 37,6% de re-

collida selectiva. És el doble de la mit-
jana espanyola i està per damunt del 
nivells dels països de l’OCDE. Avui és un 
gran dia per a Catalunya perque posem 
en marxa un equipament imprescidible 
per al país i ho fem amb l’acord unànim 
del territori”.

Model de solidaritat
Per a Jordi Calpe l’Anoia i molt especi-
alment Els Hostalets de Pierola fan una 
demostració de solidaritat territorial 
“que ens agradaria que anès en una do-
ble direcció.”
Calpe va reclamar en presència del Con-
seller i la Directora General de l’Agència 
de Residus Catalana “fer més programes 
de recollida selectiva i programes d’edu-
cació ambiental”.
De fet en el projecte de l’Ecoparc 4 es 
contempla un seguit de campanyes de 
sensibilització ciutadana i de visites a 
unes instal.lacions que es consideren 
modèliques.
Un dels aspectes que es destacaven 
d’aquesta instal·lació que queda situada 

Jordi Calpe amb Francesc Baltasar i el president del Consorci de l’Ecop4rc.



Baltasar: "L'Ecoparc situarà 
en primer pla la necessitat 
de millorar la carretera"
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L'Ecoparc 4 té capacitat per a tractar 365.000 tones l'any 
de residus RESTA i 75.000 tones més de residus FORM 

Planta de compostatge

El Conseller de Medi Ambient i Habitatge Francesc Baltasar en l’acte inaugural.

J.S.-
En acabar l’acte d’inauguració de l’Eco-
parc, el Conseller de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat Francesc 
Baltasar atenia als mitjans de comuni-
cació desplaçats.
“L’Ecoparc 4 és una instal.lació mag-
nífica que tractarà residus provinents 
de l’Àrea Metropolitana i de diverses 
comarques limítrofes a l’Anoia. Trac-
tarà tant els residus orgànics com la 
fracció Resta en una proporció de u a 
tres. Son mes de deu hectàrees, que 
equivaldrien a deu camps de futbol 
i una inversió feta de gairebé setanta 
milions d’euros. S’ha treballat amb un 
gran respecte pel paisatge escoltant 
els suggeriments aportats per l’alcalde 
dels Hostalets de Pierola”.
L’Ecoparc és un premi als Hostalets pel 
fet de tenir l’abocador?
El que tenim és un acord entre totes 

les administracions, Generalitat, Entitat 
Metropolitana i ajuntament dels Hosta-
lets per a fer una bona instal.lació. És evi-
dent que la proximitat entre la planta de 
tractament i l’abocador és una sol·lució 
intel·ligent per no carregar amb despe-
ses de transport el procés de tractament 
i recuperació de residus. Això revertirà 
en el desemvolupament dels Hostalets 
de Pierola”.
L’Ecoparc està situat en un lloc on totes 
les carreteres que hi porten son manifes-
tament millorables, sense el trànsit dels 
camions que vindran diàriament.
Vostè ho diu: són manifestament mi-
llorables. Crec que la inauguració 
d’aquesta instalació servirà per a situar 
en primer pla la necessitat de millorar 
les carreteres d’accés a l’Ecoparc i aixó, 
com diu l’alcalde servirà per als camions 
i també per als habitants dels Hostalets, 
Piera i Masquefa”.

a la falda de les muntanyes de Montser-
rat és, en paraules del Conseller Baltasar 
“que s’integra perfectament en el terri-
tori, fins hi tort en la carta de colors”.
El conseller es referia a una façana pinta-
da en bandes verdes i grises de diferents 
tonalitats, que segons l’equip d’arqui-
tectes s’integraria perfectament en el 
paisatge.
Això per a l’alcalde d’Hostalets Jordi 
Calpe és molt important perque és una 
inatal·lació molt gran de tamany ubica-
da en una àrea privilegiada.

Gran capacitat de tractament
L’Ecoparc 4 té capacitat per a tractar fins 
a 365.000 tones -mil tones diàries- de re-
sidus fracció RESTA i fins a 75.000 tones 
de fracció FORM en tres torns de treball 
diàris. 

Si voltant de l’Ecoparc i de l’abocador 
de Can Mata hi ha algunes indústries 
susceptibles de consumir el bio gas ge-
nerat, no es pot dir el mateix de les car-
reteres que hi menen. 
Nomès els dos quilometres de la variant 
de Piera -venint des de Martorell- s’han 
fet nous. La resta del traçat, tant venint 
des del cantó d’Esparreguera, d’Iguala-
da com de Martorell, es tracta de car-
reteres estretes i molt transitades que 
ara quan funcioni l’Ecoparc veuran molt 
mes agreujats els seus problemes de cir-
culació.
L’alcalde dels Hostalets va explicar que 
“estem treballant en el projecte dels 
desdoblament de la carretera que ve des 
d’Esparreguera per a millorar la connec-
tivitat per carretera tant dels camions 
com dels habitants de la nostra àrea”.

A N U N CI 

D’aprovació inicial de canvi de modalitat del sistema d’actuació de reparcel.lació, de conservació a 
cooperació en l’àmbit d’actuació de la urbanització Serra Alta

Per general coneixement es fa saber que la Junta de Govern local en data 27 de juliol de 2010 ha 
adoptat, per unanimitat i, entre d’altres, els següents A C O R D S que en la seva part su�cient 
diuen: 

“PRIMER. – APROVAR inicialment el canvi de modalitat del sistema d’actuació de reparcel.lació, de 
conservació a cooperació en l’àmbit de la urbanització Serra Alta. 
SEGON. – SOTMETRE a informació pública l’expedient de modi�cació de la modalitat del sistema 
d’actuació de reparcel.lació, de conservació a cooperació, en l’àmbit de la urbanització Serra Alta 
per un termini d´un mes, dins el qual s´ha de concedir audiència a les persones propietàries i 
interessades, amb citació personal.
La convocatòria d´informació pública es publicarà al Butlletí O�cial de la Província de Barcelona i 
la Veu de l’Anoia, així com al taulell d’anuncis de l’Ajuntament. 
Els drets d´informació es podran exercitar a l’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament dels 
HOstalets de Pierola de dilluns a divendres de 9 a 14 hores 
També s’inserirà una referència de la convocatòria a la pàgina web municipal 
www.elshostaletsdepierola.cat
El termini d’informació pública es computarà des de la darrera publicació obligatòria d’entre les 
regulades a l’article 23.1 lletra b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol; quan a més a més, es practi-
qui la noti�cació individualitzada, el còmput, per a cadascuna de les persones interessades, es fa 
des de la noti�cació llevat del cas en què la darrera publicació obligatòria sigui posterior. 
TERCER. – DETERMINAR que d’acord amb la Disposició Addicional Setena del Decret legislatiu 
1/2005, de 26 de juliol, si l’exposició pública de l’expedient coincideix totalment o parcialment 
amb el mes d’agost de 2010, el termini de l’exposició pública s’entendrà ampliat en un mes a tots 
els efectes. 
QUART. – DETERMINAR que si en el període d’exposició pública de l’expedient no es formulen 
al.legacions, reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial de modi�cació de la modali-
tat del sistema de reparcel.lació, de conservació a cooperació, en l’àmbit de la urbanització Serra 
Alta, esdevindrà tàcitament a de�nitiu sense necessitat d´ulterior acord, sens perjudici de la seva 
publicació.”
La qual cosa es comunica que contra els presents acords, per tractar-se d’un acte administratiu de 
tràmit no quali�cat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. Altrament, podeu interpo-
sar les accions que cregueu oportunes. 

Els Hostalets de Pierola, a 27 d’agost de 2010

L’ALCALDE,

Jordi Calpe Carbonell 

Ajuntament
dels Hostalets de Pierola



Abans per a tenir un amic paquistanès, calia anar a Paquistan per a 
conèixer-lo i després fer un intercanvi de cartes mensual, perquè la 
nostra carta tardava quinze dies en arribar i la resposta 15 més.
Avui si vols conèixer un pakistanés, nomès has d’anar al barri del Ra-
val -o a molts barris de Catalunya- que en trobaràs els que vulguis. I 
això també serveix per a un senegalès, un equatorià, un marroquí, un 
moldau o un xinés... posem per cas.
Hi ha persones a les quals els molesta la varietat de colors i vestimen-
tes que es donen en determinats barris. Jo confesso que m’agraden. 
Em produeixen curiositat. El que detesto són els comportaments de 
les persones i no el color de la seva pell o la seva indumentària.
A la Conca d’Òdena -Igualada, Vilanova del Camí, Montbui, Jorba, 
Òdena i La Pobla de Claramunt- el municipi on es donen més races i 
religions a l’hora, és sense cap mena de dubte Vilanova del Camí. Una 
població que desde fa dècades s’ha distingit per la seva capacitat 
d’acolliment, com es va demostrar al final de la Guerra Civil Espanyola 
on tants i tants represal.liats a Igualada -algun dia es podria escriure 
la història de la repressió franquista comesa per igualadins contra 
igualadins- varen trobar tranquil.litat i aixopluc a Vilanoveta. 
Avui en dia a Europa ja no tenim represal.liats, ni perseguits, ni ghetos 
de cap classe, però tenim milions de persones de l’anomenat Tercer 
Món que fugen de la misèria. Alguns milers d’aquests milions els te-
nim entre nosaltres a l’Anoia.
Molt sovint no es fàcil conviure amb persones d’altres cultures, al-
tres idiomes, altres costums i altres religions... sobretot per al que ha 
deixat casa seva i es troba en un país extranger. Però és també una 
bestiesa intentar reproduir el mateix sistema social que han deixat 
enrere. Si al seu país durant dècades no els ha tret de la misèria, aquí 
per lògica tampoc els funcionarà. N’hi ha que no ho entenen.
Aixó dels costums masclistes, dels vels, de la separació per gènere, 
l’educar diferent als nois que a les noies... és un sistema que fa anys 
-no tants- hem deixat enrere i seria bo que amb paciència i entre tots 
els ho poguessim fer entendre. Potser no costaria tant si determinats 
col·lectius no s’haguessin portat el seu propi clergat. Sóc de la opinió 
que no es pot barrejar el poder polític -i encara menys el militar- amb 
el poder religiós. Recordo al principi de la gran immigració magribina 
en que nois i noies vestien si fa no fa. Però a partir del moment en 
que vaig veure els primers imams, vaig començar a veure també els 
primers vels i les primeres segregacions per gènere.
Els europeus que tenim la piràmide d’edat invertida, necessitem la 
savia nova que representen els immigrants. La nostra cultura es pot 
veure enriquida si la barregem, la nostra economia es revitalitza tam-
bé amb el treball dels immigrants i si parléssim de genètica hauríem 
de dir que la barreja de races millora els individus resultants, però 
això ens portaria a fer tot un altre escrit per no caure en teories de 
races superiors i tota la pesca.
Personalment confesso que m’agraden els colors. M’agrada parlar 
amb persones intel·ligents de la seva pròpia cultura, dels seus cos-
tums i dels seus gustos. Però no m’agrada nomès fer-ho quan estic de 
viatge en un país exòtic, també m’agrada fer-ho a la plaça de la Creu o 
en qualsevol establiment d’Igualada amb tranquil·litat. 

  De colors

JAUME SINGLA ·  a peu pla

No m’estic referint a l’excel·lent obra de Joan Sales sinó a les expecta-
tives que comporta en aquests moments apuntar-se o no al carro de 
la independència. Va quedar palès després de la macro manifestació 
de juliol que cada dia hi havia més “catalans emprenyats” i decebuts. 
La relació amb l’estat s’ha anat deteriorant, i la sentència del Tribunal 
Constitucional ha definit amb claredat les possibilitats d’autogovern 
que queden. Les expectatives d’un estat federal s’han difuminat en 
quedar només com un desig d’alguns socialistes catalans, però que 
no compartien la majoria dels seus correligionaris de la resta d’Espa-
nya. La via autonomista ja havia quedat molt castigada després del 
23F amb l’entrada d’en Tejero al Congrés dels Diputats. I els intents 
catalans de participar en el disseny de l’estat definitivament estron-
cats amb el fracassat intent del Partit Reformista. Els catalans sem-
blen ser gent estranya que sols serveix per equilibrar els comptes, 
però que no valen pels llocs de comandament. Així, de facto, tothom 
sap que avui és impossible que un ciutadà d’aquestes terres arribi a  
president del govern. I la sensació d’haver esdevingut ciutadans de 
segona, i ser els que han de pagar les disbauxes dels altres, ha anat 
omplint el pap que ara ja està quasi ple. 
I no és que ací l’autogovern hagi estat alguna cosa de l’altra dijous. 
Els que manen  només tenen feina a justificar. Així el tripartit diu que 
ha fet més en els anys en els que han governat que en els vint-i-tres 
de l’època d’en Pujol. Els que volen manar parlen només del desga-
vell que han fet els que manen. Els organitzadors de les campanyes 
cerquen de trobar arguments per donar suports a les seves posicions 
atacant els altres, però no explicant el seu programa. I les enquestes, 
la seva eina política, els indica el que han de dir en cada moment. 
No tenen ànima sinó circumstància. No tenen estratègia sinó tàctica. 
No tenen idees sinó opinions. Però la gent ja està cansada de tants 
enganys i cada vegada més mira el que hi ha més enllà, i es fixa en 
actituds i comportaments. 
Així es viu amb indignació que mentre es preparen grans acomia-
daments i tancaments d’oficines després de les fusions de diverses 
caixes, els seus alts directius es pugen el sou. Que s’amenaci als atu-

PERE ESCOLA

Incerta glòria
rats a perdre el subsidi quan és evident que no hi ha treball per a tot-
hom, com tampoc possibilitats per fer els cursos de formació que ara 
semblen necessaris per mantenir la prestació. Que se’ls vulguin “rifar” 
permanentment amb mentides i miratges. Que es parli d’honestedat 
i que siguin possibles casos Millet i Sta. Coloma. Que es parli d’unitat 
i que per futileses es tirin els trastos pel cap. Que hi hagi polítics que 
diuen que ara no toca parlar d’independència i seran ells qui diran si 
n’hi haurà i quan. Hom demana consistència i respecte i no sols posi-
cionar-se per obtenir més vots o deixar de perdre’n. 
Les decisions polítiques són difícils si només són tacticismes per as-
solir el poder, però no tant si el que es defensa és allò que es creu i 
que és i serà una constant en el propi ideari. Perquè la societat de-
mana veure’s identificat amb tot el que els envolta. Creure’s part d’un 
projecte col·lectiu. Trobar en el seu entorn allò que els fa sentir millor, 

que complementa la seva vida, satisfà les seves necessitats i sadolla 
les seves ànsies de benestar. La política hauria de ser una tasca noble 
si es fa per servir a la comunitat, però és una vergonya quan és sols 
un vehicle per satisfer les ànsies de poder i enriquiment personal. I 
per això hi ha cansament i desànim. Perquè molts dels que avui diuen 
representar a la societat sols es representen a sí mateixos. 
Hom deleix trobar persones íntegres que diguin el que pensen i que 
se sàpiga el que defensaran quan tinguin la responsabilitat de go-
vern. Hom està cansat de que es manipuli el seu vot, i tip de tantes 
interpretacions interessades, perquè el poder que se’ls dóna no és 
per fer el que vulguin, sinó el que se’ls encarrega. Hom vol viure en 
una comunitat plural i diversa. I d’ací la incerta gloria dels que avui 
tenen i busquen càrrecs. Però també del poble. I en aquesta incertesa 
tots hi som, es vulgui o no. 

Així es viu amb indignació que mentre es 
preparen grans acomiadamens i tancaments 
d’oficines després de les fusions de caixes, els 
seus alts directius es pugen el sou.

Ll
ui

s 
Ca

pd
ev

ila
 

A
 C

UA
 D

’U
LL

Veus  
WWW.VEUANOIA.CAT

Opinió

DIVENDRES
3 de setembre de 2010 05

D E  L ’ A N O I A
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INSCRIPCIONS 
OBERTES 

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

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



cartes al director

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 28/08/2010

10-11-15-27-31-49
Complementari: 34
Reintegrament: 9

· Dimecres 1/09/2010
8-12-16-20-29-40
Complementari: 1
Reintegrament: 2

TRIO
· Dijous 26              978
· Divendres 27       974
· Dissabte 28    354
· Diumenge 29       309
· Dilluns 30             154
· Dimarts 31    237
· Dimecres 1    147

ONCE
· Dijous 26              82734
· Divendres 27       41225
· Dissabte 28    30862
· Diumenge 29       47873
· Dilluns 30             63053
· Dimarts 31    02586
· Dimecres 1    92578

· Dijous 26  7-24-35-36-46-49   C: 43  R: 8
· Dissabte 28   14-18-32-38-40-44  C: 48   R: 2

· Diumenge 29   20-23-28-45-51 Clau: 9

· Divendres 27   1-6-13-30-49 Estrelles: 1-9

Loteries

Dia 3: DEL PILAR/ Av. Mestre Montaner
Dia 4: PAGES/ Pau Muntadas, 54
Dia 5: BAUSILI-ADZET/ Av. Barcelona, 9 
Dia 6: SINGLA/ Av. Dr. Pujadas, 47
Dia 7: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 8: TORELLÓ/ Pg. Verdaguer, 82
Dia 9: ADZET-PANADÈS/ Av. Barcelona, 9

SETEMBRE
3: Gregori; Simeó; Sàndal.
4: Consolació; Rosalia; Moisès.
5: Sabina; Adelf.  
6: Cinta; Llorenç; Obdúlia.
7: Judit; Albí; Regina. 
8: Marededéus Trobades; Adrià; Sergi.
9: Claustre; Felícia.

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

Riquesa cultural

••JOAN PUJOL BARTROLÍ (HOSTALETS)

Em declaro amant de la dansa catalana,  
tant si és de primera, segona o tercera 
divisió, perquè la dansa, com qualse-
vol altra activitat s’ha de pagar l’apre-
nentatge. Crec que l’essencial són les 
ganes de millorar quan la persona no 
busca una remuneració, al contrari, do-
naria per aprendre.
A la Festa Major del meu poble, els Hos-
talets de Pierola, l’Esbart Rocasagna de 
Gelida em varen entusiasmar, va ser 
una riquesa d’espectacle on es concen-
tren les ganes, la classe i l’amor al que 
interpreten, és una passada. És fantàs-
tic que una població com Gelida, d’uns 
5.900 habitants, siguin uns 120 infants 
que assagin dansa, seguits pels juve-
nils i el cos de dansa que sumen unes 
50 persones. En total, són 170 persones 
més col.laboradors. Una població rica 
culturalment.

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.

Aquesta vegada, els cartells clavats als vidres dels aparadors d’un poble de 
l’Anoia no eren per anunciar cap acte ni vendre cap producte o servei.
De fet, fins hi tot, els cartells eren fets a mà i estaven clavats per fora, per 
la part del carrer. Uns cartells que son una crida al poble perquè un “algú” 
indeterminat engegi un Cau.
Quan en un lloc la gent jove demana a no se sap qui que munti un Cau, 
o un esplai, o un club, vol dir que fa molta falta. Vol dir que tenen moltes 
inquietuts que no troben sortida. Vol dir, també, que son vius i amb ganes 
de viure i fer viure.
I vol dir que tampoc els fan cap falta uns after-hours que segons la llei aca-
bada d’aprovar poden obrir fins a les dues del migdia de dissabtes i diu-
menges.

Cartells a l’aparador

JAUME ORTÍNEZ  ·  quatre paraules
L’Esbart Rocasagna ha actuat a Portu-
gal, Bulgaria, Turquia, Hongria, Fran-
ça, Illes, País Basc, Galícia... i el 11 de 
setembre d’enguany actuaran a Piera. 
Espero poder assistir-hi, recomanant 
als amants de la dansa catalana, que no 
s’ho perdin. L’espectacle val la pena.
Que Déu els doni salut per escampar la 
seva llavor i que germini en altres po-
bles. Gràcies.

On són les ombres?

••JUAN JOSÉ SAMANIEGO (IGUALADA)

Com a pare de bessons de 3 anys, se 
que a l’estiu, una de les activitats d’es-
barjo que més agrada a aquestes edats 
és anar a qualsevol dels nombrosos 
parcs que hi ha a Igualada. 
Però també com a pare responsable, 
em veig limitat a anar al Parc de l’En-
xub, concretament al seu sorral, i al 
de la Solidaritat (barri de les Flors). 
Que per què no amplio el radi d’acció 

a qualsevol altre parc dels que hi ha a 
Igualada?
Molt senzill. No vull escaldufar als 
meus nens.
El responsable de la creació d’aquests 
espais, ha provat a baixar pels tobo-
gans a les 12 del migdia en pantalons 
curts, o a gronxar-se a les cinc de la 
tarda? Que ho provi. Veurà quina agra-
dable caloreta.
Els dissenyadors d’aquests llocs, han 
sentit a parlar dels arbres? A l’Enxub hi 
ha un artefacte d’aquests que ell solet 
projecta ombra a mig parc. Pràctic, oi?
En fi, suposo que uns quants pediatres 
i dermatòlegs aplaudiran la meva idea 
de no voler torrar els meus fills.
Acabo, doncs, desitjant que als crea-
dors d’aquests espais lúdics els surti 
molta feina a Groenlàndia, on els seus 
dissenys són molt més addients, doncs 
de sol em sembla que no en gasten.
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Molts varem viure la infantesa en èpoques de post guerra, quan hi 
havia molta misèria però també uns valors que eren els pilars de la 
societat, com ser honrat, treballador i educat (que hi anava de torna 
sobreentesa). Els obrers lluitaven i feien hores extres. Els emprene-
dors se les veien i desitjaven per tirar endavant llurs empreses sense 
disposar de quasi be res, excepte el seu esperit i enginy. La societat 
funcionava mercès a aquesta dinàmica i la immensa força de lluitar 
per sobreviure, i fins i tot, per ser feliç. Per això molts recordem amb 
un somriure d’agraïment haver viscut aquells dies.
Formes de convivència com: “A Maria, Déu vos guard, Adéu siau, Pas-
siu-be”, aquell respecte a deixar sortir abans d’entrar, les curses per 
veure qui deixava primer el seu seient a l’avi, invàlid o qualsevol mes 
vulnerable que un mateix, el respecte a la paraula donada, aquell “fill 
meu sobre tot que no ens haguéssim de sentir mai que no has estat 
honrat, o que ets un dròpol”. I la gent parlant a la fresca en els vespres 
d’estiu, on es compartia el que es tenia mentre vint ulls vigilaven els 
infants, de tots, que jugaven pel voltant. El poder anar a la botiga a 
comprar de fiat esperant la setmanada. I la tranquil·litat del botiguer 
sabent que li pagarien fins al darrer cèntim. L’empresari que feia mans 
i mànigues per honorar la seva paraula, i el treballador que defensava 
el “seu lloc de treball en la seva empresa”. O el poder deixar la porta 

JAUME DESCÀRREGA ·    

Honrat, treballador i educat
de la casa oberta sabent que ningú entrava a robar.... 
No hi havia quasi de res, però la gent (malgrat tots els problemes) 
pensava en el col·lectiu social i procurava ser feliç. Es participava de 
l’activitat social, la companyonia en les festes del carrer, l’enterrament 
de la sardina i la costellada de Pasqua. Hom vivia en germanor i allu-
nyat de l’ individualisme. Els que som d’una edat guardem d’aquells 
temps plaents records per la satisfacció d’haver pogut fer molt, des 
la tendra infància, tal com ho havien fet els pares, els avis i tots els 
nostres avantpassats. 
No voldria però fer comparacions a com estem avui. Ni viure de 
l’enyor. Hom sap el que hi ha en el carrer, com és la vida pública, la 
vivenda, la feina i la convivència en general. Molts som els que tenim 
la sensació de córrer darrera una “felicitat” que no es deixa atrapar. 
Cal adaptar-se a la realitat d’avui, i intentar recuperar i evolucionar 
allò que creiem millor. S’ha d’evitar la temptació de dir que “els temps 
passats eren millors”, creient que, per retrobar la vida comunitària, 
tranqui-la i fiada d’abans, seríem capaços de canviar tots els “adelan-
tos” d’una tecnologia que ha modificat la nostra la manera de viure. 
Quan pensem en els nostres fills o nets, no deixar anar frases com 
“Mare de Déu, quina vida els tocarà viure”, perquè no farem un món 
millor refugiant-nos en els records i quedant-se amb els braços cre-

uats, sinó construint-lo. 
És veritat que en els darrers anys s’han esmerçat quasi tots els esfor-
ços en avançar en el camp tecnològic. Però això no es responsabilitat 
de la tecnologia per ella mateixa. Avui ja no podríem viure sense uns 
molts dels estris i descobriments que tenim a l’abast, però això no ha 
de condicionar el retorn dels valors, humanístics de sempre. Perquè 
els valors humans són inherents a l’home, mentre que la resta sols 
són un accessori. Hem de deixar-nos la “pell”, perquè  la nostra socie-
tat retrobi en les virtuts d’honradesa, esforç i treball aquell “exemple” 
a emular. I fer-ho amb el quefer diari, en els llocs comunitaris, a casa i 
a la feina. Exercint i predicant aquests valors, avui tan poc reconeguts, 
farem el millor servei a la nostre societat. Tots som responsables, en 
la part que ens toca, i no podem  justificar-nos amb el lament. Te-
nim que prendre part en la lluita i fer-la nostra, aixecant una senyera 
engrescadora i necessària pel damunt dels nostres caps. No deixem 
passar mes temps.  Ens hi hem de posar des d’ara mateix. I així farem 
una societat rica i plaent per qui s’hi acull. I no ens cal cap pancarta 
unitària. Sols ser honrat, treballador i cívic, sabedors que els que ens 
envolten comparteixen la mateixa voluntat.  
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Pregó de la Festa Major d’Igualada 2010 

Ester Olivan va haver de llegir el seu pregó dins del Saló de Sessions de l’Ajuntament per la pluja
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Ester Olivan Canudas

Il·lustríssim alcalde, 
regidors i autoritats
agraïm “els Traginers”
l’haver estat convidats.

Músics, diables i castellers, 
balladors i portadors,
Igualadins i forasters,
bona tarda tingueu tots

Tal com diu la tradició
el tercer dijous d’agost 
a Igualada es fa un pregó
que anuncia la Festa Major.

Fa el pregó una entitat
sense lucre ni diners
i aquest any ha estat triat
l’Antic Gremi de Traginers.

L’any mil vuit-cents vint-i-dos
començà la nostra història
no és un fet gaire abundós
un ens amb tanta memòria.

Un pregó és una crida, és la publicació en 
veu alta -per part d’un pregoner- de noves 
que interessen als habitants d’una ciutat, i 
amb el vostre permís, prescindeixo del toc 
de trompeta que l’hauria de precedir. 
Mai m’hauria imaginat aquí dalt, amb un 
micròfon al davant, anunciant la Festa 
Major d’Igualada a tots els presents d’una 
manera tan protocol·lària. Sempre he 
pensat que les persones que han passat 
pel lloc on ara em trobo eren personatges 
públics molt reconeguts de tota la ciutat, 
ja fos socialment o professionalment.

Quan Magí Molas, president de l’Antic 
Gremi de Traginers d’Igualada, em va pro-
posar fer el pregó d’enguany, no em creia 
amb prou coneixements per dur a terme 
una tasca tan important. En acceptar, 
vaig considerar que això no era un reco-
neixement a la meva persona, sinó a l’es-
forç de l’entitat (de la qual en sóc pubilla 
el present any) per haver mantingut viva 
la tradició igualadina dels Tres Tombs de 
manera ininterrompuda. És per aquest 
motiu que vaig prendre amb il.lusió l’ho-
nor d’obrir la Festa Major d’Igualada, pel 
qual em sento immensament orgullosa i 
agraïda per la confiança que el president 
ha dipositat en mi per dur-ho a terme.

Llegir el pregó de la Festa Major em sem-
bla quelcom que tot ciutadà deu ambici-
onar de fer algun dia. Animar els veïns i 
visitants d’una ciutat a viure intensament 
els dies de festa Gran, a deixar-se endur 
per l’eufòria i les activitats que els qui 
organitzen els actes han programat. La 
festa Major és -o hauria de ser- un acte 
imprescindible per a tots els igualadins i 
igualadines. És la culminació de l’estiu, la 
festa del seu patró, l’apòstol Sant Barto-
meu, la celebració posterior a les collites 
del cereal i prèvia a la verema. També és el 
moment de compartir records i vivències 

amb els amics o amb aquells igualadins 
que durant la resta de l’any no resideixen 
en aquesta contrada. És el moment d’exer-
cir la capitalitat, de ser el cap i casal de 
comarca i de centralitzar tot l’esperit festiu 
d’aquesta regió que és l’Anoia.
Cal aclarir el perquè s’ha escollit enguany 
a l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada per 
fer el pregó de la Festa major 2010. Val a 
dir que l’Antic Gremi de Traginers d’Igua-
lada és una entitat que té l’honor de ser de 
les més antigues del nostre país, i a més, 
la única que conserva les seves banderes 
gremials originals. Per tot això -i sobretot, 
per l’empenta dels seus membres- el gremi 
va ser merescudament reconegut el pas-
sat any 2009 amb l’atorgament de la Creu 
de Sant Jordi per part de la Generalitat de 
Catalunya.

És una comesa implícita de tot pregoner 
donar un cop d’ull al passat, especialment 
a les vivències i emocions viscudes dins la 
festa. Aquesta ciutat mil·lenària s’inicià 
amb un petit nucli de població  ubicat en 
l’encreuament de camins de Barcelona a 
Lleida i del Pirineu a la costa, on actual-
ment  s’alça la basílica de Santa Maria, 
punt tant central de la nostra festa. Durant 
els segles XVIII i XIX, el motor econòmic 
d’Igualada fou la indústria textil i l’adobat 
de les pells, moment en què es van cons-
truir les adoberies i les fàbriques tèxtils, de 
les quals encara podem contemplar per 
diversos llocs de la ciutat les imponents 
xemeneies. Elles també han estat testimo-
ni dels nombrorsos canvis que ha patit la 
ciutat i, evidentment, la seva Festa Major. 
Aquelles xemeneies veien sortir els obrers 
de la feina i, alguns d’ells, després d’unes 
jornades laborals avui dia molt més min-
vades, assajaven els balls i la moixiganga 
a la Plaça dels Porcs.
Aquest any ens espera un programa d’ac-
tes ple d’activitats lúdiques, culturals, 
tradicionals i esportives variades, sense 
oblidar que una Festa Major, ha de tenir 
uns actes i manifestacions  essencials que 
no poden faltar-hi i que són el nucli verte-
brador de la mateixa i la seva raó de ser, 

segons un model establert a finals de se-
gle XVIII a les poblacions d’Igualada, Vila-
franca, Sitges, Vilanova i La Geltrú, Tarra-
gona, Reus, El Vendrell, l’Arboç... ja ho deia 
l’il.lustre igualadí Jaume Serra Iglésias, en 
el seu quadro de costums igualadinas de 
1881: Los balls són lo tot de la festa Major.

Com a pubilla del Gremi, voldria recalcar 
-pel seu alt component sentimental que 
per a mi té- la commemoració del 50è 
aniversari de la rèplica de de la diligència 
que antigament recorria el trajecte entre 
Igualada i Barcelona. La majoria de vosal-
tres l’heu pogut contemplar cada gener 
durant els Tres Tombs d’Igualada i, fins i 
tot, probablement hi heu passejat. Els qui 
no heu tingut aquesta oportunitat, el dis-
sabte ho podreu fer.
Malauradament la delicada situació eco-
nòmica que viu aquest país ha quedat pa-
lesa en les arques municipals de tot el país, 
i per aquest motiu la Festa Major d’Iguala-
da ha hagut d’ajustar al màxim els pres-
supostos. Però no patiu! A diferència de la 
retallada estatutària del Constitucional, 
la Festa Major d’Igualada d’enguany serà 
igual de lluïda que les anteriors. 

Any rere any, la Festa Major se supera. 
Un exemple és la creació l’any 2003 de la 
Collon@da, que des de fa uns anys ha aju-
dat a aturar la fugida massiva del jovent 
igualadí a les Festes Majors de les ciutats 
veïnes, ja que les activitats organitzades 
per les diverses colles de l’associació han 
tingut un èxit rotund, any rere any, vers el 
públic de totes les edats. I el seu gran mè-
rit és que es duen a terme amb uns baixos 
pressupostos. 
A més a més, des de l’any 2000 hem incre-
mentat la imatgeria popular de la nostra 
ciutat, però no oblidem que caldria al meu 
entendre donar prioritat al que havíem 
tingut històricament. Aprofito aquesta 
reflexió per recordar que la passada Festa 
Major vam viure l’inici d’una recuperació 
dels balls del seguici festiu d’Igualada 
rescatant el Ball de Bastons, que va tenir 
com a conseqüència la creació de l’entitat 

corresponent, els membres de la qual van 
ser degudament presentats en el Saló de 
Plens en un acte ben emotiu.

El “plat fort” d’enguany és la recuperació 
d’un altre ball tradicional de la nostra ciu-
tat: el Ball de Cercolets d’Igualada. El rigor 
de la recuperació i la il.lusió dels seus joves 
integrants omplirà d’alegria els nostres 
carrers, aportant un element patrimo-
nial d’un gran valor que havíem perdut 
i que ara recuperem. Cal agrair també la 
participació dels seus padrins, el Ball de 
Cercolets de Vilafranca, i els músics que 
acompanyen tots dos balls, que han ac-
ceptat desinteressadament participar en 
la cercavila d’avui.
I no són els únics: no manca enlloc la gent 
que, de manera volgudament anònima es 
llança amb entrega a col.laborar en el que 
faci falta. També anem mancats d’aquest 
personal, però cal dir que  la quantitat i 
qualitat humana de la gent que fa la Festa 
Major d’Igualada ha anat en augment els 
darrers anys.
Un altre acte a tenir en compte, perquè em 
sembla fonamental, és l’anada a ofici del 
diumenge al matí, els balls protocol·laris 
durant el transcurs de l’ofici religiós en ho-
nor a Sant Bartomeu, l’exhibició castellera 
del diumenge al migdia, enguany amb 
la presència dels Minyons de Terrassa, els 
Castellers de Vilafranca i els Moixigan-
guers d’Igualada. Una actuació que pro-
met ser de luxe en el marc del 15è aniver-
sari de la nostra Colla, en el moment que 
es plantegen seriosament lel repte de co-
mençar a encarar els castells de vuit pisos. 
I els diables, ara que la polèmica llei enca-
ra permet l’encesa de carretilles. I què me’n 
dieu de la revetlla de les cinc places (una 
més polèmica que les altres), sense oblidar 
les sardanes, la Missa cantada, els contes, 
les conferències, les visites, les exposicions, 
l’esmorzar del Sant i el castell de focs arti-
ficials! I la llista fóra inacabable, per sort. 
Tenim un vast panorama festiu, per a totes 
les edats. Ja coneixeu l’impacte ciutadà de 
la cigronada, dels jocs bèsties, de les nits 
a barraques, el teatre, les orquestres, els 

concerts...

Per acabar, partint de la meva experiencia 
personal, des d’aquí us convido a partici-
par en alguna associació o entitat d’Igua-
lada, n’hi ha per tots els gustos i de tots 
colors. D’aquesta manera comprovareu 
que l’essència de la Festa Major és l’esforç 
i l’empenta de tots els membres de les di-
verses entitats, sense els quals no seria 
possible, així com la presència i el suport 
de tots els igualadins, que surten al carrer 
a donar animació i a emocionar-se amb 
els espectacles. Com deia doncs, Serra 
Iglésias, les diverses cercaviles són la base 
dels actes tradicionals de la Festa, on tots 
els membres de les entitats llueixen les 
seves millors gales i els seus millors exer-
cicis i evolucions. Com a curiositat: sabeu 
que Igualada és de les poques ciutats dels 
Països Catalans que té un seguici històric 
valuosíssim? Malgrat això, en la cercavi-
la en honor al seu patró, aquest no hi és 
present; retornar-lo al carrer seria -al meu 
entendre- incrementar moltíssim la vàlua 
cultural i el sentit d’existir de tot el seguici. 
A més a més, una cosa que he après a viure 
i a valorar dins del Gremi de Traginers, és el 
fet de celebrar la festa en el dia pertinent: 
la nostra Festa Major no coincideix des del 
1977 amb el dia exacte, el 24 d’agost, dia 
de Sant Bartomeu, sinó que es celebra el 
diumenge més proper, fet que és hereu 
d’aquella tònica imperant des de la dèca-
da dels setanta, el preferir les platges de 
Calafell a la Festa Gran. Sortosament, ja 
s’intueix des de fa anys un punt d’inflexió 
cap amunt. Penso que n’hem d’estar orgu-
llosos, tot i que resta encara molt per fer.
Ja sé que un pregó pot anar revestit d’un 
caràcter d’activitat acadèmica, de lliçó 
magistral, però per això ja hi ha la confe-
rència institucional que va fer dimarts el 
Sr. Rafael Jorba. A mi m’ha plagut però, el 
fet de remarcar l’enllaç de la ciutat amb les 
arrels de la seva festa gran. Cada dia som 
més els qui esperem amb nervis els dies 
de Festa Major, els qui comptem els anys 
per les festes: de Reis a Reis, de Festa Ma-
jor a Festa Major i de Tres Tombs en Tres 
Tombs: heus ací els tres pilars de les nos-
tres celebracions, diades que han donat 
justa i merescuda fama a la nostra ciutat. 
Aquest record i evocació del passat em 
semblen quelcom ineludible en un pregó, i 
és el que normalment sol agradar. La festa 
major també és moment de trobada, de 
reconciliació. Sota la capa del Sant Patró 
s’obliden renyines, malentesos, malestars, 
per esdevenir tots plegats un únic tronc i 
soca, arbre que necessita energia reno-
vadora cada any, per tal d’afrontar amb 
èxit els reptes que com a ciutat se’ns pre-
sentaran en un futur proper. Un amic meu 
deia que la Patum de Berga, festa que visc, 
estimo i considero model a seguir, ha unit 
els berguedans en més d’una època de cri-
si severa. 
Moltes gràcies i bona Festa Major.
Visca Sant Bartomeu !
Visca Sant Antoni Abat!
I visca la Festa Major d’Igualada ! 



Els joves igualadins Joan Prat i Xavier Bisbal seran ordenats 
sacerdots diumenge a la catedral de Vic

El Bisbe de Vic, Romà Casanovas al centre amb Joan Prat i Xavier Bisbal el dia que foren ordenats diaques a Santa Maria d’Igualada

No és gaire habitual assistir a una orde·
nació sacerdotal, pero diumenge a la 
Catedral de Vic es podrà viure una triple 
ordenació, la dels joves igualadins Joan 
Prat i Jorba i Xavier Bisbal i Talló a més de 
l’osonenc Ricard Làzaro Medina.
Centenars de fidels es desplaçaran des 
d’Igualada en tres autocars per assistir a 
la cerimònia a la Catedral de Vic.

Celebració solemne a Vic
El proper diumenge, 5 de setembre, a 
les 6 de la tarda, Mons. Romà Casanova, 
bisbe de Vic, presidirà una solemne ce·
lebració Catedral de Vic per ordenar de 
diaques als diaques Joan Prat i Jorba; i Xa·
vier Bisbal i Talló, de 29 i 28 anys, respec·
tivament. Ambdós, igualadins, van ser 
ordenats diaques en una gran cerimònia 
el passat 18 d’abril a la Basílica de Santa 
Maria. Aquest proper diumenge també 
s’ordenarà un tercer sacerdot, Ricard Lá·
zaro i Medina, natural de Folgueroles.
Està previst que centenars d’igualadins 
es traslladin a la capital d’Osona per assis·
tir aquest acte, en cotxes particulars però 
també amb els tres autocars que s’han 
fletat. El bisbe de la diòcesi estarà acom·
panyat de desenes de sacerdots que con·
celebraran l’eucaristia; entre ells el vicari 
general de la diòcesi, el vicari episcopal, 
el secretari canceller, el rector del semina·
ri diocesà i el de l’interdiocesà.
Els cants aniran a càrrec de la Schola Can·
torum d’Igualada, que interpretaran la 
missa d’’angelis’. Acabada la missa, se ser·
virà un aperitiu festiu per a tothom qui ho 
desitgi al claustre de la mateixa Catedral. 
A l’acabar tots els assistents podran salu·
dar als nous sacerdots perquè hi haurà 
el tradicional ‘besamans’ i es repartirà un 
recordatori per tothom.
Respecte a l’ordenació diaconal, la cele·
bració és força similar. Les diferències són, 
bàsicament, que la imposició de mans no 

només la realitza el bisbe sinó també tots 
els preveres presents. Després de l’oració 
consacratòria, ja essent preveres, se’ls 
imposarà la casulla, la vestidura litúrgica 
pròpia. A continuació, el bisbe els ungirà 
les mans, i els farà entrega del calze i la 
patena. El ritual propi de l’ordenació es 
conclourà amb l’òscul de la pau amb el 
bisbe i amb tots els sacerdots.

Perfil dels nous sacerdots
Ambdós són membres de famílies ben 
conegudes i arrelades a la nostra ciutat. 
Joan Prat i Jorba nasqué a Igualada el 6 
de setembre de 1980. Fou alumne del Col·
legi Mestral. Fou batejat i rebé la Primera 
Comunió i la Confirmació a la Parròquia 
de Ntra. Sra. de la Soledat d’Igualada. Ha 
estat catequista i col·laborador d’aquesta 
parròquia, així com de la parròquia de la 
Sagrada Família.
Ha realitzat els estudis eclesiàstics a la Fa·
cultat de Teologia de Catalunya, residint 

al Seminari Interdiocesà. En la seva etapa 
universitària residí al Col·legi Major ‘La 

Salle’ de Barcelona, culminant·la amb la 
seva llicenciatura en Dret per la Universi·

tat Abat Oliba.
Xavier Bisbal i Talló nasqué a Igualada 
el 12 d’agost de 1982. Fou alumne del 
Col·legi Emili Vallès i de l’Institut Pere 
Vives Vich. Fou batejat i rebé la Primera 
Comunió a la Parròquia de la Sagrada 
Família. Des de ben jove exercí de peri·
odista, als quinze anys entrà a l’equip de 
col·laboradors de la revista ‘Vida...’, sota 
la direcció de Mn. Josep Maria Mas. Des·
prés, fou dels primers col·laboradors del 
setmanari ‘L’Enllaç dels Anoiencs’ on hi 
treballà de redactor d’informació social 
durant dos anys. 
Posteriorment ha col·laborat amb ‘Cata·
lunya Cristiana’ i amb altres publicacions. 
Ha realitzat els estudis eclesiàstics a la Fa·
cultat de Teologia de Catalunya, residint 
al Seminari Interdiocesà. És llicenciat en 
ciències econòmiques i empresarials per 
la Universitat de Navarra i ‘Expert en co·
municació social per la Pontifícia Univer·
sitat de Salamanca. 
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Mossèn Jaume Serra s’acomiada d’Igualada 
després de 31 anys de sacerdoci

Missa de comiat a Mossen Jaume Serra, a la Sagrada Familia on ha estat durant 31 anys

IGUALADA/JOSEP ELIAS I FARRÉ

El 29 d’agost de 2010 quedarà com 
una data memorable en l’historial de 
la parròquia de la Sagrada Família, do-
nat que fou el diumenge en que es tri-
butà un homenatge de comiat al seu 
rector, Mn. Jaume Serra Torras, que al 
llarg de 31 anys ha estat al front de la 
demarcació parroquial, de més densi-
tat del bisbat de Vic.
A dos quarts d’una, va celebrar-se 
una Eucarístia d’Acció de Gràcies, en 
la qual Mn. Jaume, fou acompanyat a 
l’altar pels mossèns: Ignasi Sala, Joa-
quím Font, Marc Bosch i Fra. Salvador 
Batet (del monestir de Poblet) a més 
dels diaques, Joan Prat, Xavier Bisbal 
i Fra Francesc Sánchez i cinc escolans. 
Alfons Ferrer, fou el mestre de cerimò-
nies. El monitor fou Jaume Casanellas. 
La primera lectura la feu Maria Mercé 
Parcerisas. La segona, Josep M. Agui-
lera. L’Evangeli el llegí el diaca Xavier 
Bisbal. Les pregàries dels fidels les feu 
Fra. Salvador Batet. Els diaques Joan 
Prat i Francesc Sánchez foren els  in-
censers. La Paquita LLacuna anuncià 
les ofrenes. Aquestes foren possades 
en mans de Mn. Serra, el “ benvolgut 
Rector, obert, senzill, que amb el seu 
bon fer ha aconseguit que la parrò-
quia fos una casa oberta a tots, on 
tots ens hi sentíssim bé i esperant que 
el Senyor les accepti i que ens servei-
xin per continuar escampant arreu el 
missatge de l’Evangeli, que durant 31 
anys ens ha fet viure Mn. Jaume, per 
tal d’aconseguir-ne fruits abundosos.”
Hi participaren les entitats: Consell 
Parroquial: LLibres del Consell; Cate-
quistes: Llibres de Catequesis; Zelado-
res de la Sagrada Família: Cupó; Lec-
tors del sant rosari: Rosari; Visitadors 
de malalts: Ciris; Administradors de 
l’Eucaristia: Cupó; Proclamadors de la 
Paraula: Llibre de la Paraula; Vida Crei-
xent: Goigs i estampa 2010; Escolans: 
Canadelles; Portants de la Creu: Escut 
pectoral; Grup de Corpus: Flors; Llegió 
de Maria: Lavabo; Acollidors de pare-
lles: Flors i  “Boys Scouts “: Foulards. 
La Schola Cantorum, sota la direcció 
d’Antoni M. Prat i acompanyada a l’or-
gue per Lluís Victori, va tenir cura dels 

cants. La presentació de la Missa va 
anar a càrrec de Jaume Ferrer, en nom 
del Consell de Pastoral de la Parrò-
quia. De les seves paraules destaquem 
alguns pàragrafs significatius.
“El nostre Rector, té al seu costat 
diverses persones per solemnitzar 
aquesta Missa. La companyia que té 
a l’altar, on trobem cares conegudes i 
estimades. Les tradicionals ofrenes se-
ran efectuades per representants dels 
diversos Moviments parroquials, im-
prescindibles pel bon funcionament 
d’una parròquia, com també ho és la 
col.laboració de persones, poc visibles 
però enormement eficaces.La bonho-
mia de mossen Jaume, aquest saber 
fer, és font d’estima, no sols per als 
presents, que això seria ben naturaL, 
sinó per aquells que allunyats de la 
vida de l’esperit, però, saben detectar 
i apreciar qualitats humanes.
Són tres actes, aquest, espiritual, en 
que donarem especialment gràcies a 
Déu per haver destinat que una per-
sona amb prous qualitatas, l’hagim 
tingut com bon pastor 31 anys. Al 
migdia, un dinar senzill, molt partici-
pat, ben amical, familiar, en que en-

treveurem, de ben segur, la part més 
humana de Jaume Serra Torras. Aquí a 
l’església, a la tarda, intentarem entre 
tots que Mn. Jaume pugui recordar, 
per sempre més, aspectes molt con-
crets que reflecteixin el sentiment, 
la vida, la manera de ser, com a col.
lectiu, dels parroquians de la Sagrada 
Família d’Igualada” concloïa.
En el seu sermó, Mossen Serra, ex-
presà el seu agraïment, recalcant que 
la feina feta l’ha portat a terme amb 
esperit de servei i que no ha estat no-
més cosa seva, ja que ha tingut molts 
col.laboradors, als quals agraí el seu 
ajut. Mostrà sorpresa per la “moguda” 
que el seu comiat ha portat a la Parrò-
quia i convidà, a la nombrosa assistèn-
cia, que omplia el temple, a donar-ne 
gràcies a Déu, per tot plegat. S’acabà 
amb el cant dels Goigs a la Sagrada 
Família.

Dinar de comiat 
Unes 200 persones s’aplegaren al Saló 
Imperial de l’Hotel Amèrica pel dinar 
de germanor. Mn. Jaume va sentar-se 
junt als seus germans i altres familiars. 
Al final de l’apat, ell suggerí un brin-

dis. Seguidament, en Jaume Ferrer re-
cità un poema de Joan Vila Prat, escrit 
expressament per l’ocasió, titulat “Mn. 
Jaume, Mn. Jaume  heu estat un bon 
rector”, que és una expresió senzilla, 
comunitària, d’afecte parroquial vers 
mossèn Serra.
Es repartí un número extra del  “Full 
Informatiu”, dedicat íntegrament a 
l’acte de Comiat amb un resum del 
seu pas per Igualada. També es feu 
entrega d’un punt de llibre, signat pel 
propi rector que ara s’acomiada de la 
feligresia.

Vetllada poética
Amb una gran assistència, es desenvo-
lupà l’acte final de l’Homenatge, amb 
un guió molt ben preparat, per Jaume 
Ferrer Piñol, combinant poesia i cant. 
La part poética anà a cura de l’esmen-
tat rapsoda i acompanyat, pels exce-
lents recitadors, Adoració Aliberch, 
Adriana Linares, Maria Teresa Ratera i 
Valentí Marimón

Foren cinc estampes relacionades 
amb la Parròquia. Un recull de po-
emes. En primer lloc: sonets de les 
campanes, d’Antoni Canals Enrich, de-
dicats a cadascuna de les campanes 
del temple. Segonament es recitaren, 
integrament, els Goigs a llaor de la 
Sagrada Família, amb lletra d’Antoni 
Dalmau Jover, musicats per Daniel 
Mestre. Seguí un capítol del poema 
de Mn. Josep M. Borràs Codina, “·Cel 
Rogent, dedicat a la nena màrtir, Jo-
sefina Vilaseca. Tot seguit la Coral la 
Llàntia entonà “El Pescador”. Va venir, 
deprés una evocació a les Vetllades 
poétiques de Nadal, que tenen lloc al 
temple abans de la Missa del Gall, des 
de fa quaranta anys. Es recità el poe-
ma, gairebé inédit, “Presència de Déu”, 
de Manuel Mateu Vives,  que fou el pri-
mer organitzador d’aquelles sessions i 
“Dècima”, del versaire i col.laborador 
parroquial Josep Rossell Farré.
A continuació l’Agrupació Coral La 
Llàntia, oferí l’ interpretació de cinc 
cançons sota l’experta i exigent batuta 
de Josep Montaner i acompanyament 
al teclat per Mònica Carvajal. Canta-
ren: La pastora, Paraules d’amor, El 
meu avi, Recordant nostra terra i Mar-
xa heròica. Finalment, Jaume Ferrer 
oferí una lectura de l’”Assaig de Can-
tata per a una parròquia”, original de 
Carles M. Balsells, que ja fou estrenat 
el 17-XII-de 2005, amb ocasió dels 50 
anys de la Parròquia. La Llantia, inter-
pretà com cloenda, Joia en el món.
Ramon Vergés, President de la coral, 
lliurà a Mn. Jaume el “LLibre de la 
Llàntia” i Alfons Ferrer li entregà, en 
nom del Consell parroquial,  una guar-
diola, amb els donatius en metàlic 
que durant aquests dies han anat fent 
els feligresos. Mn. Jaume, emocionat, 
agraí tot aquell bé de Déu d’atenci-
ons, i  pregà de que ens recordem mú-
tuament en el Senyor. 
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Un grup de voluntaris de la Comarca 
de l’Anoia han fundat un nou Agrupa-
ment Guia i Escolta anomenat El Pany 
del Bosc a l’Espelt, Barri de Sant Pere i 
Òdena.
El passat dia 28 de d’agost es va fer la 
primera presentació de l’agrupament 
a les escoles d’Òdena i demà dissabte 

Neix un nou agrupament Guia i Escolta a 
Òdena, Sant Pere i l’Espelt

dia 4 de setembre es farà una segona 
presentació a les 4 de la tarda a la sala 
polivalent de l’Espelt.
Els infants i adolescents que assisteixin 
podran desenvolupar unes activitats 
ludiques mentre les mares i pares po-
dran escoltar la presentació del nou 
agrupament Guia i Escolta.

VINE I INFORMA’T :
C. Santa Caterina, 21 - IGUALADA  Tel. 93804 89 32 - 651 948 105

escola@akordstudios.com . www.akords.com

CLASSES DE GUITARRA ELÈCTRICA
· BAIX · PIANO · CANT • SAXO · BATERIA

· LLENGUATGE • HARMONIA I COMBOS... 
I també classes de música (piano + llenguatge + educació de l'oïda)

per a nens a partir de 4 anys.

JO JA VAIG A L’AKORD’S, I TU?

MATRÍCULA
OBERTA

CURS 2010-11

Inauguració el dia 18
El dia 18 de setembre a les 4 de la tarda 
s’inaugurarà el nou agrupament. Serà a 
les antigues escoltes, carretera de l’Es-
pelt. El mateix dia 18 podreu formalit-
zar l’inscripció.
Per a qualsevol dubte podeu trucar: 
662139236 (Eduard Soler i Rica) o per 
e-mail a: informacio@agieelpanydel-
bosc.net.



Toni Bou, protagonista absolut de la Festa 
Major de Piera

El pierenc Toni Bou és l’esportista més destacat de la població.
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Poquíssimes poblacions del món poden 
presumir, com presumeix Piera, de tenir 
un Campió del Món en un esport d’èlit. 
I encara menys que sigui un quíntuple 
Campió Mundial com és el pierenc Toni 
Bou.
Per això no és gens extrany que Toni 
Bou sigui un dels protagonistes més 
destacats de la Festa Major de Piera que 
comença avui divendres i s’allargarà fins 
al diumenge 12 de setembre.
És per tant, una de les festes majors mes 
llargues de l’Anoia i amb actes més vari-
ats entre els que cal destacar el Paint Ball 
al Gall Mulllat, el teatre amb Primaris, el 
concert de Decai, l’elecció de l’Hereu i 
la Pubilla de Piera o el Circuit de tennis 
taula.

Toni Bou, una referència per a 
tothom
A banda de ser un extraordinari pilot 
motociclista, al qual encara ningú no 
ha aconseguit fer-li ombra, Toni Bou és 
una persona propera, entranyable i amic 
dels seus amics.
No és una casualitat que Toni Bou sigui 
el millor especialista mundial en trial. 
A les hores d’entrenament incansable 
a casa seva i a l’entorn hi podem trobar 
una explicació. Una altra és que Toni Bou 
sap treballar en equip i es prepara ca-
dascuna de les competicions amb tota 
la cura i amb la ferma voluntat d’assolir 
cada vegada fites més altes.
Normalment els esportistes són un mo-

del de comportament per als més joves 
i Toni Bou ho és- però també ho és per a 
totes les generacions que el veuen com 
un pierenc proper al qual l’èxit i el reco-
neixement mundials no l’han cambiat.

Els títols de dos en dos
En Toni Bou des de fa quatre anys gua-
nya el mundial de trial indoor i out door. 
El darrer l’ha guanyat imposant-se a set 
de les deu proves que ha constat. I així 

des de fa quatre anys en que Toni Bou 
guanya els campionats del món de dos 
en dos.
Guanya l’especialitat indoor -trial cele-
brat dins d’un pavelló- i outdoor -trial a 
l’aire lliure- defensant des de l’any 2007 
els colors de l’equip Repsol i pilotant 
una moto catalana: Montesa de quatre 
temps.
Aquest any 2010 el mes de març Toni 
Bou conqueria a Mallorca el Campionat 
del Món Indoor precísament al polè-
mic polisportiu Palma Arena. El passat 
mes de juliol a Foppolo (Itàlia) sumava 
els punts que el feien inabastable per a 
tots els seus contrincants assegurant-se 
també per quarta edició consecutiva el 
Campionat del Mon de trial out door.
Toni Bou és un dels grans campions 
que formen part de l’equip Repsol que 
disputa diversos campionats mundials 
de motociclisme, en totes les seves ca-

tegories.

Biografia plena d’èxits
Toni Bou va nèixer el 17 d’octubre del 
1986. De ben petitet es va afeccionar al 
bike trial en bicicleta pero no va tardar 
en passar-se a les motos.

Va debutar al campionat Mundial abso-
lut l’any 2003 a Irlanda amb una moto 
Beta. Afeccionat a la neu als 18 anys Toni 
Bou es va trencar el peroné, lesió que li 
va retardar la seva progressió en el camp 
de les motos. La seva voluntat de ferro 
però, li va fer superar els problemes fí-
sics per pujar novament a la moto i de 
la mà de l’equip Repsol Montesa HRC ja 
no ha deixat de guanyar títols d’Europa 
i del Món. 
Tot plegat als 23 anys Toni Bou ja ha con-
querit set títols del Món -i manté la seva 
projecció imparable- que són anunci 
que en seguirà guanyant els propers 
anys. Toni Bou és un dels grans campi-
ons motociclistes de Catalunya que ja 
és de per sí, la segona potència mundial 
pel que fa a títols motociclistes en totes 
les categories.

Homenatge de Piera
Dimarts vinents, dia 7 de setembre, Pi-
era li retrà un homenatge popular que 
es mereix tant pels títols mundials i 
europeus assolits, com pel seu caràcter 
senzill i obert.
L’homenatge tindrà lloc a 2/4 de 9 del 
vespre a la Pista del Gall Mullat on aquest 
pilot pierenc tindrà ocasió de rebre una 
vegada més l’escalf i el suport de tots els 
pierencs que el tenen com un dels seus 
conciutadans mes distingits. 

Sí, és una franquícia · INFORMA’T

tel. 656 957 079 · 669 162 882
C. Sant Cristòfol, 64 · PIERA

Divendres 10 de setembre
INAUGURACIÓ a Vilanova i la Geltrú

C. TETUAN, 9

Congelats
i pesca
salada

Sant Cristòfol,17
Tel. 93 776 23 69

08784 Piera

Atenció!
ESPECIAL
 SÈNIOR

Assegura’t un any feliç

segur
que
te’n vas 

Campanya Imserso 2010 / 2011
Som agència autoritzada per 
la venda de viatges d’Imserso

No et quedis sense disfrutar dels teus destins 
preferits, pots passar a informar-te de 
l’àmplia programació de viatges Imserso.

8 dies/ 7 nits
337 €

8 dies/ 7 nits
194 €

Sortides en avió des de Barcelona, excepte Benidorm que no inclou transport. Preus finals 
per persona i habitació doble i règim indicat, amb aigua i vi inclosos en els menjars, vàlids per 
determinades dates de setembre, octubre i novembre. Taxes i despeses de gestió incloses.

CANARIAS
Tenerife
Apartaments. Palmeras Playa      PC337 €
H. Lubay Tenerife                    PC336 €
Lanzarote
Beatriz Costa & Spa                       PC 457 €

BENIDORM
H. Rialto i Torredorada 
Pensió Completa

Consulta la nostra àmplia oferta de viatges alternatius especials 
per a 3a edat en els mesos de setembre, octubre i novembre.

Vine a visitar-nos a Passport Travel,  agència associada a Viatges Iberia
Plaça Mar i Cel 2, Piera, Barcelona. Tel.: 937 789 442 

info@psptravel.com



La Diada de l’Onze de Setembre, té 
caràcter festiu i reivindicatiu a Piera

Piera viurà la seva  Festa Major
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La Diada de l’Onze de Setembre té 
aquest any un marcat caràcter festiu i 
també reivindicatiu a Piera. La Festa Ma-
jor pierenca s’allarga fins diumenge dia 
12 i aixó deixa la Diada dins de la festa 
major.

Actes al Gall Mullat
La major part dels actes de la Diada 
tindran lloc al parc del Gall Mullat però 
també els barris tindran els seus propis 
actes a la tarda.
El dia 11 de Setembre, Diada Nacional 
de Catalunya, els actes a Piera comen-
çaran  les 11 del matí amb l’ofici religiós 
dela Diada.
El seguirà l’homenatge a Rafael de Casa-
nova amb la pujada de bandera, ofrena 
floral, actuació dels Falcons de Piera, 
cant dels Segadors i lectura del Manifest 
pel Pubillatge de Piera.

A la una del migdia el Combo Castellbis-
bal farà un concert vermut prrevi al di-
nar de germanor amb paella i pastís de 
la Diada. (Els tiquets són a 2 euros)

A les 6 de la tarda -i sempre al parc del 
Gall Mullat- ballada de Sardanes amb la 
cobla Sant Jordi de la ciutat de Barcelo-
na i a les 8 actuació de l’Esbart Dansaire 
Rocasagna de Gelida.

A les 10 del vespre es farà el Correfoc 
amb els Diables de Piera i a continuació  

musica disco dels anys 70, 80 i 90 amb 
Jordi & Jordi.
Durant tot el dia al Parc del Gall Mullat 
es podrà adquirir el cava Dispiera de la 
Festa Major.

Actes als barris de Piera
A les 9 del matí de l’Onze de Setembre 
a Can Aguilera, Pujada de la Bandera a 
les Ginebreres i baixada amb l’esmorzar 
popular al bar Jardí.
A les 11 del matí a El Bedorc, Pujada de 
la Bandera al Figuerot, amb esmorzar 
popular i sortida des de la plaça dels 
Arbres.
A la 1 del migdia a Can Canals Dinafr de 
Botifarra amb mongetes al local social.

Portes obertes al Mar i Cel
Els actes de l’Onze de setembre es des-
tinen també a altres aspectes de la vida 
pierenca.
Així des de les 10 del matí i fions la 1 del 
migdia i de 6 a 8 de la tarda, Jornada de 
portes obertes al Centre de Dia Mar i Cel, 
situat al Casal a la plaça Mar i Cel

Futbol per la Diada
També el futbol tindrà el seu lloc a la 
Diada Nacional de Catalunya amb el Tor-
neig de Futbol, sala durant tot el dia, al 
pavelló El Prat.
I també amb el Trofeu de Festa Major de 
Veterans que es disputaran l’AE Piera i el 
Capellades al Camp municipal d’Esports, 
a partir de les cinc de la tarda.

És com es pot veure un ampli ventall 
d’activitats lúdiques i festives amb el seu 
punt de reivindicació.

Lògicament el programa de festes de 
Piera és molt extens i s’allarga fins l’altre 
cap de setmana pel que us recomanem 
que consulteu el programa oficial. 

COMPRAMOS
ORO

A L V A R E Z
JOIERIA

St. Cristòfol, 58 · Piera

C. Sant Cristòfol, 8 · Tel. 93 778 81 83 · 08784 PIERAwww.construccionesagras.com / info@construccionesagras.com

C. Parlament, 19 · 08015 · Barcelona
Tel. / Fax 93 329 57 57

C. Sant Cristòfol, 64 · 08784 · Piera
Tel. 93 776 17 20 · Fax 93 776 14 90

ARQUITECTE

C/ Llobregat 7 loc 2            08784   PIERA
  mob 639 04 85 20tel/fax  93 779 49 17     jrocaf@coac.net

PROJECTES  D' OBRA NOVA
REFORMES  I  AMPLIACIONS
HABITATGES UNIFAMILIARS

CÈDULES D' HABITABILITAT
INFORMES  TÈCNICS

Jonathan Sanchez
Tel. 630 58 72 96
C. Sant Jordi, 15 • PIERA 08784

Pierapint
Todo en pintura

Presupuestos sin compromiso

CTRA. CAPELLADES A MARTORELL, KM. 8700- 
08784 PIERA

Tel. 93 778 90 98 - Fax. 93 776 24 43

Tallat unisex 9 €
Rentar + pentinar 9 €

Tint 9 €
Metxes 18 €
Recollit 12 €

93 803 43 29
c/ del Clos, 10. Igualada

Home - Dona - Nen
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PAINTBALL
Dia: Diumenge 5
Horari: De 9 a 14h i de 16 a 18h
Lloc: Pista del Gall Mullat

TEATRE: PRIMARIS
Dia: Diumenge 5
Horari: 19h
Lloc: Teatre Foment de Piera

RECONEIXEMENT A TONI BOU
Dia: Dimarts 7
Horari: 20.30h
Lloc: Pista del Gall Mullat

DECAI EN CONCERT
Dia: Dimarts 7
Horari: 21h
Lloc: Escenari del Gall Mullat

INFLABLES I JOCS PER A LA MAINADA
Dia: Dimecres 8
Horari: D’11 a 14h i de 16 a 19h
Lloc: Pista del Gall Mullat

CIRCUIT DE TENNIS TAULA
Dia: Diumenge 12
Horari: Tot el dia
Lloc: Nau de Cal Sanahuja 

destacatsdestacats



Jordi Madrid: “La crisi ens obliga a espavilar-nos 
per a suplir amb enginy la manca de diners” 

Jordi Madrid, alcalde Piera a la plaça del Peix
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Jordi Madrid és l’actual alcalde de Piera 
per l’acord entre el PSC i ERC que s’han 
repartit els quatre anys de mandat. Si les 
relacions de Fina Altarriba amb ERC eren 
molt bones, les de Jordi Madrid amb el 
PSC ho són igualment. Ni la proximitat 
de les eleccions ha fet moure gens ni 
mica l’estabilitat del pacte de govern.
Ara que Jordi Madrid encara la darrera 
Festa Major de Piera d’aquest mandat, 
ens ha semblat oportú mantenir-hi una 
conversa.

Es la darrera festa major del mandat, 
Heu tirat la casa per la finestra?
No. De cap manera. Com la majoria 
d’ajuntaments Piera ha vist mermar els 
ingressos i per tant no està la cosa per 
a titrar coets.
Hem fet una Festa Major amb la partici-
pació de les entitats i hem ajustat molt 
el pressupost. Els pierencs no entendri-
en que ara ens gastéssim molts diners 
en la Festa Major. Pensi que hi ha gent 
que passa moltes dificultats a casa. El 
que tampoc entendria la gent és que no 
fessim res.

Per què li feu un homentage a Toni 
Bou?
Això es respon sol: porta set campionats 

del món consecutius guanyats. Ser el 
millor del món en qualsevol disciplina 
és molt dificil, se-ho quatre anys seguits 
encara ho és més. 
Heu fet una Festa Major més pieren-
ca?.
Aquesta és la part positiva de la crisi. Has 
d’aguditzar l’ingeni. Quan hi ha diners 
potser hi ha més tendència a buscar el 
cartell, pero quan hi ha crisi fas servir 
l’enginy per a suplir la manca de diners.
Piera em sembla que te una ratio de 
funcionaris per habitant molt baixa.
És cert. Ho tenim molt bé i ho tenim con-

sis anys penso que podrem païr-ho bé. 
La transformació que volem fer ens ha 
de permetre ser la referència de l’Anoia 
Sud.
Hi havia por que amb el canvi d’alcal-
día es pogues alterar la bona relació 
entre ERC i PSC, però no ha estat així 
i fins hi tot signen escrits junts vosté i 
Fina Altarriba. Això sí, a vosté li està 
tocant fer moltes inauguracions.
Quan formem govern, ens oblidem de 
les sigles respectives i ens dediquem 
tots a treballar per Piera. Des del primer 
dia que hem inaugurat coses. Al princi-
pi del mandat jo no anava al ralentí per 
allargar els terminis i ara els socialistes 
tampoc retarden res.
No crec que ara estiguem inaugurant 
mes coses. Mes haviat m’ha tocat una 
etapa més dura perque es veuen a venir 
les eleccions i els atacs de l’oposició són 
més durs.
Estem molt contents de l’equip que hem 
formet. Estem treballant per Piera i no 
pels partits. Es un paradigma de les ali-
ances de govern. No és habitual que un 
carrec polític parli bé dels seus socis de 
govern i jo en parlo bé dels socialistes i 
ells també parlen bé de nosaltres.
Per arribar a l’ajuntament he passat 
per aquest carrer remodelat que és 
més silenciós, però vol dir que no hi 
ha massa pilones?
Aquest carrer era una patata calenta que 
tenia el govern sobre la taula. A vegades 
passa que una obra no surt bé. No és 
culpa de l’alcalde que la va encarregar, 
perque les obres a vegades no surten 
com hom voldria.
Ens varem reunir amb els veïns per a re-
soldre el problema. Vam prendre model 
de la plaça de Cal Font d’Igualada.

c. Sant Cristòfol, 51 • Tel. 93 778 82 59 PIERA

FOTODEPILACIÓ
CAVITACIÓ

REAFIRMACIÓ

Germaine de Capuccini     Lancaster     Artdeco      Utsukusy

LAIA SÁNCHEZ SURROCA
Assessora d’Imatge

C. Folch i Torres nº 60- Piera- Tel. 93 778 82 44

c. Sant Cristòfol, 41 - 08784 Piera -Tel. 93 778 80 20 
vallesitainerahotmail.com

BODEGA ISART
Vins i Caves

C. Sant Cristòfol, 8 · Tel. 93 778 81 83 · 08784 PIERA

NOVES OFICINES A PIERA

Rambla Sant Isidre, 3a planta
Tel. 93 804 14 17 - Fax. 93 803 73 53
Apt. 462 - 08700 IGUALADA
igualada@alexjulien.cat

Av. Ctra. Igualada, 6, local 1
Tel. 93 778 96 53 - Fax. 93 776 27 01

08784 PIERA
piera@alexjulien.cat

Mòbils: 667 726 727 - 667 726 029 - www.alexjulien.cat

ANTENES

PORTERS
ELECTRÒNICS

 

C. Miquel i Mas, 35  
08786 CAPELLADES
Tel. 93 801 30 30 
Mòbil 670 59 96 98 - 677 00 52 95

INSTAL·LACIONS i REPARACIONS DE PORTERS ELECTRÒNICS

INSTAL·LACIONS i REPARACIONS
D’ANTENES TERRESTRES

i PARABÒLIQUES 

gelat. Va ser una de les primeres mesu-
res que varem prendre quan veiem que 
venia una crisi.
Tenim una ratio de funcionaris en relació 
als habitants molt i molt baixa.
Finalment heu aconseguit entrar a la 
Llei de Barris.
Ens va costar però finalment ho hem 
aconseguit. És una satisfacció i també 
un repte. La satisfacció és que podrem 
invertir en el nucli antic de Piera però 
al mateix temps ens obliga a destinar-
hi una quantitat molt important de 
fons municipals. Com que és a quatre/



“La Variant ha reduït el trànsit de camions”

Jordi Madrid al seu despatx
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Hem hagut de resoldre una cosa que va 
ser mal executada en el seu moment. 
No és una obra que a mi em congratuli 
molt. L’única cosa que m’agrada és que 
varem fer l’obra en només quinze dies. 
Vam adquirir el compromís de fer-la 
tancant el carrer només dues setmanes 
per no castigar el comerç del nucli an-
tic. I ho varem complir.
Aquest estiu acabem de comprobar 
una altra bona inversió. La nova pis-
ta de sorra a Can Mas.
Forma part de la política de recuperar 
espais que ja tenim: la font nova, la font 
del Prat, el Gall Mullat... que són espais 
que ja teniem pero no utilitzavem. 
Tenim un espai immens a Can Mas, amb 
moltes possibilitats i el que hem fet és 
fer-hi una pista i recuperar l’espai per a 
l’atletisme.
En aquest cas a més de recuperar un 
espai, que és més barat que fer-ho tot 
nou, equipem un dels barris de Piera 
ajudant a cohesionar tot el municipi. 
S’ha notat en els trànsit per l’interior 
de Piera l’obertura de la Variant?
S’ha notat molt sobretot pels camions 
de basures que abans creuaven i ara 
tallen per la variant. Era un compromís 
nostre accelerar la construcció de la va-
riant perque hi passaven molts camions 
pesants camí de l’abocador. Les perso-
nes que ho patien ens ho diuen.
La variant tindrà tot el sentit quan 
es faci l’altre tram, pero la Generali-
tat ha paralitzat les inversions. Fins 
quan?
Es cert que la Generalitat ha paralitzat 
inversions però nosaltres ja estem tre-
ballant per a mirar de desencatllar-ho. 
Farem el paper de la mosca co... per tal 
d’aconseguir la variant i fer que l’actual 
carretera es convertís en la rambla de 
Piera.
La nostra voluntat és que qui només 
hagi de travessar Piera ho faci per la va-
riant i qui vulgui entrar ho tingui més 
fàcil. Ja ens preocuparem nosaltres de 
tenior coses interessants perque els au-
tomobilistes entrin, pero els transports 
sobretot de basures de l’abocador, no 

cal que passin pel mig de Piera.
És difícil integrar els barris en temps 
de crisi?
És dificil en temps de crisi i també en 
temps de bonança. És un repte difícil 
d’assolir perque hi ha barris, com Can 
Canals que de fet estan més a prop de 
Sant Sadurní que de Piera.
Crec que si dotem el centre de Piera 
de molts serveis atractius ja siguin tu-
ristics, lúdics o comercials, les perso-
nes que són als barris no s’ho pensin 
en venir aquuí.  De la mateixa manera 
que venen dels Hostalets i de Vallbona, 
han de venir els que viuen als barris pi-
erencs.
Piera ha començar a remuntar la cri-
si?
Es veuen brots verds pero són encara 
molt tendres i tal vegada una glaçada 
els pugui fer malbé. Piera està afectada 
com tothom per l’economia mundial i 
els indicadors mundials marquen que 
fins l’abril o maig de l’any vinent no hi 
haurà una remuntada important. Penso 
que ens queda encara mig any dur.

Per això dic que tinc el mandat en el 
temps més dur. Cada dia atenem a per-
sones que tenen grans dificultats per 
a pagar l’hipoteca o per a viure. Tot i 
que l’ajuntament no té recursos per a 
fer front a les necesitats de tothom, les 
persones acudeixen també a l’ajunta-
ment en busca de solucions. Com al-
calde em sento impotent per a resoldre 
alguns casos. 
Ens correspon posar les millors infraes-
tructures perque les persones tinguin 
més facilitats per arribar al treball o 
tenir les seves empreses amb el màxim 
de competitivitat. 
La carretera està encatllada.
És que les dificultats dels ajuntaments 
també les té la Generalitat i l’Estat. In-
tentem que Piera tingui oportunitats 
de negoci, que la gent s’hi pugui gua-
nyar la vida. Estem fent un polígon in-
dustrial a Can Cairot que si aconseguim 
dinamitzar-lo i dinamitzar el comerç, la 
situació economica de Piera millorarà.
Amb el tren també hi heu perdut.
És una llarga reivindicació que hem dut 

al ple i hem portat a altres ajuntaments 
de la línia. Apostem per un tren comar-
cal que arribi fins a Martorell però de 
Martorell a Barcelona que fos semidi-
recte. Un tren així guanyaria en usuaris 
i els anoiencs en qualitat de vida.
Piera es la població amb més usuaris 
de la línia?
La que més, de llarg. És normal que a 
Igualada no l’agafin el tren amb el que 
tarda en arribar a Barcelona, però és 
que abans des de Piera tardavem menys 
que ara.  Seguirem treballant per acon-
seguir deixar d’estar discriminats.
Com estan les relacions amb els ajun-
taments veïns de Vallbona, Hostalets 
i Masquefa?
Amb tots tres ajuntaments són bones.
En dos coincidim alcaldes del mateix 
partit pero també amb Masquefa tenim 
bona relació. De fet el color polític res-
pectiu és secundari perque cada alcal-
de, del color que sigui, la seva prioritat 
és sempre el seu poble.
Tornem a la Festa Major. Piera té un 
signe d’identitat que són els Falcons 

i en aquesta Festa els doneu més pro-
tagonisme.
Els Falcons sempre tenen molta pre-
sència a les nostres festes. Són un sig-
ne identitari. També hi són presents els 
Hereus i les Pubilles.
El manifest del pubillatge que es lle-
girà l’Onze de Setembre té alguna 
cosa a veure amb el Tribunal Consti-
tucional?
Té a veure amb la política general que 
el llegeixen les pubilles per endolcir-lo. 
Se que encara no està acabat i no se si 
hi sortirà el Constitucional o les elec-
cions. L’Onze de Setembre és un dels 
dies forts de la Festa Major cada any. 
Omplim el Gall Mullat amb un dinar de 
germanor on tothom es troba.
Ja no es podria plantejar la Festa Ma-
jor sense el Gall Mullat.
Ara ho tenim molt bé amb tots els esce-
naris doblats per si hi ha mal temps.
Al Gall Mullat hi fem els actes més mul-
titudinaris i en cas de mal temps tenim 
l’aparcament del Sanahuja. La plaça del 
Peix és per a espectacles de seixanta a 
noranta persones i si plou tenim el Tea-
tre Foment.
Està satisfet del programa de la Festa 
Major o han faltat uns euros?
Sempre falten euros. Estic satisfet del 
programa. Ara falta veure com el disfru-
ten els pierencs.
Voldria convidar a tots els anoiencs a 
venir a Piera aquests dies. És una excu-
sa perfecta per a coneixer-nos millor. Es 
trobaran amb una vila transformada i 
en transformació.
Quin acte li agrada més?
Tots perque al darrera hi ha l’esforç de 
molta gent. Vull destacar però l’home-
natge a Toni Bou perque crec que es 
mereix tots els homenatges que li po-
guem fer.
Fer festes uneix persones i crea sen-
tit de poble?
Les festes sempre uneixen perque són 
espais de relació i participació. Els pi-
erencs de tots els barris hi participen, 
pero hem de treballar perque encara 
ho facin més. 

VENDA D’AUTOMÒBILS T. VALLÈS, S.L.
automobilstvalles@soc.redcitroen.com

ASSEGURANCES VALLÈS, S.C.P.
valles@agencia.axa-seguros.es
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patrimoni de forma senzilla i així garantir un millor futur per als seus.

Automòbils, motocicletes, llar, comunitats, embarcacions, 
salut,  accidents, assistència en viatge, plans de pensions, 
inversió, estalvi, rendes.     
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PIERA / JAUME SINGLA
Entre divendres i diumenge passats es 
va disputar el 4t torneig de vòlei sorra, a 
la pista esportiva de Can Mas, amb molt 
èxit de participació tant de públic com 
d’equips. 
Fins diumenge al vespre, més de 500 
jugadors jugadors dividits en tretze ca-
tegories diferents van jugar partits de 
molt nivell a les quatre pistes i en unes 
instal·lacions que han demostrat estar 

La pista de sorra permanent de Can Mas, es revela 
com un gran equipament esportiu... d’estiu

Les pistes de Can Mas s’han revelat com unes bones instalacions permanents

L’organització va obsequiar tots els 
participants al torneig amb una sa-
marreta i va premiar els campions i 
subcampions de cada categoria amb 
samarretes, motxilles, pantalons, to-
valloles i ombrel·les, “facilitats pels 
comerços pierencs i als quals els agra-
im les seves aportacions” ha declarat 
un  dels membres de l’organització.

perfectament adequades per a la pràc-
tica tant del futbol com del vòlei sorra, 
amb l’aventatge afegit que són de carac-
ter permanent. 
Envoltades d’una zona boscosa es va 
poder instal.lar un improvitzat càmping 
a les immediacions de les pistes i es va-
ren poder disputar partits nocturns sen-
se molestar els veïns.
Els resultats d’aquesta quarta edició són 
els següents:

Categoria      Classificació        Equip
2x2 Masculí Obert Campió  Mirakindit
2x2 Masculí Obert Sots-Campió Sigan Xaxos
2x2 Femení Obert Campió  Gloria i Paula
2x2 Femení Obert Sots-Campió  Charinis
2x2 Mixt Obert Campió  Pinyol Pinyol
2x2 Mixt Obert Sots-Campió Joel i Paula
4x4 Masculí Obert Campió  Albiroja
4x4 Masculí Obert Sots-Campió     La Roja con Estrella
4x4 Femení Obert Campió   Mmma
4x4 Femení Obert Sots-Campió Lybe
4x4 Mixt Obert Campió  A mi no me preguntes
4x4 Mixt Obert Sots-Campió Xip Xap Piera
2x2 Masculí Elit Campió  Ferran i Joan
2x2 Masculí Elit Sots-Campió Lars i Cédric
2x2 Femení Elit Campió  Martasun
2x2 Femení Elit Sots-Campió Enroscala
2x2 Mixt Elit Campió  Ferran i Clara
2x2 Mixt Elit Sots-Campió Victoria y Marco Aurelio
4x4 Femení Elit Campió  Nancys Morenas
4x4 Femení Elit Sots-Campió Kukisaiars
4x4 Mixt Elit Campió  Nancys Rubias
4x4 Mixt Elit Sots-Campió Xaclaferma

Durant tres dies hi varen haver partits de voley sorra a Can Mas

La regidoria d’Esports Maria Josep 
Escuin vol reconèixer un any més la 
dedicació i l’esforç de l’Associació 
Juvenil 83imig, que ha organitzat els 
tornejos de fultbol i vòlei sorra per 
tercer i quart anys consecutius “sem-
pre amb molt d’exit per la gran dedi-
cació que aquests joves hi posen” ha 
declarat.

FERRETERIAJUMILLA SOLÀ
FERRETERIA - JARDINERIA - JOGUINES - PINTURA

OBJECTES DE REGAL - LLAMINERIA - ESTANC
....i molt més

C. Nou, 75 · 08785 Vallbona d’Anoia
Tel. / Fax 93 771 82 69

 jumillasola@terra.es

A.JUMILLA
· AIGUA - LLUM

· CALEFACCIÓ - GAS
  

· Dissabtes Karaoke
· Cafès · Pastes · Refrigeris
· Snacks · Pizzes · Paninis 
· Vermut de la casa + Tapeta (1,50 €)
· Còctels

Ctra. de Igualada, 4 Local 3 · La Bòbila · PIERA · Tel. 93 779 46 87
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PIERA / LA VEU
Unió Democratica de Catalunya a a Pie-
ra ens ha tramès una nota de premsa on 
lamenta l’estat en que han quedat unes 
obres iniciades per l’ajuntament a la rie-
ra de la Guinavarda.

“Dies enrera ens va sorprendre veure la 
construcció d’un mur, al mig de la riera 
Guinovarda, gairebé sota el pont de la 
carretera. Era un mur, com si volguessin 
fer-hi un embassament en tota regla. 
Nomès cal veure la fotografia. Una obra 
presumptament dirigida per un tecnic que 
presumptament volia ignorar la prohibi-
ció de fer cap obra en una riera, sense el 
corresponent permís de l’ACA.
Després de començar, enderrocaren l’obra. 
No importa el seu cost, sinó el fet de gastar 
diners sense solta ni volta (qui paga es el 
poble).

Una altra obra presumptament poc pen-
sada, d’un presumpte tècnic municipal 
o d’algú del govern municipal? Va ser un 
rampell?
Si presumptament va ser un rampell la 
construcció, l’enderrocament va ser una 
rebequeria. Com es poden deixar a l’abast 
de tota la qutxalla de l’entorn troços de 
mur amb tants ferros a la vista? Tampoc 
varen pensar en el perill que comporta?
En tot cas, el que importa és que s’ha 
gastat un diner que es del vilatà i que el 
govern municipal ha de gestionar amb 
mesura, com és la seva obligació com a 
mínim.
Unió Democràtica de Piera
Grup de Piera”

Tant el text com la fotografia ens han es-
tat tramesos per Unió Democratica.

Unió de Piera es queixa del 
mur de la Guinovarda

SANT MARTI SESGUEIOLES/ LA VEU
Els membres del cos d’Agents Rurals 
del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge han denunciat una empresa 
ramadera del municipi de  Sant Martí 
de Sesgueioles, de l’Anoia,  per la gestió 
inadequada de residus i per abandona-
ment de polls de gallina domèstica, ous 
i closques i no donar-los el destí auto-
ritzat.
 Els agents rurals van tenir coneixement 
d’aquests fets a partir de la trucada d’un 
particular alertant-nos que fa un temps 
que els dimecres, divendres i dissabtes 
de cada setmana es troben un nombre 
elevat de polls de gallina, alguns d’ells 
vius, als contenidors municipals que 
hi ha al davant de l’estació de tren, de 
Sant Martí de Sesgueioles.
 
Vuit pollets vius
Efectius del cos d’Agents Rurals es van 
desplaçar fins als contenidors esmen-
tats i van poder comprovar que en els 3 
contenidors de rebuig hi havia 15 bos-
ses d’escombraries de mida industrial 
(aproximadament uns 50 litres) i de 
més de 10 kg de pes cadascuna, plenes 
de closques d’ous, ous sencers, pollets 
morts i fins a 8 pollets vius,  que van ser 

Denuncien una granja per abocar pollets 
vius i morts al contenidor de deixalles

traslladats al Centre de Recuperació de 
Fauna Salvatge de Torreferrussa.
 El conseller delegat de l’empresa de-
nunciada, va explicar que els polls no 
s’haurien hagut de llençar als conteni-
dors i que no tornaria a passar, ja que 
la granja fa temps que va pactar pagar 
una quantitat superior a l’estipulada 
com a taxa per escombraries per tal 
que l’Ajuntament es fes càrrec de les 
closques, que són gestionades com a 

Contingut d’una de les bosses trobades al contenidor de deixalles de Sant Martí Sesgueioles.

residu de rebuig. I pel que fa els polls 
vius i els polls morts, són recollits per 
una empresa privada, especialitzada en 
recollida de cadàvers.
L’empresari va explicar que cada parti-
da consta de 25.960 ous i que els polls 
vius i morts junt amb els ous amb em-
brions que han de llençar al contenidor 
de cadàvers conformen un 2% d’aques-
ta partida (és a dir, aproximadament 
uns 500 exemplars). 

VISITA
LES NOSTRES 

OFERTES I EXPOSICIÓ DE SOFÀS

NOVA BOTIGA: C. Eduard Toldrà, 32 • VILANOVA I LA GELTRÚ
Tel. 93 811 53 25

Ctra. Capellades a Martorell, km.9 • Nau 13 - 08784 PIERA
Tel. 93 776 22 50 - Fax 93 776 04 54

www.sangotapicerias.com

En aquests preus estan inclòsos els extraïbles

856 €
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CALAF / LA VEU
Demà dissabte tenim ocasió de veure de 
primera mà com ha quedat el teatre del 
Casal de Calaf després de la remodelació 
a que ha estat sotmés.
L’entitat ha muntat la seva versió de l’èxit 
teatral -durant la transició- El Retaule 
del Flautista de Jordi Teixidor, dirigit 
per Neus Quer i amb un extens repar-
timent d’actors calafins que actualitzen 
i adapten aquesta història basada, de 
lluny, amb el conte infantil del Flautista 
d’Hamelin.
Per les informacions que ens arriben 

i pel prestigi del Casal de Calaf, sabem 
que es tracta d’un excel.lent treball de 
muntatge teatral d’una de les obres que 
més varen influir a Catalunya durant els 
convulsos anys de la transició politica de 
la dictadura militar espanyola a la demo-
cràcia actual. La versió original es va re-
presentar el seu dia a Calaf, precísament 
per a recollir fons per a la construcció del 
teatre del Casal de Calaf.
El retaule del flautista és un dels grans 
exits del teatre català de tots els temps.
Les representacions, tant dissabte com 
diumenge comencen a 2/4 d’onze de 
la nit, per adaptar-se al calendari festiu 
d’aquests dies a la capital de l’altiplà ca-
lafí. Ara tenim una bona oportunitat per 
a recuperar una obra que fa anys que no 
es representa però també de conéixer 
de primera mà com ha quedat aquest 
teatre que  té un dels millors escenaris 
de Catalunya per les seves dimensions 
i que des de totes les butaques es pot 
disfrutar de l’espectacle.

Dissabte i diumenge doble 
representació del Retaule 
del Flautista

CALAF/ LA VEU
Avui divendres a 2/4 de 12 de la nit, 
Calaf  viurà el Pregó de la Festa Menor 
al qual seguirà la Marató d’Espectacles 
amb la participació dels artistes locals 
de l’Alta Segarra.

Dissabte
Demà dissabte és el dia més complert 
de Festa a Calaf, en coincidir la Festa 
Menor amb la Fira de l’Eix -vegueu la 
notícia de la columna del costat- que 
començarà a les 10 del matí amb un es-
morzar popular a base de Cigronet de 
l’Alta Anoia i una beguda per només 3 
euros.
A les 11 Mostra i Tast de productes Ar-
tesans i Alimentaris.
A la 1 del migdia Quan la quitxalla riu, 
Calaf reviu, espectacle d’animació in-
fantil
Després del parèntesi del dinar, les ac-
tivitats es reprendran a les 6 de la tar-
da amb la divertida Cursa de Lokus en 

Des d’avui i fins diumenge, 
Festa Menor de Calaf

grups de tres persones. Aquesta activi-
tat es farà a la plaça del Ravalet.
A les 12 de la nit, serà el moment d’es-
coltar “El sobrino del Diablo” un espec-
tacle amb històries esperpèntiques i 
musica d’autor.
Després sserà el torn del Belda i el Con-
junt Badabadoc i acabarà la nit ja de 
matinada amb La Troupe Xingona, un 
grup que fa musiques de mestisatge 
que venen de les terres de Ponent.
En cas de pluja les actuacions es farien 
al Casino Unió Calafina.

Diumenge mes tranquil
Diumenge, darrer dia de la Festa Menor 
de Calaf, el programa ja és més tran-
quil.
Començarà a les 12 del migdia amb el 
Jazz Vermut amb el grup manresà Ca-
nal Blus.
Durant tota la Festa Menor hi haurà 
acurat servei de bar, entrepans i men-
jars lleugers.

Calaf viu un cap de setmana de Festa menor

Demà dissabte, Artur Mas 
inaugurarà la desena Fira 
de l’Eix a Calaf

CALAF/ LA VEU
Demà dissabte 4 de setembre de 2010 
es celebra a Calaf la desena edició de 
la Fira de l’Eix, esdeveniment que s’ar-
ticula a partir del tradicional mercat de 
Calaf i de la seva llegenda.
El Mercat s’obrirà a partir de les 8 del 
matí al Raval de Sant Jaume i estarà 
obert fins a les 3 del migdia.
A partir de les 9 del matí i fins a les 9 del 
vespre es podrà veure el Mercat de Pro-
ductes Alimentaris i Artesans i la 8ena 
Trobada de Brocanters i Anticuaris.
Serà a 2/4 de 12 del migdia que Artur 
Mas, candidat de CiU a la presidència de 
la Generalitat, farà la inauguració oficial 
de la Fira de l’Eix i tot un recorregut per 
la mateixa acompanyat de l’alcaldessa 
Maria Antònia Trullàs i membres de 
l’ajuntament de Calaf.
Durant tota la jornada del Mercat de 
l’Eix un grup de teatre representarà es-
cenes de la Llegenda del Mercat de Ca-
laf. El Mercat de l’Eix coincideix amb la 
celebració de la Festa Menor de Calaf. 

LA TEVA BOTIGA D’INFORMÀTICA
c. Francesc Macià, núm 1 (baixos). Calaf.

Tel. 93 869 89 39

c. Isidre Vilaró, 18, local - 1, baixos
Tel. 93 869 80 23 - Fax. 93 869 91 34

isidrevilaseca@telefonica.net

Plaça Barcelona, 92, núm. 8. Tel. 93 868 03 49 • Calaf

Passeig Santa Calamanda, 20 - 08280  CALAF ( Barcelona )
Tel. 93 86 8 09 43 - 625 22 28 51 - 625 22 27 60

www.hotelaltasegarra.com    info@hotelaltasegarra.com

Passeig de Santa Calamanda, 2 • Tel. 93 868 03 01
08280 CALAF (BARCELONA)

BONA FESTA MAJOR!!!
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Centre de jardineria
Floristeria
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NOVETAT:
Visita el nostre racó del gourmet
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Tel. 93 869 80 62

08280 CALAF
www.autoescolafont.com
font@autoescolafont.com
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VILANOVA DEL CAMÍ / JORDI PUIGGRÒS

Ja és aquí la Festa Major de Vilanova 
del Camí. Des d’ahir dijous, i fins dilluns 
vinent, els vilanovins tenen per davant 
cinc dies plens d’activitats, amb un pro-
grama força atepeït de propostes per a 
totes les edats i que, aquest any, arriben  
amb novetats. No sembla que la crisi 
econòmica hagi afectat massa la Festa 
a Vilanova, com sí que ha passat en al-
tres poblacions, com Capellades o, més 
recentment, Igualada. 
La regidora de Festes i Cultura de l’Ajun-
tament vilanoví, Francina Gabarró, expo-
sava durant la presentació del programa 
de la Festa que “no hem volgut aplicar 
massa la contenció de la despesa. Pen-
sem que els vilanovins, i sobretot la gent 
jove, espera la Festa Major, i, tot i que sí 
que hi ha hagut una certa reducció que 
farà que costi menys diners que l’any 
passat, la veritat és que hem pensat que 
era millor aplicar la contenció més en al-
tres activitats al llarg de l’any, que no a la 
Festa Major en sí”. 
El resultat és un programa molt atractiu, 
que no dóna cap raó a cap vilanoví per 
quedar-se a casa o aprofitar els dies de 
festa per escampar la boira. 

Pregó dels alumnes 
del CEIP Joan Maragall
A més, la festa major d’enguany compta 
amb interessants novetats. Una fira me-
dieval, i una baixada d’andròmines que 
promet ser espectacular, en són les més 
destacades.
Una altra és el pregó, que enguany faran 
els alumnes de l’escola Joan Maragall. 
Aprofitant que l’escola ha treballat de 
manera monogràfica les festes tradici-
onals i que han dedicat un capítol es-
pecial als pregons i a la seva confecció. 
Quatre alumnes del Joan Maragall s’en-
carregaran del guió i de la posada en 
escena del pregó de Festa Major, l’acte 
que obre oficialment les festes.
Una altra de les novetats d’enguany és 

Una fira medieval i una baixada d’andròmines, el més 
destacat de la Festa Major de Vilanova del Camí

Cercavila a Vilanova. L’ambient festiu ja va començar ahir dijous.
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El Mercat V de Preu, una iniciativa del comerç vilanoví, és una de les propostes de la Festa Major que rep més visites.

la baixada d’Andròmines: un acte que 
s’ha incorporat al programa festiu amb 
la voluntat d’incentivar la participació 
ciutadana. Aquest peculiar concurs es 
farà al barri La Pau amb la intenció de 
descentralitzar els actes i repartir-los pel 
municipi. 

La fira medieval
Un acte especialment rellevant serà La 
Fira Medieval: Una iniciativa que s’edita 
en doble jornada de dissabte i diumen-
ge i que oferirà als visitants una oferta 
variada de parades d’artesania i gastro-
nomia però també de música, espec-
tacles còmics, rondalles i altres activi-
tats per a la quitxalla. La Fira Medieval 
s’ubicarà a la plaça del Mercat i es podrà 
visitar de les 11.30 a les 21.30 h. La regi-
doria de Cultura també està acabant de 
coordinar la participació en aquesta fira 
d’artesans, comerciants i representants 
de l’hostaleria locals.
A banda d’aquestes novetats, el progra-
ma festiu del 2010 inclou altres actes 
més clàssic. Aquest any, la festa s’iniciarà 
dijous amb una cercavila que anirà a càr-
rec del Gegants de Vilanova i del grup 
de percussió moltaXamba Camp del Rei. 
També es recupera la festa de l’escuma, 
un acte que tant pares com quitxalla ha-
vien demanat.

és

és

és BONA 
FESTA 

MAJOR!

Fustes Closa, S.A.

Oficines i magatzem:
Ctra. Igualada-Sitges, 

km. 1'450 
08788 

VILANOVA DEL CAMÍ
Tel. 93 806 06 00 
Fax 93 806 04 22 

info@fustesclosa.com

AUTO - MOTOR NADAL S.L.
EL SEU TALLER DE CONFIANÇA 

· VENDA VEHICLES RENAULT I DACIA.
· IMPORTANTS OFERTES en vehicles nous, km 0 i gerència.
· VEHICLES D’OCASIÓ amb màximes garanties.
· TALLER DE MECÀNICA I PLANXA.
· OFERTES EN PNEUMÀTICS primeres marques
             (Michelin, Dunlop, Continental, Goodyear)
· REVISIÓ PRE-ITV gratuïta i li passem la ITV (preu econòmic)
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Visiti’ns!Visiti’ns!

Grans ofertes
 en manteniment i pneumàtics!!!

Bona
Festa Major



La Comissió de Festes també ha treba-
llat de valent per triar les millors orques-
tres per als balls populars. Potser no són 
les més conegudes però la Comissió ha 
valorat la seva qualitat musical amb l’ob-
jectiu que la gent en gaudeixi.
També els joves tenen el seu espai a la 
Festa Major. Des de la regidoria de Cul-
tura s’han programat dos concerts al 
Parc Fluvial. Divendres amb el grup Els 
kumbes del Mambo i dissabte, amb l’or-
questra Mitjanit i una discomòbil.
Tot seguit us exposem el programa de la 
Festa Major, dia a dia i hora a hora, per 
a que no us perdeu una visita a aquesta 
població anoienca durant els dies de la 
gresca.

DIVENDRES, 3 de setembre

11h Actuació de Màgia a càrrec del 
Mag MAG al a residència AMMA de Vi-
lanova del Camí. Una oportunitat única  
per compartir el temps entre avis i néts.
18:30h Proclamació de la Pubilla i les 
Dames d’Honor, i de la Pubilleta i l’He-
reuet de la Festa Major de 2010, amb la 
participació de la Pubilleta i l’Hereuet 
del Barri de la Pau 2010.  Plaça del Cas-
tell.
19:00h  PREGÓ DE LA FESTA MAJOR, a 
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El correfoc, un dels actes clàssics de la Festa Major.

Els més petits de casa tenen una cita assegurada amb la Menuda Zona.

El programa de la festa, dia a dia

Hilari al C. Onze de Setembre, i tot seguit 
ball amb L’ORQUESTRA HARLEM’S al car-
rer 11 de setembre i plaça del mercat. En 
cas de pluja, C. Papasseit.
00:00h Concert Jove. Diversió assegu-
rada amb ELS KUMBES DEL MAMBO. Al 
Parc Fluvial.

DISSABTE, 4 de setembre

09:00h Recepció i esmorzar amb les 
delegacions de Calcinaia i Amilly. Can 
Papasseit. 
10h a 22h   FIRA MEDIEVAL. Vine a la fira 
on es troben i es barregen les cultures 
cristiana i àrab. Gaudiràs d’un ambient 

fantàstic durant tot el dia, podràs men-
jar, beure i comprar artesania i compta-
rem amb espectacles i animacions, tot 
a la pl. del mercat. Acte organitzat per 
PEGASUS MERCATS TEMÀTICS, S.A.
10:30 a 13:30h Menuda ZONA, espai 
educatiu “Viu el lleure” tallers i ludoteca 
exterior, a càrrec d’ Endinsa’t. Al carrer 11 
de setembre. Organitza: Àrea de Promo-
ció Econòmica
09:30 a 20:30h  Mercat V de preu. 
Aprofita els bons preus que t’ofereixen 
diferents comerços del poble al carrer 
11 de setembre. Organitza: ACI, amb la 
col·laboració de l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica

11:00h  Primera edició de la BAIXADA 
D’ANDRÒMINES. Sortida al capdamunt 
del Carrer Fra Juniper Serra.
13:00h Aperitiu per a les famílies 
d’acollida i les delegacions de Calci-
naia i Amilly.  Piscina de Can Titó. Venda 
de tiquets i confirmació d’assistència a 
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí. Tel: 93 805 44 11. En cas 
de pluja, C. Papasseit
18:00h a 20:30h Espai de jocs infantils, 
“Viu el lleure” organitzat per l’Associació 
Endinsa’t. Pl. Can Papasseit
18:30h Ballada de Sardanes amb la 
COBLA 11 DE SETEMBRE.  Pati de Marta 
Mata. En cas de pluja, gimnàs M. Mata.
23:00h Ball de Nit amb l’Orquestra ME-
TROPOL i QUINTET MONTECARLO. Pl. 
Can Papasseit. En cas de pluja, C. Papas-
seit 
00:00h Concert Jove. Segona nit de 
diversió amb L’ORQUESTRA MITJANIT 
+DISCO MÒBIL. Al Parc Fluvial.

DIUMENGE, 5 de setembre

09:00h  Matines amb el grup Mol-
taxamba de l’Associació Camp del Rei.  
Recorregut: Sortida del Centre Cívic 
del Barri de la Pau, C. Verge del Cap, Av. 
Andalusia, C. Copèrnic, C. Joan Miró, C. 
Verge de Montserrat, C. Major, Pl. Major, 
Pl. dels Miquelets, C. Migdia, C. Alba i C. 
Major fins arribar a l’església.
Acte patrocinat per Cristaleria Carlos i 
Events.
11:00h Ofici de Festa Major amb l’actu-
ació de la Coral la Pregona. Parròquia de 
St. Hilari. 
10h   22h  FIRA MEDIEVAL. Vine al SE-
GON DIA de la Fira Medieval! Acte orga-
nitzat per PEGASUS MERCATS TEMÀTICS, 
S.A. 
10:30h   Cercavila dels Geganters i Gra-
llers de Vilanova del Camí amb les colles 
convidades de: La Llacuna, Santa Cate-
rina d’Igualada, Sant Joan de Mediona 
y Masquefa. Recorregut: sortida des de 
Can Papasseit, C. Cardenal Cisneros, C. 
Pare Claret, C. Verge de Montserrat, Sta. 
Llúcia, C. Cristòfor Colom, C. Alfons XIII, 
C. Migdia (fins la cruïlla N. Sra. de la Mer-
cè, C. Migdia, C. Manresa i C. Major fins 
arribar a l’església de Sant Hilari.
12:00h Exhibició Castellera amb les 
colles: Moixiganguers d’Igualada, Caste-
llers de Terrassa i els Castellers de Sants. 
A la plaça del mercat. Acte patrocinat 
per Fomento de Construcciones i Con-
tratas.
13:30h  Vermut popular. A la plaça del 

Els Castellers de 
Terrassa, els de Sants 
i els Moixiganguers 
d’Igualada seran les 
colles convidades en 
l’exhibició castellera de 
diumenge al migdia

Tendals interiors 
i exteriors

Sostres

Vidres en general

Mampares

Banys

Aluminis

C. Pare Claret, 3
08788 Vilanova del Camí 

Tel./Fax: 93 803 79 24
cristalleriacarlos@gmail.com

càrrec dels nens i nenes de l’Escola Joan 
Maragall. Plaça del Castell. Acte patroci-
nat per la Cooperativa Abacus.
21:30h Sardinada Popular, per genti-
lesa dels comerciants del Mercat de St. 

• Dret civil i matrimonial

• Dret penal

• Dret laboral i de la seguretat social

• Dret administratiu i contenciós administratiu

Carrer Major, 120, baixos, de Vilanova del Camí
info@morillasassociats.com • www.morillasassociats.com

 Tel. 93 805 56 86
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El ball de Festa Major tindrà enguany com a convidats a Metropol i Quintet Montecarlo.
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El concert d’havaneres de dilluns s’ha convertit ja en un clàssic. Aquest any, amb el grup Mar i Vent.

mercat.
18:30 a 21:30h  Activitat infantil. ECO-
LUDIC. Degustació de cuina solar. Expo·
sició de vehicles solars i elèctrics, circuit 
infantil de cars a pedals, bicicletes elèc·
triques i un inflable del medi ambient. 
Passeig de la Indústria.
Acte patrocinat per Unnim.
19:30h Ball de la gent gran, amb 
el grup Pep i Maria José. Pati de Marta 
Mata. En cas de pluja, gimnàs M. Mata.
Acte patrocinat per Prat espectacles.
21:30h Correfoc amb Els Cabrons 
de Vilanova, un gran espectacle de foc i 
música. Recorregut: Sortida de la Pl. Ma·
jor, Pl. dels Miquelets, C. Migdia, C. De les 
Quadres, C. Francesc Macià i Passeig de 
la Indústria. 
22:30h Gran Castell de Focs, ubicat 
al costat del nou CAP, es podrà gaudir 
d’aquest espectacle de foc i música pels 
volts del passeig de la Indústria. Acte pa·
trocinat per Maip i Petromiralles.
00:30h Comiat de la delegació de 
Calcinaia. Pl. Can Papasseit.

DILLUNS, 6 de setembre

08:00h Comiat de la delegació d’Amilly. 
Pl. Can Papasseit
11:00 a 14:00h Activitat infantil. L’Ani·
malada, de la Cia Katakrak. És una col·
lecció de 25 jocs fets amb reciclatge, és 
una gran arca de Noé. Al Passeig de la 
Indústria.
18h Actuació Grup Tuna “NOVAUNIÓ” 
a la residència AMMA de Vilanova del 
Camí. 
20:00h Cantada d’havaneres a càrrec 
del grup MAR I VENT, amb rom cremat 
per tots els assistents, a càrrec de l’An·
dreu Pedregosa. Pl. Can Papasseit. En cas 

de pluja, C. Papasseit.
Acte patrocinat per la residència AMMA 
Vilanova del Camí.

PROGRAMA DE LA FIRA MEDIEVAL

DISSABTE 4 DE SETEMBRE
11:30 h. Arribada de músics i còmics i 
pregó d’inauguració
12:30 h. David l’Ogre 
13:30 h. El príncep sensible 
18:00 h. Ronda musical trovadoresca 
19:00 h. Minairons 
20:00 h. La comparsa dels bojos 
21:30 h. Il Cabaretto Medievale 

DIUMENGE 5 DE SETEMBRE

11:30 h. Arribada de músics i còmics 
12:30 h. David l’Ogre 
13:30 h. El príncep sensible 
18:00 h. Ronda musical trovadoresca 
19:00 h. Minairons 
20:00 h. La comparsa dels bojos 
21:30 h. Cercavila de clausura 

La regiduria de Cultura i Festes ha pre·
parat també actes per la resta del mes 
de setembre, que s’inclouen al progra·
ma de la Festa Major, malgrat que ja no 
en siguin els dies. Són els següents:
Divendres, 10 de setembre
18:00h Actuació grup de SARDANES 
de Vilanova del Camí a la residència 
AMMA.

Dissabte, 11 de setembre
18:00h Festival de danses tradicio·
nals catalanes amb l’actuació de l’Esbart 
Dansaire de Vilanova del Camí. Can Pa·
passeit. 
12:00h Musclada popular. A la pl. 
Vilarrubies. Organitza Cristaleria Carlos. 
Beneficiari: CC Andalucia de l’Anoia.
Diumenge, 19 de setembre
10:00h a 20:00h 5a Concentració de Tu·
ning. Organitza: VW moviment i Comis·
sió de Festes. A la Plaça can Papasseit, 
c. Verge de Núria, c. Amadeu Amenós i  
Comptes de Cardona.
08:00h XXXI Concurs de Pintura Ràpida 
Organitzat per l’Agrupació Cultural i Re·
creativa.

La Fira Medieval es 
podrà visitar durant 
dissabte i diumenge, 
on s’hi podran trobar 
molts productes 
artesanals i actuacions 
musicals



MONTMANEU/ JAUME SINGLA
A Montmaneu no hi ha port de mar, ni 
establiments balnearis, ni parc temàtic, 
pero cada vespre d’estiu, aprofitant que 
refresca mes que en altres llocs, hi ha un 
esdeveniment que val tant com altres for-
mes de passar les vacances.
Residents i estiuejants, joves i no tant 
joves, s’apleguen al pedrís de la plaça i 
després de la pau de tot el dia, enceten 
un màgic moment de tertúlia.
Costums, història, històries i rialles i molts 
moments de pura literatura com no us en 
podrieu fer mesura.
El rellotge no existeix itots van a dormir 
en un núvol que no ha amagat cap sol.
Els veins
Aquest es l’escrit que ens ha tramès un 
grup de veïns de Montmaneu que ara, 
en ocasió de la Festa Major ha volgut 
explicar-nos com son les tertúlies noc-
turnes de la plaça de Montmaneu.
Per a il.lustar-ho ens han fet arribar dues 
fotografies. Una és actual, en color, i l’al-

A Montmaneu, seguint la tradició

l’hereu i la pubilla de l’any que repre-
sentaran Montmaneu a les festes po-
pulars. És també el moment del pregó, 

Animada tertúlia a Montmaneu

nya que capta el radar instal.lat en un 
dels punts més alts del municipi.  
La Festa Major de Montmaneu és un 
bon moment per acostar-se a conéixer 
el municipi tot aprofitamnt la millora en 
la carretera i sobretot esperant disfrutar 
de l’hospitalitat dels seus habitants.
Com han fet altres pobles de l’Anoia, 
Montmaneu també ha optat per una 
festa major molt amb l’esperit autèntic 
del poble i convidant a les colles dels 
pobles veïns. En aquest cas el més pro-
per i amb el que hi ha més relació es 
amb Sant Guim de Freixenet.
A Montmaneu ningú no s’hi sent fo-
raster i en dies de festa Major encara 
menys. Aixó si, si opteu per anar-hi al 
vespre recordeu-vos d’agafar una ja-
queta i si hi pugeu de dia podreu ad-
mirar els carrers estrets i de pedra que 
Montmaneu ha sabut conservar.

Tertúlia similar de primers del Segle XX

tra és antiga i reprodueix exactament la 
mateixa costum i en el mateix lloc.
Hem respectat el to de l’escrit dels ve-
ïns perque ens sembla que reprodueix 
exactament el sentit que tenen les ter-
túlies de Montmaneu.

Cap de setmana de Festa Major 
Des d’avui i fins dilluns vinent, Mont-
maneu viurà la seva Festa Major que 
començarà amb la inauguració de la 
Sala que ha estat remodelada i acaba-
rà dilluns amb la Missa pels difunts del 
municipi.
Entre mig però, tothom haurà tingut 
temps de disfrutar d’algun acte festiu a 
la seva mida.

Festa amb foc
Montmaneu manté aquest any el cos-
tum de la festa de foc. Diumenge en la 
cloenda festiva es podrà gaudir del fi 
de festa amb els diables de Sant Guim 
de Freixenet que faran un espectacle 
de foc.

Sopar de veins
El plat fort de la Festa Major de Mont-
maneu  és sempre el sopar de veïns a 
la fresca. És el moment de proclamar 

encarregat sempre a persones que han 
tingut o tenen una gran relació amb 
Montmaneu.
Després del sopar i com és tradició es fa 
un gran ball que aquest any està ame-
nitzat pel grup El Tren de la Costa.
Podeu veure tot el programa complert 
en l’anunci d’aquesta mateixa pàgina. 
Segur que hi trobareu diversos actes 
que us agradaran perque de fet hi ha 
actes per a tothom.

Un poble molt obert
Montmaneu, es un poble camí. Acos-
tumat a acollir viatgers entre els que 
circulaven per l’antiga Nacional II. I això 
li dóna un caràcter que malgrat anys 
després es va trasllardar a La Panadella, 
Montmaneu encara el conserva com 
podem veure cada any amb la Festa de 
la Caldera, una de les més originals de 
Catalunya.
La Festa Major de Montmaneu quan 
l’estiu ja pràcticament s’ha retirat ens 
d´óna la oportunitat de visitar aquest 
poble de pedra que sap conservar la 
tradició i al mateix temps es va fent un 
lloc en la Catalunya del futur.
De Montmaneu ens arriben les infor-
macions meteorològiques de Catalu- Dies 3, 4, 5 i 6 de setembre 2010 

Festa Major de Montmaneu
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LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

La Pobla de Claramunt obrirà aquest cap 
de setmana la programació de les Festes 
Culturals, que tindrà com a acte central 
el Premi Gumersind Bisbal Gutsems. Des 
d’aquest mes de setembre i fins al novem-
bre, la regidoria de Cultura ha programat 
diverses activitats, com exposicions, un 
concert al Castell de Claramunt, una re-
presentació teatral o la presentació d’un 
llibre de contes.
Les propostes de les Festes Culturals d’en-
guany s’obriran, el diumenge 5 de setem-
bre, amb la Fira-Exposició d’Art, que arri-
barà a la tercera edició i que organitzen les 
regidories de Cultura i de Benestar Social. 
De les 10 del matí fins a les 2 del migdia, 
al voltant del nucli antic, es podran veure 
creacions d’artistes locals, en les seves di-
verses expressions, com pintura, puntes 
al coixí o objectes fets amb pell. L’objectiu 
d’aquesta activitat és donar a conèixer les 
obres dels poblatans i les poblatanes que 
es dediquen a diferents manifestacions 
artístiques.
El dia abans, el dissabte 4 a 2/4 de 8 del 
vespre a la Sala Municipal d’Exposicions, 
s’inaugurarà una mostra de pintura d’Eli-
sabet Soler. L’artista igualadina, llicenciada 

La fira exposició d’art obre diumenge el programa 
de les Festes Culturals de la Pobla de Claramunt

en Belles Arts a la Facultat Sant Jordi de 
la Universitat de Barcelona, ja va portar 
les seves creacions a l’espai poblatà l’any 
1994. Ha exposat en sales de diverses lo-
calitats, com Igualada, Vilanova del Camí, 
Òdena, l’Hospitalet de Llobregat o Barce-
lona.
La mostra d’Elisabet Soler es podrà visitar 
fins al diumenge 26 de setembre. L’horari 
d’obertura serà els dies feiners, de les 6 de 
la tarda a les 8 del vespre, i els festius, de 

les 12 a les 2 del migdia i de les 6 de la tar-
da a les 8 del vespre.
A més d’aquestes dues propostes, du-
rant el mes de setembre es faran altres 
activitats, com l’acte acadèmic del Premi 
Gumersind Bisbal Gutsems, el diumenge 
12, que enguany presidirà l’historiador i 
catedràtic d’Història Medieval de la Uni-
versitat de Lleida Flocel Sabaté; el Concert 
de Música als Castells amb la soprano Isa-
bel Ricciardi di Gaudesi o el XXVII Concurs 

Fira exposició d’art a la Pobla.
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de Pintura Ràpida Infantil. Amb motiu de 
la Diada Nacional també es faran diverses 
activitats, com un espectacle infantil, el 
discurs institucional de l’alcalde i un ver-
mut-concert amb L’Antiga Destil·leria. 

Millores en el paviment de la carretera 
C-244 al seu pas per la Pobla
La Diputació de Barcelona ha portat a 
terme una intervenció de millora del pa-
viment de la carretera C-244 al seu pas pel 
nucli urbà de la Pobla de Claramunt. Les 

obres, que van afectar el tram comprès 
entre l’Hotel Robert i l’entrada al polígon 
dels Plans d’Arau, es van realitzar entre el 
23 i el 28 d’agost i han suposat una inver-
sió d’uns 200.000 €.
La millora ha consistit en un apedaçat 
previ dels trams malmesos de la via i en la 
reposició de la capa del ferm amb un mi-
cro aglomerat. Un cop realitzada aquesta 
intervenció s’ha pintat la senyalització ho-
ritzontal de la carretera.

S’ha millorat l’asfalt de la C-244 al seu pas per la  Pobla.



La formació creada per 
Joan Laporta, López 
Tena i Uriel Bertran, 
comença a tenir molts 
adherits en un temps 
rècord, només en un 
mes i mig. Demà es 
voten primàries.

La nova formació Solidaritat Catalana presenta 
dos igualadins en les eleccions primàries
Vegueria Penedès • El jove Toni Castells Sanabra forma part d'una candidatura vinculada a la plataforma de la Vegueria Penedès
En solitari • L'economista Harold Graells, exmilitant de CDC, va ser el primer candidat de la demarcació de Barcelona.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
La nova formació Solidaritat Catalana 
per la Independència (SI), fundada per 
l’expresident del FC Barcelona Joan La-
porta i l’exvocal del CGPJ i exmilitant 
de CDC Alfons López Tena i l’exdiputat 
d’ERC Uriel Bertran, entre d’altres, cele-
bra demà les seves primeres eleccions 
primàries, per tal d’escollir els compo-
nents de les llistes electorals a les prope-
res eleccions al Parlament de Catalunya. 
El SI es va formar arran de la multitudi-
nària manifestació en favor de la inde-
pendència del nostre país el passat 10 
de juliol. La formació ha rebut també 
el suport de moltes comissions locals i 
comarcals que van organitzar consultes 
populars arreu de Catalunya. En només 
un mes i mig, SI ha aconseguit ja el su-
port de centenars de persones, en forma 
d’adhesió o simplement simpatitzants, 
que s’han recollit, sobretot, a través d’In-
ternet.
En les eleccions primàries de demà -que, 
en el cas de la demarcació de Barcelona, 
se celebraran a la capital catalana- hi 
participaran dos igualadins. Es tracta de 
l’economista Harold Graells, exmilitant 
de CDC, i l’estudiant d’Enginyeria Indus-
trial Toni Castells.

En solitari i per la Catalunya Central
Graells, que es presenta en solitari, va 
ser el primer candidat en presentar-se 
de tota la demarcació de Barcelona. Va 
decidir presentar-se “perquè després de 
la gran manifestació del 10 de juliol, en 
la qual els partits es barallaven pel rèdit 
electoral d’encapçalar les pancartes, el 
Parlament va tombar una Iniciativa Le-
gislativa Popular basant-se en el Consell 
de Garanties Estatutàries”. Graells consi-

Toni Castells -tercer per l’esquerra- forma part de la candidatura vinculada a la plataforma “Per una Vegueria Pròpia”. A la dreta, Harold Graells.

Política  
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Igualada-Calaf
Diumenge s'inaugura la seu 
de Reagrupament a l'Anoia

Jorba
Nou vehicle polivalent per a 
l'Ajuntament de Jorba

Igualada
El PP demana rebaixar els 
preus de la Kaserna
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dera que això “va ser un atemptat greu 
als catalans i el que necessita un (consell 
de garanties) es la democràcia. Solidari-
tat Catalana va néixer a partir d’aquest 
desencís de falta de valor i coratge polí-
tic al Parlament. Solidaritat Catalana vol 
vehicular el treball de persones que cre-
iem en l’Estat Català”. L’igualadí afegeix 
que “Solidaritat expressa una nova visió 
de Catalunya i una nova manera mes 
oberta, transparent i competent de fer 
política, on les persones es regiran per 
la meritocràcia i no per la “ditocràcia” a la 
qual estem acostumats i que ens a por-
tat al desencís amb política”
L’objectiu de Solidaritat Catalana es 
aconseguir representació parlamentària 
a les eleccions de novembre i que vol 
“sumar forces” amb Reagrupament, ERC 
i CiU per reunir els 68 diputats necessa-
ris per proclamar la independència de 
Catalunya. “Però per aconseguir l’inde-
pendencia de Catalunya, hi hem d’apor-
tar tots. Junts canviarem aquest païs!”, 
explica Graells.
A la circumscripció barcelonina els ad-
herits podran votar fins a 15 candidatu-
res i per això es molt important que els 
adherits de l’Anoia votin per tenir repre-
sentació de la comarca al Parlament. La 
seva candidatura és en solitari, encara 
que explica que té gent i suport al dar-
rere, i en un principi hi ha la possibilitat 
d’integrar-se dins de l’equip conjunt de 
la Catalunya Central —que aglutina els 
candidats d’Osona, el Berguedà i el Ba-
ges, amb la intenció d’aconseguir més 
representació per a les comarques cen-
trals.  

En equip i per l’àmbit Penedès
Toni Castells, de 21 anys d’edat, forma 

part d’un equip de sis persones vinculat 
a la plataforma “per una Vegueria Prò-
pia”, que recentment ha assolit el vist-i-
plau oficial del Parlament de Catalunya 
per a la creació de l’Àmbit Penedès, que 
inclou l’Anoia, amb el suport unànim 
de totes les formacions polítiques de la 
cambra catalana.
Castells explica a La Veu que “sempre 
he estat identificat amb el moviment 
catalanista i independentista”, i, com ha 
succeït en moltes persones, “la manifes-
tació del passat 10 de juliol em va afegir 
un deure moral de lluitar pel meu país. 
Jo crec en la regeneració democràtica, 
perque, ara com ara, estem assistint a 

una pèrdua de valors democràtics”. El 
jove igualadí apunta que “ha coincidit el 
naixement de Solidaritat Catalana amb 
el punt més intens de la meva reflexió 
sobre el que necessita aquest país, i de 
quina manera puc ajudar-lo”. D’aquí que 
decidís apuntar-se a SI. Poc després, va 
rebre la proposta de persones vincula-
des a la plataforma “Per una vegueria 
pròpia” per formar part d’una candida-
tura, “i això encara em va engrescar més. 
Entre tots hem d’escriure noves pàgines 
pel futur d’aquest país. Estem davant 
d’un canvi fonamental per a tots nosal-
tres, i la independència de Catalunya ja 
no té camí enrere”.

Solidaritat Catalana ha triat un siste-
ma força inèdit per triar els seus repre-
sentants a les candidatures electorals, 
per democràcia directa, en un sistema 
d’eleccions primàries. Els impulsors del SI 
afirmen que les consultes populars han 
estat l’experiència d’una nova manera 
de treballar, organitzada i en xarxa, per 
vèncer el silenci dels mitjans de comu-
nicació i els impediments dels partits. En 
contraposició a la passivitat de les forces 
parlamentàries, SI ja ha avançat que no 
donarà suport a cap partit que no vulgui 
proclamar la independència durant la 
legislatura vinent.
Joan Laporta, que es perfila com a clar 
líder d’aquesta formació, ha dit aquesta  
setmana que “l’objectiu de Solidaritat 
Catalana per la independència és fer de 
Catalunya l’estat més democràtic i més 
eficient del món”.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
Si guanya CiU les properes eleccions 
municipals, l’empresa Eclipsi, que des 
de fa uns anys organitza la Festa Major 
d’Igualada, té francament difícil conti-
nuar fent la mateixa feina. 
Dies després que el govern municipal 
d’Igualada presentés els números de 
la darrera Festa Major, que suposava 
una despesa total de 224.294€, un 15% 
menys respecte l’any 2009, el grup de 
Convergència i Unió afirma que “el cost 
d’estalvi de la Festa Major per a l’Ajun-
tament i per tant, per als igualadins, 
ha estat realment d’un 6.54%,  i no del 
15% ja que les aportacions fetes pels 
patrocinis han disminuït d’una manera 
important i per tant l’aportació real que 
ha hagut de fer l’Ajuntament ha estat 
de 156.161€ enfront als 166.379€ que 

CiU d’Igualada critica el model actual de Festa Major 
i diu que aposta més per les entitats de la ciutat

va haver de fer l’any passat”.
Aquesta és la principal raó per la qual, 
segons CiU, cal aplicar un model dife-
rent d’organització de la Festa Major, 
més pròxim al que succeeix en altres 
poblacions del país. “Cal gestionar la 
Festa Major amb un model més proper 
a les entitats, i optimitzar així millor els 
costos que es generen, per aconseguir 
potenciar encara més la cultura tradi-
cional de la nostra ciutat. Aquest canvi 
de  model de gestió proposat per CiU, 
pretén redistribuir costos i funcions per 
aconseguir que les entitats tinguin més 
protagonisme, tant en la gestió directa 
dels actes de la Festa, com en les atri-
bucions que es puguin arribar a delegar 
en la Comissió de Festes”, organisme in-
existent a Igualada en els darrers anys, 
des de que l’empresa Eclipsi, de la que 

en formen part l’actor Joan Valentí i el 
pintor Isidre Quintana, és la responsa-
ble de l’organització, sempre sota el go-
vern municipal de l’Entesa per Igualada 
(PSC i IC).
CiU creu fermament que “des de l’Ajun-
tament s’hauria  de potenciar la partici-
pació de les entitats igualadines en els 
actes de la nostra Festa Major”.
De fet, la nit de diumenge a dilluns de 
Festa Major, durant la revetlla popular 
de les places, un nombrós grup de jo-
ves va protagonitzar una manifestació 
espontània pels carrers cèntrics de la 
ciutat en protesta pel que consideren 
un baix protagonisme de les entitats 
de la ciutat en l’organització dels actes. 
També hi havia pancartes crítiques amb 
l’empresa de gestió de la Festa Major.



IGUALADA/CALAF / LA VEU

El proper diumenge 5 de setembre a les 
7 de la tarda, a la plaça Pius XII d’Igua-
lada, es farà l’acte d’inauguració de la 
seu comarcal de Reagrupament Inde-
pendentista de l’Anoia, amb ponències 
a càrrec de Joan Carretero, president de 
Reagrupament i cap de llista de la cir-
cumscripció de Girona a les eleccions del 
Parlament de Catalunya, Rut Carandell, 
membre de la junta nacional de Reagru-
pament i cap de llista per Barcelona, i Te-
resa Pelegrí, número 12 de la llista per 
Barcelona en representació de l’Anoia a 
la candidatura de Reagrupament.  
En aquest mateix acte, es farà també la 
presentació pública de l’acord de coa-
lició entre Suma Independència i Rea-
grupament Independentista per pre-
sentar-se units a les properes eleccions 
al Parlament de Catalunya, tal com es 
va anunciar en el comunicat emès con-
juntament per ambdues formacions el 
passat 31 d’agost, seguint l’esperit de 
forjar un gran moviment independentis-
ta amb representació al Parlament, des 
d’on formar una majoria política amb la 
finalitat de declarar la independència de 
Catalunya i constituir un estat català in-
tegrat a la Unió Europea.
Si les condicions meteorològiques no 
permetessin fer l’acte a l’emplaçament 
previst, aquest es realitzarà al Teatre de 
l’Aurora en el mateix horari.

Èxit de participació a la presentació 
de Reagrupament a Calaf
El passat  dilluns 23 d’agost va tenir lloc 
la presentació de Reagrupament a Calaf. 
L’acte, a més a més de donar a conèixer 
l’associació a la zona, va servir per pre-
sentar públicament la secció comarcal 
de l’Alta Segarra, tot i que ja fa temps 
que hi està treballant. La presentació 
es va celebrar a la Unió Calafina i va ser 
tot un èxit d’assistència, amb unes 150 
persones aproximadament. Hi van inter-
venir en Miquel Cribillers, com a coordi-
nador de Reagrupament-Alta Segarra, 
Sandra Lomas, integrant de les llistes 
per Barcelona i Joan Carretero.

Carretero inaugurarà diumenge la seu 
de Reagrupament a Igualada

Sandra Lomas va presentar els objectius 
principals de l’associació, basats en la in-
dependència de Catalunya,  la regenera-
ció de la política i la dignificació del tre-
ball. La ponent va exposar les causes de 
la nefasta situació actual de Catalunya, 
no només degut a la situació territorial i 
històrica, sinó també a la incapacitat del 
poble català a fer front dignament a les 
agressions sofertes, sobretot degut a la 
ineficàcia dels nostres polítics al llarg de 
la història. Seguidament, va centrar-se 
en el camp econòmic, posant exemples 
molt il·lustratius del que suposa l’espoli 
fiscal per Catalunya i sobretot per cadas-
cun dels seus ciutadans. Va posar èmfasi 
no només en la desigualtat i la injustícia 
infligida al poble català, sinó sobretot en 
la situació insostenible que, econòmica-
ment parlant, pot derivar-se d’aquesta 
conjuntura, alertant de la precarietat del 
sistema de pensions actual. Per finalitzar 
la seva ponència, va explicar quina és 
la fórmula amb la que Reagrupament 
aposta per aconseguir la independèn-
cia, basada en la declaració unilateral 
d’aquesta a través d’una majoria real 
dels partits catalans al parlament. Es  
rebutja així l’opció d’un referèndum pre-
vi, entenent que aquest s’hauria de fer 
posteriorment a  la declaració unilateral, 
com a demostració de força del poble 
català. Sandra Lomas va tancar el seu 
parlament dient que “des de Reagrupa-
ment us demanem la valentia i la confi-
ança de que podem anar sols pel món i 
fer-ho bé”.
Joan Carretero va ser l’encarregat de 
tancar l’acte amb una ponència sobre 
dos temes bàsics en l’ideari de Reagru-
pament com són la  regeneració política 
i la dignificació del treball. Carretero va 
fer dures critiques al sistema polític ac-
tual i a la ineficàcia, voluntària o no, de 
la classe política per a  canviar-lo. A títol 
d’exemple, va mencionar la incapacitat 
de crear una llei electoral a causa dels 
interessos polítics. Concretament va 
afirmar que “Catalunya és l’únic país del 
món, que tenint capacitat per fer una llei 
electoral pròpia, en trenta anys de de-

El PP vol que l’Ajuntament baixi 
les tarifes de la Kaserna d’IGD

IGUALADA / LA VEU / JP

El Partit Popular, després d’analitzar quin 
han estat els ingressos i els costos de 
les activitats juvenils de la programació 
del equipament juvenil de La Kaserna, 
d’abril a juny, reclama al Departament de 
Joventut de l’Ajuntament d’Igualada que 
rebaixi el preu que paguen els ciutadans 
per aquestes activitats.
Pere Calbó, Portaveu del Grup Municipal 
del Partit Popular a l’Ajuntament d’Igua-
lada, ha manifestat que “després d’analit-
zar precisament els ingressos i els costos 
d’aquestes activitats, ens adonem que en 
determinades activitats els ingressos han 
estat molt superiors al cost que ha tingut 
l’activitat per l’Ajuntament. Això demos-
tra que en determinades activitats es 

podrien haver rebaixat el preu que han 
de pagar els ciutadans per participar-hi, 
especialment en aquests temps de crisis. 
Com es pot comprovar, en alguns casos 
el import pagat pel usuari es podia haver 
reduït a la meitat.” 
Així, per l’activitat “Aprenem danses i 
canços per a infants”, els ingressos van 
pujar 113,25 euros, i el cost de l’activitat 
era de 52,93, amb una diferència positiva 
de 60,32 euros. En el cas del taller d’ex-
pressió teatral per treballar amb petits, 
els ingressos van ser de 129,25, i el cost, 
de 55 euros. La diferència, en aquest cas, 
és de 72,25 euros. Succeeix quelcom 
semblant amb el taller d’iniciació al joc i 
amb el de maquillatge infantil.

El líder de Reagrupament va ser fa pocs dies a Calaf, en la presentació de la formació a l’Alta Anoia.
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mocràcia, ha estat incapaç de fer-la”. Des 
de Reagrupament es proposa, segons el 
seu president, una llei electoral de tipus 
anglosaxó, basada en districtes petits, 
uninominals, amb un sol diputat que 
sigui conegut pels ciutadans. D’aquesta 
manera, es podria saber qui representa 
realment la pròpia zona, augmentant 
el contacte directe entre el polític i el 
poble. En aquest sentit, Carretero va de-
clarar que “si ningú no coneix qui és el 
seu diputat, a aquest li és igual treballar 
pel seu territori, perquè ell no serà ree-
legit en funció de si el voten o no al seu 
districte. El que importa actualment pels 
partits és anar a les llistes del partit, no 
pas la decisió de la gent del territori”.
El doctor de Puigcerdà també va donar 
molta importància a la creació d’una 
llei d’incompatibilitats: “és important fer 
una llei d’incompatibilitats. Hem de fixar 
per llei què pot fer i què no pot fer un 
servidor públic. Fa poc es va saber pels 
mitjans de comunicació que l’actual 
esposa del president de la Generalitat 
estava a més d’una dotzena de càrrecs, 
entre els polítics i els consells d’admi-
nistració. Hi ha d’haver una llei que fixi 
quin és el volum màxim de retribucions. 
Cal fixar per llei el què es pot fer i el què 
no es pot fer. També cal fer una llei de li-
mitació de mandats.. A Catalunya tenim 
casos -i no us penseu que són pocs- que 
la primera cotització a la seguretat so-
cial ha estat amb càrrec polític i a més 
a més confien que la última també si-
gui amb càrrec. Per això és fan les lleis 
que és fan, que solen tenir poc a veure 
amb la realitat de la vida”. Carretero va 
afegir que es podrien regularitzar, per 
exemple, les retribucions màximes dels 
polítics, els anys que poden governar 
o les connexions que poden tenir en el 
camp empresarial. D’aquesta manera, es 
podria augmentar la transparència po-
lítica i perseguir la corrupció. També es 
va mostrar molt partidari de reformular 
el  sistema judicial, i les empreses que es 
fan càrrec dels serveis bàsics (electrici-
tat, gas...) per tal de que aquestes siguin 
transparents amb el consumidor.  

L’Ajuntament de Jorba estrena 
un nou vehicle polivalent

JORBA / LA VEU / JP

Aquest estiu, la brigada municipal 
d’obres de Jorba, ha començat a utilitzar 
un nou vehicle amb el qual podrà realit-
zar amb més eficàcia les seves tasques. 
Es tracta d’un vehicle polivalent i mul-
tifunciona lmodel Multiservice/Multi-
task300H., que ha estat subvencionat en 
un 85% del seu cost (51.000 euros) per 
part del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Gene-
ralitat de Catalunya. El vehicle l’ha sub-
ministrat AUSA CENTER SLU de Manresa, 
per resultar adjudicatària de l’Acord Marc 
de subministrament licitat pel Departa-
ment de Governació i Administracions 
Públiques per al subministrament de 40 
vehicles d’aquestes característiques per 
als municipis de menys de 5.000 habi-
tants que resultessin beneficiaris de la 
subvenció. Jorba ha estat un dels que ho 
ha sol.licitat i li han aprovat l’ajut. 
És un vehicle multiservei tot terreny, ca-

pacitat últil de càrrega 2.500 kg, tracció 
4x4 permanent, motor Volkswagen TDI 
Euro IV refrigerat per aigua (100 cv), ve-
locitat màxima 60 km/h, trasmissió auto-
màtica hidrostàtica de 2 velocitats, amb 
placa frontal porta-implements (permet 
acoplar-hi desbrossadora, cullera lleva-
neus, escombradora, ...), doble bomba 
hidràulica, 9 connexions hidràuliques 
davanteres i 6 al darrera (connexions 
ràpides). 
Segons Josep Maria Vallès, regidor Obres 
de l’ajuntament de Jorba, “amb aquesta 
nova màquina els tres treballadors de la 
Brigada d’Obres de Jorba podran opti-
mitzar algunes tasques i no haurem de 
llogar tanta maquinària com fins ara. 
Haver pogut comprar aquesta eina amb 
l’ajut de la Generalitat, és un suport im-
portant per continuar complint amb les 
tasques de manteniment en bon estat 
dels espais públics del poble”.

El vehicle municipal que s’ha estrenat a Jorba.



A la plaça de 
l’Ajuntament hi actuarà 
el grup “El Vado”, i es 
podrà fer kàrting a la 
plaça de Cal Font

UBIC espera augmentar la participació en 
la Botiga al Carrer de demà a Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
La Unió de Botiguers i Comerciants 
d’Igualada (UBIC) espera augmentar la 
participació a la 28a. edició de la Botiga 
al Carrer, que tindrà lloc demà dissabte. 
La iniciativa, que habitualment és tot 
un èxit, ja ha rebut l’interès de més d’un 
centenar d’establiments, segons apun-
taven Pere Rodrigo i Jaume Rosich, de la 
junta de la UBIC, en la presentació que 
es va fer dimecres d’aquesta setmana a 
les dependències de l’Ajuntament.
Aquesta edició de la Botiga al Carrer mar-
ca el final de les rebaixes d’estiu, immer-
sos en plena època de crisi. Precísament 
per això Rodrigo i Rosich manifestaven 
que  “el més important de tot plegat és 
el suport que estem reben d’empreses i 
entitats de tota mena, quelcom que s’ha 
d’agraïr moltíssim, i especialment en els 
temps que corren”.
La Botiga al Carrer és una de les campa-
nyes amb més èxit que organitza Iguala-
da Comerç UBIC i és l’oportunitat única 
per comprar els productes de la tem-
porada vigent amb uns preus realment 
atractius. 
La Botiga al Carrer és una activitat tradi-
cional que s’organitza sempre al final de 
les rebaixes, tant d’estiu, com d’hivern. 
Els comerciants surten davant el seus 
establiments, o es desplacen fins a al-
gun altre indret de la ciutat amb molta 
concentració comercial i venen els pro-
ductes de la temporada amb importants 
descomptes. 

Pere Rodrigo i Jaume Rosich, de la UBIC, amb el tinent d’alcalde Jordi Riba, a la presentació de la nova edició de la Botiga al Carrer.

Actuació a la plaça de l’Ajuntament i 
Karting a cal Font
Igualada Comerç UBIC ha preparat una 
forta campanya publicitària i una sèrie 
d’activitats com maquillatge infantil, 
megafonia i atraccions que tenen com 
l’objectiu de fer una jornada inoblidable. 
Al marge d’aixó, a la Plaça de l’Ajunta-
ment hi actuarà durant tot el dia el grup 
igualadí “El Vado”.
No obstant aixó, l’activitat principal que 
marcarà la jornada serà l’instal·lacio d’un 
circuit urbà de Karts. Amb col·laboració 
de “Karting Parcmotor Castellolí”, l’entitat 
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Obert el termini per a 
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comercial igualadina prepararà una pis-
ta impresionant a la plaça de Cal Font, on 
tots els clients dels establiments comer-
cials d’Igualada Comerç podran provar 
les seves habilitats de conduïr aquests 
ràpids vehicles. La pista comptarà amb 
totes les mesures de protecció i en tots 
moments els participants estaràn vigi-
lats per monitors professionals. 
Alhora, en les butlletes que es repartiran 
als comerços igualadins també hi figura 
una butlleta 2x1 vàlida per una tanda de 
karts al circuit de kàrting de Parcmotor 
Castellolí,  que s’haurà de bescanviar fins 
al 30 de setembre. Una molt bona opor-
tiunitat no només per provar el món 
dels karts, sinò també per acostar-se 
a veure les instal.lacions de Parcmotor 
Castellolí, on el cirtuit de kàrting ja és un 
dels més utilitzats de Catalunya, i en una 
clara projecció.
De fet, cada vegada són més les entitats 
esportives, culturals, socials, que oferei-
xen la col·laboració a Igualada Comerç 
UBIC, a l’hora de organitzar la “Botiga al 
Carrer”. És una mostra i reconeixement al 
gran prestigi i importància que té aques-
ta activitat, i a l’hora la possibilitat de fer 
presentació de les seves activitats. 

La Botiga al Carrer sempre atrau a moltíssima gent.

Cajamadrid finança un cotxe adaptat per al Consorci Sociosanitari 
d’Igualada, i l’Ajuntament li contracta un crèdit de 2,1 milions
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
Obra Social Caja Madrid ha signat aquest 
dimecres amb l’Ajuntament d’Igualada 
un projecte de col·laboració per l’adqui-
sició d’un vehicle socio-sanitari. L’acte 
ha estat presidit per l’alcalde d’Igualada, 
Jordi Aymamí. L’Obra Social Caja Ma-
drid aportarà una suma de 35.000 euros 
per al projecte d’adquisició del vehicle. 
Aquests tipus d’iniciatives són una de 
les accions socials que Caja Madrid ve 
desenvolupant en el si de la seva Obra 
Social. Durant els darrers anys s’ha rea-
litzat tant l’adquisició com l’adequació 
de vehicles de protecció civil i sociosa-
nitaris a diverses ciutats com Pamplo-
na, Sevilla, Las Palmas, Lleida, Córdoba, 

Málaga, Sant Cugat del Vallès, Molins de 
Rei, Blanes, Reus o Sant Feliu de Guíxols, 
entre d’altres. 
El cotxe que finançarà Cajamadrid tindrà 
una capacitat per a 9 persones, i serà el 
cinquè de que disposa el Consorci Soci-
osanitari d’Igualada.
Alhora, l’Ajuntament ha contractat un 
crèdit amb Cajamadrid per valor de 2,1 
milions d’euros, lligat a la construcció 
dels nous pisos adaptats que s’estan 
fent a l’avinguda Gaudí, al costat de la 
residència Pare Vilaseca. Es tracta de 70 
habitatges, que ja han rebut una injec-
ció econòmica de 4 milions d’euros més 
a través de l’Institut Català de Finances, 
organisme vinculat a la Generalitat de 

Catalunya.
Obra Social Caja Madrid col·labora amb 
més de 70 projectes de diverses entitats 
que atenen col·lectius socials a Catalu-
nya i Balears. Aquestes ajudes permeten 
el desenvolupament dels programes 
d’entitats i institucions que treballen 
amb col·lectius en situació de desigual-
tat i/o exclusió social amb l’objectiu de 
potenciar la seva inserció social i la in-
tegració laboral. Aquestes associacions 
treballen amb infants i joves en risc soci-
al, persones amb discapacitat, població 
immigrant, malats d’Alzheimer i Parkin-
son, dones maltractades, col·lectiu de 
prostitució, persones sense llar, o deso-
cupats/des de llarga durada.

L’alcalde d’Igualada, Jordi Aymamí, signant d’acord amb responsables de Cajamadrid.
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Amb la voluntat de continuar oferint ei·
nes de gestió empresarial,  el servei de 
Desenvolupament, Ocupació i Comerç 
de l’Ajuntament d’Igualada amb la col·
laboració de la Diputació de Barcelona, 
ha programat dos tallers formatius per 
a la consolidació d’empreses de recent 
creació.
L’objectiu d’aquests tallers és oferir  re·
cursos i eines que permetin millorar les 
habilitats directives i afavorir el millor 
desenvolupament de l’activitat empre·
sarial. Els cursos estan  adreçats a les 
empreses de recent creació, principal·
ment de 5 anys de vida, així com també 
als responsables de les diferents àrees 
de gestió de l’empresa.

Tallers de visites 
comercials i parlar en públic
El primer taller, Visites comercials: com 
preparar i realitzar una visita comercial 
efectiva, tindrà una durada de 15 hores 
i es realitzarà els dies 30 de setembre i 
7 i 14 d’octubre de 8:30 a 13:30 hores. 
El taller està adreçat a empresaris/es de 
petites i mitjanes empreses interessats 

Nous tallers de formació per al 
creixement empresarial a Igualada

en conèixer instruments i tècniques 
adequades per dur a terme visites co·
mercials, saber exposar els beneficis del 
producte o servei que s’ofereix i superar 
les possibles actituds negatives del cli·
ent, considerant·les com a oportunitats 
i no com a obstacles. 
Durant el transcurs del taller els assis·
tents coneixeran com es realitza la pre·
paració d’una visita comercial i les eta·
pes i desenvolupament d’una entrevista 
comercial (contacte, generació de confi·
ança, actitud que cal adoptar, argumen·
tació, convèncer, objeccions, finalitzar i 
tancar la venda).
El segon taller, Parlar en públic: credibili·
tat professional i imatge d’empresa, tin·
drà una durada de 20 hores i es desenvo·
luparà els dies 2, 9, 16 i 23 d’octubre de 
8:30 a 13:30 hores.  El taller està adreçat 
a empresaris/es interessats en desenvo·
lupar les seves habilitats comunicatives 
en la seva activitat professional, propor·
cionant instruments i eines per  garantir 
la qualitat de servei i la imatge de l’orga·
nització alhora de parlar en públic. 
Els participants aprendran a preparar 
una intervenció sobre un tema relaci·

onat amb l’activitat professional, el de·
senvolupament de l’actitud (la por de 
parlar en públic, tèquines per gestionar 
la por escènica, tècniques de comunica·
ció no verbal) i s’analitzaran els aspectes 
que intervenen en la forma d’expressió 
(el llenguatge corporal com a barrera 
per a la comunicació, els paràsits més 
comuns, els gestos i el llenguatge no 
verbal).
Els tallers, que són impartits per experts 
amb una gran experiència i de recone·
gut prestigi en l’àmbit empresarial, són 
pràctics, participatius i centrats en les 
necessitats de les empreses participants. 
Per al desenvolupament dels tallers, 
els experts aplicaran el mètode del cas, 
aportant experiències, principalment de 
micro i petites empreses, així com de ca·
sos reals dels propis participants.
Els tallers de formació són gratuïts i les 
places limitades. Per a més informació, 
podeu contactar amb IG·NOVA Empresa 
al 93 805 04 09. Podeu veure el progra·
ma complet dels cursos a www.iguala·
da.cat.  
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Sovint el consumidor es queda en la 
superficialitat de les coses. Cerca el 
que vol i amb prou feines en sap les 
característiques més rellevants. I en 
el moment de prendre la decisió de 
la compra sol deixar·se portar per la 
marca, com l’assegurança que cobreixi 
la seva manca de coneixements. Abans 
el preu era el resultat d’un escandall 
acurat. Si s’hi arribava econòmicament 
s’adquiria amb la certesa de pagar el 
preu just. Si quedava fora de l’abast, 
aleshores se’n triava un altre una mica 
inferior, però amb una relació sem·
blant de qualitat preu. Avui això ja no 
és possible. El comerç detallista que es 
nodreix directament del fabricant local 
no pot competir amb els distribuïdors 
que se subministren globalment. Un 
mateix producte, de característiques 
semblants, pot tenir preus molt dife·
rents, depenent del lloc on s’ha fabri·
cat i els preus de matèries primeres i 
mà d’obra. I això ha limitat la compe·
titivitat de les produccions de proximi·
tat, que poc a poc s’han anat quedant 
només en aquells productes que no es 
poden deslocalitzar.   
I això ha incrementat l’atur en molts 
països. En alguns s’han dedicat a en·
fortir la seva “especialització” tradicio·
nal. Així Alemanya ha continuat amb la 
indústria que la va a portar a ser una 
potència en maquinaria i bens d’equip, 
mentre que d’altres es recolzen en in·
tangibles que han sabut bastir al llarg 
dels anys, com la moda, el luxe i el 
refinament d’italians i francesos. I ací 
el turisme, i la seva conseqüència, la 
construcció, serveis que avui no pas·
sen pel seu millor moment. Els intan·
gibles de marca país ajuden a vendre 
aquells productes que els identifiquen. 
Ningú compra avui un cotxe perquè el 
seu par motor sigui millor que un de la 
competència. Ni tampoc perquè l’ali·
atge dels materials dels pistons sigui 
el millor del mercat. Quasi el 80% dels 
components d’un automòbil són de 
proveïdors externs que subministren 
a la majoria de fabricants. I sols és la 
marca el que garanteix que la selecció 
dels elements tècnics tinguin el con·
trol de qualitat adient al que es paga, 
i que garanteix que el resultat serà el 
que s’espera. 
Un altre aspecte important és l’apa·

PERE PRAT

rença física del producte i la publicitat 
amb la que el marketing l’ha embolca·
llat. La credibilitat del missatge i la con·
fiança en l’honestedat del que l’explica. 
Aleshores es compra per il·lusió i per 
les emocions que genera. I això és un 
element clau en molts productes, com 
la moda, on la qualitat de la confecció 
i les matèries sols són un accessori que 
ajuda a que els articles expressin la 
personalitat de qui els vesteix. 
Però avui la fidelitat a les marques, i els 
atributs de país s’han afeblit, i és més 
important que mai seguir invertint en 
els intangibles per mantenir aques·
ta imatge de modernitat i actualitat 
que fa desitjable i garantida cada una 
de les novetats que porta al mercat. 
El comprador disposa menys diners 
que abans, selecciona de manera més 
acurada i adapta el seu pressupost a 
tot allò que el fa sentir bé. Perquè els 
intangibles costen molts anys i diners 
per assolir·los i només uns mesos per 
perdre’ls. Tots recordem marques co·
mercials fantàstiques de només fa deu 
anys que avui ja no existeixen. I han 
desaparegut simplement perquè el 
consumidor ha deixat de confiar·hi, o 
perquè n’han trobat d’altres més sug·
geridores que han ocupat el seu lloc. 
Potser no tan bones, i fins i tot fetes 
amb elements de menys qualitat, però 
que han sabut sintonitzar millor amb el 
seu públic, o porten una millor qualitat 
preu. 
I per això és tan important que els pa·
ïsos i les marques no oblidin els seus 
intangibles. Alguns posant·hi molta 
imaginació i creativitat, com ho està 
fent l’empresa de Sita Murt de la nos·
tra ciutat. Ha llençat conceptes com les 
botigues de curta durada i ha apostat 
per obrir·se als mercats asiàtics. Encara 
que tots els camins són incerts i arris·
cats, és molt lloable aquest esperit que 
es fa en la bona direcció, i és un bon 
exemple a seguir. No estaria per demés 
que les administracions públiques fes·
sin també la seva part, amb constància, 
sabent que aconseguir una rellevància 
costa anys i que les improvisacions a les 
que ens tenen acostumats són cares i 
ineficients. Perquè a Espanya es porten 
tancades més d’un milió d’empreses, i 
encara no s’ha acabat la sangonera... 

La força dels intangibles
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Durant tot el mes de setembre estarà 
obert el termini per a presentar les sol·
licituds de subvenció per a la creació de 
llocs de treball estables. 
Les subvencions, a fons perdut, van di·
rigides a les empreses i les entitats que 

Convocada una nova edició dels Premis IDEA

en el decurs del darrer any hagin realit·
zat contractacions indefinides o bé que 
hagin convertit contractes temporals en 
contractes indefinits. Aquestes contra·
ctacions hauran d’haver estat formalit·
zades entre l’1 de setembre del 2009 i el 
31 d’agost del 2010. 

Obert el termini per demanar subvencions 
per la creació de llocs de treball estables

IGUALADA / LA VEU

L’Ajuntament d’Igualada, el Consell Co·
marcal de l’Anoia i la Unió Empresarial 
de l’Anoia convoquen la 13a edició dels 
Premis IDEA, a les millors Iniciatives i De·
senvolupaments Empresarials realitzats 
a l’Anoia.

Les categories dels Premis Idea són les 
següents:
· Premi a la millor innovació realitzada 
durant l’any 2008 – 2009: S’hi podran 
presentar totes les innovacions empre·
sarials d’empreses existents, fetes rea·
litat a la comarca de l’Anoia durant els 

exercicis 2008 – 2009. Premiat amb una 
dotació econòmica de 2.400 €.
· Premi a la millor empresa creada du·
rant l’any 2008 – 2009: S’hi podran pre·
sentar totes les empreses fetes realitat a 
la comarca de l’Anoia durant els exercicis 
2008 – 2009. Premiat amb una dotació 
econòmica de 2.400 €.
El termini per a la presentació de les ini·
ciatives serà de l’1 al 30 de setembre de 
2010. 

Fundació Privada 
Àuria rebrà un ajut 
d’Unnim per a crear 
un viver ecològic a 
Igualada

IGUALADA / LA VEU

Tres projectes socials d’entitats de la Ve·
gueria Penedès –de l’Alt Penedès, el Baix 
Penedès i l’Anoia– han rebut 34.000 eu·
ros de l’Obra Social d’Unnim a través de 
la 7a Convocatòria d’Ajuts a Programes 
Socials de Caixa Terrassa. El projecte de 
l’Anoia que rebrà suport ñes la fundació 
privada Àuria, per la creació d’un viver 
ecològic per a persones amb trastorn 
mental i persones amb discapacitat 
intel·lectual Igualada. Per aquest fert re·
brà 12.000,00 €.
Des del 2004, aquests ajuts, procedents 
de l’Obra Social Caixa Terrassa, han im·
pulsat 362 projectes, amb una aportació 
total que s’aproxima als 3,6 milions.  



L’igualadí ja va marxar 
cap a Milan, amb el 
primer equip, després 
que jugués el Gamper. 
El jove jugarà, 
de moment, al filial

El jove igualadí Adrià Carmona, una de les 
millors promeses del Barça, fitxa pel Milan
Primers anys al CF Igualada • Carmona, campió d'Europa Sots-17 amb la selecció espanyola el 2008, va començar al Barcelona 
com a benjamí, després de passar per les files del CFI, on també va jugar el seu pare.  Ara jugava al juvenil A com a extrem.

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
El jove igualadí Adrià Carmona Pérez, de 
18 anys d’edat, que militava al juvenil A 
del FC Barcelona, ha fitxat pel AC Milan 
del calcio italià. Considerat una de les 
millors promeses del futbol català, Car-
mona, que juga al Barça des de que era 
benjamí, segueix així les mateixes pas-
ses que van fer el seu dia jugadors de 
talla internacional com Cesc Fàbregas. 
Carmona ja va marxar cap a Milà dijous 
passat, amb el primer equip rossonero, 
després que aquest jugués el trofeu Joan 
Gamper. De moment, Carmona jugarà a 
l’equip “primavera” de l’AC Milan, com 
s’anomena al filial del totpoderós club 
italià, entrenat per Giovanni M. Stroppa. 
Ha firmat un contracte de dos anys més 
un d’opcional. Carmona viurà al costat 
de la pedrera italiana en una residència 
del club, i entrenarà al costat del primer 
equip, on hi ha jugadors de gran talla Adrià Carmona, rebent un trofeu a Can Barça, la darrera temporada.

com Ibrahimovic -cedit pel Barça, Ronal-
dinho, Nesta, Gattuso o Inzagui.
Carmona va entrar al FC Barcelona quan 
només tenia 8 anys d’edat, i jugava al 
benjamí del CF Igualada, club en el que 
també va jugar el seu pare. Des de lla-
vors, milita al Barça, on ha anat agafant 
una classe increïble, i convertint-se en 
una de les millors promeses de la pedre-
ra del club català. 
L’extrem esquerre de 18 anys, és interna-
cional amb la selecció espanyola sub-18 
i campió d’Europa sub-17 el 2008 des-
prés de vèncer a França en el campionat 
celebrat a Turquia. L’igualadí, en el seu 
dia, ja va donar mostres del seu nivell en 
el conegut trofeu aleví de Brunete, on 
altres joves estrelles van donar els seus 
primers passos com Iniesta o Fernando 
Torres. 
El Milan no és el primer club que s’in-
teressa per ell.  Arsenal, Bayern Munic, 
Sevilla, Manchester City, Panathinaikos, 
Borussia Dortmund o Tottenham ja ha 
mogut fitxa de cara a intentar aconse-
guir els seus serveis, però finalment se’n 
va a Itàlia.  Que tingui moltíssima sort en 
aquesta nova aventura.

Esports  
WWW.VEUANOIA.CAT

Bàsquet
Dos equips del CBI, en un 
torneig a Osona

Ciclisme
Europeu màster 
per a Prat i Figueras

Atletisme
La UECAnoia, 
en una cursa a Navàs
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El CF Igualada comença diumenge la temporada 
al camp empordanès del Perelada 

El CF Igualada s’estrenarà diumenge vi-
nent en una nova temporada a la Prime-
ra Divisió Catalana. Els igualadins, que 
segueix entrenant José Luís Ruiz, debu-
ten al camp del Perelada. 
El primer equip de futbol de la comarca 
va iniciar la pretemporada el 26 de juliol, 
amb algunes cares noves, però bàsica-
ment el mateix esquelet de la darrera 
temporada, i el mateix quadre tècnic. Els 

blaus no han tingut massa sort durant 
els partits amistosos de pretemporada, 
amb derrotes davant el Castelldefels, el 
Terrassa, i el Sabadell, aquest últim en 
partit de la Festa Major d’Igualada, i amb 
victòria davant l’Artesa de Segre.
Pel que fa a les novetats del planter, cal 
destacar que el porter Yanik Viles i el 
capità Enric han marxat a jugar en ca-
tegories superiors al Reus i al Vilafran-

ca respectivament. Per cobrir les seva 
absència, l’Igualada ha fitxat dos nous 
porters: Jaume, que ve de Gavà i Diego, 
que arriba des de Mallorca. Pel que fa a 
jugadors de camp, s’ha incorporat Enric 
Garcia, un migcampista provinent del 
Sant Maure i Ruben Epitier, un davanter 
centre.

Primera  Catalana, 1a. jornada
Rapitenca-Poble Sec
Olot-Vic
Gramenet B-Guíxols
Rubí-San Cristóbal
Santfeliuenc-Olímpic Can Fatjó
Montcada-Olesa M.
Perelada-IGUALADA
Vilassar M.-Blanes
G. Iberiana-Sants
Tàrrega-Tortosa

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

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA

CUINA CATALANA I INTERNACIONAL, MOLT ESMERADA
- Presa ibèrica - Filet ibèric - Espatlla de xai al forn 

- Cargols - Ànec rostit - Amanides vàries i altres

Ctra. IGUALADA-VALLS, Km. 51 · STA. MARIA DE MIRALLES      RESERVES AL TEL. 93 808 00 61

BANQUETS
Menú : 18 euros (a triar entre 14 plats)

OBERT DIUMENGES I FESTIUS
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Calendari Club Bàsquet Igualada-Copa Catalunya 2010-11

Jornada 1/16 (18-9/22-1)
Hospitalet  - Tàrrega
AESE  - Prat
Ramon Llull  - Viladecans
Collblanc  - El Vendrell
Lluïsos Gràcia  - Reus D.
Roser  - Sitges
IGUALADA  - Martorell
Terrassa  - Grup Barna

Jornada 2/17 (25-9/29-1)
 El Vendrell  - Ramon Llull
Sitges  - Collblanc
Prat  - Roser
Reus Dep.  - Terrassa
Viladecans  - Lluïsos Gràcia
Tàrrega  - AESE
Martorell  - Hospitalet
Grup Barna  - IGUALADA

Jornada 3/18 (2-10/5-2)
 Hospitalet  - Grup Barna
AESE  - Martorell
Ramon Llull  - Sitges
Reus Dep.  - Viladecans
Collblanc  - Prat
Lluïsos Gràcia  - El Vendrell
Roser  - Tàrrega
Terrassa  - IGUALADA
  
Jornada 4/19 (9-10/12-2)
 El Vendrell  - Reus Dep.
Sitges  - Lluïsos Gràcia
Prat  - Ramon Llull
Viladecans  - Terrassa
Tàrrega  - Collblanc
Martorell  - Roser
Grup Barna  - AESE
IGUALADA  - Hospitalet

Jornada 5/20 (16-19/19-2)
 AESE  - IGUALADA
Ramon Llull  - Tàrrega
Reus Dep.  - Sitges
Viladecans  - El Vendrell
Collblanc  - Martorell
Lluïsos Gràcia  - Prat
Roser  - Grup Barna
Terrassa  - Hospitalet

Jornada 6/21 (23-10/26-2)
 El Vendrell  - Terrassa
Sitges  - Viladecans
Prat  - Reus Dep.
Hospitalet  - AESE
Tàrrega  - Lluïsos Gràcia
Martorell  - Ramon Llull
Grup Barna  - Collblanc
IGUALADA  - Roser

Jornada 7/22 (30-10/5-3)
 El Vendrell  - Sitges
Ramon Llull  - Grup Barna
Reus Dep.  - Tàrrega
Viladecans  - Prat
Collblanc  - IGUALADA
Lluïsos Gràcia  - Martorell
Roser  - Hospitalet
Terrassa  - AESE

Jornada 8/23 (6-11/12-3)
 Sitges  - Terrassa
Prat  - El Vendrell
Hospitalet  - Collblanc
AESE  - Roser
Tàrrega  - Viladecans
Martorell  - Reus Dep.
Grup Barna  - Lluïsos Gràcia
IGUALADA  - Ramon Llull

Jornada 9/24 (13-11/19-3)
El Vendrell   - Tàrrega
Sitges  - Prat
Ramon Llull  - Hospitalet
Reus Dep.  - Grup Barna
Viladecans  - Martorell
Collblanc  - AESE
Lluïsos Gràcia  - IGUALADA
Terrassa  - Roser

Jornada 10/25 (20-11/26-3)
Prat  - Terrassa
Hospitalet  - Lluïsos Gràcia
AESE  - Ramon Llull
Roser  - Collblanc
Tàrrega  - Sitges
Martorell  - El Vendrell
Grup Barna  - Viladecans
IGUALADA  - Reus Dep.

 Jornada 11/26 (27-11/2-4)
 El Vendrell  - Grup Barna
Sitges  - Martorell
Prat  - Tàrrega
Ramon Llull  - Roser
Reus Dep.  - Hospitalet
Viladecans  - IGUALADA
Lluïsos Gràcia  - AESE
Terrassa  - Collblanc

Jornada 12/27 (11-12/9-4)
Hospitalet  - Viladecans
AESE  - Reus Dep.
Collblanc  - Ramon Llull
Roser  - Lluïsos Gràcia
Tàrrega  - Terrassa
Martorell  - Prat
Grup Barna  - Sitges
IGUALADA  - El Vendrell

Jornada 13/28 (18-12/16-4)
El Vendrell  - Hospitalet
Sitges  - IGUALADA
Prat  - Grup Barna
Reus Dep.  - Roser
Viladecans  - AESE
Lluïsos Gràcia  - Collblanc
Tàrrega  - Martorell
Terrassa  - Ramon Llull

Jornada 14/29 (8-1/30-4)
Hospitalet  - Sitges
AESE  - El Vendrell
Ramon Llull  - Lluïsos Gràcia
Collblanc  - Reus Dep.
Roser  - Viladecans
Grup Barna  - Tàrrega
IGUALADA  - Prat
Terrassa  - Martorell

Jornada 15/30 (15-1/7-5)
El Vendrell  - Roser
Sitges  - AESE
Prat  - Hospitalet
Reus Dep.  - Ramon Llull
Viladecans  - Collblanc
Lluïsos Gràcia  - Terrassa
Tàrrega  - IGUALADA
Martorell  - Grup Barna

IGUALADA / LA VEU

El passat cap de setmana dies 28 i 29 
d’agost, s’ha celebrat el 26é TORNEIG 
CAIXA MANLLEU A SANT JULIÀ VILATOR-
TA, on hi van participar els equips JUNI-
OR A i SENIOR FEMENÍ del CB Igualada. 
Ambdós equips van aconseguir jugar les 
finals del Torneig, l’equip Sènior va jugar 
a VIC contra una selecció de TORDERA, 
quedant les igualadines en segon lloc, 
les Junior van jugar a la ciutat de TARA-
DELL contra les ESCOLÀPIES de FIGUE-
RES guanyant i aconseguint així ésser 

Dos equips del CBI participaren 
en el torneig Caixa Manlleu

campiones de la seva categoria.
Enhorabona a tots dos equips !!!
L’equip sènior femení va estrenar la nova 
equipació per aquesta nova temporada 
que encetarem. 
Aquesta setmana també publiquem el 
calendari provisional de la Copa Cata-
lunya, en la que hi participarà el primer 
equip del CBI. Els blaus s’estrenaran el 18 
de setembre a les Comes davant el Mar-
torell Solvay, i acabaran també la tem-
porada a les Comes davant el Tàrrega, el 
7 de maig.

Sènior femení del CB Igualada 2010-11.

Torneig de futbol 
Drs. Botet a Igualada
IGUALADA / LA VEU

Demà dissabte a la tarda tindrà lloc, a 
partir de les 16.30 hores i al camp mu-

nicipal de la UE Montserrat d’igualada, 
el clàssic torneig triangular en memòria 
dels Doctors Botet, que cada any orga-
nitza l’històric club igualadí.
En aquesta ocasió, els afeccionats que 
es desplacin al camp igualadí podran 
veure un torneig amb la participació del 
club local, el Montserrat, amb el Fàtima 
d’Igualada i l’Òdena, aquest últim de se-
gona categoria territorial.

Dilluns, sorteig del calendari de 
tercera territorial
El proper dia 6 de setembre se celebrarà 
el sorteig dels grups de la 3a. Territorial 
corresponents als equips del Barcelo-
nès, a les 18 hores (Carrer Sicilia, 93-97 
primer pis de Barcelona). Sabrem doncs 
quin és el calendari definitiu del grup 
setè, que correspon a la demarcació de 
l’Anoia, i que és l’únic que queda per 
conèixer. Recordem que el campió de la 
temporada anterior va ser la Penya Ma-
dridista de la Tossa de Montbui.
En els propers dies també es coneixeran 
els calendaris de futbol base, que a par-
tir d’aquesta temporada viu una rees-
tructuració molt important. La tempora-
da començarà, per a la majoria d ‘equips, 
el 10 d’octubre, excepte pels millor clas-
sificats, a la categoria de Preferent i en 
alguns casos de Primera Divisió, que ho 
farà el 26 de setembre.
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IGUALADA / LA VEU

El passat dissabte 28 d’agost, dotze 
membres de la Secció de Curses de 
Muntanya del Club Excursionista UECA-
NOIA, després del  parèntesi estival, van 
reprendre el Circuit Català de Curses de 
Muntanya amb la prova dels 3 Pics de 
Navàs, quarta del calendari, on hi varen 
participar més de dos-cents corredors. 
El recorregut de la cursa, amb 21,1 quilò-
metres de distància i amb 1.630 metres 
de desnivell acumulat, no presentava 
gaires dificultats tècniques, però la du-
resa de la mateixa va ser marcada per la 
calor i el fort ritme dels corredors capda-
vanters. Tot i així, els representants del 
club varen obtenir molts bons resultats, 
consolidant d’aquesta manera el liderat 
actual per equips de la classificació del 

UecAnoia X-Avi obté 
tres podis a Navàs

Circuit.
El resultat més destacat va ser el de l’at-
leta Albert Ferrer, que en aquesta ocasió 
va assolir una molt bona segona posició 
absoluta, obtenint uns punts molt valu-
osos de cara a la classificació individual 
del Circuit, mantenint-se així en els llocs 
capdavanters del mateix. Cal destacar 
també l’actuació d’en Xavier Sánchez, 
que fins als últims quilòmetres va estar 
disputant les places de podi entrant fi-
nalment en una molt bona quarta posi-
ció i primer en categoria de Veterans. La 
resta de membres, per ordre d’arribada 
van ser en Joan Rosich (12è), en Miquel 
Serra (38è), l’Amador Martínez (57è), en 
Francesc Llobet (59è), en David Núñez 
(97è), en David Gubern (110è), en Fran-
cesc Carceller (139è) i en Xavier Aparisi 

(149è).
Respecte a la participació femenina, cal 
destacar un cop més l’actuació de la 
Lucía Caballero, que aconseguia classifi-
car-se en una magnífica cinquena posi-
ció absoluta i primera en categoria Màs-
ter, resultats que li permeten continuar 
liderant la classificació individual abso-
luta femenina del Circuit. L’altra noia de 
la Secció, la Pilar Rodríguez, entrava en 
una bona 29 posició, completant així els 
resultats dels atletes del club anoienc.
Un cop finalitzada la prova, els corredors 
es van poder recuperar amb un bon i 
generós avituallament a l’arribada, tot 
pensant en la propera prova del Circuit, 
la Burriac Atac, que es disputarà el pro-
per dissabte dia 4 de setembre a la loca-
litat de Vilassar de Mar. 

Magnífic europeu màster de BTT 
de Ramon Figueras i Toni Prat

IGUALADA / JOSEP M. VIDAL

Pels Alps francessos, concretament a 
l’estació d’esquí de Praloup es va dis-
putar el Campionat d’Europa Master de 
Mountain Bike amb la participació de 
223 corredors d’arreu d’Europa i entre 
els qui havia els anoiencs de Moto Club 
Igualada, Toni Prat, pare del pilot de ral.
lis que demà dissabte participa al ral.li 
de terra de Cervera, i Ramon Figueras.
L’edat per participar en aquesta compe-
tició va des de la mínima dels 30 anys 

fins als 60. Una gran festa de la bicicleta 
d’esport de muntanya i que al llarg de 
pràcticament d’una setmana reuneix a 
families senceres en els magnífics parat-
ges dels Alps.
El dia de la carrera va ser el dissabte en 
el que els dos corredors anoiencs van 
aconseguir unes excel.lents classifica-
cions. Així Ramon Figueras es classificà 
11è absolut i Toni Prat 14è, sens dubte 
una gran gesta esportiva la seva en 
aquest campionat europeu.

Els participants a la cursa bagenca.
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Toni Prat i Ramon Figueras.

El planter del Club Ping Pong Igualada 
encara la nova temporada en forma
IGUALADA / LA VEU

Tot i que la nova temporada del CPP 
Igualada encara està per estrenar, el 
planter del club sembla no haver perdut 
la forma durant l’estiu. I és que en els 
tornejos de pretemporada que han dis-
putat, els palistes igualadins han acon-
seguit resultats destacats. El més recent 
ha estat l’Open de Cassà, on ha ressaltat 
l’actuació dels palistes benjamins Joan 
i Francesc Masip, que es van adjudicar 
les dues primeres posicions, respectiva-
ment, en la categoria benjamina.
El format de la competició no era l’habi-
tual de lliguetes en grups sinó que con-
sistia en una sèrie de sis enfrontaments 
entre tots els palistes que establien una 
classificació en base a la qual es fixaven 
els partits dels quarts de final. A partir 
d’aquesta ronda sí que es disputaven 
eliminatòries directes.
En el quadre aleví hi va prendre part un 

Joan Masip i Francesc Masip, campió i sotscampió, respectivament, de l’Open de Cassà benjamí.

altre palista igualadí, Albert Kenji Mat-
suoka, que va caure als quarts de final 

davant d’Andreu Gómez, que acabaria 
proclamant-se campió.

El St. Maure derrota l’Olesa en 
partit amistós de pretemporada

MONTBUI / PACO DÍAZ

La Unió Esportiva Sant Maure va der-
rotar l’Olesa de Montserrat, de Primera 
Catalana, en el seu segon partit amis-
tós de pretemporada.  La primera part 
va acabar sense gols, el joc va ser molt 
igualat. El tècnic local va decidir alinear 
cinc juvenils en l’onze inicial i cap d’ells 
va desentonar. L’Olesa va jugar amb 
un 4-1-3-2 mentre que el dibuix tàctic 
dels mauristes era 4-3-3 però jugant en 
rombo a la línia de mitjos. Va haver-hi 
poques oportunitats clares però la pos-
sessió la va tenir el Sant Maure, sobretot 
en el darrer quart. Per part de l’Olesa va 
destacar Corbi, que va jugar per la ban-
da esquerra. Cal destacar que aquest ju-
gador formava part del quadre maurista 
la darrera temporada. Només hi va haver 

una targeta en el minut 39 per una en-
trada al Local Reches. 

Gols a la segona part
Els grocs van sortir a la segona part dis-
posats a emportar-se el partit i Jony va 
donar el primer avís al minut 50. Trigue-
ro va anotar l’1-0 en el minut 55 després 
de culminar una bona jugada d’equip. 
Cristian va fer el 2-0 definitiu amb un 
encertat remat de cap. 
Xavi Bernal va treure un 11 més experi-
mentat durant la segona part i el con-
trol del joc va ser d’un 70% pels grocs. 
Malgrat que el partit es va jugar amb ex-
quisida esportivitat, l’àrbitre va mostrar 
quatre targetes grogues. 
Els visitants van avançar una mica les lí-
nies després del segon gol local i van fer 
dos xuts llunyans que van anar fora.

La Vuelta a España passarà 
dimecres per l’Anoia
IGUALADA / JP

La Vuelta Ciclista a España passarà el 
proper dimecres per Igualada i bona 
part de l’Anoia, en el transcurs de l’on-
zena etapa que sortirà de Vilanova i la 
Geltrú i finalitzarà a Andorra, a l’estació 
d’esquí de Pal. 

Els ciclistes entraran a l’Anoia per Ca-
brera, i en sortiran per Calaf, a través de 
la carretera de les Maioles, procedents 
d’Igualada, on hi haurà un esprint pun-
tuable a l’avinguda Catalunya. L’horari 
de pas per la capital de l’Anoia està esta-
blert cap a 1/4 de 2 del migdia.



Al concert, que tindrà 
lloc el proper 29 de 
setembre a la Sala, hi 
actuaran La Pegatina, la 
Guerrilla Zulu, i  el grup 
Mal Llamp d’Igualada

La nova entitat SOS3 organitza un 
concert en benefici dels infants del Nepal
RAMON BALSELLS / LA VEU
Tot fet té un origen i una raó. Tot fet té 
una voluntad i un desig. I tot fet que es 
vulgui promoure es mereix una sincera 
explicació.

Un somni nascut a l’Himalaia
Juny del 2009. Una parella d’Anoiencs 
es troben trepitjant camins d’alçada a 
les vessants de l’Himalaya.El trekking en 
concret és un dels més famosos recorre·
guts del Nepal: La volta als Annapurnas.
Durant l’expedició al Nepal els va acom·
panyar un guia nòmada o altrament co·
negut com a “sherpa”. El Sandip, que és 
així com es diu, va mostrar la cara més 
amable d’un ofici dur, cansat i que el dei·
xa varies setmanes lluny de la familia. No 
obstant, era clara la realitat vocacional 
que sentia per l’ofici, impartint classes 
d’història i geografia; exposant dosis de 
saviesa i espiritualitat i aportant a la pa·
rella tot el necessari per tal de que dins 
un món tan pobre com el Nepal no tin·
guessin cap mancança.
Dins dels rel·lats desplegats durant els 
17 dies al Nepal, n’hi va haver un que va 
conmoure: El Sandip (juntament amb el 
seu germà) estava axecant un orfenat a 
la ciutat de Pokhara amb el jornal que 
obtingut als trekkings i amb les aporta·
cions solidàries d’altres expedicions va 
poder iniciar. Un somni en construcció
Però tenint en compte la falta de recur·
sos que disposava va conmoure la idea 
de poder dibuixar somriures als infants 
que viuen desamparats a les zones més 
remotes i profundes de l’Himalaya i que 
no disposen del dret a l’educació, del 
dret a l’alimentació i del dret a un sos·
tre.
Es així com neix SOS3 (sostres), una as·

El grup La Pegatina, guardonat als premis Enderrock 2010.

sociació formada per 5 joves amb la il·
lusió de traslladar la solidaritat catalana 
al Nepal, una solidaritat transoformada 
en recursos necessaris per a poder aco·
llir 12 nens a aquest recent inagurat or·
fenat de Pokhara(The Happy Children’s 
Home).

Viatge solidari i concert 
amb preus populars
El pròxim 5 d’octubre es realitzarà el 
primer viatge solidari per a fer la prime·
ra col·laboració directe als infants del 
Nepal i SOS3 vol fer partícep d’aquest 
somni a tots els Anoiencs i no Anoiencs 
mitjançant una presentación en societat 
de luxe.
El pròxim 29 de setembre tindrà lloc a la 
Sala d’Igualada el primer Concert Benè·
fic pels infants del Nepal organitzat per 
SOS3 i orquestrat per La Guerrilla Zulú 
i els guardonats als premis Enderrock 
2010 i ja famosos pel seu directe enèr·
gic: La Pegatina. Un menú amanit per 
sons frescos i impulsius del Mal Llamp 
d’Igualada.
L’esdeveniment s’iniciarà a les 21:00 i 
tancarà l’estiu 2010 a l’Anoia amb una 
festa sonada.
El preu de l’entrada és més que popular, 
8€ que seràn integraments destinats a la 

causa.
Es poden conseguir anticipadament a 
varis punts de venta d’Igualada (Posa’l 
Disc, Discs Fantasia, Cal Ble, Racons de 
Cafè i a la mateixa Sala) o a Capellades 
(Café Soul).
Per a donar més flexibilitat, es poden 
fer també reserves mitajnçant l’adreça 
electrònica de l’entitat: sostresbcn@
gmail.com o a l’enllaç de Facebook SOS3 
BARCELONA. L’entrada és per a majors 
de 16 anys.
SOS3 espera poder donar cobertura al 
projecte iniciat a Pokhara, i es per això 
que vol convencer a tots els anoiencs 
per passar unes hores de bona música 
que es traduiran en somriures aquest 
octubre.
Dibuixem somriures.
Acceptes?

Podeu obtenir més informació escrivint 
a sostresbcn@gmail.com.

SOS3 (sostres) és una 
associació formada per 
cinc joves amb la il.lusió 
de traslladar la solida-
ritat catalana fins a les 
llunyanes muntanyes 
del Nepal
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The Homogenics, de 
l’igualadí Gerard Freixes, 
premiat al Festival de Kansk

IGUALADA / LA VEU / JP

La vídeo creació “The Homogenics”, re-
alitzada per l’autor d’Igualada  Gerard 
Freixes Ribera, ha guanyat el Gran Premi 
en la 9ª edició del Festival Internacional 
de Vídeo de Kansk , que s’ha celebrat del 
22 al 28 d’Agost a la ciutat de Kansk, a la 
regió de Sibèria , Rússia.
En l’acte de Clausura, a més del Gran Pre-
mi per a Homogenics, el jurat va premiar 
en primer lloc la pel·lícula “Ich bin‘s Hel-
mut” una coproducció alemano-suissa 
dirigida per Nicholas Steiner y el segon 
lloc que va anar a parar al documental 
basc “Ahate Pasa” de Koldo Almandoz. 
El premi a la millor producció russa va 
ser per a la animació “Google Says and 
Shows” de l’autor local Alexei Akimov 
No es el primer cop que Gerard Freixes 
es premiat en aquest festival, ja que en 
la edició 2007 ja va obtenir el tercer lloc 
per la seva obra “Alone”, de la que “The 
Homogenics” en ve a ser una continua-
ció temàtica i estilística. Si bè els treballa 
anteriors de l’autor ja han rebut diversos 
premis, aquest es el primer reconeixe-
ment per al seu tulim vídeo.

Fotograma de la vídeo creació de Freixes.

“The Homogenics” es una obra de vi-
deocreació realitzada en 2010 que 
reflexiona sobre la uniformització y es-
tandarittzació en la societat actual. Per 
a fer-ho, es serveix del llenguatge de 
les tele-comedies i en crea una curiosa 
revisió usant material d’arxiu, provinent 
majoritariamente d’alguns episodis la 
sèrie americana dels 60 “The Dick Van 
Dyke Show”, que Gerard Freixes recrea 
i manipula digitalment per a tal de ge-
nerar una nova historia y un nou discurs 
on l’actor principal es troba amb una fa-
mília que ha dut a l’extrem el concepte 
d’homogenització.
El vídeo de Gerard Freixes “The Homo-
genics”, es podrà veure el més vinent al 
Festival de Cinema d’Oviedo, al Festival 
Shnit de Suïssa, a l’ Unabhängiges d’ 
Alemanya i ,mes a prop nostre, estarà 
present en la propera edició del festival 
Filmets de Badalona.
Altres obres de l’autor, com l’esmentat 
Alone, es podran veure properament a 
la Noche en Blanco de Madrid , el Museu 
d’Art Contemporani d’Istanbul, y al Kyo-
to Art Center de Japó.
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Els Moixiganguers descarreguen tres 
castells de set al barri de Sants de Barcelona
IGUALADA / LA VEU / JP / JS

Els Moixiganguers d’Igualada es des-
plaçaren diumenge passat fins al Parc 
de l’Espanya Industrial al barri de Sants 
de Barcelona, per participar en una ex-
hibició conjunta amb els amfitrions, els 
Castellers de Sants i els Xiquets de Reus, 
en la que suposava la primera actuació 
després de la jornada històrica de la Fes-
ta Major 2010.
Els igualadins, si bé acusaren un xic la 
ressaca de tant magna actuació, el cert 
és que completaren una remarcable ex-
hibició tot descarregant tres castells de 
set. En primera ronda, un clàssic, el tres 
de set. Sense cap mena de problema, 
amb una facilitat que hom podria quali-
ficar d’insultant, els de la camisa morada 
s’anotaren la construcció, sense pràcti-
cament despentinar-se.
En segona ronda, el quatre de set amb 
l’agulla. Aquí les facilitats ja no foren tan-
tes, però en tot cas, els Moixiganguers 
aconseguiren carregar i descarregar-lo 
amb una solvència remarcable. En ter-
cera ronda, era el torn d’un lògic quatre 
de set, que també fou descarregat pels  
igualadins, completant d’aquesta mane-
ra la tercera construcció de set de la jor-
nada, rendibilitzant al màxim una certa 
escassetat d’efectius. Per acomiadar-se 
del nombrós públic aplegat un pilar de 
cinc, com sempre, sense cap dificultat 
aparent.
Pel que fa a les altres colles participants, 
els Castellers de Sants descarregaren en 
primera ronda el cinc de set. A la sego-
na, el castell més original de la jornada, 
el set de set, és a dir, un quatre de set 
unit a un tres de set, amb una anxaneta 
que féu dues aletes, pujant i baixant per 
dos poms diferents. En tercera ronda, el 
quatre de set, sense cap tipus de dificul-
tat. Tancaren actuació amb un vano de 
cinc (pilar de cinc amb un pilar de quatre 
a cada costat), i un espadat de cinc por-
tat al balcó.
Pel que fa als Xiquets de Reus, en prime-
ra ronda protagonitzaren la seva millor 
construcció, com fou una bonica torre o 
dos de set, descarregada amb prou des-

tresa. A la segona ronda, el quatre de set 
amb l’agulla, sense cap mena de dificul-
tat, i per acomiadar-se el quatre de set, 
tot descarregat. En la ronda de pilars, un 
espadat de cinc. 

Diumenge vinent, Vilanova del Camí 
pdoria veure el segon castell de vuit 
Els Moixiganguers actuaran el proper 
diumenge al migdia a partir de dos 
quarts d’una, a Vilanova del Camí, una 
vila que al llarg dels quinze anys de tra-
jectòria de la colla, sempre ha estat fidel 
als igualadins, que cada any han parti-
cipat a la seva Festa Gran. Enguany ho 
faran acompanyats pels Castellers de 
Sants i els Castellers de Terrassa, en una 
actuació que podria tenir força emoci-
ons. 
Si l’any passat els de la camisa morada 
repetiren l’extraordinària exhibició de 
Sant Bartomeu d’Igualada a Vilanova, 
enguany l’objectiu és com a mínim el 
mateix, i això que Igualada veié el primer 
castell de vuit de la colla. De fet era Vila-
nova del Camí la vila prevista en primera 
instància per la tècnica per fer l’atac de-

finitiu als castells de vuit. Doncs si bé els 
galons de vuit ja s’han assolit, ara queda 
el no menys difícil repte de consolidar-
los, i tal com ha dit el cap de colla, en Mi-
quel Bernadí, per activa i per passiva, del 
dret i del revés, el cert és que dependrà 
de la gent present a assajos i actuacions, 
el fet que es puguin seguir intentant el 
quatre de vuit, o fins i tot enfrontar-se 
per primera vegada al tres de vuit. El 
missatge sembla fins i tot repetitiu, però 
tot i la presència de dues colles foranes, 
el cert és que els igualadins difícilment 
es plantejaran castells de vuit pisos si no 
hi ha com a mínim cent cinquanta cami-
ses a plaça. Tant senzill d’entendre, tant 
difícil a vegades de poder aconseguir.
 Per ajudar a afrontar aquest repte, els 
Moixiganguers protagonitzaran aquest 
proper divendres, a partir de les nou del 
vespre, i al local de Cal Tabola, un assaig 
conjunt amb els Margeners de Guisso-
na. Remarcar altre cop, la importància 
de tenir una bona assistència en aquest 
assaig, doncs els bons castells que s’as-
saboreixen a plaça, abans necessiten 
d’una bona cocció als assajos. 

Els Moixiganguers van tornar a fer una molt bona actuació, aquesta vegada a Barcelona.
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15.000 llibres en tres anys i mig han 
passat pel punt d’intercanvi de la Biblioteca
IGUALADA / LA VEU / JP

Un total de 15.000 documents, la major 
part llibres, han passat pel Punt d’inter-
canvi de la Biblioteca Central d’Igualada 
en els tres anys i mig que porta en funci-
onament. Aquest és un servei totalment 
gratuït i lliure d’intercanvi de llibres en-
tre els usuaris, que es poden emportar 
cap a casa els documents que altres hi 
han deixat perquè ja no els volien, sense 
haver de passar en cap moment pel Tau-
lell de préstec.
El Punt d’intercanvi, situat al vestíbul, és 
obert als donatius de llibres, vídeos i dvd 
de tothom, sempre i quan estiguin en 
bon estat, i no s’accepten enciclopèdies 
ni obres de consulta que estiguin obso-
letes. Els documents s’han de donar al 
personal bibliotecari, que els revisa per 
comprovar si algun dels volums és d’in-
terès per incorporar-lo al fons general de 
la biblioteca. Després d’aquesta selec-
ció, alguns documents es distribueixen 
a altres biblioteques, ja siguin de centres 
escolars, d’associacions o de municipis 
petits, i altres s’envien a biblioteques 
d’Amèrica del Sud per mitjà d’una ong. 
Els que es considera que no poden ser 
d’utilitat per a cap d’aquestes bibliote-
ques es deixen al Punt d’intercanvi amb 

Espectacular plantada de gegants a la plaça Major de La Llacuna

una etiqueta identificativa.
Aquest espai s’ha convertit en un punt 
molt concorregut per les persones que 
entren a la biblioteca, que sempre hi 

troben algun llibre d’interès. El servei 
contribueix, així, a augmentar la com-
plicitat amb els usuaris i usuàries de la 
Biblioteca.
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Nou exemplar de la revista 
dels exalumnes Maristes
IGUALADA / LA VEU / JP

Acaba d’editar-se l’exemplar número 50 
de la revista Confidències, portaveu de 
l’Associació d’Exalumnes i Simpatitzants 
Maristes d’Igualada. La portada és un 
col·lage de la festa anyal amb fotos de 
Joan Cànovas, G. Josep Cortina, Joan 
Talavera i Jaume Vila. L’editorial, signat 
per Lleonard del Rio C. porta un doble 
titular “Als nous exalumnes” i “A reveure 
G. Manel Martín”. 
Segueix la crònica de la festa de l’Asso-
ciació celebrada el 9 de maig. Magí Puig 
en la seva secció “Personatges” ens pre-
senta un nou capítol que parla de Mn. 
Marià Castells i Pinyol, exalumne. Sebas-
tià Borràs ens explica la segona part de 
les seves “Vivències de l’alumnat marista 
del segle XX”. I el mateix Borràs signa 
una entrevista amb Joan Gumà i Rovira, 
que durant una colla d’anys ha portat 

els comptes de l’Associació. La secció 
“Col·laboració” inclou un article del G. 
Lluís Serra “Concentració insòlita” i un 
altre del G. Josep Aleu “Fem camí amb 
l’escola”. En “Album de fotos” s’inclou 
una fotografia de l’alumnat del col·legi 
de l’any 1946. Les “Trenta preguntes” de 
Lleonard del Rio C. de la contraportada, 
són contestades per Marc Castells i Ber-
zosa. S’estrena una nova espai dedicat 
a la bibliografia que aquesta vegada es 
dedica al nou llibre: “El preu de la traïció. 
El paper de la FAI i de Josep Tarradellas 
en la matança de 172 maristes l’estiu de 
1936”, de Miquel Mir i Mariano Santama-
ria.
Completen la revista – que com en la 
seva primera època torna a incloure pu-
blicitat en les seves pàgines - les secci-
ons “El col·legi”, “Món marista”, “Igualada 
notícia” i “Sempre en el record”.

Diumenge visita guiada i 
gratuïts al Museu de la Pell

IGUALADA / LA VEU / JP

Cada primer diumenge de mes el Museu 
de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Ano-
ia celebra una jornada de portes obertes 
amb les explicacions de les diferents sa-
les. Diumenge 5 de setembre a 2/4 de 12 
del migdia,  coneixereu, si voleu, el món 
de la pell i les adoberies.
A un centenar de metres del Museu, a 
l’antiga adoberia de “Cal Granotes” la 
visita guiada us transportarà a l’origen 
de la realitat adobera d’Igualada des 
dels seus inicis, documentats l’any 1340, 
on apareix la paraula tany i us explicarà 
l’antic procés d’adobament vegetal des 
del remull, el calciner, l’alum, la mesa, la 
colga, fins als acabats de la sola. 
Al Museu, tres àmbits configuren el re-
corregut expositiu: 
-La pell en la història i la seva significació 
cultural en la civilització mediterrània.
-Un univers de pell, que ens acosta a  la 
diversitat dels usos i utilitats d’aquesta 
matèria. Secció molt apropiada pels pe-
tits on toquen i descobreixen aquests 
usos de la pell.
-La industrialització de l’adob: dels clots 
als bombos, on s’explica, amb l’ajut de 

la maquinària, l’evolució tècnica de la 
producció dels cuirs fins a la definitiva 
mecanització.
La fàbrica de Cal Boyer i l’antiga ado-
beria de Cal Granotes formen part del 
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia.
Cal Boyer és una antiga fábrica tèxtil co-
tonera de finals del segle XIX. Conserva 
dues naus i una xemeneia; cal destacar 
les columnes de ferro colat a la planta 
baixa i les encavallades de fusta a les 
quadres superiors. En aquest espai hi 
podem visitar el Museu de la Pell. També 
hi ha oberta al públic la secció L’Home 
i l’Aigua que pretén donar una visió de 
diferents aspectes del món de l’aigua re-
lacionats amb la nostra societat.
Cal Granotes és una construcció indus-
trial del segle XVIII on s’explica l’antic 
sistema d’adobar vegetalment les pells 
utilitzat abans de la industrialització. 
Conserva les dues plantes típiques d’una 
adoberia: la ribera i l’estenedor.
Esperem que aquest diumenge no us 
perdeu una visita al patrimoni industrial 
català i les explicacions del passat i del 
present d’un ofici encara viu a Igualada. 
Us hi esperem.

Una de les sales del Museu de la Pell.

Tarda de teatre i cultura entre pins 
a la Caseta Gumà de Miralles

Un moment de la Jamm d’actors de la Caseta Gumà de Miralles

MIRALLES / JAUME SINGLA

Despres de l’exitós Jazz entre vinyes del 
passat mes de juliol, la ceramista i acti-
vista cultural Mary Gumà va convocar 
una Jamm d’Actors diumenge a la Ca-
seta Gumà que va convocar molt de pu-
blic i també una excelent resposta dels 
actors i musics participants. Tant, que 
la Jamm es va perllongar fins passades 
les nou del vespre quan la igualadina 
Teresa Puig va sorprendre tothom amb 
una interessant versió de la Caputxeta 
vermella per a adults i, diria per a vete-
rans. O almenys que es recordin encara 
de la fosca etapa de la dictadura militar 
espanyola.
Entre la balalaika d’Alex Sirokov que va 
obrir la sessió i el conte de Teresa Puig es 
varen anar succeint les actuacions d’Es-
pe, amb uns divertits i irònics contes de 
lavabo sorgits de la capacitat de fabula-
ció d’Espe i del seu divertit histrionisme. 
La mezzosoprano Alexandra Paul va ofe-
rir un recital de cançons d’amor. La tarda 
nit es va anar animant amb el relat mito-
logic d’Arnau Vilardebó i la seva història 
de l’Osa Major i els contes de deus que 
donen lloc als noms de les constelacions 
i als mites.
Va ser una sorpresa no programada l’ac-
tuació del clown Quico Galceràn, d’Ole-
sa, que sense necessitat de dir una sola 
paraula, es va explicar de meravella i va 
divertir l’auditori amb els seus gestos.

El tancament de la Jamm d’Actors ja sen-
se llum natural, el va posar Teresa Puig 
amb el seu conte molt ben escrit i enca-
ra mes ben interpretat. Tot i el fret que ja 
començava a fer, el public va seguir les 
actuacions amb molt d’interés. 
Aquesta ha estat la darrera activitat 
d’aquest estiu de la Caseta Gumà, l’espai 
on hi te l’estudi la ceramista Mary Gumà. 
Es tracta d’un espai que de tant en tant 
s’obre a la participació tant de musics 

com d’actors que permeten el privilegi 
de veurel’s actuar en la intimitat d’un 
grup reduit i disfrutant de l’aire lliure en-
tre pins i vinyes.
En aquestes sessions Jamm, no solsa-
ment hio intervenen els artistes actu-
ants, sinó que entre els asistents també 
es prodiguen artistes d’altres disciplines 
o musics i actors que volen compartir la 
jornada.  



L’anglès i les noves tecnologies, protagonistes 
dels cursos de tardor a l’Ateneu
IGUALADA / LA VEU / JP

Amb l’inici de curs l’Ateneu obre les ins-
cripcions a cursos i tallers. Les novetats 
d’aquesta tardor són, el curs d’anglès, el 
de google i el de tango.
L’Ateneu aposta per l’ensenyament de 
l’anglès i d’eines informàtiques lliures i 
accessibles a tothom. Es proposen dos 
cursos molt econòmics per posar-se al 
dia. Els cursos d’anglès seran per a per-
sones que tinguin un nivell inicial i mitjà 
i els dirigirà l’empresa Partner Idiomes. 
Pel que fa al curs de google serà Esteve 
Graells el que ens ensenyarà a utilitzar 
totes les eines que ens ofereix el Google: 
Gmail, Google Reader, Google Alerts, 
Google Books, Google Avançat ...
Com és habitual també aquest mes de 
setembre s’iniciarà el curs d’Enquader-
nació, els dimarts, matí i tarda amb la 
Maria Requesens i l’Escola d’Escacs per 
a nens, els divendres, de 6 a 7 de la tarda 
amb els professors de la Secció d’Escacs 
Ateneu Igualadí. Podeu veure en el qua-
dre adjunt totes les dades sobre els cur-
sos i tallers de l’entitat.
 
Fotografies de Sergi Durán
A la Sala d’Exposicions, del 3 al 23 de 
setembre, Sergi Duràn presentarà la col-
lecció de fotografies “Seruji - 610 Yotsuya 
Gardenia”.
86 dies a Tokyo i 4 a Sasayama, o veu-
re i no ser vist. Un vigilant distret, una 
inspecció de pianos a Yokohama, una 
noia cosplay a Harajuku, un lluitador de 
sumo, més sumo, i resto. Pesca urbana, 
semàfors de llarga durada i becaines en 

Fotografies com aquesta de Sergi Duran es podran veure en una exposició.

el metro. Sabates de talons, xancletes 
amb mitjons, mitges curtes o mitjons 
llargs. + una reflex + una compacta.   
http://seruji610.wordpress.com/
 
Torna Pantalla Oberta
Tornen les bones pel·lícules. Torna Pan-
talla Oberta. Amb bones i noves propos-
tes. Cinema d’aquí i de cinematografies 
més llunyanes. Arriscat. Per conèixer 
nous cineastes i nous films. I perquè 
no,… per descobrir algun que altre tre-
sor ocult.
La primera projecció d’aquesta nova 
temporada serà “El globo blanco” de 
Jafar Panahi, el proper dimecres 8 de 

setembre a les 20h a la Sala de Socis. Re-
cordem que l’entrada és gratuïta.
 
Documental sobre Cassià M. Just
El 9 de setembre, el Grup Cerca proposa, 
a les 20h a la Sala de Socis, la reposició 
del Documental  “Passacaglia: Cassià M: 

Just, in memoriam”, dins el marc dels ac-
tes de l’11 de setembre.
El documental és un recorregut per la 
història de Catalunya des del franquis-
me fins la transició i el present, a partir 
d’una biografia en primera persona del 
pare Cassià M. Just, organista i després 
abat de Montserrat des de 1966 fins al 
1989. El documental és una producció 
de CERCA, dirigida per Alberto Bou-
gleux, amb Roser Grau com a respon-
sable de l’entrevista i documentació i 
Diego Malquori com a tècnic d’imatge i 
so. El documental va ser emès el 24 de 
juny pel Canal 33, en homenatge al ja 
desaparegut Abat de Montserrat.
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El Globo Blanco es projectarà el dia 8.

ANGLÈS A L’ATENEU
Els dilluns i dimecres, des del 13 de 
setembre fins el 29 de novembre
Grup a ) de les 19h a les 20h  Grup b) 
de les 20h a les 21h
Iniciació i perfeccionament : Es farà 
una prova de nivell per distribuir als 
alumnes en funció del seu coneixe-
ment de l’idioma. Pedagogia orienta-
da a la immediata posada en pràctica 
de l’idioma a través d’activitats total-
ment interactives i amb l’objectiu de 
donar a l’alumne els mitjans per ser 
“independent” en l’ús de l’idioma el 
més ràpidament possible. Més que 
un professor, l’alumne trobarà un 
guia, un acompanyant que el portarà 
a descobrir l’idioma, a fer-se’l seu, i 
que l’ajudarà a superar tots els obs-
tacles. T’ho deixaràs perdre?.
Preu socis Ateneu: 30€/mes  No socis: 
40€/mes
Lloc : a la Biblioteca 
A càrrec de Partner Idiomes

CURSOS DE TANGO 
ARGENTÍ I BACHATA
Els dissabtes, del 2 d’octubre al 18 de 
desembre. Tango argentí (iniciació): 
de les 18:30h a les 20h. Bachata (inici-
ació): de les 20h a les 21:30h.
Preu Soci Ateneu: 40€/persona  No 
socis: 50€/persona. Preu 1 classe: 6€
Lloc: al Gimnàs 
Professors: Inno Arnau i Judith Cla-
vero
Informació i / o reserva de places: 
Tel. 618 53 71 22 / inodance8@gmail.
com

CURS GOOGLE
Descobreix les eines de google: 
Gmail, Google Reader, Google Alerts, 
Google Books, Google avançat, Goo-
gle Maps + Street View, Google Docs 
+ Google Transalte, Google Picassa + 
Web Albums i Google Blogger.
Els dijous, del 7 d’octubre al 2 de de-
sembre  de les 21h a les 22:15h 
Preu Socis Ateneu: 50€  No socis: 60€  
Lloc: a la Sala de Socis
A càrrec de: Esteve Graells

TALLER D’ENQUADERNACIÓ
Els dimarts, fins el mes de juny de les 
9:30 a les 12 i de les 19h a  les 22h (2 
grups). A partir del mes de setembre.
Relligar, art i ofici,  fusionats per em-
bellir els llibres i salvaguardar-los 
amb diferents tècniques i material i 
un gran ventall de possibilitats per 
aplicar als teus llibres.  Preu socis Ate-
neu: 30€/mes  No socis: 37€/mes 
Lloc: a la Sala de Tallers 
A càrrec de: Maria Requesens. 

ESCOLA D’ESCACS 
Vols aprendre a jugar a escacs?
Els divendres, fins el mes de juny de 
18:00 a 19:00h
Inici curs: 24 de setembre
Preu curs base: 15 €/mes. Preu curs 
alt rendiment: 35€/mes. 
Lloc: a la Sala de Socis 
Inscripcions: Secretaria de l’Ateneu, 
en horari d’oficina. Tel 93 803 07 63

Caixa Penedès renova un acord 
de col.laboració amb l’Ateneu Igualadí

IGUALADA / LA VEU / JP

L’Obra Social de Caixa Penedès i l’Ate-
neu Igualadí han renovat l’acord de col-
laboració que les dues entitats mante-
nen des de fa més de set anys. D’aquesta 
manera, Caixa Penedès torna a oferir el 
seu suport i la seva confiança a la ins-
titució igualadina per tal que aquesta 
pugui desenvolupar el seu Programa de 
Dinamització Comunitària. L’entitat fi-
nancera col·laborarà amb una aportació 
de 32.000 euros. 
La signatura del conveni, que s’ha cele-
brat a les dependències centrals de Cai-
xa Penedès, va comptar amb la presèn-
cia del senyor Miquel Canet, president 
de l’Ateneu Igualadí, i Josep Bonastre, 
cap de zona de Caixa Penedès.  
La col·laboració entre l’Obra Social de 
Caixa Penedès i l’Ateneu pretén esdeve-
nir una eina que vertebri tots els proces-
sos de l’entitat en relació a la seva tasca 
en l’àmbit de la cultura i el civisme. A 
causa del tarannà de la institució, aques-
ta actuació té un caràcter transversal i 
s’adreça a tota la comunitat.   

L’Ateneu Igualadí és una associació fun-
dada l’any 1867 que té com a finalitat la 
difusió àmplia de la cultura, el foment 
de l’associacionisme, la convivència i la 
pràctica de l’esport. L’Ateneu acull un 
bon grapat de seccions i entitats amb 
una oferta ben diversa: cultura, ense-
nyament, jocs de taula, teatre, cinema, 
música i esport.  
 

L’Obra Social de Caixa Penedès 
L’Obra Social de Caixa Penedès ha de-
senvolupat activitats durant el passat 
2009 amb una dotació de 12 milions 
d’euros. Amb aquest pressupost s’han 
portat a terme més de 1.000 projectes 
dedicats al desenvolupament cultural, 
econòmic i social a tota la seva àrea geo-
gràfica d’influència.  

Miquel Canet i Josep Bonastre.

Una quarantena de tvmovies d’arreu 
d’Europa s’han inscrit enguany a Fes-
tival Zoom, un increment de més del 
30% en relació a les pel·lícules presen-
tades a l’edició passada. Aquest aug-
ment demostra la consolidació del 
certamen i l’interès que desperta en 
els professionals del sector.
Entre les 41 produccions que han ar-
ribat de França, Suïssa, Àustria, Litua-
na, Eslovènia, Espanya i especialment 
d’Alemanya, l’organització selecciona-
rà les vuit que competiran a la Selec-
ció Oficial de la vuitena edició del Fes-
tival, que es celebra a Igualada entre 
el 3 i el 7 de novembre.
El Festival Europeu de Cinema per a 
Televisió, Zoom Igualada, va néixer el 
2003 amb l’objectiu de potenciar i do-
nar a conèixer la producció audiovisu-
al que es fa a Europa, posant especial 
atenció als llargmetratges de ficció 
televisiva. El Festival, pioner en la seva 
categoria, atorga un total de 5.000 € 
en premis.
 

Augment del 30% en 
les inscripcions en la 
propera edició del 
Festival Zoom



SALT
Estats Units. Acció. De Phillip Noyce. Amb Angelina Jolie, Liev 
Schreiber i Andre Braugher. Com a oficial de la CIA, Evelyn Salt 

va fer un jurament de deure i honor al seu país. La seva lleialtat és 
posada a prova quan un desertor l’acusa de ser una espia russa. Salt es 

dóna a la fuga i es veu obligada a utilitzar totes les seves habilitats 
i anys d’experiència com a espia encoberta per evitar que la 

capturin. ***

HONEYMOONS
Sèrbia i Albània. Drama. De Goran Paskaljevic. Amb Lazar Ristovski, Petar Bozovic i Mira 
Banjac. Dues joves parelles d’Albània i Sèrbia decideixen deixar els seus països a la recerca 
d’una vida millor a l’Europa occidental. Melinda i Nik viatgen a Itàlia des d’Albània per poder 
viure lliurement la seva relació prohibida. Vera i Marko, per la seva banda,  abandonen 
Sèrbia per anar a  Àustria. ***

EL APRENDIZ DE BRUJO
Estats Units. Fantasía. De Jon Turteltaub. Amb Nicolas Cage, Monica Bellucci i Alfred Molina. 
Balthazar Blake és un bruixot al Manhattan dels nostres dies. Voldrà defensar la ciutat del 
seu enemic, el destructiu Maxim Horvath. Com que Balthazar no pot fer-ho sol, cerca un 
deixeble,  l´adolescent Dave Stutler, que  sembla un noi normal. Balthazar l´instrueix en 
l’art de l’antiga màgia. ESTRENA

TWO LOVERS
Estats Units. Drama romàntic. De James Gray. Amb Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow i 
Vinessa Shaw. Som a Brooklyn. Leonard, un jove amb problemes emocionals, intenta refer-
se per portar una vida normal. Es llavors quan dues dones entren de sobte en la seva 
vida. D’una banda la encantadora i senzilla Sandra, filla del nou soci del seu pare, i d’altra 
Michelle, una bella i sensual veïna. Leonard es debatrà entre la complicada i emotiva 
Michelle i Sandra, la noia perfecta a ulls de la seva família. ESTRENA

LOPE
Espanya. Drama històric. D´Andrucha Waddington. Amb Alberto Ammann, Leonor 
Watling, Pilar López de Ayala, Juan Diego i Luis Tosar. Espanya, 1588. El poeta i dramaturg 
Lope de Vega es veu obligat a triar entre una relació amb una dona que li pot ajudar a fer 
un pas endavant en la seva carrera i una altra que representa l’amor veritable. Alhora, és 
perseguit per la justicia i és prepara una guerra. ESTRENA

GREEN ZONE, ZONA PROTEGIDA
Estats Units. Bèl.lica, De Paul Greengrass. Amb Matt Damon, Greg Kinnear i Amy Ryan. La 
història transcorre durant els primers i caòtics dies de la guerra de l’Iraq, quan era millor 
no refiar-se de ningú i qualsevol decisió podia donar peu a conseqüències imprevisibles. 
El subtinent Roy Miller arriba a Bagdad el 2003. ***

CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS
Estats Units, Comèdia dramatica. De Woody Allen. Amb Josh Brolin, Anthony Hopkins, 
Naomi Watts, Freida Pinto i Antonio Banderas. Amor, sexe, humor i traïcions. Les vides 
de diversos personatges, confrontades i a la recerca de felicitat. Les passions, ambicions i 
angoixes tindran com a conseqüència tot tipus de conflictes. ****

PREDATORS
Estats Units. Cinecia-ficció. De Nimrod Antal. Amb Adrien Brody, Topher Grace i Danny 
Trejo. Royce és un mercenari una mica reticent a liderar un grup de guerrers d’elit que han 
estat portats a un planeta alienígena ... com preses per ser caçats ... Seqüela de la clàssica 
cinta de John McTiernan. Produïda per Robert Rodríguez. ***

KARATE KID
Estats Units. Aventures. De Harald Zwart. Amb Jaden Smith, Jackie Chan i Taraji 
P.Henson.  Segueix la història de Dre, un jove amb monopatí que es trasllada a la Xina amb 
la seva mare soltera per motius de treball. Quan un delinquent local el comenci a molestar, 
el jove trobarà un suport en Mr Han, un home que s’ofereix a ensenyar arts marcials per 
defensar-se dels seus agressors. **

IGUALADA 

KURSAL 1 
EL APRENDIZ DE BRUJO (7 anys)
Cada dia, excepte dilluns, a les 18´00, 20´15 i 22´30
Dissabte i diumenge també a les 16´00.
Dissabte golfa a la 1.

KURSAL 2
LOPE (7 anys)
Cada dia, excepte dilluns, a les 18´00, 20´15 i 22´30
Dissabte i diumenge també a les 16´00.
Dissabte golfa a la 1. 

KURSAL 3 
PREDATORS (12 anys)
Cada dia, excepte dilluns, a les 17 4́5.

KURSAL 3 
THE KARATE KID (7 anys)
Cada dia, excepte dilluns, a les 19 4́5 i 22´30
Dissabte golfa a la 1.

SALÓ ROSA
CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS (apta)
Cada dia, excepte dilluns, a les 18´00, 20´15 i 22´30
Dissabte i diumenge també a les 16´00.
Dissabte golfa a la 1.

CINE CLUB ATENEU IGUALADÍ
Aquest divendres no hi ha sessió de cine-club.
Properament: LA TETA ASUSTADA
 

SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL 
Diumenge a les 18´00.
HONEYMOONS  (a les 18´00) TWO LOVERS (19 4́5)

SANTA COLOMA DE QUERALT

CINEMA RAVAL
Divendres a les 22´30.  
GREEN ZONE
Diumenge  a les 17´30. 
LUCIERNAGAS EN EL JARDIN (a les 17´30) 
GREEN ZONE (a les 19´15)

YELMO CINES ABRERA 3D

1/ THE KARATE KID (7 anys) 
Dv.: 16:30/19:30/22:30
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/PREDATORS (12 anys) 
Dv.: 16:15/18:30/20:45/23:00
Ds.: 16:00/18:15/20:30/22:45/01:00
Dg.: 11:30/16:15/18:30/20:45/23:00
Dl. a Dj.: 16:15/18:30/20:45/23:00

3/SALT (12 anys)
Dv.: 16:00/18:15/20:30/23:00
Ds.: 16:00/18:15/20:30/23:00/01:00
Dg.: 12:00/16:00/18:15/20:30/23:00
Dl. a Dj.: 16:00/18:15/20:30/23:00

4/SHREK 4  3D(apta)
Dg.: 12:15

4/TOY STORY 3D(apta)
Dv.: 15:45/22:00
Ds.: 19:45/00:00
Dg.: 17:45
Dl. a Dj.: 17:45

4/COMO PERROS Y GATOS 3D (apta) 
Dv.: 18:00/20:00
Ds.: 15:45/17:45/22:00
Dg.: 15:45/20:00/22:00
Dl. a Dj.: 15:45/20:00/22:00

5/AIRBENDER 3D (7 anys)
Dv. Ds: 16:00
Dg.a Dj.: 22:15

5/MIEDOS 3D (16 anys) 
Dv.: 18:15/20:15/22:15
Ds.: 18:15/20:15/22:15/00:15
Dg.: 18:15/20:15/22:15
Dl. a Dj.: 18:15/20:15/22:15

6/TODO SOBRE MI DESMADRE (12 anys)
Dv.: 15:45/18:00/20:15/22:30
Ds.: 15:45/18:00/20:15/22:30/00:45
Dg.: 11:45/15:45/18:00/20:15/22:30
Dl. a Dj.: 15:45/18:00/20:15/22:30

7/CENTURION (apta) 
Dv. a Dj: 16:45/18:45
Dg.: 11:45/16:45/18:45

7/LOS MERCENARIOS (16 anys) 
Dv. a Dj: 20:45/22:45
Ds.: 20:45/22:45/00:45

8/NIÑOS GRANDES (apta)
Dv. a Dj: 15:40/17:40
Dg.: 12:15/15:40/17:40

8/ORIGEN (12 anys)
Dv.: 19.40/22:40
Ds.: 20:00/23:00
Dg.: 19:40/22:40
Dl. a Dj.: 19:40/22:40
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RAMON ROBERT.-
Fins ara, el realitzador James Gray ens 
tenia acostumats a les intrigues policials. 
De fet, amb Little Odessa (1994) El otro 
lado del crimen (2000) o La noche es 
nuestra (2006), Gray s´ha fet amb un 
molt bon reputació com a cineasta de 
relats criminals. Ara, però, dona un cop 
de direcció i ens sorpren amb un drama 
sentimental d´alta qualitat, Two lovers, 
en el que ha comptat amb el seu actor 
fetitxe, Joaquin Phoenix, amb dues 
actrius excel.lents (Gwyneth Paltrow 
i Vinessa Shaw) i amb uns secundaris 
molts adequats: Isabella Rossellini, Elias 
Koteas, Moni Moshonov, Bob Ari, John 
Ortiz i Julie Budd.  
     La pel.lícula estableix la seva acció 
a Brooklyn. Allí trobem Leonard, un 
jove amb problemes emocionals, que 

intentarà esbrinar quina de les dues 
dones que ha conegut,  la bella i sensual 
Michelle, o l´encantadora i senzilla 
Sandra, li conve més.  Gràcies a la segura 
i intensa direcció de James Gray, al 
magnific guió i a unes excepcionals 
interpretacions de Paltrow i Phoenix, la 
pel.lícula assoleix categoría dramàtica 
gairebè inèdita en el noranta per cent 
de l´actual cinema americà.

Es projecta a Tous • Two Lovers

Màgia potagia Estrena a Igualada •  El aprendiz de brujo

Estimant dues noies

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.-
L’acceptació massiva de les novel.les i 
pel.lícules d’en Harry Potter ha tornat a 
possar de moda el tema i la pràctica de 
la màgia, sigui blanca o negra. Inspirant-

de Balthazar Blake, un bruixot al 
Manhattan dels nostres dies. Balthazar 
(Nicolas Cage) intentarà defensar la 
ciutat del maligne Maxim Horvath (Alfed 
Molina). Balthazar no pot fer-ho sol, aixi 
que recluta a desgrat a Dave Stutler (Jay 
Baruchel), un noi d’aparença normal, 
però que amaga un gran potencial 
per a desenvolupar poders. El bruixot 
li donarà al seu deixeble un curset en 
l’art de l’antiga màgia. Junts hauran de 
vèncer les forces de la foscor. 

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  

se en un curtmetratge protagonitzat 
per Mickey Mause i contingut dins 
de la pel.lícula Disney Fantasia (una 
història alhora basada en un poema 
mil.lenari i en una composició musical 

de Paul Dukas), el superproductor Jerry 
Bruckheimer (en complicitat amb Walt 
Disney Pictures) ens presenta ara la seva 
pel.lícula El aprendiz de brujo. La pel.
lícula relata els maldecaps i peripècies 

Realitzada per Jon Turteltaub, El aprendiz 
de brujo barreja màgia, bruixeria i 
aventures per oferir un entreteniment 
d’estiu apte per a tots els publics. 
Estrenada a Estats Units el pasat mes 
de juliol, porta recaptats arreu el món 
160 milions de dólars, exactament 
la mateixa quantitat pressupost de 
producció. Coneixen aquests números, 
és pot dir que Jerry Bruckheimer no hi 
perdrà diners, però la veritat és que a 
prou fenyes n´hi guanyarà.
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· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges
· Restaurant · Sushi Bar / Japonès per a emportar 
· Bar i botiga de vins · Cursos de tast i maridatges

Rambla Sant Isidre, 12
Igualada

Tel. comandes i reserves: 
93 803 00 10

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

Terrassa íntima d’estiu!

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

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

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

BAR DE LA
PISCINA DE JORBA

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

Música en viu tots els dijous d'estiu

· OBERT CAPS DE SETMANA I FESTIUS     

Menjaràs molt bé, en sortiràs content

· CELEBRACIONS 
· ENCÀRRECS

Cal Maginet
BRASERIA - RESTAURANT

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

D E  L ’ A N O I A
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NECESSITA
que li portin la comptabilitat 

de la seva empresa?

646 97 94 66
màxima confidencialitat

ES TRASPASSA
RESTAURANT
A CAPELLADES

TEL.
93 801 27 21
605 91 76 84

A Igualada
BAR ANOIA
es traspassa 

per jubilació.
OFERTA ESPECIAL

TRASPÀS NEGOCIABLE
TEL. 697 381 020

D E  L ’ A N O I A

GEMMA - 27 anys
massatges professionals 

esportius i tràntrics. 
Atenc sola sense presses en 

apartament privat d’alt standing.
Si busques tranquil·litat i un bon 

massatge truca’m.
Màxima discreció

sols dimecres i dijous.
Mob. 677 37 22 24

MIREIA, 24 ANYS
Diplomada quiromassatge.

Esportius i tràntrics.
Atenc sola sense presses 

Apartament privat
d’alt standing.

NOMÉS
dilluns, dimarts i divendres

637 092 045

IGUALADA:
ORIENTALES, 

JOVENES Y GUAPAS

24H.
COPA GRATIS

SALIDAS HOTEL Y 
DOMICILIO

658 361 130

MASAJES +  COMP. 
PARTICULAR

www.igualada24h.comC. FLORENCI VALLS

per
anunciar-vos aquí:

93 804 24 51 
publicitat@publianoia.cat

NOU A IGUALADA
 noies orientals
joves i maques

24 HORES i 

COPA GRATIS
tel. 689 514 706
        664 015 558

GHEISAS 
ORIENTALES
EN IGUALADA

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

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

 

RELAX

 

ES TRASPASSA RESTAURANT
DE 400 M2 A CAPELLADES

PREU I LLOGUER ECONÒMIC

679 18 66 30
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.

NOVETAT,
ESTRELLA
Sóc rossa, dolça, 
elegant, carinyosa, 
educada i estic com un 
caramelet.
Vine i gaudeix
del millor sexe.
Totes les postures.
Sóc tota teva.
Pis 24 hores.
Copa gratis.

655 667 117
691 358 696
647 265 786

MODISTERIA
necessita 

cosidores amb experiència.

Requisits:
Domini de diferents

màquines de confecció
Nocions de tall i patronatge

(no indispensable)

Formació a càrrec de l'empresa.
Envieu currículum a l'apartat de correus 

31 08700 IGUALADA

Reforç escolar
anglès

proves accés
grau superior
938034946
626082108

Catalana
jove i la seva amiga llatina

T’esperem en un pis privat.

Som sexis i carinyoses.

Màxima discreció.

625 987 965 (Katy)

NOI BUSCA 
OFERTA DE TREBALL

EXPERIÈNCIA EN:
SEGURETAT, EN CURTITS,

CARRETILLER, AMB CERTIFICAT DE 
TÈCNIQUES DE MAGATZEM.

CERTIFICAT D’ENQUADERNACIÓ
DE LLIBRES.

EXPERIÈNCIA EN NETEJA I 
MANTENIMENT.

639 752 338

BLANCO Y NEGRO 
TU DECIDES CON QUE 

LO ACOMPAÑAS
 KASANDRA 

TE ESPERA CON SU 
AMIGA

634 16 54 56



Ara que ens disposem a encetar un nou 
curs, val la pena recordar que una de les 
paraules que trobem més repetides a la 
Bíblia és: Avui.
Quan ens parla de la intervenció de Déu, 
sempre ens parla d’avui, ara, per fer-nos 
adonar que l’actuació de Déu envers 
nosaltres sempre és concreta, actual, 
activa.
I, en conseqüència, Ell espera també 
de nosaltres que sapiguem respondre 
avui, ara, de forma decidida i generosa, 
sense excusar-nos en els trencacolls del 
passat, sense amagar-nos en la incertesa 
còmoda del futur.
El salm 95, 7 ens do diu amb contundèn-
cia: “Tan de bo que avui sentíssiu la seva 
veu! No enduriu el vostre cor!”
I un nou curs, no és mai una repetició 
de l’anterior: tots hem crescut, més o 
menys, tots hem madurat a través de 
mil incidents, mentre ens sentim afec-
tats per tants testimonis que ens fan 
replantejar criteris que ens semblaven 
ja definitius.
I el nou curs ens posa davant dels ulls 
situacions noves que ens poden ajudar 
a créixer:
· L’ordenació dels dos diaques iguala-
dins, en Xavier i en Joan, ens porten a 
preguntar-nos sobre els serveis que ne-
cessita avui la nostra Església.

· El fet que els Missioners de St. Josep, 
obra del P. Vilaseca, vulguin recupe-
rar les arrels del seu fundador: -què va 
moure, es pregunten, al P. Vilaseca, a fer 
una fundació missionera a Mèxico, es-
pecialment dedicada a cuidar i atendre 
les poblacions indígenes, llavors molt 
maltractades? ens fa adonar que volen 
seguir construint sobre la roca, no pas 
sobre la sorra, fidels al carisma funda-
cional... I el proper dia 18 tenim l’ocasió 
d’acompanyar-los i agrair-los-ho.
· La propera diada de la Catedral, ens 
posa al davant el repte del nostre Bap-
tisme: una petita llavor, com el gra de 
mostassa, que ens toca a cadascú de no-
saltres de fer créixer al llarg i ample de la 
nostra vida, sense por, sense recança: el 
dia 19, una bona ocasió per reviure-ho i 
celebrar-ho.
· I tornen els cursos de catequesi: confi-
em poder comptar, també aquest curs, 
amb molts pares i mares disposats a de-
dicar-hi una hora setmanal, en el grup 
del seu fill/a. I aquesta complicitat i col-
laboració amb els pares i mares, ens re-
corda la importància de potenciar i en-
fortir la relació familiar: entre pares i fills, 
entre fills i pares, perquè tots aprenem 
de tots. Avui, ara, és l’hora!
Mn. Josep, rector de les parròquies 
del Centre: Soledat i Santa Maria

Nou curs, nous reptes
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Agenda pastoral
Parròquies de Centre de la Ciutat
- Mn. Xavier Bisbal celebra la seva 1ª mis-
sa a la capella del St. Crist. Efectivament, 
dilluns 6 de setembre, presidirà l’Eucaris-
tia que se celebra a les 9 del matí.  
- Consell de Pastoral de la Soledat: ens re-
trobarem el dimarts, 7 de setembre, a 2/4 
de 9 del vespre, en els locals parroquials.
- Consell de Pastoral de Santa Maria: ens 
retrobarem el dilluns, 13 de setembre, a 
les 8 del vespre, en els locals parroquials 
de la Soledat.
- Inscripcions per al nou curs de cateque-
si. Els qui prefereixin fer-la a la parròquia 
de la Soledat, podran sol.licitar la inscrip-
ció del 13 al 24 de setembre, de 5 a 2/4 de 
7 de la tarda, i ens trobaran a l’entrada de 
la capella, pel c. del Vidre.
Els qui prefereixin fer-la a la parròquia de 
Santa Maria, ens trobaran els dilluns 13 

Properes activitats
Dimecres, 8 de setembre, missa i petit 
concert a la capella de Gràcia -corraló 
de la Pl. St. Miquel al Ps. De les Cabres-: 
Serà a les 8 del vespre, tot celebrant la 
festa del naixement de la Mare de Déu. 
Ens acompanyarà en els cants la coral Si 
Fa Sol, la qual ens interpretarà uns cants 
finals, com a cloenda. Tots hi sou convi-
dats.

ORDENACIÓ DIACONAL 
A STA. MARIA
Dissabte 18 de setembre, solemne or-
denació diaconal a la basílica de Santa 
Maria. En una solemne Eucaristia, a les 
6 de la tarda, que presidirà el nostre Sr. 
Bisbe, Mons. Romà Casanova, seran or-
denats diaques 3 Missioners de l’orde 
de Sant Josep, la congregació que fundà 
el P. Josep Mª Vilaseca. Valorem la defe-
rència de voler ser ordenats diaques a la 
nostra estimada basílica, on fou batejat 
el seu fundador, el P. Josep Mª Vilaseca. 
La Schola Cantorum ens acompanyarà 

en els cants, amb el Sr. Lluís Victori a l’or-
gue. Poques persones de la congregació 
podran acompanyar-los, ja que gairebé 
tots els seus centres estan repartits entre 
Mèxico i tot centreamèrica. Però podem 
ser-hi tots nosaltres, els fidels de les par-
ròquies d’Igualada, acompanyant-los en 
la pregària, donant-ne gràcies a Déu.

DIADA DE LA CATEDRAL A VIC
Diumenge 19 de setembre, diada de 
la Catedral Presidits pel nostre Sr. Bisbe, 
compartirem una solemne Eucaristia, 
centrada enguany en el Baptisme, tal 
com preveu el Pla Diocesà de Pastoral 
vigent. La celebració tindrà lloc a les 6 
de la tarda, a la catedral de Vic. Per faci-
litar els desplaçaments, hem previst un 
autocar, amb sortida a les 4 de la tarda 
des de l’estació d’autobusos. Podeu re-
servar-hi plaça contactant amb Mn. Pere 
Roig, al despatx del c. Trinitat, 2, tel. 93 
803 05 28. Preu del bitllet d’anada i tor-
nada: 10 €.

i 20 de setembre, i els dijous 16 i 23 de 
setembre, a l’escola de la Divina Pastora, 
a la pl. de la Creu.
- El diumenge 19 de setembre, celebrem 
a la parròquia de la Soledat la festa Patro-
nal, de la Mare de Déu de la Soledat: A 2/4 
d’11 del matí, en una solemne Eucaristia 
que presidirà Mn. Joan Prat, fill de la nos-
tra Parròquia, que, com sabeu,  diumen-
ge serà ordenat prevere a la catedral de 
Vic. Ens acompanyarà en el Cant la Coral 
de Santa Maria.
Convent dels Frares Caputxins.
- Inici de curs. Els horaris de les celebra-
cions litúrgiques del convent continuen 
com fins ara.
· Fraternitat Franciscana Seglar. Iniciarà
el curs el 4rt diumenge de setembre, dia 
26, amb els actes i horaris habituals.
· Comunitat Cristiana. L’inici del curs serà 

el dilluns, dia 13, a 2/4 de 8 del vespre. 
S’hi farà una visió global del nou curs. I el 
dilluns, dia 27, a la mateixa hora, hi haurà 
reunió per preparar la festa de Sant Fran-
cesc d’Assís (4 d’octubre).
- Professió de vots perpetus. Fra Jesús 
Romero, membre de la fraternitat d’Igua-
lada, es lligarà per sempre amb l’Orde 
caputxí mitjançant la professió dels vots 
solemnes, diumenge, dia 5 de setembre, 
a l’eucaristia de 2/4 de 8 del vespre, que 
es celebrarà al convent dels caputxins 
d’Arenys de Mar, seu de la casa de forma-
ció.
Sagrada Família
- La solemne entrada del nou Rector, 
serà diumenge vinent, dia 12, a la missa 
vespertina, presidida pel Sr. Bisbe Mons. 
Romà Casanova. El nou rector és Mn. Jo-
sep Mª Mas i Busqué.

Baptismes
- Santa Maria. Dia 25 de juliol: Álvaro Car-
rasco Villacampa, fill de Francisco-Javier i 
Olga.
- Sagrada Família. Dia 31 juliol: Ferran Di 
Fabrizio Martínez, fill de David i M. Àn-
gels. Dia 28 d’agost: Ainoa Carpio Rodrí-
guez, filla de Cristian i Maritza.

Dia 4 de setembre: Hugo Rodrìguez Car-
rasco, fill d’Alfredo i Vanesa.
Exèquies
- Sagrada Família. Dia 26 de juliol: Aurèlia 
Torné Bagà, de 96 anys. Dia 29: Josep Par-
cerisas Bigas, de 85 anys. Dia 31: Zacarias 
Sáiz González, de 73 anys.

Es preparen per rebre el Sagrament 
del Matrimoni.
- Xavier Borràs González (Soledat), amb 
Núria Esteras Fontanet (Sta. Maria). –Ni-
colàs Ruiz Gallego, amb Sandra Solà Salas 
(ambdós Sgda. Família).

Estadístiques parroquials

En el decurs d‛aquest any ja n‛han mort  57

Diuen que les vacances posen a prova la convivència, 
que aflora cruament tota realitat camuflada per la dinàmica de vida del dia a dia.

Els desacords, que segur es produeixen, cal parlar-los i negociar-los per bastir el futur,
Mai han de ser l‛arma homicida de qui es creu més fort llevant la vida a qui considera feble.

Maribel

Emese K.B., de 37 anys, Valle de San Lorenzo (Arona, Tenerife)
Era infermera, 32 anys, Las Palmas de Gran Canària
Z.G, marroquina de 33 anys, Villanueva de la Jara (Cuenca)
Dona de 49 anys, La Orotava (Tenerife) 
C.C.Y.S, equatoriana de 48 anys, Saragossa 
Amélia-Amaya Jimenez de 36 anys, Bilbao
Montserrat L. C., infermera barcelonina de 32 anys, Lugo 

Setembre de 2010

11è aniversari del Sr.

La seva mare, família i amics oferiran una missa en record seu aquest diumenge, 
5 de setembre, a 2/4 de 12 del migdia a l’església del pares Caputxins d’Igualada.

Des de la teva estada, vetlla per la mare.

Tants anys han passat..., i no t’he oblidat.

 

ISIDRE OLLÉ PALAU

Aclariment
En la necrològica publicada el passat divendres en 
aquesta secció de La Veu de l’Anoia, de la Senyora 

Joana Torralba i Solé, figurava erròniament que havia 
mort el dia 23 d’agost, quan havia d’haver figurat la 

data de 22 d’agost. 
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Nadons

Em dic Àngela Freixes Garriga• Vaig néixer el dia 
30/07/10 a  la 1 de la matinada i vaig pesar 3kg 240 g. Els 
meus pares són Assumpta i l'Antoni. El meu germà és l'Abril. I 
sóc d'Ardèvol de Pinós.

Em dic Arnau Corrons Car • Vaig néixer el dia 
30/07/10 a 2/4  d'11 del matí i vaig pesar 3kg 010 g. Els meus 
pares són la Núria i el David. I sóc d'Òdena.

Em dic Diego Mancilla Caparrós • Vaig néixer el dia 
01/08/10 a 3/4 i 7 minuts de 11 del matí i vaig pesar 3kg 610 
g. Els meus pares són la Veronica i el Diego.Els meus germans 
són Jesús, Lucía i Thalia. I sóc d'Igualada.

Em dic Víctor Xavi Zawada • Vaig néixer el dia 
02/08/10 a les 2 de la matinada i vaig pesar 4kg 010 g. Els 
meus pares són la Anna i el Daniel. Els meus germans són sla 
Mònica, Cristof i la Montse. I sóc de Sta. Coloma de Queralt.

Em dic Carla Vivó Puig. 
Vaig néixer el dia 28 d 'Agost a les  00:45.

Moltes felicitats als meus pares

i al meu germanet Marc.

Ajuntament d'Igualada



CAFETERIA BARCELONA
Av.. Barcelona, 15.......................................... 93 804 50 02
CAFETERIA DEGUSTACIÓ DOLCEVITA
C/ Masquefa, 38 ............................................ 93 803 52 63
CAFETERIA JOANA
Av. Mestre Muntaner, 40 ................................ 93 803 78 35
CAFETERIA KEOPS
Av. Europa, 11 ............................................... 93 805 25 39
CAFETERIA MUNTANER
Av. Mestre Muntaner, 32 ................................ 93 804 64 72
CAFETERIA PASTEUR
Av. Dr. Pasteur, 22 ........................................ 93 803 92 52
CAFÈ RESTAURANT SANT MAGÍC/ Sant Magí, 58 ..93 804 66 26
COP D’ULL
Av. Dr. Pujades, 76 ........................................ 93 805 52 95
CROISSANTERIA KAELIA
Sant Magí, 31 ................................................ 93 804 32 49
CROISSANTERIA NYAM-NYAM
C/ Florenci Valls,97 ..................................................93 803 75 57
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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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/. Òdena, 95 (Igualada) ............................... 93 803 11 77
PROELEK, S.A.
C/. de la Salut, 9-11 (Igualada) ..................... 93 805 49 60
AELECTROL 2000, S.L.
C/. Didac Tolrà, 35 (Masquefa)  .................... 93 772 51 52
C/. Folch i Torres, 60 (Piera)  ....................... 93 778 95 78
INSTAL.LACIONS PARERA
C/. Arrabal, 41 (la LLacuna) .......................... 93 897 60 69
C/ Gral Prim, 17 (Mediona) ........................... 93 898 58 53
QUIROMASSATGE
CARINA CLOSA
Sant Carles, 120 ......................................................609 93 61 53 
GESSAMÍ - teràpies naturals
Av. Barcelona, 178  .................................................93 803 58 26
QUIROMASSATGE TERAPÈUTIC DAVID COS I TRULLÀS
c/ Indústria 36, 1er. 1a. ................................. 93 804 41 45   
PERFIL’S
Pg. de les Cabres, 7 ..................................... 93 804 14 18
RECICLATGE DE CARTUTXOS PER A 
IMPRESORES, FAX I FOTOCOPIADORES
RECYCLING CAT
C/. Bellprat, 18, baixos. ................................. 93 804 73 98
RECURSOS HUMANS
ANOIA SERVEIS INTEGRALS S.L.
C/. Pierola, 3, 1er. 1a. .....................................93 805 41 7
.......................................................................93 804 48 07
REPARACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA
SOLUCIONS MECANIQUES S.L.
Alemanya, 39 nau 2 (Pol. Ind.) ..................... 93 805 27 58
REPARACIÓ TV, VÍDEO i electrodomèstics
CENTRE TÈCNIC RIBALTA
Urgències i festius ......................................... 686 98 58 45
ELECTRODOMÈSTICS GARRIDO
C/ Germanes Castells, 8 .............................. 93 803 53 72
ELECTRODOMÈSTICS MILAR-MARTÍNEZ
C/. Dr. Coca, 18 ............................................ 93 803 26 07
RESTAURANTS
BAR MARSAL
Pg. Verdaguer, 180 ...................................93 803 78 63 28
BAR RESTAURANT PISCINA
Reguerot, s/n (Vallbona d’Anoia) ................... 93 771 99 99
CAFÈ RESTAURANT SANT MAGÍ
C/ Sant Magí, 58 ........................................... 93 804 66 26
CA L’AMERICANO
Cuitora s/n (La Llacuna) ................................ 93 897 60 04
CA L’ESCOLÀ (Sta Maria Miralles)
Ctra Valls Km 11.800  ................................... 93 808 00 05
CAL BRUNZENT
Plaça de l’Ajuntament, 7  .............................. 93 804 34 12
CAL FONT
C. Aurora, 86  ................................................ 93 115 51 54
CAL JERONI (ANTIC CUP’S)
Ctra Igualada/Mrsa-km 7,8 - Òdena .............. 93 804 09 88
.......................................................................690 73 10 17
CAL TARIBÓ
Les Comes, 12  ..................................................................
EL ROVELL DE L’OU
Plaça del Pilar, 13  ........................................ 93 804 53 27 
LES VOLTES
Sant Roc, 21  ................................................ 93 803 03 14
CASA ROURE
Pl. de l’Ajuntament, 11................................... 93 804 54 93
COP D’ULL
Av. Dr. Pujades, 76 ........................................ 93 805 52 95
EL CAFÉ DE L’ATENEU
C/ Sant Pau, 9 ............................................... 93 803 00 78
EL CELLER
C/ Major, 1- (La Llacuna) .........................................93 897 61 30 
EL GAT VIST
Sta. Maria, 6 ............................................................93 805 28 32
EL JARDÍ
Rambla Sant Isidre, 12 ............................................93 803 18 64 
EL MIRALL
Passeig Verdaguer, 6 ..............................................93 804 25 02

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
PEIXOS ROSA
Mercat la Masuca (Parada 14-15) ................. 93 805 52 60
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.

EL QUINQUÉ
Pasatge Capità Gali, 7.............................................93 803 60 58
EL ROVELL DE L’OU
Plaça del Pilar, 13 ....................................................93 804 53 27 
EL TRÈBOL
C/ Florènci Valls, 71 .................................................93 804 03 74
EL XARÓ
Ctra. Igualada-Vilafranca
(La Pobla de Claramunt) ............................... 93 808 61 66
FEL CAFÉ
Plaça de la Creu, 9 ..................................................93 805 55 14
FONDA MATEU
Crta. Igualada, 15 (La Llacuna) ...............................93 897 60 28 
GRAN MURALLA-2
Passeig Verdaguer, 133  ............................... 93 803 92 03
GUFO
C/. Òdena, 18 ..........................................................93 804 40 02 
LA GUARDIA
C/ Sta. Joaquima de Vedruna, 23............................93 803 20 20 
LA LLESQUERIA
C/ 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 
RESTURANT MARTÍ
Av. canaletas, 14 (Jorba)  ........................................93 807 81 80
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
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Per horari i visites:
Tel. 691 578 913 (tardes)

o benetaplanell@hotmail.com

Visites guiades
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( Consulteu codicions.
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Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
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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

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

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 ................................................... 93 802 51 10
CALÇATS
SEPUS
C/ Sant Jaume ............................................... 93 801 09 80
CERÀMIQUES
CERÀMICA CAMARO
Crt. Igualada Capellades Km. 8’2 .................. 93 801 11 51
CONFECCIÓ i MODA
BOYS
C/ Major 82 .................................................... 93 801 11 07
CONSTRUCCIONS
CONTRUCCIONS BERNABEU BUSQUETS S.L
C/ Sant Francesc, 55 ..................................... 93 801 00 51
CONSTRUCCIONS M.VILLEGAS
C/ Tarragona, 7 .............................................. 93 801 04 03
CONSTRUCCIONS QUINTANA
C/ Muntanya, 9 .............................................. 93 801 04 83
CONSTRUCCIONES ALMABAR S.L
C/ Carme, 5 A 2on ........................................ 93 801 37 56
CONSTRUCCIONES RICARDO MORCILLO
C/ Divina Pastora, 48 .................................... 93 801 07 46
ELECTRODOMÈSTICS
ELECTRODOMÈSTICS MARTÍ S.A.
C/ Major, 41 ................................................... 93 801 02 82
ESTANCS
ESTANC CARRER MAJOR
C/Major, 21 .................................................... 93 801 10 07
EXPORTACIÓ
ELGON INTERNACIONAL S.L.
Ctra. Capellades, 7-9 
La Torre de Claramunt ................................... 93 801 17 17
FERRETERIES
FERRETERIA XALOC
Passeig Concepció, 28 .................................. 93 801 11 70
FISIOTERAPEUTA
CENTRE MÈDIC CAPELLADES
C/ Sarrià de Ter, 12 ....................................... 93 801 37 22
FINQUES
FINQUES VALLBONA
C/Major, 26 .................................................... 93 801 31 55
FOTOGRAFIA
ROIG FOTÒGRAFS
C/Major, 34 .................................................... 93 801 30 02
FORNS DE PA
FORN  DE PA “XATA”
C/ Major, 62 ................................................... 93 801 00 58
Passeig Miquel i Mas, 28 .............................. 93 801 36 68
FORN SABATER
C/ Major, 37 ................................................... 93 801 04 58
FRUITERIES
FRUITS GABARRÓ S.L
Pl. Sant Jaume, 1  ........................................ 93 801 08 40
FRUTAS M. RUIZ “LA MORENETA”
C/Major, 31 .................................................... 93 801 03 56
FRUTAS Y VERDURAS MARY
C/ Call,6 .........................................................93 801 30 77
TUTTI FRUTI
C/ 11 de setembre, 7..................................... 93 801 31 70
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

CARRETONS ELEVADORS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COVE
C/ Santa Margarida, 21 .................................. 686 674 670
CONFECCIÓ i MODA
MODA CALAFELL
C/ Ctra. Valls, 16 ........................................... 93 803 60 59
CONSTRUCCIONS
CONSTRUCCIONS R. VILELLA
C/ Escoles, 19 xamfrà C/ St. Miquel ............. 93 804 38 17
DISTRIBUÏDORS
FERRER VALLS, S.A.
C/ Primer de Maig, 7 ..................................... 93 804 44 61
FORNS DE PA
FORN ALEMANY
Ctra. de Valls, 73 ........................................... 93 803 48 29
FUSTERIES, PVC i ALUMINI
FDEZ. SANGLAS, S.L. FINESTRES DE PVC
C/Còrdoba, 14 ................................................ 93 805 27 94
ALUGON, MONTAJE EN CARPINTERIA DE ALUMINIO
C/ del Pont, 16 .............................................. 93 803 73 28
JOGUINES
JOGUINES, PAPERERIA I LLIBRERIA SOTERES
Crta. de Valls, 45 ........................................... 93 803 73 56
JOIERIA I RELLOTGERIA
JOIERIA LOZANO
C/ Constitució,1 ............................................. 93 804 59 48
JARDINERIES
MOIX SERVEIS I OBRES SL
Ctra. C-32, Km 62 ......................................... 93 805 29 34
LABORATORI DENTAL
LESEU DENTAL
C/. Santa Anna, 17, local 1 ...............................................93 806 87 34
LLIBRERIES
LLIBRERIA PAPERERIA I JOGUINES SOTERAS
Ctra. Valls, 45 ................................................ 93 803 73 56
LLIBRERIA J. ALTARRIBA
C/ Sant Jaume, 5 .......................................... 93 805 36 86
MECÀNICA I ELECTRICITAT
FRANCESC BORIA TAIXÉ - Enginyer tècnic Ind.. 
Mecànic i elèctric
C/ La Pau, 10 ................................................ 93 803 59 74
ÒPTIQUES
VALLS ÒPTICS
Ctra. Valls, 14 ................................................ 93 804 29 04
PASTISSERIES
PASTISSERIA ALTARRIBA
Ctra.de Valls, 20 ............................................ 93 803 45 73
PERRUQUERIES
CABELLS PERRUQUERIA
Crta. de Valls, 18 baixos ..........................................93 803 36 91
PERRUQUERIA BARBERIA XAVI
C/ Bas, 1 .......................................................93 803 92 98
PINTORS
PINTURA I DECORACIÓ EN GRAL. AGUSTIN
SÀNCHEZ MARTÍNEZ
C/ Santa Ana, 15, 2n-3a ................................ 93 805 41 15
QUIROMASSATGE
CENTRE DE QUIROMASSATGE MONTBUI
ROSA MIQUEL I RAFAEL GUARDIA
C/ La Pau, 18 ................................................ 93 803 44 51
RESTAURANTS
RESTAURANT LES MORERES
Ctra. de Valls, km 3,2 .................................... 93 805 02 11
RESTAURANT ROBIN - BANQUETS
Ctra. Valls, 10 ................................................ 93 803 58 54
TRANSPORTS
TRANSPORTE DE ARIDOS BERNARDO SIMON QUILES
C/ Sant Miquel, 7 .......................................... 93 804 44 12
TRANSPORTE DE ARIDOS JUAN SIMON QUILES
C/ Puente, 22 ................................................ 93 805 30 90
TRANSPORTS SÓC DE CARME
Raval de Dalt, 7 (Carme) .............................. 639 70 61 34
TRANSPORTS VAQUE, S.L.
Av. Catalunya, 29 - CARME  ......................... 93 808 00 65
INSTALACIONES I TRANSPORTES JOSE SIMON
C/ Dr. Fleming, 15 ......................................... 93 803 34 42
XARCUTERIES, POLLASTRERIES
TOCINERIES, XARCUTERIES, POLLASTRERIA PEPE
Ctra, Valls, 79 ................................................ 93 803 51 61

CAPELLADES
AIMENTACIÓ
AGROPECUARIA FEMINA, S.L
La Torre de Claramunt ................................... 93 801 17 17
CAPRABO ................................................................902 11 60 60
ARTS GRÀFIQUES I  FOTOCOMPOSICIÓ
TALLERS GRÀFICS ROMANYA VALLS S.A
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

TABARTA 
C/ Sant Magí, 105....................................................93 803 23 04
SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS

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

REPARACIÓ D’ELECTRODOMSTICS I 
CALDERES
ADOLFO SANCHEZ (SERVEI TÈCNIC)
Passeig Immaculada Concepció, 8 ................ 629 22 65 09
REPARTIDORS
JAUME GABARRO I BARTROLI
C/ Abat Muntadas, 4 ...................................... 93 801 04 06
RESTAURANTS
BAR RESTAURANT TERRANOVA
Prol. Miquel i Mas, 48 ................................... 93 801 27 21
BOWLING CENTER
Pg. Immaculada Concepció, 36 ..................... 93 801 22 50
El RACÓ DE CARME
Ctra. de la Pobla - Carme km 3,7 (Carme) ................93 808 00 14
JAÇ ROIG
C/ Travessera del Portal, 10 .......................... 93 801 35 52
LA FONDA DE CAPELLADES
Pl. Verdaguer, 8 ............................................. 93 801 36 25
PIZZERIA RESTAURANT CHUP’S
Pg. Immaculada Concepció, 19 ..................... 93 801 34 46
RESTAURANT CAL SISQUET
Pl. Univers S.N-Pinedes d’Armengol ............. 93 801 33 17
RESTAURANT DALT I BAIX
Pl. Angel Gimerà, 5 - 6 ................................. 93 801 08 50
RESTAURANT HOTEL TALL DE CONILL
A. Guimerà, 11............................................... 93 801 01 30
SERVEI TÈCNIC DE REPARACIÓ 
D’ELECTRODOMÈSTICS
ADOLFO SANCHEZ
Passeig Immaculada Concepció, 18 .......................629 22 65 09
TRANSPORT URGENT
TOURI-CAST, S.L.  ..........................................................608 74 95 20
TRANSPORTS
TRASPORTS BERNADET, S.A.
Ronda Capelló, 32 ......................................... 93 801 00 08
TRANS MAFE S.A
C/ Miquel i Mas, 1 ......................................... 93 801 28 90
TRANSPORTS TUTUSAUS
C/ Sant Joan, 37 ........................................... 93 801 32 62
TINTORERIES
TINTORERIA SOROLLA
C/. Sarrià de Ter, 11 ...................................... 93 801 01 86
VETERINARIS
TONI ARGELICH - CABALLERIA
Pg. I.Concepció, 28 ....................................... 93 801 02 54

PIERA
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

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

STA. MARGARIDA
DE MONTBUI
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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

INSTAL.LACONS TOSTADO, S.L.
C/. Cireret, 9 .................................................. 93 804 36 75
GESTORIES
PLATAS I ASSOCIATS, SL
C de Sant Isidre, 6 ........................................ 93 805 55 57
GIMNASOS
ALEX POWER FITNESS
C/ Manresa,27 ............................................... 93 803 55 70
GRANJES
GRANJA - PASTISSERIA CARME
C/. Manresa 31 .............................................. 93 806 10 12
JOGUINES i OBJECTES DE  REGAL
MAGATZEMS ANGELINA
C/. Migdia, 60 ................................................ 93 803 49 90
JOIERIES
JOIERIA - RELLOTGERIA DIAZ
C/. Major, 73 ............................................................93 804 06 00
LAMPISTERIA
INSTAL.LACIONS ESPIN
C/ Alfons XIII, 40 baixos ................................ 93 806 08 60
INSTAL·LACIONS MARTÍ, 
C/ Sol, 50 ...................................................... 93 803 48 81
INSTAL.LACONS TOSTADO, S.L.
C/. Cireret, 9 .................................................. 93 804 36 75
LLIBRERIES
ESTANC Núm. 1
Av. Verge de Montserrat, 15 .......................... 93 807 03 36
ESTANC Núm. 2
C. Migdia, 56 ................................................. 93 803 48 73
LLIBRERIA HUGUET
C. Santa Llúcia, 10 ........................................ 93 804 54 98
LLIBRERIA LA PAU
C. Zorrilla, 14 ................................................. 93 806 24 12
LLIBRERIA VILANOVA
C. Major, 89 ................................................... 93 803 61 84
MERCERIES
MAGATZEMS ANGELINA
C/. Migdia, 60 ................................................ 93 803 49 90
MODA i CONFECCIÓ
IMAGINE - FINA MODA
C/ Jacint Verdaguer, 24 ................................. 93 804 68 05
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

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@

Felicitacions

Felicitats, SANDRA !

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. 

Aquesta noia és la Carme, el dia 4 
de setembre és el seu aniversari, 
40 anys.
Moltes felicitats.
No canviïs mai de somriure con fas 
de part de la Susanna, una amiga. 

Felicitats, Carme!

DIVENDRES
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Telèfons d ’interès

PER
PUBLICITAT

TEL. 93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

 “MOLTÍSSIMESS FELICITATS PRINCESA PEL 
3er. ANIVERSARI !  DELS TEUS PARES CARLES 
I OLÍVIA, I LA GERMANETA CARLOTA. 
T’ESTIMEM MOLT, i  TOTA LA RESTA DE LA 
FAMÍLIA.”

 

Felicitats, Gal·la !

La Gal·la fa 7 anys.
Felicitats.



PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

· PSICOLOGÍA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA  · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA

ANÀLISIS CLÍNIQUES

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DERMATOLOGIA

ODONTOLOGIA

ORTOPÈDIA

APARELL DIGESTIU

LABORATORI D'ANÀLISIS
CLÍNIQUES LA CREU

FARMÀCIA LA CREU 1890
J.M. Godó i Soler

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

Plaça de la Creu, 7
Tel. 93 803 14 88

IGUALADA

LABORATORI D'ANÀLISIS 
DR.  ECHEVARNE

· Anàlisis clíniques, industrials, 
sotmeses a control internacional de 

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

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

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

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

aqualatamèdics
consultoris

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95 

IGUALADA

DR. JORDI GRAELLS i 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgica 
i venereologia · Criocirurgia 

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.   
           Hores convingudes. 

Rambla Nova 39, 1r 
IGUALADA

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

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

Tel.  93 805 36 26

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

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

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, 
faixes ortopèdiques, etc...

 
C. Bèlgica, 2, 

local 6
Tel. 93 805 50 76

 IGUALADA 

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

OTORINOLARINGOLOGIA

DRA. LÍDIA RAMOS i MIQUEL

Estudis d’audició:
· Audiometria · Impedanciametria  

· Acumetries
Tècnica Endoscòpica:

· Orella · Nas · Rinofaringe
· Laringe

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

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

MARTA SANDOVAL PUIG

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

· Adults i nens.
· Mútues concertades.

Visites a hores convingudes: 
POLICLÍNICA IGUALADA

Ctra. Manresa, 59, planta baixa
IGUALADA

Tel. 93 804 37 48

            CENTRE DE PSICOLOGIA 
             CLÍNICA i PSICOTERÀPIA

              ALBERT CUBÍ I MESTRES

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

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

CENTRE DE 
PSICOLOGIA

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

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

Tel. 93 804 22 99
08700 IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES 
Psicòloga

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
Hores convingudes
Igualada i Barcelona

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

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

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

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

www.institutpehuen.es

SALVADOR SIBINA 
Psicòleg

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

Visites a hores concertades a:

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

TERÀPIES NATURALS

aqualatamèdics
consultoris

C. Indústria, 1
 IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

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

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

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

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

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

Gabinet

Míriam Codina: Pedagoga
Lidia Calvache: Psicòloga

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

Sara Torelló: Pedagoga i Logopeda

CLÍNICA DENTAL 
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria, 

Implantaments

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

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
SANT AGUSTÍ

Ofereix tots els serveis 
odontològics

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

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES i 

DR. JOSEP Ma USTRELL 

Passeig Verdaguer,107,1r
IGUALADA

TEL: 93 804 21 11

Totes les especialitats en hores 
convingudes

PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

Més de 10 anys al seu servei

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

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

atenciofamiliar@terra.es

ISABEL MIQUEL RODRÍGUEZ 
Artteràpia i psicoteràpia

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

Tel. 626 12 69 84
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CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
Núria Pujol i Bonastre és un vete-
rinaria que des de fa sis anys te 
una consulta oberta als Hostalets 
de Pierola -Hostalets Veterinària- 
des d’on dóna servei als animals 
domèstics de la població i de les 
urbanitzacions dels voltants.
Els catalans cuidem bé les nostres 
mascotes?
Des de fa setze anys quan vaig 
començar, les coses han canviat 
moltíssim, pero encara ens falta.
Abans els gossos i gats menjaven 
les nostre sobres pero ara sembla 
que nomès poden menjar pinso.
Hi ha molta diferència entre men-
jar sobres i menjar pinso. El seu 
estòmac no està preparat per als 
nostres condiments. El pinso és 
equilibrat, variat i està pensat per 
al gos o per al gat.
Es bó per als infants tenir masco-
tes a casa?
Una mascota no és una joguina. 
No es pot comprar un gos per que 
jugui el nen, sinò per a fer-li aga-
far responsabilitats i facilitar-li 
un company de jocs puntual.
Hem de considerar al gos o al gat 
com un integrant més del nostre 
entorn convivencial.
El més addient és un gos per a un 
infant i un gat per a una persona 
gran i passar d’animals exòtics i 
rèptils?
Els exòtics són animals molt 
macos pero no són animals de 
companyía. Per més que els donis, 

no reps res a canvi. D’un gat o d’un 
gos realment en treus moltes coses 
perque són animals que es relacio-
nen bé amb les persones i són molt 
intel·ligents. 
Un animal domèstic a casa reque-
reix molta atenció?
Cal desparasitar-lo externament 
de puces i paparres i internament 
de cucs. També cal vacunar-lo i 
poca cosa més. Sempre hi ha la 
possibilitat que es posi malalt de 
coses molt similars a les que ens 
afecten a nosaltres.
Per tant és car tenir una mascota?
Si tens la mala sort que es posi 
greument malalt pot ser car, però 
habitualment no. Requereix unes 
atencions, dedicar-hi temps, però 
els diners no serien un impedi-
ment per a tenir una mascota o 
varies a casa.
Que és millor comprar un gosset a 
un criador o en un refugi? 
Et pot sortir bé o malament de les 
dues maneres. Si el criador és bo, 
tens més garantia del caràcter i del 
tipus de gos. Si l’agafés de petit no 
saps encara quin caràcter té.
Si vas a un refugi, adoptaràs un gos 
de bon caràcter perquè els dolents 
ja no els donen en adopció.
També hi ha la persona que no vol 
comprar un gosset mentre n’hi ha 
en refugis. Personalment no em 
sento mes partidària d’un sistema 
o d’un altre.
Els pobles i ciutats de Catalunya 
o en aquest cas Els Hostalets, està 

preparat per a la convivència entre 
gossos i humans?
Als Hostalets vivim rodejats de 
camps i boscos i no és cap problema 
treure el gos a correr a la natura.A 
més l’ajuntament ha posat conte-
nidors exclusius per a excrement 
de gos. Tot i això encara de tant en 
tant trobes tifes al carrer.
La crisi fa que les famílies portin 
menys els animals al veterinari? 
Sí. Indiscutiblement. També elegei-
xen antiparasitaris més barats.
Per què es va decidir a obrir el con-
sultori veterinari als Hostalets? 
Primer perquè soc d’aquí i el local 
és de la meva familia. Durant anys 
mentre treballava a l’Hospital 
Veterinari de Catalunya ja cobria 
l’area de Piera i Masquefa.

Sempre a final de legislatura els 
governs, progressistes o conserva-
dors, tenen pressa per inaugurar les 
obres que tenen en marxa. 
El tripartit també. Fins hi tot a l’Anoia 
on no s’ha mostrat excessivament 
pròdig en inversions.
Ahir dijous als Hostalets de Pierola 
s’inaugurava oficialment l’EcoParc 4 
que ha de donar feina a 175 perso-
nes. Inicialment hi havia d’assistir el 
delegat del PSOE, Jose Montilla però 
va preferir anar a la Xina a buscar 
inversions xineses en el ram de l’au-
tomòbil i li va deixar la inauguració 
al conseller de Medi Ambient i Habi-
tatge, Francesc Baltasar.
L’inauguració va anar molt bé. Tot-
hom va poder veure unes instal.laci-
ons noves de trinca, netes a més no 
poder i sense estrenar. Algú va trobar 
extrany que els ordinadors que ges-
tionen el funcionament de la planta 
estiguessin parats i que només uns 
bisenfins estiguessin en funciona-
ment. L’explicació és que la flamant 
planta de compostatge, model tec-
nològic i prenyada de noves tecnolo-
gies.... encara no pot funcionar perque 
no té subministrament elèctric.
Uns generadors moguts amb gasoil 
donaven l’electricitat necessària per 
a l’acte inaugural i per moure els 
bisenfins del que serà la planta de 
compostage. Inauguraran també la 
portada de la llum?

En aquell moment tenia una filla i 
estaba embarassada de la segona i 
per estar més a prop de la família 
vaig decidir muntar la consulta als 
Hostalets. La veritat és que es pot 
aparcar molt bé i venen persones 
dels voltants.
Quins serveis doneu a la consulta? 
Visites de control, vacunacions, 
desparasitacions i atenció medica 
fins a cirurgia menor. Ecografies, 
radiografies i cirurgia major la fem 
a l’Hospital Veterinari de Catalunya 
que hi ha a Igualada.
Tenim quiròfans per a fer esteri-
litzacions, petites intervencions, 
tumors, extraccions de sang, anali-
tiques.... I si algú necesita material 
de transport, joguines per al gos o 
gat, corretges... també en tenim.
Ara a més donen servei de perru-
queria? 
Feia temps que volia donar un ser-
vei complementari. A l’estiu la gent 
tendeix a esquilar els gossos peró 
la veritat és que el pel els priva del 
fret pero també de la calor.
A les seves filles, Aina, Jùlia i Irene, 
els ha regalat una mascota? 
Des de fa tres mesos.
Perque es va fer veterinària? 
Sempre m’han agradat molt 
els animals. 

Nuria Pujol i Bonastre DIVENDRES
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