
 Gent
Imputen a un igualadí un 
delicte de simular 
un segrest en un estrany 
cas a Colòmbia P  20

 Economia
Quasi 20.000 persones 
van passar per la 
Botiga del Carrer de la 
UBIC

 Economia
El Pla Estratègic de l’Anoia 
es presentarà el proper 22 
de setembre a Igualada

1.461
DIVENDRES

10 de setembre de 2010

LA VEU DE L’ANOIA WWW.VEUANOIA.CATANY XXIX 1,5

P  09-26

P  21

Reconeixement a Valentí Miserachs •  Els premis al 
Compromís Cultural es lliuren avui a l'Ateneu Igualadí
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  La institució 
estrena el nou edifici, 
fet amb les darreres 
tecnologies, al 
polígon residencial 
de les Comes

Joan Torras (ERC): “Els 
darrers quatre anys 
d’Aymamí han sobrat”

•• Joan Torras.

  En una entrevista amb La Veu, el portaveu 
d'ERC a Igualada anuncia que té la intenció de 
presentar-se per tercera vegada com a alcaldable 
republicà a les eleccions municipals. 
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Relleu a la 
direcció de 
l’Escola 
d’Enginyeria 
d’Igualada
Anna Bacardit substitueix, després de sis 
anys, Rita Puig a la direcció de l’escola uni-
versitària de l’Anoia. El trasllat al nou edifici 
del Pla de la Massa i la integració a la UPC, 
reptes de futur. P11

Acord històric 
dels tres grans 
clubs igualadins
Hoquei, bàsquet i futbol es posen d’acord 
per compartir recursos i cercar vies de fi-
nançament. P22 EL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ VISITA OBRES A COPONS I ÒDENA P12
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La setmana passada als Hostalets de 
Pierola es posava en marxa una ins-
taŀlació d’aquelles que ningú no vol a 
casa seva. El pitjor de tot és que ni és la 
primera ni serà segurament la darrera 
que es posa a l’Anoia. Per lògica solida-
ritat territorial ens tocaria ara disposar 
de més i millors carreteres, ens toca-

ria disposar d’un servei de tren digne 
d’aquest nom i digne del segle XXI.
No es tracta de fer la Carta als Reis sinó 
de fer col·lectivament el propòsit de 
treballar per a la millora de les condi-
cions econòmiques i competitives de 
l’Anoia, ara que iniciem un curs que ha 
de ser de canvis i transformacions en 
tots els àmbits.

A diferència del que passa al Parla-
ment de Catalunya -o a qualsevol altre 
parlament del món- on els partits fan 
i desfan a la seva conveniència, en les 
etapes preelectorals i electorals, som 
els ciutadans els que tenim tot el po-
der de decisió. Al llarg dels anys de de-
mocràcia hem après -o hauríem d’ha-

ver-ho fet- que ni els vots són gratuïts 
ni és gaire convenient equivocar-se a 
l’hora de dipositar el vot.
Com tampoc és positiu mantenir-se al 
marge de les mobilitzacions populars, 
les reivindicacions nacionals o les pro-
testes cíviques. 

Aquest any l’Onze de Setembre arriba 
amb unes eleccions al Parlament de 
Catalunya acabades de convocar. Arri-
ba també amb el record encara fresc 
de la gran manifestació del 10 de juliol 
passat, on molts catalans reclamaven 
per primera vegada i obertament mol-
ta més autonomia i fins i tot la inde-
pendència de Catalunya. Arriba també 
aquest Onze de Setembre després de 
l’experiència de les consultes populars 
que han demostrat que hi ha un ampli 
sector de ciutadans de Catalunya que 
volen ser sobirans.
El començament de curs polític que 
a Catalunya marca la festa de l’Onze 
de Setembre és, aquest any, molt més 
complex i amb moltes alternatives po-
lítiques i institucionals obertes.
Del que passi els propers mesos nin-
gú no en té encara les respostes, però 
queda clar que són molts els canvis 
que s’albiren en l’horitzó ja que, just 
després de les eleccions al Parlament 
de Catalunya, ja es començaran a 
preparar les municipals que han de 
renovar -a l’Anoia- els trenta-tres ajun-
taments.
Sense oblidar tampoc, tot i que es 
tracti d’una convocatòria estatal espa-
nyola, la vaga general convocada per 
al 29 de setembre.
És ben cert que a l’Anoia tenim damunt 
la taula una crisi industrial molt impor-
tant que fa que més d’onze mil ano-

iencs estiguin actualment sense feina 
i amb encara escasses possibilitats de 
trobar-ne. I quan no es té feina, no hi 
ha gaires ganes de mobilitzacions de 
classe i no diguem ja nacionals.
Malgrat això tot sembla indicar que 
els anoiencs no estem pas disposats 
aquedar-nos de braços plegats men-
tre la crisi continua destruint llocs de 
treball i l’administració -gairebé l’únic 
organisme inversor- malgrat la manca 
evident d’infraestructures que patim a 
l’Anoia, no sembla que hagi d’obrir l’ai-
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xeta de la inversió a l’Anoia.
El nou curs polític que estem comen-
çant ha de ser el que ens comenci a 
treure de la crisi econòmica i instituci-
onal on estem ficats els ciutadans de 
l’Anoia. No hi ha cap dubte que hem 
arribat on som en bona part per de-
mèrits propis, però seria el moment 
de demanar -o millor exigir- inversions 
públiques que paŀliessin l’angoixa que 
provoquen els alts nivells d’atur que 
patim.

Del que passi els pro-
pers mesos no en tenim 
encara les respostes 
però queda clar que 
són molts els canvis que 
s’albiren en l’horitzó

Les cares 
de la setmana

Antoni Fogué
El president de la Diputació de Barcelona 
segueix amb la seva línia de veure sobre 
el terreny les obres finançades per l’ens 
supramunicipal. I no es limita a visitar 
els municipis grans, sinó que s’interessa 
pels municipis poc poblats com Òdena i 
petits com Copons.

Anna Bacardit
La nova directora de l’Escola d’Enginye-
ria d’Igualada substitueix Rita Puig al 
capdavant d’aquesta institució. Cal en-
coratjar a la nova responsable a treballar 
de valent en els nous reptes de l’educa-
ció superior a Igualada, en especial el 
trasllat al nou edifici del Pla de la Massa, 
un espai que permetrà noves il.lusions.

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

RÀPID I SENZILL
Grups reduïts a tots els nivells i 

per a totes les edats. Matí i tarda.

Brian & Carme Stack
Tels.:93 804 00 21
             637 533 080
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La Fundació Privada Àuria posa en marxa 
el seu edifici polivalent
JAUME SINGLA.-
La Fundació Privada Àuria acaba de po-
sar en marxa el que serà el seu centre 
més emblemàtic: l’edifici polivalent de 
Les Comes. Es tracta d’una moderna 
construcció de sis plantes -dues són 
per dessota del nivell del carrer- amb 
capacitat per donar servei a més de 
vuitanta persones afectades d’alguna 
disminució psíquica.
FAP s’ha esforçat per fer un edifici po-
livalent, sostenible i amb possibilitat 
d’anar adaptant els seus espais a les 
necessitats canviants de les persones a 
les quals dóna servei. “Des que el grup 
Àuria va començar, els anys vuitanta, 
les persones ateses han anat creixent 
en edat i algunes s’han anat deteriorant 
físicament. Per això les nostres instal-
lacions s’han anat adaptant a les neces-
sitats de les persones que la Fundació 
Àuria atén”, explicava dimarts Marta 
Mateu en una visita a l’edifici amb els 
responsables de la Fundació.

Edifici polivalent, sostenible 
i geotèrmic
La Fundació Àuria farà dissabte dia 18 
una jornada de portes obertes perquè 
tothom pugui fer-se càrrec de tot el 
que representa.
Edificat damunt d’un solar cedit per 
l’ajuntament d’Igualada, l’edifici té sis 
plantes d’alçada. Està dissenyat per ser 
el màxim de funcional i poder donar 
tots els serveis “no solament a l’Anoia, 
sinó que és un referent a tot Catalunya. 
D’alguna manera és un edifici pilot, 
tant per la seva concepció com pel ti-
pus de serveis que presta” en paraules 
de Miquel Canet, president de TAC (Ta-
ller Àuria Cooperativa)

Fundació Privada Auria

WWW.VEUANOIA.CAT
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L’edifici equipa un sofisticat sistema 
de climatització basat en la geotèrmia. 
A través de 25 sondes capta l’aire del 
subsòl que manté sempre una tempe-
ratura estable a 15 graus. Aquest aire és 
transportat al sistema d’aire condicio-
nat, que a l’estiu es posa a 18 graus i a 
l’hivern el puja fins als 50 per disposar 
també d’aigua calenta sanitària. Quan 
parteixes d’un aire amb la temperatu-
ra constant de 15 graus és més fàcil i 
econòmic pujar-lo fins a la temperatura 
que necessites que no pas quan has de 
començar a zero graus a l’hivern o a 35 
a l’estiu.
L’edifici està dissenyat amb amples pas-
sadissos que tenen múltiples funcions. 
El més bàsic és que encara que hi pas-
sin persones afectades de grans dismi-
nucions, els altres usuaris no se sentin 
alterats perquè hi ha més espai. Tots els 
espais de l’edifici són polivalents. En tot 
l’edifici no hi ha cap barrera arquitectò-
nica i la decoració té un leit motiv únic i 
original: el bosc.
A les plantes soterrànies és sotabosc, a 
les centrals és bosc i a les superiors són 
les copes dels arbres i sobretot el blau 
del cel.

Sis plantes, sis funcions
Al soterrani-2 hi ha un espai destinat al 

reciclatge i les ajudes tècniques. També 
disposa de lloc per aparcar i és el ma-
gatzem de tots els materials que reque-
reix l’edifici.
Al soterrani-1 hi ha les àrees de treball 
i formació. Amb els seus despatxos 
tècnics i les instal·lacions dels tallers 
ocupacionals. FAP hi elabora unes ro-
ses de paper maixé i altres elements de 
papereria i regal “que es fan servir per a 
casaments, celebracions o regals d’em-
presa” en paraules de Marta Mateu.
A la planta baixa hi haurà un servei que 

El Grup Àuria és una 
referència nacional en el 
tractament i assistència 
a les persones amb 
disminució cognitiva o 
sensorial

fins ara no existia a l’Anoia: un centre de 
dia per a disminuïts profunds que dis-
posa de professionals multidisciplinars 
en totes les àrees que tenen a veure 
amb la salut mental i la integració.
A la segona planta hi ha el Centre Josep 
Orgué.
A la tercera hi ha l’àrea residencial amb 
habitacions individuals i dobles, amb 
espais comuns de menjador i sala de 
jocs on hi tindran la seva residència una 
trentena de persones afectades de dis-
minució psíquica. El servei de cuina és 

a càrrec del càtering Gustauria, que és 
també una de les empreses del grup.
El terrat és un altre espai polivalent que 
en aquest moment encara es troba en 
fase de construcció on, a part de ser 
un espai de gaudi i un mirador sobre la 
ciutat, s’hi disposarà també d’un hort 
urbà cuidat pels mateixos usuaris.

Centre Josep Orgué
El Centre Josep Orgué és una altra de 
les novetats que permet aquest edifici 
a la Fundació Privada Auria. Forma part 

El nou edifici de la Fundació Privada Àuria està dotat de sistemes energètics sostenibles



Àuria: un model a seguir
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FAP ha creat el Centre Josep Orgué de promoció de 
l'autonomia personal i l'accessibilitat universal

FAP té tallers on les persones amb disminució psíquica fan treballs manuals amb materials reciclats, paper maixé....

Àuria té aules de formació

J.S.-
El nou edifici polivalent de la Fundació 
Privada Àuria representa la meitat de 
totes les instal·lacions d’aquest grup 
que acull a 260 persones amb algun 
tipus de disminució i els procura un 
lloc de treball, residència si els fa falta, 
lleure i atenció sanitària per millorar 
les seves capacitats.
Està atès per un centenar de profes-
sionals i quan el nou Centre estigui a 
ple funcionament podrà atendre fins a 
gairebé quatre-centes persones més.
A més de l’edifici, el grup disposa del 
Taller Àuria -on hi treballen més de du-
es-centes persones amb algun grau de 
disminució-  i de diverses residències 
amb atenció personal les 24 hores del 
dia i els set dies de la setmana. 
El model d’Àuria ha estat copiat també 
per altres tallers i institucions de Cata-
lunya com a model de funcionament. 
La Fundació Privada Àuria va néixer 
de la necessitat d’atendre a les per-
sones amb disminució quan els seus 

tutors ja no hi fossin. Si antigament la 
vida d’una persona amb disminució era 
molt mes curta i molt menys integrada 
ara, amb les atencions i els avenços, els 
disminuïts normalment sobreviuen als 
seus progenitors, que són les persones 
que sempre n’han tingut cura. Per tant, 
es va fer evident la necessitat de dotar-
se d’instruments d’atenció personal per 
més enllà de la tutela paterna.
El grup Àuria és actualment una de les 
empreses més grans de l’Anoia i un mo-
del a seguir en l’atenció i promoció de 
les persones amb algun tipus de dismi-
nució cognitiva.
L’Anoia, gràcies al grup Àuria, pot dir que 
és capdavantera en l’atenció de les per-
sones amb algun grau de disminució ja 
que són atesos de ben petits a través del 
centre d’estimulació precoç, tenen un 
lloc de treball a través del Taller Àuria i 
també disposen de servei de residència 
assistida en funció de les seves necessi-
tats.

de la recentment creada Xarxa Cata-
lana de Promoció de l’Autonomia. Es 
tracta d’un  centre dedicat íntegrament 
-com diu el seu nom- a la promoció de 
l’autonomia personal i l’accessibilitat 
universal. El centre porta el nom d’un 
dels fundadors del grup Àuria que va 
dedicar una bona part de la seva vida a 
treballar per als disminuïts.
Aquest Centre no és tancat únicament 
als usuaris del grup Àuria “sinó que és 
d’utilització universal. Qualsevol per-
sona amb problemes d’accessibilitat és 
estudiada i se li prepara un itinerari per-
sonal en funció de les seves capacitats 
i necessitats.
El mobiliari del centre ha estat disse-
nyat expressament, amb uns armaris 
temàtics on cadascun dels pacients 

només ha de veure els que li afecten. 
“Es tracta de donar la màxima qualitat 
de vida i no mostrar tot el ventall d’ele-
ments que, en conjunt, poden tenir 
una càrrega d’estrès per a la persona 
que té alguna disminució”. El Centre 
Josep Orgué està preparat per despla-
çar els seus serveis a qualsevol lloc tant 
de la comarca com en qualsevol racó 
de Catalunya. “Aquest no és un centre 
comarcal sinó que, en ser pioner, està 
preparat per anar a qualsevol lloc del 
país. Estem en ple procés de creació 
d’aquest servei” en paraules de Miquel 
Vives, president del Patronat de la Fun-
dació Privada Àuria  
El Centre Josep Orgué també disposa 
d’una sala d’actes molt ben equipada 
“perquè volem atendre la necessitat 

de transformar l’entorn i anar eliminant 
tota mena de barreres entre les perso-
nes” .

Edifici modèlic, fins i tot en costos
L’edifici polivalent de FAP ha tingut un 
cost de 3.800.000 euros i ha estat dis-
senyat per l’arquitecte calafí Josep Co-
lom. Respecte d’altres edificis, el preu 
per metre quadrat és un trenta per cent 
més baix i s’ha buscat la màxima funci-

onalitat de tots els seus elements. Fins i 
tot la senyalització dels diversos espais 
està pensada per a persones que tenen 
limitacions cognitives severes i, a ban-
da del nom escrit en lletres, també hi 
és en signes del llenguatge dels sords i 
també en sistema Braille. 
Aquest edifici es troba situat al costat 
de la caserna dels Mossos d’Esquadra, a 
Les Comes d’Igualada.

Dissabte dia 18 FAP fa 
una jornada de portes 
obertes del seu nou 
edifici polivalent “que 
no és només un centre 
comarcal, sinó nacional”

Els membres de la Fundació Privada Àuria, a l’entrada del Centre Josep Orgué
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Fa trenta anys, el Parlament de Catalunya aprovava la seva pri-
mera llei de l’actual període democràtic. En aquesta llei, els 
nostres representants polítics declaraven la Diada de l’Onze de 
Setembre festa nacional de Catalunya.
S’institucionalitzava allò que, de fet, ja era una realitat social. Al 
llarg dels anys, els catalans havíem commemorat aquesta data, 
ja fos de manera oberta o reprimida, per a «recordar la història 
de la nostra nació i dels seus protagonistes», per a «mostrar una 
actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l’opres-
sió» i també per a expressar «l’esperança d’un total recobrament 
nacional». Així va quedar recollit en aquella primera llei, amb la 
qual el Parlament deixava clar, des de l’inici, que Catalunya era 
una nació amb voluntat d’exercir el seu autogovern. Ningú no va 
portar aquella llei al Tribunal Constitucional.
Catalunya ni es considera ni actua com una comunitat autònoma 
més, i on no arribava el concepte de nacionalitat històrica inclòs 
a la Constitució, ho feien les negociacions (formals o informals) 
amb els successius governs de l’Estat. I és així que Catalunya es 
va anar dotant de televisió pública, mossos d’esquadra i altres 
competències executives, moltes de les quals posteriorment 
eren també cedides a la resta de comunitats autònomes.
Tanmateix, en arribar el segle xxi, aquell camí de concessions 
que mantenia el fet diferencial català en l’àmbit autonòmic s’evi-
denciava ja esgotat, insuficient i vulnerable, subjecte com estava 
a les majories de govern a Espanya. El dèficit fiscal desmesurat, 
els obstacles a la nostra llengua, les mancances competencials, 
el conflicte permanent i el fet de formar part d’un Estat massa 
gran i massa centralitzat per a les exigències del món globalit-
zat exigien un salt en l’autogovern de Catalunya. Així mateix, 
l’anomenat «peix al cove» era percebut fora de Catalunya com 
un mercadeig amb què els catalans pretenien aprofitar-se de 

Context de la Diada
l’Estat, i era utilitzat com a arma política en les lluites entre els 
grans partits estatals. Certament, des de l’òptica d’un espanyol 
mitjà que tota la vida hagi estat educat en la unitat nacional (es-
panyola) de l’Estat, es fa difícil d’entendre i d’acceptar que si el 
poble català forma part d’Espanya, tingui un estatus jurídic dife-
renciat, i en certa manera «privilegiat», amb relació a la resta. Si 
la idea del federalisme ha trobat més resistències que adeptes a 
Espanya des del segle xix, la del federalisme asimètric encara ho 
tenia -i ho té- més magre.
Tot i així, sobre la base de l’anomenada «Espanya plural» que una 
majoria de catalans somiaven, es va intentar passar del «peix al 
cove» a un marc estable, blindat, que garantís una certa bilatera-
litat en les relacions polítiques entre Catalunya i l’Estat, i un sis-
tema de finançament més just per a Catalunya, similar al sistema 
de concert d’Euskadi i Navarra. L’instrument per a aconseguir-ho, 
un nou Estatut d’autonomia. 
El procés que va viure aquell intent ja és prou conegut. A la me-
morable aprovació del projecte inicial per part de gairebé la to-
talitat del Parlament, el 30 de setembre de 2005, van seguir en 
la tramitació a les Corts Generals tot tipus de cessions, dubtes, 
retallades, promeses oblidades, pactes vergonyosos i ribots, fins 
a arribar a un nou text estatutari que la ciutadania va ratificar 
en referèndum, fa ja quatre anys. El seu desplegament s’ha anat 
caracteritzant per la lentitud en el traspàs de noves competèn-
cies i retards com el que vam patir per a l’establiment del nou 
sistema de finançament. I enguany, el cop de gràcia, la sentència 
del Tribunal Constitucional retallant i reinterpretant de nou el 
text, incloent la negació de valor jurídic a la definició de Cata-
lunya com a nació, i introduint de manera reiterada la idea de 
«la indisoluble unidad de la nación española». Entre les primeres 
conseqüències pràctiques, l’indignant recurs que la Defensora 
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del Pueblo ha presentat al Tribunal Constitucional contra la llei 
d’acollida als immigrants, recurs que ataca la nostra llengua i la 
cohesió social del nostre país.
El 10 de juliol la societat catalana va respondre de manera tan 
pacífica com contundent a la sentència del Tribunal Constitu-
cional. Ningú no pot dubtar que la gran majoria dels catalans 
sentim que Catalunya és alguna cosa més: és una nació amb 
identitat pròpia. Així era als anys trenta del segle passat, així va 
ser durant la transició i així continua sent ara. Fins i tot els que 
no se’n consideren part però coneixen el nostre país són plena-
ment conscients que Catalunya no és simplement una comunitat 
autònoma més de la nació espanyola; saben que els catalans no 
hem acceptat ni acceptarem mai dissoldre la nostra identitat ni 
renunciar a la voluntat de decidir el futur polític del nostre país.
La sentència del Tribunal Constitucional ha tancat una etapa de 
les relacions entre Catalunya i Espanya. I ara se n’obre una altra 
en què els catalans, amb llibertat, haurem de decidir si el nostre 
futur passa per continuar demanant a Espanya que canviï o fer 
el pas cap a l’Estat propi dins la Unió Europea. Una decisió que 
condiciona els camins de sortida de les crisis que viu el nostre 
país. Una decisió que caldrà prendre pas a pas. El primer, aques-
ta mateixa tardor, amb l’elecció dels representants del poble al 
pròxim Parlament. I, en funció dels resultats que marqui aquest 
pas, vindran els següents. 
És en aquest context que commemorem la Diada d’enguany. Hi 
tornarem a recordar els que van lluitar per la nostra llibertat el 
1714, i hi tornarem a mostrar una actitud de resistència a qualse-
vol opressió. Expressarem que som una nació amb història, amb 
present i amb el futur que democràticament vulguem, i no pas el 
que ningú ens vulgui imposar.

Veus  Opinió

Quan es parla de la independència de Catalunya, molts són els 
catalans que donen per fet que els espanyols, amb qui es com-
parteix l’estat, no ens “deixarien” marxar. I si arribés la separa-
ció seria molt traumàtica. Si hi ha d’haver un acord dins el marc 
constitucional s’hauria de fer un referèndum a nivell estatal, que 
es justifica per ser un tema que afecta al conjunt de l’estat. Re-
butgen així la declaració unilateral d’independència feta en un 
hipotètic referèndum a nivell català, per molta majoria que ho 
recolzés. Per a ells mai pot ser vinculant i suficient el que es digui 
només a Catalunya. Ho ha de dir Espanya, on cada cop més s’es-
colten opinions i enquestes que denoten que són molts els que 
declaren està farts del “problema” català. I  segurs com estan de 
que cada cop ens necessiten menys, ja comencen a considerar-
nos més una càrrega que una avantatja. I per això es va estenent 
la idea  “pues que se vayan”.
Però imaginem que es fa el referèndum estatal. Quina seria la 
pregunta?. Si aquesta fos quelcom que sonés a “echamos a los 
catalanes” tindria un suport molt més gran que si es formulés 
dient “permitimos a los catalanes que se independicen”. Pensem-
hi una mica i ens adonarem que sens canviar el fet, la resposta 
tindria uns resultats ben diferents. Sempre acceptarien millor 
una iniciativa seva de fer-nos fora que se’ls digués que marxem. 
Segurament això deu d’anar lligat amb l’orgull “patrio” i tot el 

JAUME DESCARREGA

Cal centrar-se en fer via i no discutir les estacions
que els omple tant, i que els porta a confondre un nacionalisme 
ranci amb les ànsies d’un poble per governar-se. Batejar els que 
volen la independència a Catalunya i País Basc com nacionalistes 
és un axioma interessat. Els castellans, en canvi, diuen no ser-ho 
i han fet un gir intel·ligent parlant de que són espanyols, quan el 
seu nacionalisme és més excloent que els altres.
Però també tenim culpa els catalans de la situació en la que es-
tem. Pensem que els castellans no volen que marxem - per no 
trencar la pàtria - i això ens porta a intentar trobar un acord amb 
ells. És part del nostre caràcter negociador i pactista ben allunyat 
dels que pensen com Felip II i l’almirall Mendez Nuñez “más vale 
honra sin barcos que barcos sin honra”. Però la gent, tant d’aquí 
com d’allà, està molt manipulada pels mitjans de comunicació, 
grans fortunes, politics, falsos historiadors, i els xarlatans de tota 
mena que estan a sou dels altres. Si ens oblidem del soroll i ens 
centrem en la realitat veurem que el problema no és altra que 
l’econòmic. Tothom vol millorar el seu nivell de vida i, sobre tot, 
assegurar el seu futur. De fet ells ens volen  perquè treuen de 
Catalunya molts diners. Molts. Perquè la xifra supera els 20.000 
milions d’euros l’any. I nosaltres aniríem millor si aquests diners 
es quedessin. Però si badem ens faran fora quan no puguin treu-
re’n res més.
I això s’ha de considerar una alerta. La seva meta és arribar a no 

necessitar-nos per a res i estar en condicions de donar-nos la 
patada. Aquell pacte de que ací es feien els diners i allà la po-
lítica, es va trencar ja fa molts anys. Primer amb poca traça en 
els temps de l’autarquia “nacional”. Però després, amb els anys, 
pels canvis estructurals que han anat retallant la capacitat ge-
neradora de Catalunya. Ara ells corren més amb els diners que 
treuen d’ací, i nosaltres menys. Miren de forçar la decadència del 
Principat. La mateixa que hi havia quan regnaven els Austries, 
i només els costàvem diners. Érem una terra pobre i plena de 
bandolers i problemes. Per això, quan els nobles castellans van 
venir a passar Corts a Barcelona acompanyant al primer Borbó, 
Felip V d’Espanya i 4rt. d’Aragó li van dir: “a esta gente sólo se les 
puede gobernar con nuestras sabias leyes castellanas”. I arribà 
el decret de nova planta.  I a mida que ells es fan més rics, més 
ens menystenen i més ens embravim nosaltres. Queda temps, 
mentre quedin uns estalvis, però sobre tot, forces. Però és impor-
tant esmerçar-les en fer via. Aquesta diada hauria de propiciar 
que aquest tren que unia a diferents partits catalans, cadascun 
d’ells amb la seva estació d’arribada, s’uneixin per arribar a un 
sol destí: l’estat català dins de la Unió Europea. I molt millor si és 
un TGV, AVE o el tren bala Shinkanzen. Perquè la solució no està 
allà sinó aquí, i no és el que imaginem que pensen i diran, sinó 
el que volem.

ERNEST BENACH PASCUAL ·    President del Parlament de Catalunya



Amb rilar amb l’Àmbit i la Vegueria del Penedès. 

FELN·    Plataforma per una Vegueria pròpia

En relació arat com fals. 

ALELL  ·   albert.rossell@periodistes.org

Burca, nicab, racisme i masclisme

El per què i el com de la campanya de la PVP (5/5)

VEGUERIA PENEDÈS, ARA

Veus  
WWW.VEUANOIA.CAT

Opinió

DIVENDRES
25 de juny de 2010 05

D E  L ’ A N O I A



cartes al director

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 4/09/2010

3-8-22-28-42-46
Complementari: 12
Reintegrament: 8

· Dimecres 8/09/2010
2-20-26-28-38-43
Complementari: 48
Reintegrament: 4

TRIO
· Dijous 2               996  
· Divendres 3          833
· Dissabte 4     561
· Diumenge 5          314
· Dilluns 6                509
· Dimarts 7       388
· Dimecres 8      192

ONCE
· Dijous 2              37349
· Divendres 3       79299
· Dissabte 4    39143
· Diumenge 5       66217
· Dilluns 6             78570
· Dimarts 7    43259
· Dimecres 8    91744

· Dijous 2   3-10-12-18-19-22   C: 6  R: 8
· Dissabte 4   2-15-27-33-45-49  C: 11   R: 1

· Diumenge 5   16-21-29-31-54 

· Divendres 3   13-24-26-47-49

Loteries

Dia 10: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 11: MISERACHS/ Rambla Nova,1
Dia 12: BAUSILI/ Born, 23 
Dia 13: VERDÉS/ Soledat, 119
Dia 14: PILAR/ Av. del Mestre Montaner, 26
Dia 15: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 16: LA CREU/ P. de la Creu, 7

SETEMBRE
10: Nicolau de Tolentino.
11: Protus; Jacin; Teodora Alexandrina.
12: El Nom de Maria; Mare de Déu de Lluc.  
13: Joan Crisòstom; Felip.  
14: Crescenci; Ròsula. 
15: Mare de Déu dels Dolors; Nicomedes.
16: Corneli; Cebrià; Edita.

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

Moltes gràcies a 
l’Acadèmia Igualada
•• NEUS COTES

Voldria donar les gràcies a l’Acadèmia 
Igualada que durant 19 anys ha estat al 
costat dels meus fills: Marc, Anna i Ma-
rina.
Gràcies a tots: direcció, professors (els 
que hi són i aquells que ja no hi són) i 
personal d’administració.
Se’m farà estrany no passar un moment 
o altre pel carrer de Sant Josep com he 
fet durant tant de temps i trobar el Sr. 
Jorba al vestíbul (és com el relacions 
públiques de l’escola), sempre amb una 
paraula per dir-te.
Moltes gràcies per tot.
 

Ajudem al Pakistan i a la 
mare natura
•• JORDI BADIA I SENDRA

Tots hem vist i sentim el patiment de 
milions de persones al Pakistan a cau-
sa de les inundacions. És un desastre 
que ens arriba amb sordina, doncs 
sempre ens preocupem de coses més 
casolanes. Però caldrà ajudar els pa-

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.

kistanesos, com a altres països que 
pateixen el canvi climàtic. Si no els 
ajudem, després ens queixarem que 
els talibans incrementen el seu terro-
risme.
Cada vegada creixen més les morts 
per l’escalfament i s’atansen més cap 
aquí les conseqüències (recordem els 
morts per inundacions al sud de Fran-
ça de fa uns mesos). La Xina i altres 
potències no volen deixar de conta-
minar el món. Quants abocaments de 
petroli al mar més es produiran fins 
que les mesures de seguretat s’extre-
min i se’n limitin les extraccions? Quin 
govern gosarà prohibir que els cotxes 
surtin de fàbrica amb motors de gaso-
lina o dièsel que poden arribar als 300 
km/h?
Des de l’òptica del ciutadà normal, els 
nostres “petits” gestos poden contri-
buir a grans millores: podem apagar 
la calefacció o l’aire condicionat quan 
no és estrictament necessari, podem 
anar més a peu, sempre que ens sigui 
possible, no gastar tanta aigua, ajudar 
els països deprimits sempre que pu-
guem, etc.
Fem-ho tots i ràpid!

Em dic Micha i sóc feliç
•• HERMINI PLA

Així m’acomiadava a l’última carta al 
director. Encara que no us ho creieu, 
sóc un ésser viu i com a tal, tinc les 
meves pròpies idees.
L’altre dia uns sons molt forts em 
varen sobresaltar. Uns trets molt so-
rollosos fets amb escopetes molt rús-
tiques, i  no sé què celebraven. Diria 
que estaven de festa i jo, encuriosida, 
vaig córrer cap a la plaça per esbrinar 
què succeïa. Sota un portal vaig veure 
tota la festa. Uns dimonis i bestiasses 
que treien foc per tot arreu. Espanta-
da em vaig amagar sota una tarima. 
Gent i més gent passava davant meu 
i sentint una música alegre, van anar 
passant nois i noies amb uns vestits 
molt divertits, uns portant uns bas-
tons i altres com uns cercolets plens 
de garlandes.
Tots ballaven i estaven contents, eren 
jovenets i se’ls veia plens de vida. Jo 
també m’agradaria tenir uns com-
panys per poder compartir aquella 
germanor.
I per últim vaig veure que tothom 
corria i feien una munió. Agafant-se 

els uns amb els altres, anaven pujant 
una torre humana fins arribar al cel. 
Diuen que és molt difícil fer-ho, però 
vaig notar que hi posaven molt bona 
voluntat. Tothom aplaudia, estaven 
contents doncs havien aconseguit 
una gran fita.
Tot ja passat i me’n torno al meu car-

rer.
Els dies seran com abans però m’ha 
quedat a la memòria haver-m’ho pas-
sat molt bé.
Si sabeu d’alguna festa que s’acosti, 
feu-m’ho saber doncs estic molt avor-
rida.
Gràcies.
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Al mar, assegut a la seva tovallola, acaba de deixar el llibre a la bossa i 
mira cap a l’est encara il·luminat pels últims raigs de sol. Al seu voltant 
moltes persones comencen a recollir els seus trastos i enfilen el camí cap 
als cotxes. Espera el seu fill i la companya que minuts abans han anat a 
passejar a la vora del mar. Quan vinguin trauran els entrepans, les cerve-
ses i el meló de la nevera portàtil i soparan en companyia dels primers 
pescadors nocturns. Enguany no han pogut anar de vacances, el negoci 
familiar no va gairebé i no volen malgastar els diners. Es limiten a anar a 
la platja alguns dies i sempre amb entrepans preparats a casa. Només 
es reserven un dinar especial en un restaurant de Blanes per a la segona 
quinzena d’agost. Tanmateix, ara sent la vida a la seva cara com la brisa 
del mar. Li encanta aquesta platja de Vilanova perquè li ofereix records 
molt llunyans, com ara matinar els diumenges d’estiu per anar a la platja, 
els esforços del seu pare perquè cabessin tots els trastos al Simca 1200. 

RAFA MOYA   

Al mar
Recorda amb simpatia el seu oncle amb un 600 blanc sempre darrera 
d’ells i com el saludava entre els revolts interminables, les parades a la 
font de Sant Quintí de Medina per a beure aigua i estirar les cames i des-
prés la gran recta de Vilafranca. I ja en el mar, en aquesta mateixa platja, 
amb els banyadors ajustats amb bandes blaves en els laterals, amb biqui-
nis estampats es banyaven, berenaven  i sopaven. Mes tard, va substituir 
el Simca 1200 per un Renault 12 del seu pare que desentonava amb el 
Ford XR3 del seu amic. Va substituir Vilanova per Salou, els entrepans pel 
pollastre a l’ast, els Colajets pel paquet de Fortuna i les pipes pels mus-
clos a la marinera. Mai no oblidarà les primeres paelles amb els amics, les 
primeres copes de vi que quan xocaven amb el plat en alçar-les indica-
ven els primers signes de descontrol alcohòlic, preludi de les nits boges 
de Calafell. Al mar, sempre al mar com a testimoni de la seva vida..
Passades les primeres envestides hormonals, va venir la calma del festeig 

i també va aparèixer el mar. Sempre junts, abraçats a la platja o prenent 
un gelat a la barra del bar davant del mar.
Fa molt que estima el mar i el necessita, i com un enamorat el vol veure 
amb l’ànima nua, a la platja, assegut a la sorra. No necessita res més.
La seva companya i el nen arriben jugant i rient i li dóna temps de dissi-
mular les llàgrimes d’insultant felicitat que últimament són de fàcil pro-
ducció. Després, menjant l’entrepà de tonyina amb olives farcides d’an-
xoves i  pebrots rostits vermells l’envaeix la sensació de que enguany són 
les millors vacances de la seva vida. Al xiringuito sona una cançó que diu: 
molt lluny d’aquí a l’altra banda del món hi ha un xiringuito amb quatre 
pins al fons, tu  i jo asseguts a la barra d’un bar, sona bona música i som 
davant del mar, al mar, al mar. No necessita res més.
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Òdena i Copons
Antoni Fogué visita les obres 
finançades per la Diputació

Vilanova del Camí
Marina Geli inaugura el nou CAP 
de Vilanova del Camí

Igualada
Imputen una simulació de 
segrest a un igualadí
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L’Anoia ha preparat per demà actes de 
l’Onze de setembre reivindicatius
JAUME SINGLA / LA VEU
Aquest any la celebració de l’Onze de 
setembre presenta un nivell d’intensitat 
més alt del que ha estat habitual els dar-
rers anys.
La sentència del Tribunal Constitucional 
respecte de l’Estatut i la manifestació de 
Barcelona del passat 10 de juliol, sumat 
al seguit de consultes sobiranistes, ha 
fet que l’ambient sigui de molta més 
reivindicació de llibertat, sobirania i au-
togovern... i en cada vegada més casos 
d’anhel d’independència.
Entre els actes organitzats pels ajunta-
ments o els organitzats per les formaci-
ons polítiques o entitats ciutadanes, hi 
ha un diferencial reivindicatiu. Mentre 
els actes municipals tendeixen a la festa, 
els actes de la societat civil són molt més 
reivindicatius.
 
Igualada
La capital de l’Anoia inicia avui divendres 
els actes de l’Onze de setembre amb 
una conferència institucional a càrrec 
del professor Francesc Valls i Junyent, 
doctor en Història per la Universitat de 
Barcelona que parlarà de “Independèn-
cia. Velles nacions i nous països a l’Euro-
pa d’entreguerres”.
La conferència es pronunciarà avui a 
les 8 del vespre al Saló de Sessions de 
l’ajuntament d’Igualada. A l’inici de l’ac-
te la tenora Olga Torra interpretarà Els 
Segadors.

Òmnium Cultural
També avui, però a les 10 del vespre i al 
teatre de l’Ateneu Igualadí, Òmnium Cul-
tural lliura els Premis al Compromís Cul-
tural en reconeixement a les persones i 
entitats tant d’Igualada com de l’Anoia, 
en defensa i promoció de la llengua i la 
cultura catalanes en tots els àmbits.
Trobareu tota la informació d’aquest 
acte a la pàgina 26 de Cultura

Carrer Santa Caterina  
Els veïns dels carrers Santa Caterina, Car-
me i travessies commemoren la Diada 
Nacional de Catalunya amb un sopar 
de veïns que es farà al cerrar del Carme, 
avui a les 10 de la nit.
Quan siguin les 12 de la nit, moment de 
l’entrada a la Diada, els assistents al so-
par cantaran Els Segadors. A continua-
ció es farà un bingo de regals a l’objecte 
de recaptar diners per a la construcció 
d’una nova geganta de la colla del Bis-
balet.

La festa de la verema a Òdena, un dels actes de l’11 de setembre

Piera
La població de referència a l’Anoia Sud, 
dedica un dia de la Festa Major a com-
memorar la Diada Nacional de Catalu-
nya amb actes durant tot el dia al Gall 
Mullat i actes a la tarda en diversos bar-
ris pierencs.
Aquests actes vénen relacionats en el 
programa de la Festa Major de Piera i 
en destaquem l’homenatge a Rafel de 
Casanova amb l’hissada de bandera, 
el cant dels Segadors i l’actuació dels 
Falcons de Piera. També hi haurà una 
ofrena floral i la lectura d’un manifest de 
l’Onze de Setembre.  

Hostalets de Pierola
Als Hostalets de Pierola fan tres dies 
d’actes festius i reivindicatius.
Avui divendres a 2/4 de 9 hissada de 
bandera al Campanar de la parròquia de 
Sant Pere
A les 9 del vespre, Sopar popular al car-
rer de l’Església.
Dissabte, Diada Nacional de Catalunya 
el dia comença als Hostalets amb una 
caminada popular fins a Pierola.
Des de les 11 del matí i fins a les 9 del 
vespre 3r. Mercat Modernista amb pa-
rades d’artesans, demostracions d’arts i 
oficis, trobades de puntaires.... 
A les 12 Exhibició castellera amb els Moi-
xiganguers d’Igualada i els Castellers 
d’Esplugues.
A 2/4 de 6, a la placeta del Dr. Conde Es-
pectacle de carrer amb Action.
A 2/4 de 7, també a la placeta doctor 

Conde Ballada de Sardanes amb la Co-
bla Sabadell.
A 2/4 d’11 de la nit a l’auditori Cal Figue-
res, sessió de cinema amb la pel·lícula 
Catalunya-Espanya amb presentació a 
càrrec de Joan Millaret.
Diumenge 12. A les 11 a la Ronda de Po-
nent, Trobada d’andròmines i exhibició 
de vehicles.
A les 12 A la Ronda de Ponent, 3a. Baixa-
da d’andròmines
2/4 de 6 a 2/4 de 9, a la placeta Doctor 
Conde, els Traginers de Jocs proposaran 
activitats d’esbarjo per a petits i grans.

Òdena
Demà dissabte a les 11 del matí, al parc 
de la Font, els nens i les nenes que ho 
desitgin realitzaran un dibuix sobre un 
paper groc o vermell. Aquests dibuixos 
s’aniran agrupant. Finalment, formaran 
una senyera. Organitza: Moguda ODNK
2/4 de 2 Canvi de la senyera a la torre del 
Castell d’Òdena
2/4 de 3. Dinar popular.
A les 6 de la tarda, benvinguda a les pu-
billes, dames, hereus i fadrins, hereuets 
i pubilletes, d’altres poblacions de Cata-
lunya.
Tot seguit, homenatge a l’avi i l’àvia més 
grans d’Òdena
I a continuació:
FESTA DE LA VEREMA
Els membres de l’AV del Carrer de la Gui-
xera preparen la portadora amb el raïm
donat pels vinaters d’Òdena i les pubille-
tes i hereuets d’enguany, l’aixafaran per

obtenir el most que després tothom 
podrà tastar. Seguidament, es sortejarà 
una bota amb el most que es convertirà 
en una bona mistela.
Els actes , es duran a terme en el parc de 
la Font. En el cas de mal temps, aquests
actes es realitzaran en el Teatre Centre 
Unió Agrícola

Masquefa
L’11 de setembre Masquefa celebrarà la 
Diada Nacional de Catalunya amb una 
ballada de sardanes. 
La Cobla Mediterrània actuarà a partir 
de 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Josep 
M. Vila (plaça de l’Estació).

Capellades
Enlairem la senyera a Miramar
A les 8 del matí, sortida de la plaça Ver-
daguer. Dalt del cim, lectura de poemes 
i cant dels Segadors.
A 2/4 d’11 als jardins de Mossèn Pere 
Ribot parlament a càrrec d’Agustí Colo-
mines. Recital de poemes, cant dels Se-
gadors i esmorzar amb coca i xocolata.
Concert del Trio de l’Escola de Musica.
A les 2 del migdia arrossada popular a 
la Piscina Blava amb els Amics de la Pis-
cina.
A 2/4 de 6 de la tarda Futbol Sala al po-
liesportiu: Capellades (3a) versus Vilano-
va del Camí (2a)
A 2/4 de 7 de la tarda, als Jardins de la 
Bassa Havanerres i rom cremat amb el 
grup Port Vell.
A 3/4 de 7 de la tarda, al poliesportiu 
segon Memorial Elionor Bargalló Aloy 
entre Ondulados Carme-Capellades i 
Espardenya de Masquefa.
A les 11 de la nit, a la Piscina Blava, ball 
amb el grup Revival, patrocinat per 
Chup’s.

Carme
A Carme els actes se celebren el dia 11.
A les 9 del matí se surt caminant des del 
Casal cap a Coll-bas, on a les 10 del matí 
tindrà lloc el canvi de la senyera. Segui-
dament es farà un esmorzar popular 
(una botifarrada). Ja al migdia, a 2/4 de 2 
i a l’església, tindrà lloc un concert a càr-
rec de Mercè Guarro, soprano i Jaume 
Sabater als teclats. Els actes són organit-
zats per la Comissió de festes.

B - 2 Places 
    - 2340 KG

vehicles de LLOGUERvehicles de LLOGUER
Microbusos  -  Furgonetes  -  Vehicles industrials

A - Automoció

B - Agricultura

C - Indústria 
      i calefacció domèstica

A - Automoció

B - Agricultura

C - Indústria 
      i calefacció domèstica

  www.ucgsl.com       e-mail:ucgasoils@ucgsl.com
Països Baixos, 12  ·  08700 IGUALADA  ·  Tel. 93 805 17 16  ·  Fax. 93 805 16 96

G - 9 Places 
    - 2700 KG

C - 3 Places 
    - 3500 KG

U - 6 Places 
    - 2900 KG

F - 3 Places 
    - 3500 KG



La Catedral de Vic es queda petita per a l’ordenació 
sacerdotal dels anoiencs Joan Prat i Xavier Bisbal

Solemne entrada del Bisbe a la Catedral de Sant Pere de Vic. Els nous preveres estaven asseguts amb les respectives famílies

VIC/JAUME SINGLA

Diumenge a la tarda la Catedral de 
Vic va viure una festa religiosa molt 
igualadina. L’ordenació sacerdotal 
dels joves igualadins Joan Prat i Jor-
ba i Xavier Bisbal i Talló (a més de 
l’osonenc Ricard Làzaro i Medina) va 
convocar centenars d’anoiencs a com-
partir l’ordenament sacerdotal ofici-
at pel bisbe de Vic, Romà Casanova i 
amb l’assistència de tots els capellans 
de la diòcesi que, d’aquesta manera, 
oficialitzaven la benvinguda als tres 
nous sacerdots. La coral igualadina de 
la Schola Cantorum posava els seus 
cants en la solemne ordenació.

Processó
El clergat va entrar a la Catedral en 
processó -fins a l’altar major- que tan-
cava el bisbe de Vic amb mitra i bàcul. 
Els nous sacerdots romanien al costat 
de les seves famílies respectives, en 
els primers bancs del temple.
La llarga cerimònia d’ordenació sacer-
dotal va ser oficiada pel mateix Bisbe 
i va tenir un seguit de moments trans-
cendents.
Els nous sacerdots foren cridats a pu-
jar a l’altar un a un, deixant en aquell 

moment a les famílies respectives.
El bisbe Romà Casanova els va fer una 
homilia destacant la importància de 
l’acte i desitjant als nous preveres “la 
perseverança en la vostra fe i que Déu 

us il·lumini en l’apostolat que comen-
ceu en el si de la Santa Mare Església”.
Els tres nous sacerdots, seguint una 
cerimònia que no és gaire habitual de 
veure, s’estengueren bocaterrosa als 
peus de l’altar mentre tots els sacer-
dots de la diòcesi de Vic els encoma-
naven a tots els Sants.
Després, cadascun dels nous preveres 
era cridat pel Bisbe, que els donava la 
benvinguda al seu nou estat i els im-
posava les mans damunt del cap. A 
continuació cadascun dels sacerdots 
de la diòcesi, repetia idèntica imposi-
ció de mans als tres nous sacerdots.

Revestits amb la casulla
Fou molt emotiu l’acte d’imposició de 
les casulles als nous sacerdots que, 
d’aquesta manera, feien un pas més 
en la seva vocació sacerdotal.
El Bisbe de Vic els donà la benvinguda 
al clergat abraçant-los un a un. 
Els respectius padrins lliuraren al Bis-
be de Vic els nous calzes i patenes que 
les famílies regalaven als nous sacer-

dots. Els calzes i patenes foren bene-
ïts pel Bisbe i lliurats a cadascun dels 
nous sacerdots, ja revestits amb les 
seves casulles.
Després d’unes paraules en nom dels 
tres nous sacerdots, pronunciades per 
mossèn Ricard Làzaro, els nous preve-
res anaren saludant mitjançant una 
abraçada a tots i cadascun dels sacer-
dots que conformen la diòcesi de Vic, 
mentre la Schola Cantorum interpre-
tava peces de música sacra.

Missa concelebrada
Un cop els nous sacerdots s’havien in-
corporat al grup de clergues, el Bisbe 
va iniciar la missa que fou concele-
brada per tots els sacerdots, amb els 
tres nous preveres al costat del Bisbe 
a l’altar major.
Emocionant fou també el moment en 
què mossèn Joan Prat, mossèn Xavier 
Bisbal i mossèn Ricard Làzaro reparti-
en les comunions al costat del Bisbe 
de Vic.
Una cerimònia aquesta que va tenir 

una llarga durada precisament per la 
gran quantitat de fidels desplaçats 
fins a la Catedral per participar de 
l’Eucaristia de l’ordenació.

Besamans
El Bisbe, des del seu setial, va anunciar 
que un cop acabada la cerimònia “els 
sacerdots sortirem de l’altar en pro-
cessó i, després, tots els fidels que vul-
guin poden acostar-se als nous preve-
res per a la cerimònia del besamans”.   
La sortida dels sacerdots es feu amb el 
cant del Virolai, amb els nous preveres 
i el Bisbe tancant la processó.
El Bisbe va saludar molt carinyosa-
ment les tres famílies que omplien els 
primers bancs de la Catedral de Sant 
Pere de Vic.

Centenars d’igualadins
Fou el moment més distès d’una ceri-
mònia solemne i molt participada.
Foren tres els autobusos arribats des 
d’Igualada fins a Vic, a més de desenes 
de cotxes particulars.
Tant en Joan Prat i Jorba com Xavi-
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Romà Casanova va fer una emotiva homilia dirigida asls nous preveres i a tots els fidels

Els tres nous sacerdots reberen de mans del Bisbe els seus calze i patena Missa concelebrada per tots els sacerdots de la diòcesi de Vic amb els nous preveres i el Bisbe

er Bisbal i Talló marxen cap a Roma 
durant tres anys per ampliar els seus 
estudis universitaris. Em Joan Prat es-
tudiarà Dret Canònic i Xavier Bisbal 
Humanitats.



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Anna Bacardit és, des d’aquesta setmana, 
nova directora de l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada, en substitució de Rita Puig. 
Dilluns va tenir lloc oficialment l’acte de 
relleu de la direcció del centre, amb la 
presència a Igualada del director general 
d’Universitats de la Generalitat, Josep Ri-
bas, i del Rector de la Universitat Politèc-
nica de Catalunya (UPC), Antoni Giró.
Després de sis anys en l’equip de direcció 
de l’Escola, Puig va acomiadar-se recor-
dant que aquest ha estat un temps de 
“molts canvis, en quant a recerca, titula-
cions, professorat i número d’estudiants, 
i tot plegat ha estat possible gràcies a les 
institucions”, referint-se al Consorci Uni-
versitari de l’Anoia, que formen la Gene-
ralitat, la UPC i l’Ajuntament d’Igualada. 
“Ambtot, el potencial d’aquesta Escola 
ha estat el valor de les seves persones. 
Hi ha encara per davant dos reptes molt 
importants per resoldre, el trasllat al nou 
edifici i la plena integració a la UPC”. 
En efecte, el futur Campus Universitari 
del Pla de la Massa, un dels objectius més 
clars del govern municipal d’Igualada 
a l’hora de dibuixar el futur de les infra-
estructures acadèmiques de la ciutat, 

Anna Bacardit, nova directora de l’Escola d’Enginyeria 
d’Igualada, amb l’horitzó del trasllat al nou edifici

Antoni Giró, Montserrat Mateu, Rita Puig, Anna Bacardit i Josep Ribas. Foto: JP
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podria començar a desencallar-se molt 
aviat. Serà més lenta la integració amb la 
UPC, malgrat que la relació amb aques-
ta universitat pública catalana és molt 
intensa.
La nova directora, Anna Bacardit, va indi-
car que comença en el càrrec “amb molta 
il·lusió, perque es tracta d’una nova etapa 
en la que l’Escola pot créixer molt més”, 
afegint-hi el repte d’augmentar el núme-
ro d’alumnes, “mantenint sempre l’origi-
nalitat del centre”.

La tinent d’alcalde d’Educació de l’Ajun-
tament d’Igualada, Montserrat Mateu, va 
confirmar una vegada més “la total dis-
posició de l’Ajuntament, que continuarà 
estant molt a la vora de la nostra Univer-
sitat”. Mateu va explicar que en el proper 
ple municipal d’Igualada s’aprovarà un 
conveni que permetrà iniciar les obres 
del nou edifici de l’Escola d’Enginyeria 
“molt aviat”,  tot recordant que l’Ajunta-
ment “ha fet una despesa molt important 
assumint la redacció del projecte”. 

Antoni Giró, Rector de la UPC, reconeixia 
que l’Escola “té unes arrels profundes a 
Igualada, en sóc conscient. Ara no són 
moments fàcils per tot l’entorn econòmic, 
i, si es tractés de fer ara una Universitat a 
Igualada, no seria possible. En canvi, s’ha 
guanyat el dret a continuar existint”. 
Per a Giró “ha arribat el moment de par-
lar de la futura integració a la UPC, tot i 
que, quan se’n va començar a parlar, no-
saltres no ho teníem gens clar. Ara, però, 
l’Escola d’Enginyeria d’Igualada està ple-
nament consolidada, tot i que aviso que 
aquest serà un procés llarg”. El Rector de 
la Politècnica va informar que, en algun 
cas, s’ha arribat a tardar 10 anys. “Amb 
tot, nosaltres hem estat treballant amb 
l’escola d’Igualada com si la integració 
ja fos ferma. Hi ha una clara voluntat de 
tirar endavant per part de les tres institu-
cions que formem el consorci, i totes les 
passes que hem fet han estat en aquesta 
direcció”. 
El director general d’Universitats, Josep 
Ribas, que va conduir l’acte de relleu de la 
direcció, va recalcar que “heu aconseguit 
fer un centre viable, quan en canvi fa uns 
anys hi havia molts dubtes”.
L’Escola d’Enginyeria d’Igualada és un 

La plena integració a la 
UPC i el trasllat al 
campus del Pla de la 
Massa seran els 
principals reptes dels 
propers anys

centre universitari públic i adscrit a la 
Universitat Politècnica de Catalunya que 
ofereix una formació de qualitat adapta-
da a la normativa europea.   Els estudiants 
de l’EEI treballen aspectes tan importants 
per a la seva formació integral i tan valo-
rats per les empreses d’avui com són: la 
capacitat d’innovació, el treball en equip, 
l’anglès com a llengua de treball, la co-
municació eficaç oral i escrita i l’esperit 
crític i emprenedor.  
S’hi pot obtenir el títol oficial de Grau en 
Enginyeria Química, Enginyeria tècnica 
Industrial, especialitat en química indus-
trial, Màster en Enginyeria del Cuir, i els 
postgraus en gestió ambiental, gestió 
integrada a l’empresa, tècniques d’ado-
beria i el Màster en direcció tècnica de 
l’adobatge.
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COPONS/ÒDENA / JAUME SINGLA
El president de la Diputació de Barcelo-
na va visitar dimecres els ajuntaments 
de Copons i d’Òdena per veure, entre 
altres coses, les obres del nou centre 
polivalent de Copons i les de la torre del 
Castell d’Òdena que són obres que dis-
posen del suport tècnic i econòmic de la 
Diputació de Barcelona.

Copons
La primera visita Fogué la va fer a Co-
pons on va mantenir una primera entre-
vista amb l’alcalde Carles Mas per parlar 
dels problemes i els projectes de la po-
blació. Després va mantenir una xerrada 
amb la premsa comarcal que cobria la 
visita i que per raons d’espai publicarem 
la setmana vinent.
Antoni Fogué va signar en el llibre d’ho-
nor de l’ajuntament de Copons i des-
prés, acompanyat de l’alcalde Carles 
Mas, va fer una visita d’inspecció a les 
obres de la Sala Polivalenton es va inte-
ressar per l’equipament d’aquest teatre i 
sala municipal.
Els tècnics de Constructora de Calaf li fe-
ren avinent les solucions tècniques apli-
cades a aquest novedós espai que quan 
estigui acabat permetrà representacions 
teatrals, conferències, festes, sessions de 
ball i serà un valuós equipament cultural 
i festiu.
El projecte de la Sala Polivalent té una 
dotació de la Diputació de Barcelona de 
470.000 euros.
Després de la visita es va fer un parla-
ment davant dels coponencs que varen 
voler donar la benvinguda al president 
de la Diputació de Barcelona que un cap 
acabat l’acte es va dirigir a Òdena.

Visita a Òdena
Antoni Fogué va ser a Òdena per fer la 
inauguració del nou accés a la Torre del 
Castell on la Diputació ha actuat per 
acondiciar-lo. El president de la Dipu-
tació va arribar a 2/4 de 8 del vespre a 

l’Ajuntament i a l’entrada principal on 
l’esperaven els mitjans de comunica-
ció, els representants del pubillatge del 
municipi i les autoritats locals, entre 
d’altres.
Antoni Fogué va fer una visita per les 
instal·lacions i al Saló de plens va signar 
el llibre d’honor al costat de l’alcalde 
odenenc Francisco Guisado i del diputat 
Teo Romero. Seguidament tots plegats 
van anar al Centre Fraternal i Instructiu 
on s’ubica el Casal d’Avis i on s’ubicarà la 
futura biblioteca. La regidora de la Gent 
gran Anna M. Garcia va encarregar-se de 
fer les explicacions.
Les autoritats van dirigir-se cap al turó 
del castell on els esperava molta gent 
del poble, altres alcaldes de la comarca, 
exalcaldes d’Òdena, el jutge de pau, re-
gidors així com també el coordinador de 
l’àrea d’Infraestructures, Jordi Bertran. 
Abans d’arribar al peu de la Torre d’Ho-
menatge es va fer el tall de cinta que van 
aguantar els representants del pubillat-
ge d’Òdena: Sílvia Grau (pubilla), Magda 
Jorba (dama), Joan Domènech (hereu), 
Marc Pajares (fadrí), Mar Zenon i José M. 
Lastra (pubilleta i hereuet de l’Espelt) i 
Júlia Galarza i Rubén Almirón, pubilleta 
i hereuet del nucli d’Òdena, respectiva-
ment.
Seguidament les autoritats i periodistes 
van pujar d’alt de la Torre i el públic as-
sistent, prop d’un centenar de persones, 
van poder-ho fer després dels parla-
ments. 
L’alcalde Francisco Guisado va destacar, 
sobretot,  el suport de la Diputació als 
ajuntaments petits, estant sempre al 
costat de l’administració local i va fer un 
repàs a tot el procés de reconstrucció de 
la torre i dels accessos, que va començar 
el 1985 i que ara, el 2010, amb la inau-
guració de l’accés, es podrà donar inici 
a obrir el camí a la recuperació i revitalit-
zació del poble vell d’Òdena.
Després del parlament que va fer l’al-
calde, el president de la Diputació de 

El president de la Diputació, Antoni Fogué 
visita obres a Copons i Òdena 

GIMENELLES/ JAUME SINGLA
La Plataforma Vegueria Penedès dimarts 
feia balanç del procés viscut fins al pas-
sat mes de juliol en què es va aprovar la 
llei de creació de l’Àmbit de planificació 
territorial del Penedès, però no la vegue-
ria corresponent.
Els plans de la Plataforma era la de disol-
dre’s un cop aconseguit l’objectiu, que 
és la vegueria Penedès, però com que 
no s’ha aconseguit, la voluntat unàni-
me dels membres de la Plataforma és 

Relleu a la presidència de la 
Plataforma Vegueria Penedès

“continuar treballant al costat de la so-
cietat i en contacte amb els partits per 
tal d’aconseguir en la propera legislatu-
ra del Parlament de Catalunya, el reco-
neixement de l’Ambit Penedès com a 
vegueria”.
La Plataforma també va resoldre que 
l’actual sotspresident, l’advocat Sergi 
Marin agafi les funcions de president i 
portaveu “fins a l’assemblea anyal pre-
vista per a finals de gener”.
Aquesta decisió ve donada per la dimis-

sió del fins ara president Fèlix Simón que 
ha decidit passar-se a la política en els 
rengles de Solidaritat Catalana i com 
deia el mateix Simón, “la plataforma és 
un ens transversal que no se significa 
amb cap partit polític. En el moment 
que considero que la situació de Cata-
lunya requereix que moltes persones 
donem un pas endavant, dimiteixo de la 
presidència de la Plataforma, que té un 
caracter únicament cívic i no intervé en 
la política” .
Després de la trobada i per celebrar l’èxit 
de l’obtenció de l’Ambit Penedès, es va 
fer un sopar trobada al Castell de Gime-
nelles on es va fer el comiat i agraïment a 
Fèlix Simon amb assistència dels quatre 
ajuntaments capitals de comarca: Igua-
lada, Vilafranca, Vilanova i el Vendrell, 
als quals la Plataforma els va demanar 
que liderin el procés de constitució de 
l’Àmbit Territorial de Planificació creat 
pel Parlament.

Barcelona Antoni Fogué va felicitar a la 
gent del poble per aconseguir que con-
flueixi l’acció política amb la de la gent 
del poble. I digué que quan un projecte 
té una visió global és fàcil fer les coses 
mica en mica.
Les obres han consistit en la construcció 
d’una escala adossada feta amb graons 
de formigó revestit i altres de metàl.lics.
Igualment s’ha actuat en l’acondicia-
ment de l’escala de cargol interior coŀ-
locada l’any 1986 amb una barana re-
modelada per pujar sense perill a la part 
superior. Aquestes actuacions han rebut 
el suport econòmic de la Diputació de 
138.392’94 euros.

C. ÒDENA, 35. 2n - IGUALADA - Tel. 93 804 31 62            
 linstitut@linstitut.e.telefonica.net
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INSCRIPCIONS 
OBERTES 

Les autoritats dalt de la torre del castell d’Òdena

Antoni Fogué va visitar Copons
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CALAF/ LA VEU
Diumenge vinent, dia 12, a 2/4 de 10 
del matí, sortirà de Calaf un autobús 
fletat per l’Albergueria de Vic per fer 
una visita guiada al que anomenen 
Romànic menut de l’Alta Segarra que 
comprèn Sant Pere de l’Arç, Santa Fe de 
Calonge de Segarra, Santa Maria de Ve-
ciana, Sant Pere de Copons i Sant Pere 
del Vim. 
La sortida ressegueix la Catalunya vella, 
que no era una ratlla imaginària pin-
tada sobre el terreny, sinó una ampla 
faixa sotmesa als vaivens de la guerra 
i de la pau. Al costat de petits pobles 

Diumenge, visita guiada al 
Romànic menut de l’Alta Segarra

encastellats i fortificats s’escampaven 
humils esglésies romàniques, a camp 
obert, que han perdurat, amb tenaci-
tat, al llarg dels segles, i que fixen la fe 
i la cultura dels segarrencs enmig dels 
grans camps de conreu.
La sortida està organitzada per l’Alber-
gueria de Vic que és un centre de difu-
sió cultural del Bisbat de Vic que té un 
gran coneixement del patrimoni romà-
nic de Catalunya.
La durada de la visita és d’unes 4 hores 
i cal fer una inscripció prèvia al telèfon 
93 889 1857.

IGUALADA / JAUME SINGLA
El Gimnàs de l’Ateneu, conscient de les 
necessitats de canvi de la societat, ha 
ampliat la seva oferta amb un servei d’as-
sessorament d’imatge global, on cada 
client pot demanar assessorament, tant 
en el camp esportiu i de l’entrenament, 
com en camp de la moda i el vestir, com 
en el camp de la imatge personal, en el 
camp del control de volum i pes amb el 
binomi d’una bona alimentació i una ac-
tivitat física adequada.
Aquesta nova aposta no és fruit d’un 
dia, ja que tots aquests serveis s’estaven 
oferint però de forma separada a les ac-
tivitats pròpies delGimnàs. 

20 anys experiència
Susanna Maldonado, amb 20 anys d’ex-
periència tant en el món de la moda 
com en el de l’esport, ja fa temps que 
comparteix la seva vida professional 
entre el Gimnàs de l’Ateneu, i Image 
Concept, empresa dedicada als serveis 
d’estilisme, personal shopper, i cursos 
monogràfics d’imatge personal, fet que 

porta a oferir als clients del Gimnàs de 
l’Ateneu, un servei global d’imatge, on 
podran gaudir de rutines personalitza-
des, dietes i assessorament en l’alimen-
tació, control de pes i volum per zones, 
i assessorament d’imatge i en el vestir, 
tant per ocasions especials com per al 
dia a dia. Tots aquests serveis, no tenen 
cap cost addicional, s’ofereixen amb la 
quota de sempre del gimnàs.
Image Concept continua oferint els seus 
serveis habituals, el Gimnàs de l’Ateneu 
també manté les seves activitats diri-
gides (steps, aeròbic, cardiobox, boot-
camp, glidding, batuka, estiraments, in-
door running, tbc, etc.....), les gimnàsies 
dolces (pilates, ioga), les rutines a sala de 
màquines, el running de la iniciació fins 
a preparar una marató, i totes les activi-
tats infantils que aquest any comencen 
el 13 de setembre (judo, dansa infantil, 
batuka infantil, primers passets, junior 
dance, i la novetat d’aquesta tempora-
da, escola de moda per a nenes de 8 a 
14 anys, on dissenyaran la seva roba i 
crearan els seus propis complements). 

El Gimnàs de l’Ateneu innova 
imatge i serveis

CAPELLADES / JAUME SINGLA
Aquesta setmana s’han iniciat els tre-
balls de remodelació de tot l’entorn de 
la Bassa de Capellades que completa-
ran el conjunt del projecte previst des 
de fa anys per l’Ajuntament i que s’ha-
via realitzat parcialment.
El departament d’Urbanisme de l’ajun-
tament de Capellades ha inclòs aques-
ta obra en el FEOSL 2010 -que financia 
íntegrament les obres- i ha adjudicat a 
l’empresa anoienca Jardineria Moix els 
treballs de remodelació que inclouen la 
renovació dels pollancres, l’eliminació 
de barrerers arquitectòniques i la re-
modelació de tot l’espai, adaptant-lo a 
la remodelació que ja es va fer a la resta 
de l’entorn més proper de la Bassa.
Les obres no impedeixen l’ús del parc 
infantil ni passejar per la Bassa.

Arbres malalts
Els pollancres d’aquest indret tan ca-
racterístic presentaven una situació fi-
tosanitària greu i han estat talats per fer 
possible la realització de l’obra.
Quan els treballs d’obra civil estiguin 
completats, Jardineria Moix procedirà 
a replantar nous pollancres per recupe-
rar la imatge i l’ombra que donaven els 

L’ajuntament de Capellades 
remodela l’entorn de la Bassa 

que han estat tallats.
Com és lògic la darrera fase de les obres 
serà precisament replantar pollancres 
als mateixos llocs on estaven situats els 
que s’han hagut de tallar. Segons els 
tècnics de l’obra, quan aquestes s’aca-
bin, “hi haurà tot el que hi havia però 
amb els arbres sans i tot fet nou”.
És previst que les obres estiguin com-
pletades abans de les festes de Nadal 
i per festes la Bassa haurà recuperat el 
seu millor aspecte. Plena d’aigua i tot 

Sussanna Maldonado responsable del Gimnàs de l’Ateneu

l’entorn remodelat.

Imatge de Capellades
La Bassa és un dels espais que defineix 
la vila de Capellades i en el seu entorn 
hem vist desenvolupar-se alguns dels 
millors actes de la passada Festa Ma-
jor. La climatologia ha permès que els 
darrers anys la Bassa estigui perma-
nentment plena i això fa més atractiu el 
passeig per aquest indret.
  

Aspecte que presenten les obres de remodelació de l’entorn de la Bassa
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Els Mossos d’Esquadra acusen un veí 
d’Igualada, de 55 anys, d’haver simulat 
el seu segrest a Colòmbia, amb l’objec-
tiu que la seva germana i dos nebots li 
enviessin 18.000 euros des de Catalunya 
per pagar el fals rescat i quedar-se amb 
els diners. Segons que han informat a Efe 
fonts policials, l’acusat per simulació d’un 
delicte, és Josep Maria Ll. M., responsa-
ble, amb el seu engany, que s’activessin 
la Interpol, l’ambaixada espanyola a Co-
lòmbia i el grup antisegrestos de Colòm-
bia, denominat “Gaula”.
Els fets es remunten al passat 14 d’agost, 
quan el veí d’Igualada es va dirigir a Co-
lòmbia per trobar-se amb Yohanna E., 
una dona d’origen colombià que havia 
conegut tres anys abans a Barcelona i 
amb la qual mantenia una relació per 
internet i per telèfon després de casar-se 
per poders. Pel que sembla, Josep Maria 
Ll.M. es va dirigir a Colòmbia -d’on tenia 
previst tornar el 6 de setembre-, perquè 
en el registre civil consular d’Espanya a 
Bogotà els van desestimar diverses ve-
gades la inscripció del seu matrimoni, en 
considerar que es tractava d’un matrimo-
ni de conveniència.

Imputen a un igualadí un delicte de simular 
un segrest en un estrany cas a Colòmbia

Manifestació, a Colòmbia, contra els segrestos exprès.
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Una vegada a Colòmbia, l’acusat va tru-
car el 19 d’agost a la seva germana i a dos 
nebots a Catalunya, als quals va alarmar 
denunciant que un grup dedicat a l’extor-
sió el tenia retingut i que si no els paga-
va 18.000 euros el segrestarien i ja no el 
tornarien a veure mai més. Espantats, els 
familiars de Josep Maria Ll.M. van acudir 
a una comissaria dels Mossos d’Esquadra 
per denunciar aquesta situació, de mane-
ra que la policia catalana, a través de la 
Unitat Central de Segrestos i Extorsions, 
va traslladar el cas a l’Interpol.
La Interpol va contactar llavors amb la po-
licia colombiana, que va posar el cas en 
coneixement de l’ambaixada espanyola i 
va activar el seu grup antisegrestos “Gau-
la”. Inicialment, les forces policials van 
donar credibilitat a la denúncia perquè 
el propi Josep Maria Ll.M. havia traslladat 
als seus familiars que era víctima d’una 
banda que a Colòmbia està especialitzat 
a extorsionar estrangers exigint-los el 
pagament d’importants sumes de diners 
(que denominen “vacuna”) a canvi de no 
segrestar-los.
Quan els agents del “Gaula” es van pre-
sentar a la casa on suposadament estava 
retingut, Josep Maria Ll.M. els va dir que 

es trobava bé, fora de perill i que no ne-
cessitava la presència policial. No obstant 
això, va tornar a trucar els seus familiars 
a Catalunya per dir-los que havia hagut 
de mentir a la policia colombiana i que, 
efectivament, requeria la seva ajuda eco-
nòmica per no ser segrestat.
Retorn a casa
Els familiars van actualitzar la denúncia 
davant els Mossos d’Esquadra, en un 
moment en el qual les autoritats dels 
dos països ja en descartaven la veracitat. 
No obstant això, la insistència i la deses-
peració de la família, apressada per les 

constants trucades de Josep Maria Ll.M., 
van provocar que des de l’ambaixada 
l’anessin a buscar en un taxi a casa seva, 
el 22 d’agost, i el traslladessin a l’aeroport 
perquè agafés un vol -pagat per la seva 
germana i els seus nebots-, que el va tor-
nar a Igualada.
Una vegada a Catalunya, els agents li van 
prendre declaració davant les nombro-
ses contradiccions i canvis de versió que 
va facilitar la presumpta víctima, amb la 
qual cosa els investigadors van arribar a 
la conclusió que tot el procés va ser una 
mentida orquestrada per Josep Maria 

Ll.M. per aconseguir que els seus famili-
ars li enviessin 18.000 euros. Per aquest 
motiu, el 26 d’agost va ser acusat de 
simulació de delicte. A més, segons les 
mateixes fonts, Yohanna E., que segueix 
a Colòmbia, va simular també l’extorsió 
i l’amenaça del segrest en no obtenir la 
legalitat del matrimoni, de manera que 
igualment podria acabar imputada per 
aquest cas.

La família, indignada
En difondre’s aquesta setmana la notícia, 
la família de Josep Maria Ll. M. s’ha mos-
trat indignada. Considera que l’acusació 
és “injusta”, i que mai va demanar diners, 
sinò que va ser “víctima d’una extorsió” 
per part de la parella colombiana. La fa-
mília apunta que en tot moment van po-
sar-se en contacte amb els Mossos i que 
va ser a través de l’ambaixada espanyola 
a Colòmbia que es va poder desencatllar 
el cas, donat que Josep Maria Ll. M. va 
ser amenaçat reiteradament des de la 
seva arribada a Colòmbia. Una vegada a 
Igualada, la víctima d’aquest succés va 
abonar els diners del bitllet d’avió a la 
seva família, i s’ha buscat un advocat per 
a esclarir el cas.
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MASQUEFA/ LA VEU
Masquefa celebrarà aquest diumenge, 
12 de setembre, una nova edició de la 
tradicional Festa del Raïm, la celebració 
amb què la vila retorna al passat per 
rememorar com es preparava antiga-
ment el most. 
A part de transportar el raïm en carros 
i carruatge d’època i la posterior tre-
pitjada popular, també es farà un con-
cert d’havaneres. La festa l’organitzen 
l’Ajuntament i l’Alzinar.
Coincidint amb la Festa del Raïm, Mas-
quefa acollirà també diumenge 12 el 
Festival Infantil de Ball de Bastons de 
Catalunya, organitzat per la Colla de 
Ball de Bastons de Masquefa. Hi podran 
participar totes les colles catalanes, tin-
guin o no secció infantil i estiguin ins-
crites o no a la coordinadora. 
El festival vol ser un marc festiu dedicat 
a les noves generacions de balladors i 
balladores de la dansa més antiga del 
nostre país, i una oportunitat de donar 
assessorament a les colles que tinguin 

Masquefa celebra diumenge, la Festa del 
Raïm i l’Aplec infantil de Balls de Bastons

pensat acollir nens i nenes. Diumenge 
vinent a Masquefa, hi haurà exhibici-
ons, competicions, un simposi i un di-
nar de germanor, entre altres.

Festival infantil de Ball de Bastons
09.00h: recepció dels participants 
11.00h: inici de les competicións a la 
plaça Josep M. Vila.
13.00h: cloenda de les exhibicions. Lliu-
rament de records de participació.
13.30h: dinar de germanor a la pista de 
l’Alzinar
15.00h: simposi i aplec dels Caps de Co-
lla i Mestres de Ball de Bastons. Conclu-
sions a la Sala l’Aglà de l’Alzinar
Taller d’intercanvi de balls i vestits entre 
les colles a la pista de l’Alzinar
17.00h: cloenda de l’aplec

Festa del Raïm
18.00h: cercavila amb carros i cavalls i 
trepitjada popular
20.00h: havaneres

PIERA /LA VEU
El Consorci Sociosanitari d’Igualada 
(CSSI) ha guanyat el concurs públic con-
vocat per l’Ajuntament de Piera per a la 
gestió integral del nou Centre de Dia 
municipal Mar i Cel. L’àmplia experiència 
del Consorci en aquest àmbit i les avan-
tatjoses condicions de la proposta han 
estat clau perquè l’Ajuntament de Piera 
també li confiés la gestió del seu centre 
de dia. El contracte té una vigència de 
dos anys.
Amb aquesta nova adjudicació el CSSI 
gestiona ja fins a 5 centres de dia. A més 
del de Piera, s’encarrega de l’activitat 
dels centres Pare Vilaseca i Arian, tots 
dos a Igualada, la Casa Joan Gimferrer 
de Calaf, i Nostra Senyora del Carme de 
Santa Coloma de Queralt. Aquests qua-
tre equipaments van prestar servei du-
rant el 2009 a un total de 154 persones.

Millorar l’autonomia
El nou Centre de Dia Mar i Cel és un ser-
vei de l’Ajuntament de Piera que presta-

El CSSI ha guanyat el concurs per la 
gestió del centre Mar i Cel de Piera

rà, durant el dia, suport a les persones 
amb dependència per ajudar-les a recu-
perar i millorar l’autonomia personal i, 
així, afavorir que puguin continuar vivint 
a casa, en l’entorn familiar habitual.
Els professionals del centre hi oferiran 
una atenció mèdica, terapèutica, psico-
lògica i sociocultural individualitzada 

El supermercat Lidl es troba situat prop del barri de Sant Pere, en un extrem d`Òdena.

per facilitar als usuaris i usuàries totes 
les tasques bàsiques en la vida diària.  
Comptarà amb un equip humà inter-
disciplinar integrat per un director tèc-
nic, un responsable higienicosanitari, 
auxiliars de gerontologia, animadors 
socioculturals i educadors socials, fisio-
terapeutes, treballadors socials, auxiliars 
d’infermeria, psicòlegs i terapeutes...

Serveis i instal·lacions
Entre altres serveis, el Centre de Dia Mar 
i Cel oferirà acolliment i convivència, ma-
nutenció, atenció personal en les activi-
tats de la vida diària, higiene personal, 
readaptació funcional i social, recupe-
ració dels hàbits d’autonomia i dinamit-
zació social, a més d’activitats de lleure, 
suport personal, social i familiar, fisiote-
ràpia i seguiment i prevenció de la salut. 
Obrirà portes de dilluns a divendres, de 
les 9 del matí a les 5 de la tarda.
Amb una capacitat de 25 places, el cen-
tre de dia es troba a la segona planta 
del Casal de Joves i Grans.

L’ajuntament de Piera 

CALAF / J. SINGLA
A teatre ple s’han realitzat les represen-
tacions del Retaule del flautista al Casal 
de Calaf. És lògic que el públic respon-
gués amb tanta potència perquè l’obra, 
muntada sota la direcció de Neus Quer, 
ens presenta una exceŀlent versió de 
l’èxit teatral de Jordi Teixidor.
No és fàcil muntar una obra coral amb 
tants personatges com aquesta, on els 
actors, a més, han de cantar a capella. En 
canvi tot l’elenc va sortir més que airós 
del repte i les representacions d’aquest 
renovat Retaule del Flautista van divertir 
al personal que no va deixar de premiar 
amb forts aplaudiments cadascuna de 
les intervencions musicals i els finals de 
cadascun dels deu quadres del retaule.
Una intel·ligent escenografia i unes in-
terpretacions exceŀlents feien molt creï-
bles els personatges creats per Jordi Tei-
xidor fa trenta anys i que, gairebé sense 

Un excel·lent retaule del flautista

necessitat de retocar el text, presenta-
ven la mateixa actualitat que tenien en 
el moment d’escriure l’obra.
Veure les trifulgues del burgmestre 
Schmit amb els seus arranjaments sota 
corda o el pilota oficial regidor Batts, 
dels caps dels empresaris o del cap de la 
milícia, ens porta a tants organismes pú-
blics actuals on tothom tendeix a aprofi-
tar-se del càrrec i els que són a l’oposició 
malden per tocar poder quan es giri la 
truita. Per no parlar del fatxa d’uniforme 
o de l’agutzil amb les seves saltironades 
entrades en escena que, malgrat la rei-
teració, sempre tenen la mateixa efecti-
vitat.
El Retaule és una obra escrita en el seu 
moment per remoure consciències i 
posar al descobert el que feien els ajun-
taments de la dictadura, però passats 
els anys conserva encara molta de la 
seva mala llet tot i que ja potser no se-

ria necessari disfressar l’alcalde sota el 
nom de burgmestre ni caldria posar-los 
cognoms alemanys. Aquí amb els Millet, 
Montull, De la Rosa, Bartomeu, Sala.... en 
tenim bones mostres de l’ús del poder 
per enriquir-se i escalar posició social.
En definitiva, una exceŀlent representa-
ció on tots els intèrprets i músics brillen 
a un gran nivell, sense quedar-se curts 
ni passar-se en les escenes còmiques. 
Exceŀlent la direcció de Neus Quer que 
mou cadascun dels quadres amb preci-
sió de maquinària de rellotgeria i sense 
que grinyoli en cap moment.
A banda de l’obra els espectadors vàrem 
poder apreciar la remodelació del teatre 
que ha dotat a Calaf d’una sala digna 
d’una gran ciutat. Felicitar al Casal de Ca-
laf per aquesta iniciativa i recomanar als 
programadors la contractació d’aquest 
muntatge que té totes les garanties 
d’èxit de la feina ben feta.

El Retaule del Flautista es una obra coral que la directora Neus Quer fa funcionar amb precisió de rellotger

Diumenge torna la festa del raïm a Masquefa

ÒDENA / LA VEU
El supermercat Aldi ha obert fa pocs dies 
les seves portes, tal i com estava previst. 
Una gran festa va servir per a inaugurar 
l’establiment, que obra tots els dies de la 
setmana, excepte el diumenge. De mo-
ment, l’obertura ha representat tot un 
èxit de públic.
La multinacional alemanya ha creat fi-
nalment una trentena de llocs de treball, 
en estreta col.laboració amb l’Ajunta-
ment d’Òdena, doncs el supermercat es 
troba situat en un extrem del seu terme 

municipal, annexe al de Vilanova del 
Camí.
L’edifici del supermercat, ubicat en una 
parcel.la de 5.000 metres quadrats amb 
un gran aparcament privat, ocupa uns 
1.400 metres quadrats coberts, i un afo-
rament previst de 283 persones. Lidl és 
una de les primeres marques a nivell eu-
ropeu, especialista en les vendes d’ali-
mentació a preus molt reduïts. De fet, ja 
presumeix en la seva publicitat del nou 
establiment que la majoria de produc-
tes costen menys d’un euro.

Aldi obre portes amb una gran afluència 
de públic en els primers dies



Torras ja ha fet saber a 
ERC que té la intenció 
d’encapçalar, per 
tercera vegada, la can-
didatura a les properes 
municipals a Igualada

Joan Torras: “Els darrers quatre anys de 
Jordi Aymamí han sobrat”
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
El portaveu d’ERC a Igualada, Joan Tor-
ras, explica en aquesta entrevista la seva 
postura sobre el recent trencament 
anunciat del suport del PP a l’Entesa per 
Igualada (PSC-ICV), així com el seu posi-
cionament sobre les properes eleccions 
municipals. ERC aposta per un canvi al 
capdavant de la política de la ciutat.

P. Què li sembla que el PP hagi deixat 
de donar suport a l’Entesa per Iguala-
da, després de molts anys d’una rela-
ció d’amistat que semblava eterna?
R. Això no és més que una estratègia 
molt clara per part del PP, tenint en 
compte que hi ha unes eleccions al Par-
lament a la cantonada. També s’ha de 
tenir present que Pere Calbó és secretari 
d’organització del PP de Catalunya. Algú 
li haurà dit que no tingui massa relació 
amb el PSC i ICV, i resulta que se n’adona 
que hi porta set anys, tenint-hi relació. 
Es podria donar el cas que Calbó hagués 
d’exigir als regidors d’altres llocs que no 
fessin el que ell mateix no està complint. 
És un clar joc d’interessos, un tacticisme 
polític, i no cal maquillar-lo més. El PP ha 
fet el que ha fet, i ha assolit notorietat a 
Igualada en els darrers anys. Sempre ens 
ha dit que, amb les seves accions, con-
dicionava el govern de l’Entesa. També 
és cert que si han pogut tirar endavant 
molts acords a la ciutat, ha estat gràcies 
al PP.
P. Fins i tot en els situacions més com-
plicades.
R. Miri, en tot el tema de les zones blaves 
el PP s’hi va acabar manifestant en con-
tra. Es van recollir 10.000 signatures en 
contra d’aquest cas, i el govern de l’En-
tesa en va fer cas omís. El PP, si realment 
hagués cregut que el govern no presta-
va atenció als ciutadans, tenia un motiu 
per no continuar donant-hi suport. La 
cirereta, per altra banda, va ser el POUM. 
Allò era la gairebé la sentència de mort 
del teixit econòmic de la ciutat. Qui real-
ment va possibilitar que tirés endavant 
tal i com estava va ser el PP. Ara decidei-
xen deixar de donar suport a l’Entesa, 
posant fi a un acord contra natura. La 
ciutat, a més, ha avançat no cap allí on 
calia, sinó cap a on el PP ha volgut portar 
a l’Entesa. Veure’m a partir d’ara com se 
n’en surt, el govern municipal. 
P. Tenim el tema del pressupost al da-
vant mateix.
R. Aymamí ja ha dit que si cal prorrogar-
los ho farà, però aquest no seria el millor 
dels camins. Tenim el panorama que 
tenim, i en això el PP també en té cul-

seva candidatura. Nosaltres no gover-
nem a tot arreu, però en aquells muni-
cipis on ho fem, ho fem bé. Jo també as-
piro a governar Igualada, i a fer una cosa 
que fa temps que em treu la son, que és 
deixar-lis als nostres fills una ciutat millor 
de la que nosaltres es vam trobar. Si no 
ens hi esmercem, serà difícil que ho as-
solim. Igualada té els mitjans, però crec 
que l’únic que li ha faltat és la voluntat. 
S’han prioritzat accions innecessàries, 
i s’han menystingut decisions impres-
cindibles. Les ciutats no es transformen 
amb més del mateix cada dia, cada més 
i cada any. En un moment greu com el 
que vivim, els polítics de talla es demos-
tren quan saben donar un pas endavant. 
I aquí, els governants continuen anant al 
darrere dels seus ciutadans.
P. Pel que veig, vostè serà el candidat 
d’ERC a les properes municipals...
R. Així ja ho fet saber a l’executiva del meu 
partit. De fet, en les properes setmanes 
s’haurà de decidir, però poc abans de 
vacances en una reunió vaig manifestar 
la meva voluntat. Ja vaig dir en el seu dia 
que el que volia era presentar-me tres 
vegades. Per això aquesta serà la darrera 
vegada que ho faci, i després quedaré a 
disposició del meu partit.  

Joan Torras (ERC). Foto: JP

pa, perquè ho ha permès amb l’Entesa. 
El pressupost, les despeses, l’endeuta-
ment... no les ha tirades endavant el go-
vern de l’Entesa i prou. També hi havia el 
PP. Per cert, en Calbó sempre parlava de 
responsabilitat, quan era l’hora d’arribar 
a acords amb el PSC i ICV. Caldria que 
ens expliqués ara quina classe de res-
ponsabilitat té. Si abans era tan respon-
sable, ara que és? Pot ser que ara busqui 
el benefici polític, i prou? Hi ha moltes 
preguntes que queden penjades.
P. El PP anomena ara més que mai a 
Iniciativa per Catalunya, com si fos el 
pretext per abandonar aquest suport 
a Jordi Aymamí i l’Entesa.
R. Sí, sembla com si les regidores d’IC, 
Montserrat Mateu i Conxa Castells, aca-
bessin d’arribar abans d’ahir. En Pere 
Calbó i Joan Agramunt ara tenen am-
nèsia i no se’n recorden que va aixecar 
la mà el mateix temps en aprovar les 
taxes del 2011 al costat d’ICV. El PP no 
enganyarà ningú a aquestes alçades de 

la pel.lícula. Això és política de partit per 
damunt de política de ciutat.
P. Volgudament o no, està clar que 
amb aquest episodi comença d’algu-
na manera la carrera cap a les elecci-
ons del 2011.
R. Veiem últimament com la ciutadania 
s’aparta de la política precisament per-
què veu que, més enllà del que neces-
siten les ciutadans, quan s’acosten les 
eleccions, tothom es desmarca, i tots 
som diferents. Miri, el 2007, quan ja por-
tàvem quatre anys de suport del PP a 
l’Entesa per Igualada, hi havia una part 
de la població que no havia percebut 
que qui governava la ciutat era l’Entesa 
i el PP. És més, hi havia ciutadans que 
pensaven que qui manava era ERC. Està 
clar, però, que no ens hi haguessin trobat 
mai, en especial en determinades políti-
ques, com les de repartir diners sense 
tenir en compte les rendes de cadascú. 
Aquí no ens hi trobaran mai, a nosaltres. 
No fem xecs per a tothom. 

A partir d’ara tothom ha de tenir clar 
quina era és la situació. El PSC i ICV han 
governat a Igualada al costat d’aquells 
que van presentar un recurs contra 
l’Estatut que havia autoritzat el poble 
de Catalunya. O han governat amb un 
partit que està en contra de que qual-
sevol escolar d’aquest país sàpiga parlar 
tan bé el castellà com el català. I veiem 
que Iniciativa per Catalunya, que és un 
partit que està contra els xecs per a tot-
hom, és el primer que avala el posicio-
nament de repartir 40 euros per família, 
totes, per als llibres escolars. Hi ha gent 
que necessita més, i d’altres que no ho 
necessiten. Nosaltres estem per ajudar 
als qui ho necessiten. En canvi, el PP ha 
convençut o ha fet claudicar a Iniciativa. 
Que no ens vulguin prendre el pèl, ara. 
Com a mínim, que ho facin en coses que 
es vegin menys, però no amb aquestes, 
que són prou clares.
P. Li cal un canvi de govern, a la ciu-
tat? Un possible gir a la dreta?
R. Que hi hagi partits d’esquerres i de 
dretes, no vol dir que un partit no pu-
gui practicar polítiques d’esquerres o 
de dretes. Aquests extrems, avui dia, ja 
no porten enlloc. Bona part dels iguala-
dins saben que una política d’esquerres 
és aquella que tendeix a beneficiar per 
igual a aquelles capes de la població 
que més ho necessiten, de manera que 
s’equiparin el màxim possible. Crec sin-
cerament que, avui, dretes i esquerres 
cerquen el mateix. Altra cosa és l’ordre 
en què uns i altres prioritzen això. Arri-
bats aquí, més que d’esquerres i dretes, 
el que cal és parlar més de sentit comú, 
escoltant a la gent. Cal garantir els mí-
nims de treball, ensenyament, sanitat.... 
Després ja parlarem d’ideologies. Fer 
política és servir, però servir a la gent, 
no als propis partits polítics. No es tracta 
d’esquerres i dretes, sinó de rics i pobres, 
ciutadans als que hem de servir, mirant 
d’equiparar per a que, els de baix de tot,  
puguin pujar.  
P. No m’ha respòs la pregunta. Li con-
vé un canvi a Igualada?
R. Sí, sí, li convé un canvi. No sé si de par-
tit, però segur que sí de persones. Ja ho 
he dit en alguna ocasió, però igual que 
després de 23 anys de pujolisme es va 
dir que Catalunya necessitava un canvi, 
aquí passa el mateix. No vull comparar 
Jordi Pujol i Jordi Aymamí, perquè els 
separa una gran, grandíssima distància, 
però crec que a Aymamí li han sobrat els 
darrers quatre anys. Igualada necessita 
obrir les finestres, que entri gent nova, 
i és en aquest punt on ERC presenta la 
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IGUALADA / LA VEU

El jove igualadí Toni Castells Sanabra serà 
el candidat de l’Anoia a les llistes de So-
lidaritat Catalana per la Independència 
(SI), candidatura que encapçalarà l’ex-
president del Barcelona Joan Laporta, 
després de resultar escollit en les elecci-
ons primàries del passat cap de setma-
na. Castells va obtenir 202 vots, formant 
part de la candidatura conjunta amb 
membres de la plataforma impulsora de 
la Vegueria Penedès. L’altre candidat de 
l’Anoia, el també igualadí Harold Graells, 
va obtenir 99 vots, insuficients per a for-
mar part de la candidatura oficial de la 
demarcació de Barcelona. Castells, estu-
diant d’Enginyeria Industrial, ocuparà el 
lloc 60 de la candidatura.
El procés electoral es va desenvolupar al 
llarg de tot el dia amb normalitat i gran 
èxit de participació. El cens electoral de 
Solidaritat  va ser de 6.190 electors i va-
ren participar un total de 3.143 votants, 
el que representa el 50,80% de partici-
pació.

Toni Castells Sanabra serà el candidat 
de l’Anoia de Solidaritat Nacional

Reagrupament inaugura la seva 
seu a Igualada amb Carretero

IGUALADA / LA VEU 

Reagrupament va inaugurar diumenge 
local a Igualada, al carrer de Santa Maria, 
i amb presència del seu líder, Joan Carre-
tero, i Teresa Pelegrí, candidata de l’Ano-
ia, envoltats per prop de 200 persones.
En el torn de parlaments, Pelegrí va in-
dicar que  “només tenim dues opcions, 
ser assimilats completament, sense que 
se’ns garanteixi mai ser acceptats com a 
iguals o bé anar pel nostre compte, tre-
ballant per un Estat propi”. 
Rut Carandell, cap de llista de Reagru-
pament per Barcelona, i Carles Móra, al-
calde d’Arenys de Munt i impulsor de les 
consultes populars, van participar tam-
bé en la festa inaugural, que va tancar el 
candidat a la presidència de la Generali-
tat, Joan Carretero.  Aquest va comentar 
que inaugurar un nou local és un motiu 

de satisfacció i que “és un símbol de la 
nostra solidesa i determinació”. Durant el 
seu parlament va recordar l’acte que va 
fer el divendres passat a Vacarisses amb 
la doctora Ramon Vergès, amb la qual va 
coincidir a fer un pronòstic de que el país 
està en una situació gravíssima. Malgrat 
això va dir que “la curació és possible 
i la bona notícia és que només depèn 
del malalt”. Joan Carretero va convidar 
als assistents a preguntar als que diuen 
que pactaran un concert econòmic per 
a Catalunya, amb qui ho faran “amb el 
PSOE? amb el PP? amb tots dos alhora?” 
A continuació va dir que seria millor que 
us “parlessin d’un Estat federal, perquè 
us podeu fer un tip de riure”. Va finalit-
zar convidant a transformar les properes 
eleccions autonòmiques en unes elecci-
ons lliures. 

Toni Castells -tercer per l’esquerra- forma part de la candidatura del Penedès
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Molta gent va acostar-se a l’inauguració de la seu electoral de Reagrupament.

Saura va visitar les obres del 
nou parc de bombers de Calaf

CALAF / LA VEU 

El conseller d’Interior, Relacions Instituci-
onals i Participació, Joan Saura, va visitar 
les obres del nou parc de Bombers de 
Calaf, que s’està construint en el Polígon 
Industrial Les Garrigues.
El nou parc serà un dels primers on 
s’instal·larà un sistema de climatització 
geotèrmic, i s’està construint en un so-
lar del polígon industrial en un terreny, 
de 4.011 m2 de superfície que ha cedit 
l’Ajuntament de Calaf, i que permet un 
ràpid accés a les principals vies de comu-
nicació de la zona, com ara l’Eix Transver-

sal. El parc tindrà 1.065,16 m2 de superfí-
cie construïda. 
El projecte de les obres, que suposen 
una inversió de 2.759.596,90 euros, ha 
anat a càrrec dels arquitectes Xavier Far-
ré, Santi Orteu i Glòria Piferrer, de l’estudi 
OP Team, SCP Arquitectes.
Pel que fa a la dotació de personal serà 
de 18 bombers funcionaris més 11 de re-
forç i la dotació de vehicles serà de 2 Au-
tobombes Rurals Pesades, 1 Autobomba 
Forestal Pesada i 1 Unitat de Personal i 
de Càrrega. El nou parc estarà acabat a 
finals d’aquest any.  

Saura, amb l’alcaldessa de Calaf, Maria Antònia Trullàs.

Per la circumscripció de Barcelona es 
van presentar 161 candidats, d’un total 
de 249 i van ser elegits en els primers 
llocs: Joan Laporta i Estruch, Alfons Lò-
pez Tena, Uriel Bertran i Arrué, Isabel-
Clara Simó Monllor, Anna Arqué Sol-
sona i Emili Valdero. Segons recompte 
provisional, els candidats del “Territori i 
pel Territori”,  Fèlix Simon, Teresa Esteve, 
Antoni Castells, Josep Arasa, Jordi Arnal 

i Sergi Marin, van rebre la confiança dels 
electors.
La candidatura penedesenca mostra la 
seva satisfacció pels resultats obtinguts 
i convida a tots els seus adherits i sim-
patitzants de l’Alt Penedès a la propera 
reunió que tindrà lloc el dilluns 13 de 
setembre a un quart de nou del vespre a 
l’Escorxador de Vilafranca del Penedès.

Marina Geli inaugura el nou 
CAP de Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

La consellera de Salut de la Generalitat, 
Marina Geli, va inaugurar dimecres a la 
tarda, el nou Centre d’Atenció Primària 
(CAP) Vilanova del Camí situat a la car-
retera de la Pobla, 74 d’aquesta pobla-
ció.
Aquest nou CAP, que es va posar en 
funcionament el passat 19 de juliol, 
dóna servei a una població de 12.649 
habitants i està gestionat per l’Institut 
Català de la Salut (ICS).
Sens dubte, és una important millora 
per a la població. Disposa de més con-
sultes i nous espais ja que amb una su-
perfície que supera els 1.500 m2 i quasi 
duplica en superfície l’antic centre de 
salut del carrer Onze de setembre.

El nou centre ocupa dues plantes. La 
planta baixa consta de: vestíbul, una 
àrea administrativa d’atenció a l’usuari, 
una àrea assistencial amb 21 consultes, 
una àrea d’atenció urgent i extraccions 
i una àrea d’educació sanitària i magat-
zems. La primera planta resta destinada 
a una àrea administrativa de direcció i 
una àrea de personal. Els cost d’aquest 
equipament és de dos milions quatre 
cents mil euros (2.401.106,21 €). I l’exe-
cució de l’obra ha durat 17 mesos.
En l’acte inaugural també hi eren l’al-
calde de Vilanova del Camí, Joan Vich, 
el gerent Territorial de la Catalunya 
Central de l’ICS, Lluís Riu i el gerent de 
la Regió Sanitària Catalunya Central, 
Toni Iruela.

Tot l’equip del CAP Vilanova del Camí, amb la consellera Marina Geli.
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LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
ha adjudicat, recentment, dues obres: la 
construcció de la nova deixalleria munici-
pal i l’arranjament de l’espai situat darrere 
de l’escola Maria Borés, entre els carrers de 
Josep Aguilera i del Pas Blau, i de l’accés a 
la piscina municipal. La primera, s’ha adju-
dicat a l’empresa can Galan Construccions 
Immobiliàries, SL i la segona, a Construcci-
ons Penedès.
L’actuació de la deixalleria municipal s’ini-
ciarà aquest mes de setembre i es va ad-
judicar, definitivament, en la Junta de Go-
vern Local del 31 d’agost per un import de 
140.395,03 € més IVA. L’obra tindrà un ter-
mini d’execució de dos mesos i vint dies. 
Per tirar endavant aquest nou equipament 
es compta amb dues subvencions: una de 
97.291,20 € del departament de Medi Am-
bient de la Generalitat de Catalunya i una 
de 50.000 € de l’Àrea de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona. La resta del cost 
de l’obra l’aportarà l’Ajuntament.
La redacció del projecte ha anat a càrrec 
de l’enginyer de camins, canals i ports Xa-
vier Masip, de l’empresa GrupETS. La dei-
xalleria se situarà entre el magatzem mu-
nicipal i el cementiri. El nou equipament 

Adjudicades les obres de la deixalleria i el 
nou espai de darrere l’escola a la Pobla

tindrà una superfície de 404,7 m2 i estarà 
envoltat d’una zona enjardinada.
Els residus que es podran dipositar seran 
diversos, com fluorescents, pneumàtics, 
piles, ferralla, electrodomèstics o runes 
i restes d’obres menors. Els objectes i 
materials es podran llençar en diferents 
contenidors i també hi haurà una caseta 
prefabricada que es destinarà a oficina i 
serveis. Es construirà una marquesina per 
tal de cobrir l’espai destinat als conteni-
dors de residus especials, voluminosos i 
electrodomèstics. 
La intervenció d’arranjament de l’espai de 

darrere l’escola i de l’accés a la piscina es va 
adjudicar, provisionalment, en la Junta de 
Govern Local del 31 d’agost per un import 
de 153.068,02 € més IVA. Aquesta obra 
compta amb una subvenció de 85.000 € 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
(PUOSC), de la Generalitat.
L’actuació consistirà en dues parts: una 
suposarà la millora urbanística de l’espai 
ubicat darrere del col·legi, i que portarà el 
nom de passeig Lluís Companys, i l’altra, 
la reforma de l’entrada d’accés a la piscina 
municipal. El termini d’execució d’aquesta 
obra serà de tres mesos. 

Artur Mas va visitar 
la Fira de l’Eix a Calaf
CALAF / LA VEU 

El president de CIU, Artur Mas, va ser a 
Calaf, on va inaugurar la Fira de l’Eix, jun-
tament amb l’alcaldessa de la vila, Maria 
Antònia Trullàs. Artur Mas va recórrer els 
seus carrers plens d’història, saludant i 
escoltant als ciutadans. En declaracions 
als periodistes, Mas va respondre sobre 
temes d’actualitat nacional.  “Catalunya 
necessita un canvi, no els dirigents socia-
listes que l’han portat a l’estat actual. Cal 
que el tripartit no torni a sumar, perquè 
el tornarien a fer, i que el PP no guanyi 
posicions a Catalunya”.
L’arribada del ministre de Treball Celesti-
no Corbacho a les llistes de Montilla va 

provocar que Mas expliqués que “portar 
gent com ell per governar Catalunya al 
costat de Montilla, amb les xifres de l’atur 
tan desenvolupat, els que ho han fet tant 
malament han de liderar Catalunya... per 
això cal un canvi”.  També va fer menció 
de què “el sector catalanista del PSC s’es-
tà debilitant i està perdent els referents, 
el fet de que plegui Castells número dos 
del PSC ho demostra...”
El candidat a la presidència de Catalunya 
per CiU va afegir que “el govern espanyol 
necessita un soci pels pressupostos, però 
CIU no hi serà. En el camp econòmic i de 
la feina ho fa francament malament. A 
Catalunya és on més va créixer l’atur”.

Espai de darrere l’escola a la Pobla de Claramunt.
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Mas, saludant un “guàrdia civil” a la fira calafina.



El Pla Estratègic de l’Anoia, a punt
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
El proper 22 de setembre, a 2/4 de 7 de 
la tarda i en el Cercle Mercantil d’Iguala-
da, es farà la presentació oficial del Pla 
Estratègic de l’Anoia, elaborat pel con-
sultor igualadí Remigi Palmés per encàr-
rec del Consell Econòmic i Social de la 
comarca (CESCA). A l’acte hi participarà 
el conegut economista Oriol Amat. El 
pla, que porta un cert retard en la seva 
publicació, pretén convertir-se en un 
“full de ruta” pràctic sobre les possibles 
sortides a la crisi econòmica per al nos-
tre territori.
Els impulsors del “Pla Anoia” han volgut 
oferir com a imatge d’aquesta iniciativa 
a un peó d’escacs amb l’ombra propera 
d’una Dama. “Representa la progressió 
d’un peó que es pot convertir en una 
dama, la qual cosa representa un tri-
omf. D’alguna manera, tothom forma 
part a l’Anoia d’aquest peó, que avança 
amb sentit constructiu”, va explicar Teo 
Romero, president del CESCA, durant 
la presentació del pla als mitjans, realit-
zada a la seu de la Unió Empresarial de 
l’Anoia.
Hi ha la clara intenció de no “vendre” 
aquest nou pla estratègic com “un do-
cument més dels molts que s’han pre-
sentat a la comarca. No es tracta del ma-
teix. “Pla Anoia” representa acció, i des 
d’aquest mateix moment. Es tracta de 
treballar junts i guanyar la partida”.
Romero va afegir que “ningú no ens ha 
de dir com hem de fer les coses, ja està 
bé de missatges negatius, o bé de posar 

Teo Romero, president del CESCA, i Remigi Palmès, redactor del pla, en roda de premsa.
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Prop de 20.000 persones van passar per la 
“Botiga al Carrer” de la UBIC a Igualada
L’última edició de la “Botiga al Carrer” va 
ser un altre vegada èxit total, tal i com 
varen vaticinar els organitzadors. Més 
de cent establiments comercials, repar-
tits equilibradament per tot el centre 
comercial d’Igualada van oferir durant 
tot el dia de dissabte, una gran quantitat 
de productes que al mateix temps van 
trobar molt bona resposta en milers de 
visitants i compradors de tota Catalunya 
Central. 
I no era per menys. Tots els ingredients 
hi eren presents. Temps agradable, sen-
se massa calor, atraccions paral·leles, 
bona oferta comercial, un ambient ale-
gre i distès, convidaven a tothom a que-
dar-se un dia sencer a Igualada i gaudir 
de la seva hospitalitat i gastronomia. La 
mostra d’això, si més no, eren els dos 
pàrquings que estaven completament 
plens, pràcticament totes les hores del 
dia. Segons primeres impressions a peu 
del carrer, n’hi havia molta gent de fora 

La rambla St. Isidre, durant la “Botiga al Carrer”.

de la ciutat i de la comarca. Juntament 
amb els tradicionals visitants de les po-
blacions de rodalies, els organitzadors 
calculen que a Igualada el dissabte li van 
visitar entre 15.000 i 20.000 persones.
Feia goig veure totes les places i carrers 
cèntrics de la ciutat plens de gom a gom 
durant tot el dia. Aquesta vegada els 
organitzadors van tenir molta cura de 
distribuir les parades de manera unifor-
me per tota la zona comercial. D’aques-
ta manera, malgrat la gran afluència de 
públic, tots els llocs neuràlgics van ser 
transitables i còmodes per fer compres.
Per l’altra banda, diferents atraccions i 
animacions repartides pel centre van 
congregar nombrosos ciutadans i curio-
sos. Maquillatge infantil a la Rambla i la 
plaça de la Creu van fer delícia a cente-
nars de nens i nenes. A l’altre punt neu-
ràlgic, a la plaça de l’Ajuntament al matí 
i a la tarda, el popular grup “El Vado”, va 
actuar davant el nombrós i entregat pú-

blic.
No obstant això, eren els Karts instal·lats 
a la plaça de Cal Font els que van aixe-
car més expectatives durant tot el dia 
de dissabte. Interminables cues de nens 
i nenes, i no tan nens, van ser caracte-
rística principal d’aquesta activitat. Era 
encertada aposta d’Igualada Comerç 
UBIC d’organitzar, amb col·laboració 
amb “Karts Parcmotor Castellolí” aques-
ta promoció, doncs, encara que el circuit 
de Castellolí existeix des de fa dos anys, 
encara n’hi havia gent que en tenia poca 
informació. Una espectacular instal-
lació, muntada des de dijous cridava 
atenció a nombrosos ciutadans que van 
tenir l’oportunitat de provar aquests 
vehicles amb el tiquets que els estaven 
regalant els establiments d’Igualada Co-
merç UBIC des de fa dies.
De fet, una de les característiques amb 
les que Igualada Comerç UBIC està mar-
cant el seu camí és la col·laboració amb 

nombroses entitats socials, culturals, 
econòmiques i etc, amb l’objectiu de 
promoure Igualada i Anoia i atraure el 
màxim de possible de visitants a casa 
nostra. Cal aprofitar el marc de la “Botiga 
al Carrer”, perquè realment, com la ciutat 
i la comarca podem oferir moltes coses.  
L’objectiu principal, fer bones vendes i 
amortitzar els efectes negatius de les 
últimes temporades, es va complir com-

pletament. Això sí, la majoria dels asso-
ciats van comentar que les peces més 
barates van “desaparèixer” de seguida, 
mentre que a les més cares les costava 
trobar la sortida. 
D’aquesta manera els comerciants van 
“omplir les piles” per poder afrontar els 
propers mesos i arribar més tranquils 
fins tan esperats brots verds i recupera-
ció de consum i economia en global. 

pals a la roda per interessos de caire per-
sonal. El treball conjunt és l’únic camí 
possible cap a la recuperació”.
Una de les eines que serviria per dur a 
terme algunes de les propostes del “Pla 
Anoia” és la creació d’una Agència de 
Desenvolupament Econòmic, que seria 
l’encarregada de captar inversions d’em-
preses foranes. I és que un dels proble-
mes detectats a la comarca, que d’altra 
banda ja se sabia, és que aquí cadascú 
va per lliure. “Fa falta, i molt, un instru-
ment que coordini tot el treball que s’es-
tà fent a la comarca”, apuntava Romero, 
que esgota els seus últims dies com a 
president del CESCA.
Com que no es tracta de sumar noves 

eines o de fer duplicats, el propi presi-
dent del CESCA i Diputat de Promoció 
Econòmica de la Diputació de Barcelona 
creu que també s’hauran d’eliminar ins-
truments que existeixen en l’actualitat, 
com el Pacte Territorial per a l’Ocupació, 
depenent de la corporació provincial, 
que agrupa a pràcticament tots els ajun-
taments de l’Anoia. “Quedaria absorbit 
per aquesta nova Agència, perquè el 
que no volem és crear més estructures, 
ans al contrari”.
El consultor Remigi Palmès reconei-
xia que en la redacció del Pla Anoia ha 
comptat “amb una gran participació”, 
i diferenciava el seu estudi dels altres 

anteriorment presentats en el sentit que 
“molts fan una diagnosi, però pocs o cap 
diuen què has de fer i com”. Segons Pal-
mès, un dels “grans problemes” de l’Ano-
ia és la manca absoluta de coordinació. 
“Cal ser més transversal, pensar en el 
bé comú i no només en el propi. És una 
qüestió d’actitud. Si no som capaços de 
canviar aquesta mentalitat, difícilment 
serem capaços de tirar endavant”.
Malgrat que les solucions que proposa 

el “pla Anoia” no es donaran a conèixer 
fins el dia 22, algunes ja es van apuntar 
davant la premsa. Les possibilitats de 
Parcmotor són moltes, així com un sec-
tor nou, el de la cooperació internacio-
nal. L’Anoia podria acollir un Observatori 
de Cooperació Internacional, aprofitant 
l’existència de l’aeroport corporatiu. Tal 
i com va dir Romero, “per a tot el món, 
l’Anoia és Barcelona. Cal aprofitar-ho”.

“Ens cal més formació i ser oberts”. 
Aquesta conclusió, que resumeix molt 
bé el “què” d’aquesta comarca, és ar-
xisabuda. Per això estem com estem. 
A aquesta conclusió s’hi ha d’afegir 
el clàssic, “i, ara, què?”. Aquí és on “Pla 
Anoia” desperta interès i expectació.
Per elaborar el document, s’han tingut 
en compte les opinions dels principals 
agents de la comarca, amb moltíssi-
mes entrevistes personals. Els princi-
pals problemes detectats -i als que cal 
posar remei- són “poca formació en 
general, amb gent poc preparada; no 
hi ha coordinació comarcal, tothom fa 
la seva; només es fan previsions a curt 
termini; elevat atur; visió vertical de la 
comarca, no es lliguen els projectes en 

xarxa, es creen bolets que no sumen les 
seves sinèrgies amb ningú; no hi ha cap 
organisme que coordini la comarca, 
que tingui visió transversal i objectius 
comuns”.
La base central del Pla Anoia pivota 
sobre quatre grans eixos: motors de la 
comarca, factors dinamitzadors, poten-
ciadors de l’economia i el creixement, i 
eines de gestió.
El pla no solament apunta què hem de 
fer en els propers anys, sinò que també 
posa sobre la taula projectes, produc-
tes concrets d’aplicació immediata. El 
que evidencia el treball és que aquest 
és un territori de moltes oportunitats, i 
que hi ha solucions als nostres proble-
mes.  A veure quines són.

I, ara, què? El que ningú no 
s’atreveix a respondre



El Sindicat de CCOO de la comarca de 
l’Anoia a fi d’informar als treballadors i 
treballadores i ciutadans en general so-
bre les raons que han portat als sindicats 
CCOO i UGT a la convocatòria de Vaga 
General per el dia 29 de setembre estan-
realitzant Assemblees en les empreses.
El proper dimecres dia 15 de setembre a 
partir de les 9h. faran una jornada d’in-
formació en el sector dels serveis amb el 
repartiment d’octavetes en comerços i 
establiments d’hostaleria.
La setmana del 13 al 17 de setembre a 
les 7 de la tarda celebraran actes públics 
en diferents localitats.
DIA 13: PIERA  a la SALA D’ACTES CASAL 
DE JOVES.
DIA 14: VILANOVA DEL CAMI al ROVY 
CINEMA
DIA 15: SANTA MARGARIDA DE MONT-
BUI a LA VINICOLA  
DIA 16: CAPELLADES al SALÓ ROSA
DIA 17: CALAF al CASAL DE CALAF 
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Malgrat ser de domini públic que hi ha 
una dura crisi, algun alt càrrec, i en es-
pecial el President Zapatero, s’entesta 
en seguir parlant amb optimisme d’una 
recuperació propera. És inversemblant 
que això passi quan es tenen a l’abast 
dades oficials, suposadament reals, que 
publiquen els serveis d’estadística i que 
els sindicats veient tan magre, i encara 
que siguin de color semblant al govern, 
preparin la vaga general del 29 de se-
tembre perquè les xifres de l’atur no 
paren de créixer i no es veuen per en-
lloc indicis de canvi. Ningú creu al món 
en una recuperació en V. Molts sospiren 
per una W sabent que s’entra en un llarg 
període d’atonia. Així mentre arreu s’es-
tudien mesures d’estímul que pal·liïn la 
recaiguda que s’espera, ací encara es 
parla dels grans encerts de les políti-
ques governamentals. Els països de l’en-
torn estan pensant a tornar a recórrer a 
les mesures d’estímul, sense fer gaire 
cas dels compromisos d’austeritat assu-
mits a Toronto, en la reunió del G-20 del 
mes de juny. Per contra Espanya puja els 
impostos, i el que és més dolent, retalla 
prestacions, serveis i inversions.

PERE PRAT

fa propis acompliments com els 12.000 
milions addicionals que s’han destinat a 
les prestacions per desocupació, l’ajuda 
de 426 euros per a aturats que han es-
gotat les prestacions i la llei que permet 
als autònoms percebre l’atur.
Amb aquesta demagògia no s’anirà en-
lloc. Després de la vaga general diu que 
se seguiran buscant “punts de trobada” 
amb patronal i sindicats, perquè “jo 
més que entendre la vaga, la respecto, 
perquè és un dret constitucional i els 
sindicats han considerat que concor-
ren polítiques econòmiques que, des 
del seu punt de vista, mereixen rebuig.” 
Està clar que després de fer tant soroll 
espera seguir rebent el suport i el vot 
dels seus partidaris que és el que li in-
teressa. Perquè sap que s’acaba votant 
descartant els que agraden menys, més 
que il·lusionats amb els que es creu que 
ho poden fer bé. I si amb això no n’hi ha 
prou, es busca alguna trama corrupte 
que esquitxi els demés sense adonar-se 
que som tots els que acabem a la merda 
(amb perdó).   

Amb demagògia no remuntarem la crisi
Les dades són eloqüents. Com exemple, 
les vendes de cotxes s’han enfonsat al 
juliol (-24,1%) i l’agost (-23,8%), després 
de l’esgotament de les ajudes i per la 
pujada de l’IVA. I la retallada de les inver-
sions en infraestructures, i la paralització 
d’algunes que ja estaven en marxa, pot 
incrementar l’atur en 160.000 persones 
quan les darreres previsions parlaven de 
la meitat. I això ha fet explotar a Cándido 
Méndez, líder de la UGT. Ha arribat a dir 
que «el govern fa com aquell a qui han 
posat al nínxol creient-lo mort però han 
posat bocaterrosa al posar-lo al fossar. 
En adonar-se que l’han enterrat viu el 
pobre desgraciat furga la terra amb les 
mans, i quan més furga més s’enfonsa». 
«El problema no és gastar menys, perquè 
griparem. El problema és recaptar més, a 
través d’una reforma fiscal, i mantenir els 
estímuls».
Alfredo Pastor de l’IESE i Manuel Campa, 
secretari d’estat d’Hisenda creuen que 
Espanya no té gaire marge per prorro-
gar els estímuls fiscals, i que sols la cre-
dibilitat pot ajudar a remuntar. Veuen un 
creixement baix i un període d’estretors 
molt llarg. Però el ministre de Treball, Ce-

lestino Corbacho, ja ha aclarit els dubtes 
d’ambdós professors. “Encara es trigaran 
tres o quatre anys a recuperar els llocs de 
treball perduts per la crisi econòmica i a 
tornar a una taxa d’atur del 10%, sempre 
que les coses no es torcin i vagin com tot 
fa preveure que aniran”. És a dir parla amb 
la boca petita perquè no s’ho creu ni ell. 
Clar que ha d’engrescar a la tropa ara que 
s’ha convertit en la gran esperança dels 
socialistes cara a les eleccions autonòmi-
ques. No se sap quans “fidels” serà capaç 
de mobilitzar en el Baix Llobregat, i en es-
pecial a l’Hospitalet, on no se’l considera 
especialment un bon líder, sinó un esca-
lador oportunista i despietat tant amb els 
seus com amb els adversaris polítics. 
No es pot seguir enganyant eternament 
a aquells que ja no els queda ni esperan-
ça. És el reconeixement d’una evidència 
admetre que la contractació temporal 
“difícilment canviarà i serà una constant 
en el futur”, però és vergonyós sentir que 
no es penedeix de res, quan ha estat al 
capdavant del Ministeri que pitjors resul-
tats ha tingut en la història recent a tot 
Europa, encara que no sigui seva tota la 
culpa. I més lamentable encara quan es 

Actes informatius de 
Comissions Obreres 
sobre la vaga del 29-S

Trilogi, empresa amb seu a Igualada 
que compta amb una trajectòria de més 
d’una dècada desenvolupant solucions 
per a ecommerce, està consolidant la 
seva presència en el Regne Unit esta-
blint nous acords de col·laboració amb 
empreses britàniques. Trilogi, que ha 
estat pionera en el desenvolupament de 
programari per a comerç online en l’es-
tat espanyol, ha establert acords de col-
laboració molt actius amb les empreses 
Profishinsea i Creative Pod. 
Trilogi va iniciar la seva expansió el pas-
sat any amb l’engegada de la seva web 
internacional. L’empresa ha centrat els 
seus esforços de creixement en el Reg-
ne Unit i en el sud aquest asiàtic. Enca-
ra que ja compta amb clients en països 
com França, Colòmbia, Xipre, Canadà o 
Mèxic. 
Els nous partners de Trilogi en el Reg-
ne Unit són Creative Pod i Profishinsea,  
empreses situades al sud oest d’Angla-
terra, referents en el camp de les solu-
cions comunicatives i gràfiques a nivell 
online que pretenen complementar la 
seva oferta de disseny i màrqueting per 
a ecommerce amb un soci tecnològic 
menjo Trilogi i que actuaran com repre-
sentants de Trilogi en el Regne Unit. 
Trilogi porta anys preparant els seus 
productes per a competir a nivell inter-
nacional. L’empresa dedica un 30% dels 
seus recursos a investigació i desenvo-
lupament. L’empresa, creada l’any 1999, 
és pionera en l’àmbit de l’ecommerce. 
Durant els últims deu anys ha creat més 
de 180 botigues virtuals a mesura per a 
empreses de sectors molt diferents, des 
de moda i accessoris fins a electrònica, 
música o esports. 

L’empresa igualadina 
Trilogi consolida 
la seva presència 
en el Regne Unit

El mercat municipal d’Igualada ja té revista

El mercat municipal de “la Masuca” 
d’Igualada ha estrenat la seva pròpia 
revista. Amb periodicitat mensual, la 
revista informarà d’aquelles activitats 
que tenen lloc a l’interior del mercat 
municipal. Dimecres se’n va fer la pre-
sentació a l’interior de les instal·lacions, 
amb l’assistència de la presidenta dels 

paradistes del mercat de “la Masuca”, 
Maria Àngels Solé, el regidor de Serveis 
Municipals de l’Ajuntament d’Igualada, 
Xavier Figueres, i el responsable de la 
revista, Marc Mañé. És la primera vega-
da que el mercat igualadí disposa d’una 
eina d’aquestes característiques, que es 
repartirà gratuïtament entre els clients.

Anem al  TEATRE BORRÀS

Dia 24 d’Octubre Diumenge TARDA

PEL DAVANT...
I PEL DARRERA

Reserves i pagament �ns el 9 d’octubre

La comèdia més divertida mai escrita!
VIATGE, ENTRADA i ASSEGURANÇA
PREU per PERSONA: 50€

Igualada. Rbla. Sant Isidre, 39
Tel. 93 804 09 06

Pep Planes
Rosa Gamíz

Carles Mertínez
Anna Barrachina

Mónica Pérez
Enric Majó

Miquel Sitjar
Dafnis Balduz
Saïda Mancha



Històric acord dels tres principals clubs 
igualadins per compartir recursos 
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
Els tres principals clubs esportius d’Igua-
lada han establert un històric protocol 
de col·laboració per compartir inicia-
tives i recursos. El president de l’IHC, 
Manel Burón, el del CBI, Salvador Farrés, 
i del CFI, Joan Virgili, van comparèixer 
dimecres a l’Ajuntament d’Igualada per 
explicar els detalls, encara incipients, 
d’aquesta entesa. 
Joan Virgili va explicar que “de moment, 
el que intentarem és intentar col·laborar 
el màxim possible entre nosaltres. En 
qualsevol cas, no es tracta de cap unifi-
cació. Cada club mantindrà la seva inde-
pendència, però sí que ens entendrem 
en moltes coses. Per començar, la idea 
és que els socis dels tres clubs tinguin 
descompte en el preu de l’entrada als 
partits dels nostres equips”.
Salvador Farrés afegia que “són mo-
ments de dificultats per a tothom, i és 
per això que ens hem posat d’acord. Ens 
trobem que és molt difícil poder com-
binar horaris però s’intentarà. Crec que 
és una bona iniciativa que pot donar els 

Manel Burón, Joan Virgili i Salvador Farrés, presidents de l’IHC, CFI i CBI, aquesta setmana a l’Ajuntament. Foto: JP
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Trial
Bou queda tercer en la 
darrera prova del Mundial

Atletisme
Noemí Moreno guanya la mitja 
marató de Sabadell

Futbol
El CFI s'estrena amb derrota  
al camp del Perelada
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El 26 de setembre, 6a. 
Cursa de Muntanya, 
Caminada Popular i 
Cursa de BTT de la Fira

IGUALADA / IGNASI COSTA

l Club Atlètic Igualada, en col·laboració 
amb el Patronat Municipal d’Esports 
d’Igualada, organitzen el proper dia 26 
de Setembre 2010, diumenge, a partir 
de les 8,15 h. del matí (1a. Cursa de BTT), 
de 2/4 de 9 del matí (Caminada popular), 
i de 2/4 de 10 del matí (Cursa de Munta-
nya),  la 7a. edició de la Cursa de Mun-
tanya, Caminada popular i 1a. Cursa de 
BTT de la Fira de Setembre d’Igualada.
La prova, que constarà d’un recorregut 
de muntanya amb la sortida i l’arriba-
da situades a l’Estadi Atlètic Municipal 
d’Igualada, té enguany la novetat de la 
1a. edició de la Cursa de BTT -Bicicleta 
de muntanya -, amb un recorregut apro-
ximat de 31,500 qm. pels participants en 
aquesta modalitat.
El recorregut per als participants en la 
cursa per als corredors i caminants serà 
de 19,500 qm., i transcorrerà com en 
les edicions anteriors, per la zona de la 
muntanya de la Tossa de Montbui i roda-
lies, essent el preu d’inscripció per a les 
3 modalitats de la prova (BTT, córrer i ca-
minar),  de 12 euros fins el 24 de setem-
bre.  El dia de la cursa, el preu d’inscrip-
ció serà de 15 euros.  Els circuits estaran 
degudament senyalitzats, amb cintes de 
color blau pels caminants i corredors, i 
de color vermell per als participants en 
BTT.  És obligatori l’ús de casc reglamen-
tari per a la prova de BTT, i de motxilla 
per caminar.
Pel que fa a la cursa atlètica, hi haurà 
premis en metàl·lic de 150 euros pel 
primer/primera classificats de la gene-
ral masc. i fem. de la prova, 90 euros pel 
segon/a classificats, i 60 euros pel 3r. i 
3a. classificats de la general absoluta de 
la prova.  A més, s’entregaran Trofeus als 
3 primers/eres de la general, i de cada 
categoria masc. i fem. Els que tinguin 
premi en la general, no el tindran en la 
categ. corresponent.
Pel que fa a les curses de BTT i la cami-
nada, tindran trofeu els 3 primers/eres. 
de la general, i els 3 primers /eres. de 
cada categoria. Els que tinguin premi 
en la general no el tindran en la categ. 
corresponent. 
Hi haurà samarreta tècnica al·legòrica 
de la cursa per a tots els atletes classifi-
cats a l’arribada, amb un tiquet per a la 
botifarrada.  Hi haurà servei de vestidor, 
guarda-roba i dutxes a l’arribada. També 
hi haurà servei de guarderia. La botifar-
rada serà gratuïta per als participants en 
les 3 modalitats de cursa, i al preu de 4 
euros per als acompanyants.
La informació per fer les inscripcions es 
pot trobar a www.clubatleticigualada.
com i al Patronat M. d’Esports igualadí.

L’IHC 2010-11 es presenta demà dissabte a les Comes davant el Lloret
LAMEVAWEB / LA VEU
L’Igualada HC 2010-11 es presentarà 
demà dissabte a 2/4 de 7 del vespre a 
les Comes davant l’afició. Primer amb la 
presentació de tots els equips del club i 
després amb un partit davant el Lloret, 
en el que promet ser un partit d’allò més 
interessant, i per veure en directe les 
evolucions dels jugadors que ara diri-
geix Iván Sanz.
Mentrestant, el primer equip ha anat ju-
gant partits de pretemporada. El passat 
cap de setmana, es va imposar al Tor-
dera per 4-2. Va ser una victòria sòbria, 
sense l’espectacularitat de les dues an-
teriors. La càrrega física que porten els 
jugadors va provocar que el joc no fos 
tan fluït com contra el GEiEG o especial-
ment a Vic. Als jugadors els pesaven les 
cames i van tenir les idees menys clares 
que ens els dos primers amistosos. Tot 
i això l’equip va  saber anar sempre pel 
davant en el marcador i va aprofitar la 
reserva per oferir uns últims 10 minuts 
de partit molt intensos que són els que 
els van conduir a la victòria. 
El partit va permetre també comprovar 
que el gol anirà repartit en aquest nou 
IHC. En el partit va ser Ferran Formatjé 
l’encarregat de fer-los. En Ferran va sig-
nar un hat-trick i va tenir la col·laborcaió 
inestimable del Ton Baliu, que es va es-
trenar amb un autèntic golàs. Per tant, 
cap gran partit, però victòria. Ivan Sanz 

deia al seu Facebook: Objectiu seguir 
creixent. Doncs, objectiu complert. 
L’únic “però” és l’estat de Marc Navarro 
que s’ha fet una petita elongació a la 
cama esquerra. 
I a tot això, Pelicano segueix amb mo-
lèsties als abductors. L’IHC es va avançar 
d’hora, amb el primer gol de la tarda de 
Formatjé aprofitant una assistència de 
Torner. El Tordera va empatar amb un gol 
del seu argentí Marcelo Uribe. A falta de 
5 minuts va arribar el gol de la tarda. Ba-
liu va anar buscant la diagonal, fins que 
va deixar a la defensa i al porter asseguts 
i va marcar a plaer. Gol d’autèntic crack. 
El Tordera però no semblava disposat 
a una rendició anticipada i va tornar a 
empatar a 2 minuts i mig pel final de la 
primera meitat amb un gol de Berna.
Amb el 2 a 2 es va arribar al descans. I es 
va haver d’esperar fins a “l’apretada” dels 
últims 10 minuts perquè el marcador es 
tornés a desequilibrar en favor dels igua-
ladins. I en totes dues ocasions en Ferran 
va ser l’home gol. Primer rematant una 
assitència del capità Edu Fernàndez i 
sentenciant després, a 2 minuts de final, 
clavant a la xarxa una FD per una targeta 
blava a Miquel Àngel Sànchez, un autèn-
tic rodamon que ha tornat a casa. 
IGUALADA HC 4 (2/2) Llaverola, Format-
jé (3), Navarro, Edu i Torner, equip inicial. 
Baliu (1), Pelicano. Raja i Chus.
TORDERA 2 (2/0) Luzon, Piera, Berna, 

Xixo, Uribe, equip inicial. MA Sànchez, 
Serra, Camps.
GOLS: 1-0 Formatje (m 3), 1-1 Uribe 
(m 13), 2-1 Baliu (m 20), 2-.2 Berna (m 
22.30). SEGONA PART. 3-2 Formatjé (m 
19 4-2 Formatjé FD (m 23).

Dimecres, victòria 
contra el Vilafranca
Dimecres al vespre, l’IHC va assolir la 
quarta victòria de la pretemporada i va 
mantenir les bones impressions que el 
conjunt d’Ivan Sanz està deixant en tots 
aquests partits de preparació. De tota 
manera la golejada davant el Vilafran-
ca (9-3) no es va gestar fins a la segona 
meitat. La primera part va ser molt més 
ajustada (2-0) i els vinícoles van jugar de 
tu a tu als igualadins fent oblidar, sobre 
tot a l’inici, la diferència de categoria.
IGUALADA HC 9 (2/7) Llaverola, Baliu (1), 
Pelicano (1), Edu (3), Formatjé (3) equip 
inicial. Navarro, Torner, Raja (1), Lòpez.
VILAFRANCA 3 (0/3) Anton, Palau, Carra-
ra, R.Riba (3), Ramon, equip inicial. Bus-
quets, Sabaté i Campor.
GOLS: 1-0 Formatjé (m 8), 2-0 Formatjé 
(m 14). SEGONA PART. 3-0 Edu (m 0.50), 
4-0 Formatjé (m 9), 5-0 Edu (m 9.10), 5-1 
Riba (m 10.30), 6-1 Edu (m 11), 7-1 Raja 
(m 14.21), 8-1 Ton (m 20), 8-2 Riba (m 
21.30), 9-2 Pelicano (m 21.58), 9-3 Riba 
(m 23).

Torneig d’hoquei base
Tot això la setmana en la qual l’hoquei 
base agafa tot el protagonisme amb la 
celebració de la trentena edició del Tor-
neig d’hoquei base Ciutat d’Igualada 
Memorial Francesc Fontanellas, que és 
un dels més antics que es fan arreu del 
país i on cada any hi trobem els millors 
equips en cada una de les categories.
Aquest torneig, en el qual hi està treba-
llant molta gent des del mes de maig, 
serveix d’arrencada d’una nova tem-
porada. Aquest és el cartell de l’edició 
d’aquest any que arrenca dijous i acaba 
diumenge:
Miniprebenjamí: IGUALADA HC, SANT 
RAMON de VILAFRANCA, HC PIERA i CH 
JUNEDA
Prebenjamins: IGUALADA HC ‘A’, IGUA-
LADA HC ‘B’, HC PIERA i CP CUBELLES
Benjamins: IGUALADA HC ‘A’, IGUALADA 
HC ‘B’, SANT JOSEP ST. SADURNÍ i HC 
SENTMENAT
Alevins: IGUALADA HC, CP RODA, CP 
VOLTREGÀ i CP MANLLEU
Infantils: IGUALADA HC ‘A’, IGUALADA 
HC ‘B’, FC BARCELONA i CP MANLLEU
Juvenils: IGUALADA HC ‘A’, IGUALADA 
HC ‘B’, CP VOLTREGÀ i FC BARCELONA
Júniors: IGUALADA HC, CE NOIA, FC 
BARCELONA i SANT FELIU de CODINES

Més informació a http://www.blocat.
com/575

seus resultats”. 
Per la seva banda, Manel Burón apun-
tava que “es tracta d’un bon primer pas. 
De moment, es tracta que entre els tres 
primers equips de cada club es trobin 

horaris compatibles, de forma que els 
socis dels tres clubs puguin anar a veure 
qualsevol dels nostres equips, sigui ho-
quei, bàsquet o futbol. A més, hi ha socis 
que ho són de les tres entitats. Es tracta 

de fer moltes coses com aquesta, però 
també és cert que segur que serà millor  
anar junts com a “pack” que anar cadas-
cú per saparat”, va dir Burón, en clara re-
ferència a l’assoliment d’espònsors. 
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Amb un començament de partit pletòric, 
el Peralada va obtenir un triomf convin-
cent i va oferir una molt bona imatge en 
l’estrena a la lliga. El conjunt que prepara 
Eduardo Vílchez no podia començar més 
bé, ja que va necessitar poquíssim temps 
per deixar encarrilat el partit. Només havia 
passat un minut quan va arribar l’1-0, en 
la primera de les nombroses i productives 
connexions entre Sergi Arranz i Pol Comp-
te, que va batre Jaume Albert amb un xut 
precís. L’Igualada encara no havia tingut 
temps d’assimilar el cop que va rebre el 
segon. Els dos primers protagonistes es 
van intercanviar els papers, i aquesta ve-
gada va ser Pol qui va assistir Arranz, que 
va fer un xut des de la frontal de l’àrea que 
va entrar després que el porter visitant to-
qués lleument la pilota (4’).
L’equip altempordanès era l’amo i senyor 
del partit. Isma va tenir una altra oportu-
nitat, però va enviar la pilota als núvols 
(7’). El 3-0 tampoc va trigar gaire més es-
tona a arribar. Arranz va rebre la pilota a la 

El CF Igualada debuta a la Primera 
Catalana amb derrota a Perelada (3-1)

frontal i va connectar un xut que va entrar 
per l’escaire (20’). El Peralada no va neces-
sitar més temps per deixar del tot resolt el 
partit contra un Igualada que no donava 
senyals de vida. Pol, després de la passada 
d’Arranz, va fer un xut ajustat al pal (24’). 
Els visitants van trigar 39 minuts a arribar 
a la porteria contrària, amb un xut de Mili 
que Buendia va aturar.
Durant la segona part, el Peralada va jugar 
amb tota la tranquil·litat del món, cons-
cient que el rival hi tenia ben poca cosa 
a dir. Els locals van estar a punt de mar-
car el quart, però el porter Jaume Albert 
va treure a última hora el xut de Chacón, 
assistit per Pol (52’). L’únic que va aconse-
guir l’equip de l’Anoia va ser marcar el gol 
de l’honor, mitjançant Rubén Epitié, amb 

un xut ras (77’). De tota manera, no hi va 
haver ni el més mínim espai perquè els 
visitants fessin perillar la còmoda victòria 
del Peralada. De fet, en l’últim minut, Pol 
va tenir molt a prop el 4-1.
PERALADA: Buendia, Julien (Bermúdez, 
70’), Litus, Dani Òscar, Armengol, Tiddian, 
Chacón, Toni (Casanova, 74’), Sergi Arranz 
(Carbó, 87’), Pol i Isma.
IGUALADA: Jaume Albert, Oriol, Marc 
(Torres, 46’), Ribalta, Baraldés, Edu, Enric, 
Gomà, Epitié, Isma (Barnadas, 75’) i Nili 
(Gerard, 46’).
GOLS: 1-0 (1’) Pol. 2-0 (4’) Sergi Arranz. 3-0 
(20’) Sergi Arranz. 3-1 (77’) Epitié.
ÀRBITRE: Mesones González. T.G.: Julien i 
Casanova, del Peralada.  

Amb títol a la butxaca, Bou es 
relaxa i queda tercer a Txèquia

PIERA / JOSEP MARIA VIDAL

Pels voltants de la ciutat txeca de Kramo-
lin es disputà la darrera prova puntuable 
per al Campionat del món de Trial a l’aire 
lliure amb la participació del ja campió 
d’enguany, el pilot pierenc de Moto Club 
Igualada, Toni Bou amb la Montesa.
Les fortes pluges caigudes el dies an-
teriors van enfangar molt el recorregut 
que anava pel costat del que fou circuit 
mundial de motocròs. El principal inte-
rès d’aquest trial estava en el subcampi-
onat que estava en joc entre el company 
d’equip de Bou, el japonès Takahisa Fuji-
nami i el pilot de Gas Gas, Adam Raga. Fi-
nalment fou el tarragoní qui amb la seva 

Podi final del Mundial Outdoor, amb Bou com a campió.

victòria és proclamà subcampió en un 
trial en què Bou completà una excel·lent 
primera volta en la primera posició però 
a la segona es relaxà d’una forma clara, 
ocupant el tercer lloc del podi.
Al finalitzar el trial, Bou comentava: 
“Evidentment, hagués preferit tancar el 
campionat amb una nova victòria, però 
no ha pogut ser. Tot i així el balanç de la 
temporada és absolutament satisfactori 
i, per descomptat, estic molt orgullós de 
tot el que hem aconseguit”.
I no cal dir que els anoiencs també estem 
orgullosos de poder comptar amb Toni 
Bou, tot un pluricampió mundial de trial.

El CF Igualada va iniciar la temporada amb derrota.
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  PT p g e  p gf gc   
1 Olesa  3 1 1 0 0 4 1
2 G. Iberiana 3 1 1 0 0 3 1
3 Peralada 3 1 1 0 0 3 1
4 Rapitenca 3 1 1 0 0 3 1
5 Rubí 3 1 1 0 0 2 0
6 Tàrrega 3 1 1 0 0 2 1
7 Vic 3 1 1 0 0 1 0
8 Vilassar Mar 3 1 1 0 0 1 0
9 Gramenet B 1 1 0 1 0 2 2
10 Guíxols 1 1 0 1 0 2 2
11 O. Can Fatjó 1 1 0 1 0 1 1
12 Sanfeliuenc 1 1 0 1 0 1 1
13 Tortosa 0 1 0 0 1 1 2
14 Blanes 0 1 0 0 1 0 1
15 Olot 0 1 0 0 1 0 1
16 Igualada 0 1 0 0 1 1 3
17 Poble Sec 0 1 0 0 1 1 3
18 Sants 0 1 0 0 1 1 3
19 Sant Cristòfol 0 1 0 0 1 0 2
20 Montcada 0 1 0 0 1 1 4

 JORNADA 1 
   Perelada   -   IGUALADA              3 :  1
  Vilassar M.  -  Blanes   1  :  0
  Tàrrega  -  Tortosa   2  :  1
  Rapitenca  -  Poble Sec   3  :  1
  Montcada  -  Olesa   1  :  4
  Iberiana  -  Sants   3  :  1
  Santfeliuenc  -  Olímpic Fatjó   1  :  1
  Olot  -  Vic   0  :  1
  Gramanet  -  Guíxols   2  :  2
  Rubí  -  S. Cristóbal   2  :  0

FUTBOL-PRIMERA CATALANA

 JORNADA 2 
  IGUALADA   -   Montcada    _   :   _
  Blanes  -  Perelada   _  :  _
  Sants  -  Vilassar M.   _  :  _
  Olesa  -  Santfeliuenc   _  :  _
  Olímpic Fatjó  -  Rubí   _  :  _
  Vic  -  Rapitenca   _  :  _
  Guíxols  -  Olot   _  :  _
  S. Cristóbal  -  Gramanet   _  :  _
  Tortosa  -  Iberiana   _  :  _
  Poble Sec  -  Tàrrega   _  :  _

  PRIMERA TERRITORIAL G3-JORNADA 1 
  Cubelles   -   Sitges    _   :   _
  Moja  -  Cervelló   _  :  _
  Vallirana  -  St. Maure   _  :  _
  Bellvitge  -  Júnior   _  :  _
  St. Cugat  -  Prat   _  :  _
  Martorell  -  St. Joan D.   _  :  _
  La Múnia  -  Juv. 25 S.   _  :  _
  Andalucia  -  Espirall   _  :  _
  Vilanova G.  -  Espluguenc   _  :  _

FUTBOL-TERRITORIALS

  SEGONA TERRITORIAL G12-JORNADA 1 
  Vista Alegre MTB   -   Piera    _   :   _
  Roquetes  -  Les Cabanyes   _  :  _
  St. Pau Ordal  -  Ribes   _  :  _
  Mediona  -  Òdena   _  :  _
  Vilanova C.  -  Capellades _  :  _
  Suburense  -  PM Tossa Montbui   _  :  _
  La Granada  -  Riudebitlles   _  :  _
  Monjos  -  Pobla Cl.   _  :  _
  Vilafranca Atl.  -  St. Pere M.   _  :  _

Comença la temporada de 
primera i segona territorial

Aquest cap de setmana comença la com-
petició a les categories territorials, excepte 
tercera. Al grup tercer de primera, el Sant 
Maure de Bernal debuta al camp del Va-
llirana. 
Al grup dotzè de segona, hi participen sis 
equips anoiencs. La primera jornada des-
taca amb un interessant derbi a Can Titó 
entre el Vilanova del Camí i el Capellades, 
en el retorn dels capelladins al grup 12, en 
detriment del Masquefa.

Prat i Montaner guanyen 
el ral·li de Cervera
PIERA / JOSEP MARIA VIDAL

Amb una interessant inscripció es va 
disputar el Ral·li de Cervera puntuable 
per al Campionat de Catalunya de terra, 
l’Open de Catalunya i el Volant RACC.
El ral·li constava de tres trams cronome-
trats de terra que es disputaven dues 
vegades cadascun d’ells anomenats; Els 
Castells, Tarroja-Les Oluges i Pub El Son. 
La pols va ser protagonista al llarg del 
ral·li, i va afectar principalment als pilots 
més ràpids que a meitat de tram ja es 
trobaven amb la pols que aixecaven els 

cotxes que els precedien.
Aquest era el cas de l’equip de Moto Club 
Igualada format pel pilot de Maians Mi-
quel Prat, copilotat per l’igualadí Dani 
Montaner amb Renault Clio 16 V, que 
quan portaven uns quants quilòmetres 
dels trams veien com la pols que aixeca-
va el vehicle que sortia abans que ells, els 
obligava a reduir la marxa. Tot i així Prat 
i Montaner van ser els clars dominadors 
de l’Open el qual  lideren a manca de dos 
ral·lis. El ral·li absolut fou guanyat per 
Jordi Gómez (Subaru Impreza), seguit de 
Nani Roma (Mitsubishi Colt).
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Comença el Setembre i la pilota torna a 
rodar per a les noies del Femení Amateur 
de l’Igualada. Un primer partit de pre-
temporada contra un rival conegut, el Vi-
lanova i la Geltrú que aquesta temporada 
ha quedat enquadrat en un altre grup a la 
lliga i, per tant, no hi haurà enfrontaments 
oficials.
L’equip que entrenen el Santi Ramos i la 
Laura Queraltó, conserva totes les noies de 
la temporada passada i ha pogut comptar 
amb diverses incorporacions. A més de les 
que ja vàrem veure en els partits de post-
temporada, en aquest encontre va debu-
tar l’Eli Guillén.
El partit, com era d’esperar, va ser un par-
tit on els dos tècnics van aprofitar per fer 
proves amb les noies per anar perfilant 
l’estructura de la temporada.
L’Igualada va sortir amb ganes d’agradar i 
ben aviat la Sara va enviar alguns avisos a 
la porteria rival. Un gol que no va pujar al 
marcador per estar en fora de joc, en va ser 
el més clar.
El Vilanova també va tenir alguna opor-
tunitat, amb una pilota al travesser, però 
bàsicament el domini de la primera part 
va ser de les igualadines.
A la segona part, molts canvis als equips 
i l’Igualada que obriria el marcador amb 
un gol de la Marina que, havent rebut una 
passada de l’Araceli a la banda esquerra, 
dribla la portera i la bat d’un xut creuat.

El CFI femení comença bé la 
pretemporada davant el Vilanova (2-0)

L’alegria de les noies es va veure reflecti-
da amb una estona de molt bon joc, amb 
combinacions i controlant el centre del 
camp. El Vilanova va posar en perill la de-
fensa i la porteria locals en un parell d’oca-
sions, però sense treure’n profit.
Amb l’Igualada crescut, es va arribar al 
minut 20 quan un canvi de joc de l’Araceli 
cap a l’extrem dret, troba l’Eli que veient la 
portera avançada li engalta una vaselina 
que es convertia en el 2-0 definitiu.
Des d’aquest moment i fins al final del 
partir, futbol força lluit, joc net per totes 
dues bandes i bons auguris de cara a una 
temporada que pot donar moltes alegries 
a les blaves.
C.F. IGUALADA: Noelia Garcia (portera) 
Elena Alert (Mireia Toldrà 80’), Alba Martos 
(Maria Sayavera 20’), Yaiza Moratilla (Cesca 

Olivé 46’), Teresa Rovira (Carla Navarro 30’, 
Teresa Rovira 80’) (defenses) Janet Mendo-
za (Maria Solé 46’), Jessica Pablos (Araceli 
Barroso 46’), Mireia Toldrà (Carola Mon-
rabà 46’) (centre del camp), Sara Bergadà 
(Núria Manils 46’), Clara Casares (Marina 
Salanova 46’), Mar Jorba (Eli Guillén 30’) 
(davanteres)
C.F. VILANOVA: Gemma Ortega, Roser 
Parellada, Judith Perez, Verónica Capo-
bianco, Verónica Cindocha, Marti Puig, 
Maria Cuñado, Laura Pérez, Alba Sánchez, 
Vanesa Sanvicente, Cecilia Mole. Suplents: 
Patricia Sicarro, Tania Piñella, Leticia Viño-
la, Lorena Moreno, Laura Guillén, Montse 
Carmona, Maria Albareda
La setmana vinent les noies de l’Igualada 
juguen un altre amistós de pre-tempora-
da encara per determinar.
 

Primers partits de 
pretemporada del CB Igualada 
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Els equips del CB Igualada comencen a 
jugar compromisos de pretemporada. El 
sènior femení va caure a les Comes amb 
el Santa Rosa de Lima d’Horta per 53-58. 
El partit va començar amb un ritme tra-
vat, en el qual les igualadines no se sen-
tien còmodes. Les visitants dominaven el 
ritme de joc i el rebot ofensiu. Les igua-
ladines jugaven lentes, amb poca cla-
redat d’idees i poca confiança en el seu 
joc. En defensa, les barcelonines treien 
profit del poc treball defensiu igualadí, 
sobretot en l’aspecte d’ajudes. En atac, 
les igualadines els costava anotar ja que 
la defensa zonal de les visitants era difícil 
de trencar.
En el tercer període, les igualadines van 
sortir més concentrades i no cometien 
tantes errades defensives, tot i això, con-
tinuava costant anotar.
No podien desplegar un joc ràpid i es ve-
ien obligades a jugar estàtiques. El dar-
rer període va ser el de més qualitat per 
part igualadina, a un minut per finalitzar 
el partit, les igualadines es posaven dos 
punts per sobre en el marcador, 53 a 51. 
Però les visitants, amb un parcial de 0 a 7 
s’emportaven el partit per 53 a 58.
M.Pujol (10), V.Júlvez, A.Martínez (5), 

Imatge del partit del sènior femení davant el Sta. Rosa de Lima.

N.Minguet (22), L.Icart (2), S.Pujol, 
X.Freixas (3), È.Vives (11), V.Torras, 
A.Acevedo.
Pel que fa a l’equip sènior, el CBI va per-
dre el dissabte davant el Montgat (69-43) 
i va derrotar l’Esparreguera (62-73).
Primer partit de pretemporada, l’efectu-
at dissabte passat, davant el potentíssim 
Montgat, equip cridat a ser al capdavant 
de la lliga en el Grup 1. El partit va co-
mençar, com és lògic, amb molta falta de 
ritme, intensitat defensiva i claredat en 
els atacs. Tot això sumat a la fortíssima 
defensa local, ofegant els exteriors, sen-
se deixant-los trobar forats per encetar el 
camí a cistella. Tot i això, es va aconseguir 
defensar prou bé, i deixar al Montgat 
amb 69 punts a casa seva.
Al dia següent, ja a Esparreguera, tot ar-
rossegant el cansament del dia anterior, 
es va aconseguir la primera victòria de la 
pretemporada, encara que al comença-
ment del partit, es va encaixar un parcial 
de 8 - 0, els igualadins van treure el bon 
joc, i la gran defensa, començant-se a 
veure les primeres coses interessants en 
la pista. En el partit es podria destacar la 
gran actuació de Quim Padrós, que va 
ser un gran director de joc en els mo-
ments difícils del partit.

El CF Igualada femení 2010-11
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Noemí Moreno (CAI), guanyadora de la 
Mitja Marató de Sabadell
IGUALADA / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada Noemí Moreno 
va assolir el passat diumenge 5 de setem-
bre una gran victòria en la general femeni-
na de la 4a. Mitja-Marató de Sabadell, que 
es va dur a terme conjuntament amb la 
Cursa Popular, dintre dels actes de la Festa 
Major de la població, amb la participació 
de destacats atletes del fons català, i amb 
920 classificats.
Noemí Moreno es va imposar amb un 
bon registre de 1h. 29 m. 35 seg., al lloc 
98è. general, seguida de Lucía Martínez 
(Adidas D. Catalán) 2a. fem. i 117a. gral. 
amb 1h. 30 m. 48 seg., i era 3a. fem. Sònia 
Giménez (Pratenc A.A.) 165a. gral. amb 1h. 
33 m. 40 seg..
En masculins es va imposar Jordi Escoriza 
(J’Arribu) amb 1h. 10m. 23 seg., seguit de 

Benito Ojeda (Adidas D. Catalán) amb 1h. 
10m. 59 seg., i era 3r. Juan Manuel Álvarez 

(Runnersworld) amb 1h. 11m. 27Seg.

Noemí Moreno, durant la cursa.
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A dia 1 de setembre, ja s’han obert les ins-
cripcions de la segona edició de la Tuga 
Trail de Copons, que es celebrarà el pro-
per dia 3 d’octubre i que, igual que l’any 
passat, es continuarà disputant la cursa de 
muntanya i la caminada popular pels cor-
riols del voltant del poble. Aquestes pro-
ves s’han pogut dur a terme un cop més 
gràcies a l’empenta, la il·lusió i l’esforç de 
la marca de roba tècnica personalitzada 
Tuga Active Wear, de la botiga igualadina 
de material tècnic de muntanya X-Avi Ma-
terial de Muntanya i de la Secció de Curses 
de Muntanya del Club Excursionista UE-
CANOIA,. Juntament amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Copons, del Consorci 
de Promoció Turística Alta Anoia i d’altres 
empreses de la comarca, ha estat possible 
continuar organitzant aquest esdeveni-
ment, tot esperant superar l’èxit de l’any 
passat.
Per als més agosarats, s’ha pensat i elabo-
rat una cursa de muntanya amb un traçat 
molt tècnic, espectacular, trepidant, exi-
gent i amb algunes variacions respecte al 
recorregut de l’any passat que no deixaran 

Obertes les inscripcions de la segona 
Tuga Trail Copons del 3 d’octubre

a ningú indiferent... Aquest traçat transcor-
re per corriols de l’entorn, on podreu gau-
dir de magnífics racons de natura, que de 
ben segur us agradaran. I per als que pre-
fereixin descobrir més tranquil·lament els 
paratges de la zona, també s’ha organitzat 
una caminada popular que permetrà als 
participants gaudir d’unes magnífiques 
vistes de la comarca. Aquesta darrera tam-
bé ha estat modificada, disminuint el grau 
de dificultat i convertint-la en una passeja-
da més apta per a totes les edats.

A més a més, juntament amb el servei de 
guarderia, d’altres activitats complemen-
taran la matinal per a què, entre tots, es 
faci de l’esdeveniment una gran festa es-
portiva.
Per a qui estigui interessat a participar-hi, a 
la web www.tugatrail.com hi ha tota la in-
formació relacionada amb les proves, així 
com les característiques del recorregut, 
el reglament i les diferents opcions per a 
poder-se inscriure.

En un dels cims del pirineu aragonès.

El CE Òdena assoleix la victòria 
en el Trofeu Drs. Botet

ÒDENA / LA VEU 

El passat cap de setmana el C. E. Òdena 
va cloure la seva pretemporada amb dos 
partits. El dissabte va disputar la 30a edi-
ció del torneig memorial Dr. Botet que 
cada any organitza la U.E. Montserrat 
d’Igualada. En aquesta edició a part de 
l’equip amfitrió, també hi foren convi-
dats el  F. C. Fàtima i el C.E. Òdena. En el 
primer partit l’equip odenenc va guanyar 
per 2 a 1 als montserratins. El segon par-
tit el jugaren el F.C. Fàtima i de nou el C.E. 
Odena, amb victòria clara  dels odenencs 
per 4 a 0, cosa que els va donar el títol 
de campió. 
En el tercer partit els locals del barri 
de Montserrat s’imposaren per 1 a 0 al 
equip de Fàtima. Al final es repartien 
els diferents trofeus. L’equip odenec en 
va guanyar quatre: al màxim golejador 
“Antonio Buñales”, al millor jugador del 
triangular “Antonio Buñales”, al primer 
classificat i el de campió de la 30a. Edició 
del Trofeu Dr Botet.
El primer equip del CE ÒDENA, per clou-
re la pretemporada, diumenge va jugar 
al camp de l’equip tarragoní de Santa 
Coloma de Queralt. Va ser un partit on 

L’Al-Pi-nisme, a l’Aneto i la vall d’Ordesa
IGUALADA / CLUB AL-PI-NISME

L’Al-Pi-nisme realitza dues rutes d’estiu: pel 
massís de l’Aneto i per la vall d’Ordesa.
A principis d’Agost l’Al-pi-nisme Club Es-
portiu començà una fantàstica ruta tot vo-
rejant l’Aneto. Tot i que la ruta només durà 
5 dies, els membres integrants de la sor-
tida aprofitaren cada moment i gaudiren 
d’experiències úniques per les muntanyes 
més altres d’Espanya.
La ruta va iniciar-se al Pont de Salenques, 
molt a prop de la cara sud del Túnel de Vi-
ella. Allí agafàrem vall enllà i férem el Mu-
lleres (3013) que tot i no ser un gran cim ni 
tampoc molt conegut per la seva dificul-
tat, ens donà una magnífica panoràmica 
de tot el massís Aneto-Maladeta. Un cop 
allí vam aprofitar per fer el cim de Salen-
ques, tot un clàssic de la zona, just abans 
de baixar cap a “Aigualluts”. 
La ruta continuar direcció a Benasque fins 
que en el pla de Senarta ens desviàrem 
cap a la vall del Vallibierna fins arribar el 
refugi del Corones, una de les zones de 
partida per fer l’Aneto, tot i que no és la 
més coneguda. Passant tant a prop del 
colós cim vam aprofitar per fer-lo cara sud, 
una zona solitària i agresta, com a mínim 
fins que arribes al coll de Corones. Des-
prés de culminar aquest cim ja només ens 
quedava acabar de fer la volta al massís tot 
baixant per la Vall d’Angullós fins el cotxe 
una altre vegada.
La segona ruta va ser per la Vall d’Ordesa 
i Mont Perdut. Sortint ben d’hora al matí 
amb el cotxe bastant carregat vam viatjar 
fins a la Vall d’Ordesa, deixant el cotxe a 
mig camí de Bujaruelo. Vam  començar la 
ruta en direcció al refugi de Gòriz tot pas-

sant per la senda de los Cazadores. 
L’endemà ben d’hora al matí vam desmun-
tar la tenda i vam començar l’ascens al 
Mont Perdut. Va ser una ascens amb algun 
pas de grimpada fins arribar al coll.    Un 
cop coronat el cim vam decidir començar 
el desens altre cop fins al refugi de Goriz.
El tercer dia de ruta, vam continuar el nos-
tre rumb direcció la Brecha de Roldán, en 
que vam haver de passar per unes cade-
nes. A la bretxa vam aprofitar per fer  el 
pic  Taillón, un cim  sense cap mena de 
dificultat, i per acabar l’etapa vam plantar 
la tenda una mica més avall del refugi des 
Sarradets.
Ja per anar tancant la ruta el penúltim dia, 
ens vam aixecar amb el cel molt tapat. 
Vam decidir continuar el camí que havíem 
programat i vam anar a fer una visita a les 
portes de Gavernie, per veure el magnífic 
circ. Un cop vist, vam prosseguir el nostre 
rumb direcció al refugi de Les Gabiétous, 
situat als peus del Port de Bujaruelo.
El diumenge, desprès de fer un bon es-

morzar vam anar direcció a Bujaruelo 
directament fins arribar al port, i seguida-
ment seguint un GR fins arribar al cotxe.  

Primer equip del CE Òdena.

el tècnic David Ribera va fer les darre-
res proves de cara a la temporada que 
començarà dissabte a Sant Joan de Me-
diona. Al final, victòria del conjunt de 
l’Òdena per 1 a 3.
La valoració de la pretemporada ha estat 
força positiva, guanyant tots els partits 
amb rivals de la mateixa categoria i un 
primera territorial. Ara comença la lliga 
on el conjunt odenenc, després del seu 
pas pel grup del Bages, retorna al grup 
de l’Anoia- Penedès-Garraf. El primer 
partit serà dissabte dia 11 de setembre 
¨Diada Nacional de Catalunya, a la tarda 
al camp del Sant Joan de Mediona.
Mentrestant, els 10 equips de futbol 
base i femení del club també han co-
mençat els seus entrenaments i partits 
de pretemporada.
El CE ÒDENA  fa saber a tots els nens, ne-
nes, nois i noies que vulgueu practicar el 
futbol que tenim les inscripcions obertes 
“a tothom”.  Us hi esperem tots els dies de 
la setmana a partir de 2/4 de 6 de la tar-
da al camp municipal d’esports La Sort 
d’Òdena, a l’avinguda de l’estadi.

Sortida d’una cursa de muntanya.

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
10 de setembre de 2010 25WWW.VEUANOIA.CATEsports  

associació Cap de Catalunya 
C/ Viladomat, 174     08015 Barcelona                                                                                         
Telf. 902 006 567     info@assocap.es                                                                                                               
Fax: 93496 45 01     www.assocap.es                                                                                                                                                     

Av Barcelona, 9         08700 Igualada                                                                                                                        
Telf. 93 805 16 37      info@poblesec.net     
                                   www.poblesec.net                                                 

Curs Subvencionat de Tacògraf digital
Dissabte 18 de setembre de 8,00h a 14,00h del matí 
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Durant l’acte es podrà 
escoltar les reflexions 
d’Alfons López Tena 
sobre l’impacte que han  
tingut les consultes 
en el panorama polític 
català
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Bona programació de Tardor 
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Llibres
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seva història
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ANOIA / LA VEU
La delegació anoienca d’Òmnium Cultu-
ral lliurarà el divendres 10 de setembre 
a 2/4 de 10 del vespre a l’Ateneu Iguala-
dí, els setens Premis al Compromís Cul-
tural, que cada any reconeixen la tasca 
feta per persones i entitats d’Igualada 
i comarca en defensa i promoció de la 
llengua i cultura catalanes, així com es-
peronen la ciutadania en la defensa de 
la catalanitat sense complexos. Òmnium 
Anoia premiarà, d’una banda, la trajec-

del Cercle d’Estudis Sobiranistes Alfons 
López Tena, que reflexionarà sobre l’im-
pacte que han tingut les consultes sobi-
ranistes en el panorama polític català. 
Clourà l’acte un duo d’alt nivell: el can-
tautor i actor Joan Crosas i el pianista 
Manel Camp interpretaran tot un seguit 
de ‘Cançons per no oblidar’, amanides 
per tot un seguit de temes del mític 
grup de folk Esquirols. Entre el reperto-
ri que oferiran, s’hi troben peces com Si 
em vols llegir, L’amor no dorm mai,  Majka, 
Mentre vas i véns i La cançó de l’elefant....

Premi a Valentí Miserachs
Òmnium Anoia considera que mossèn 
Valentí Miserachs i Grau (Sant Martí de 
Sesgueioles, 1943) ha desenvolupat una 
tasca lloable tant a Catalunya com a l’ex-
terior. President de l’Institut Pontifici de 
Música Sacra de Roma i mestre de cape-
lla de la Basílica de Santa Maria la Major 
de la capital italiana, les seves creacions 
musicals són emblemàtiques, des de 
l’himne de tota la Tarraconensis ‘Pau i 
Frutcuós’ a l’oratori ‘Mil anys’, en motiu 
del mil·lenari de la basílica de Santa Ma-
ria d’Igualada.
Miserachs també s’ha distingit per la 
seva dedicació a enaltir les terres ger-

manes d’Occitània i a conrear-ne la seva 
llengua, com ho prova el fet que cada 
any celebra als Prats de Rei l’única missa 
en occità en terres catalanoparlants. 
Així mateix, també volem ressaltar que 
Miserachs ha sabut mantenir viva la 
flama de la catalanitat al Vaticà, empel-
tant-se de l’esperit del bisbe Masnou, el 
bisbe que va defensar l’escoltisme i va 
possibilitar publicacions com Cavall Fort 
i escoles catalanes en plena dictadura. 
Tota la catalanitat de Miserachs queda 

Òmnium Cultural lliura els VII Premis al 
Compromís Cultural
Els premiats • Valentí Miserachs i les coordinadores de les consultes independentistes són els premiats d'enguany

Els Premis al Compromís Cultural que 
lliura Òmnium-Anoia des del 2004 han 
estat variats i repartits, tots ells atorgats 
a persones i entitats que han treballat 
en el suport, difusió i coneixement de 
la llengua, la cultura i les tradicions ca-
talanes. 
En les darreres edicions els premiats 
han estat: Antoni M. Badia i Margarit 
i el Club de Bitlles d’Igualada (2004); 

Celdoni Fonoll i la Comissió igualadina 
de la Flama del Canigó (2005); Josep M. 
Torras i Ribé i el ball de faixes de Tous 
(2006); Carme Junyent i els grups de 
cultura popular de La Llacuna (2007); 
Magí Puig i la COMTCASE (Comissió 
Organitzadora de Música Tradicional 
de Calaf – Segarra) / Taverna de Cal Ma-
carró (2008), i Miquel Ball i l’associació 
sociocultural Atlas (2009).

Òmnium Cultural lliura els 
Premis des del 2004

tòria vital de mossèn Valentí Miserachs, i 
de l’altra, les coordinadores que van or-
ganitzar a la comarca les consultes sobre 
la independència de Catalunya.
A banda dels dos premis, durant l’acte 
també hi haurà temps per escoltar les 
reflexions del notari, exvocal del Consell 
General del Poder Judicial (CGPJ), vocal 
nacional d’Òmnium Cultural i promotor 

condensada en el seu llibre “Amb Cata-
lunya al cor”.  

Premi als organitzadors de les con-
sultes
La delegació anoienca d’Òmnium tam-
bé creu del tot adient premiar les ca-
torze coordinadores locals que durant 
aquest any han fet possible que milers 
d’anoiencs s’hagin pogut expressar de-
mocràticament sobre si desitjaven la 
independència de Catalunya.
Considerem que la tasca que han desen-
volupat ha estat especialment interes-
sant per l’exercici democràtic que han 

permès, generant debat i confrontació 
d’idees, i aconseguint mobilitzar massi-
vament la societat civil de la comarca, 
precisament en uns temps en què l’apa-
tia i la desafecció semblen majoritaris.

Els premis
Els premis són gentilesa dels artistes 
igualadins Krack’s, consistents en dos 
quadres patriòtics expressament realit-
zats per a l’ocasió. L’acte, gratuït, s’aca-
barà amb un petit refrigeri per a tots els 
assistents.

Les coordinadores de les consultes populars han fet possible que molts anoiencs hagin pogut expressar si desitjaven la independència de Catalunya

Mossèn Valentí Miserachs

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

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA
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TEATRE / LA VEU
Dimarts es va presentar la nova tempo-
rada del Teatre de l’Aurora amb moltes 
novetats, amb un total de dinou funci-
ons, de gèneres variats i per a tots els 
gustos. Aquesta tardor es podran veure 
al teatre de la plaça de Cal Font iguala-
dina un conjunt d’espectacles professio-
nals i de qualitat.
El director del teatre Òscar Balcells, va 
manifestar la satisfacció que senten 
d’iniciar una nova temporada escèni-
ca que permet continuar oferint teatre 
d’una manera estable. “Creiem que 
Igualada i comarca es mereixen gaudir 
d’una programació amb espectacles 
professionals i de qualitat, sense haver-
se de desplaçar a Barcelona”.
Per celebrar la pujada del teló, el teatre 
ha organitzat una festa, el divendres 
17 de setembre a 2/4 de 9 del vespre, 
oberta a tothom, en què es brindarà 
per gaudir d’una excel·lent temporada, 
entre altres sorpreses preparades per a 
l’ocasió.

Festival Internacional “El més petit de 
tots”
Una novetat que enguany es durà a 
terme dins la programació de Tardor de 
l’Aurora és la instal·lació al teatre igua-
ladí del 6è Festival Internacional El més 
petit de tots. Aquest festival, que en anys 
anteriors tenia com a principal escenari 
la Sala Miguel Hernàndez de Sabadell, 
enguany arribarà també a la capital de 
l’Anoia. Es tracta d’un festival pioner en 
la programació d’espectacles creats es-

pecialment per a infants de pocs mesos 
a 5 anys.
El dissabte dia 27 de novembre es 
podrà veure “Sensacional” de la com-
panyia Imaginart (que ja es va poder 
veure durant la Mostra de Teatre). I per 
al diumenge 28 es podrà gaudir de “Río 
de luna” de la consolidada companyia 
granadina Da.te Danza, un espectacle 
carregat d’energia  positiva.

Circuito de la Red de Teatros Alterna-
tivos
Com ja ve sent habitual el teatre igua-
ladí repeteix la seva col·laboració en el 
Circuito de la Red de Teatros alternativos 
fet que permet veure el teatre que es fa 
fora de Catalunya. Aquest any el Circulo 
oferirà els espectacles Los tres cerditos 

El Teatre de l’Aurora obre les portes amb la nova 
programació de tardor

- 17, 18 i 19 de setembre
EXERCICIS D’AMOR, del El pont flo-
tant
Divendres i dissabte a les 22h.
Diumenge a les 19h.
- 25 i 26 de setembre
LOS TRES CERDITOS, de Teatro Ar-
bolé
Dissabte i diumenge a les 19h.
- 15, 16 i 17 d’octubre
DESIGUALS, de la Cia. Teatre Gaudí
Divendres i dissabte a les 22h.
Diumenge a les 19h.
- 29, 30 i 31 d’octubre
LAS FICHAS, de Radio Rara
Divendres i dissabte a les 22h.
Diumenge a les 19h.
- 18 de novembre
CONTES PETITS PER A NENS GRANS, 
de Joan Boher
Dijous a les 21h.
- 20 i 21 de novembre
MANUALS DE SALIVA, de la Cía. Via-
jes a Marte
Divendres i dissabte a les 22h.
Diumenge a les 19h.
- 27 de novembre
SENSACIONAL, d’Imaginart
Dissabte a les 18h, 18’30h., 19h. I 
19’30h.
- 28 de novembre
RIO DE LUNA, de Da.te Danza
Diumenge a les 19h.
- 17, 18 i 19 de desembre
MINUTS, de Marcel Gros
Divendres i dissabte a les 22h.
Diumenge a les 19h.

Programació

(25 i 26 de setembre), Las fichas (29, 30 i 
31 d’octubre) i Manuals de saliva (20 i 21 
de novembre). Aquest últim espectacle 
de dansa-teatre de la Cía. Viajes a Mar-
te, és una proposta de dansa-teatre que 
gràcies a la col·laboració de l’Aurora amb 
l’escola de dansa-teatre Espai d’Arts, les 
ballarines de la companyia impartiran 
un taller de dansa als alumnes que ho 
desitgin.

Espectacles en abonament
La programació de Tardor de l’Aurora 
s’inaugurarà  el cap de setmana que ve, 
del 17 al 19 de setembre, amb l’espec-
tacle Exercicis d’amor, un espectacle 
original que a través del joc, la ironia i la 
paròdia convida el públic ser testimoni 
de les diferents parts d’una celebració. 

Es podrà veure a Igualada una setma-
na després que hagi participat a la Fira 
Tàrrega.
Del 15 al 17 d’octubre l’Aurora acollirà 
l’espectacle Desiguals, una comèdia so-
bre l’amor i el pas del temps, produïda i 
estrenada al Teatre Gaudí de Barcelona.

Per als més menuts
Una de les característiques del Teatre de 
l’Aurora és la coproducció d’espectacles 
per a públic familiar i enguany ho farà 
amb un muntatge del conegut pallasso 
Marcel Gros, Minuts, un treball original, 
ple de sensibilitat, bestiesa i innocència.

L’Aurora s’adhereix a l’Associació 
d’Empreses de Teatre de Catalunya
La sala independent de la plaça de Cal 
Font d’Igualada, el Teatre de l’Aurora,  
ha ingressat recentment a l’Associa-
ció d’Empreses de Teatre de Catalunya  
(ADETCA). Aquesta organització vetlla 
pel desenvolupament del teatre  d’inici-
ativa privada i, a dia d’avui, té associades 
40 empreses catalanes  dedicades a la 
producció, l’exhibició i la distribució te-
atral. El Teatre de l’Aurora  consolida així 
la seva presència al sector i aconsegueix 
més suports per continuar mantenint 
una oferta teatral professional i de qua-
litat.
Gràcies a aquest espai cultural, una 
iniciativa privada sense ànim de lucre,  
Igualada i la seva comarca poden gaudir 
d’una programació escènica cada  quin-
ze dies durant tot l’any

TEATRE / LA VEU
Dimecres es va presentar a la comparei-
xença amb els mitjans de comunicació 
el nou tríptic d’ABONAMENTS “Conca 
Escena” del Teatre Municipal l’Ateneu i 
del Teatre de l’Aurora, que ofereix la pos-
sibilitat de gaudir de quatre espectacles 
al preu de 44 € , el que representa un 
estalvi de gairebé un 60% sobre el preu 
del que costa el mateix espectacle a Bar-
celona.
Així, per 11 € l’entrada a platea, es podrà 
gaudir d’obres com Un Déu salvatge que 
es va poder veure al teatre Goya de Bar-
celona, o Electra, de Sòfocles produïda pel 
Teatre Nacional de Catalunya i Q-ARS, a 
un preu excepcional. Altres espectacles 
abonables són Exercicis d’amor, Desi-
guals i Manuals de saliva, programats al 
Teatre de l’Aurora i l’espectacle musical 

de producció igualadina La serva padro-
na i el magnífic treball de la intèrpret 
Marta Marco El meu nom és Rachel Corrie 
al Teatre Municipal l’Ateneu.
Els Abonaments es podran adquirir per 
TELÈFON al 629 37 62 61 a partir del 
dimecres vinent, dia 15 de setembre 
(només pels abonats de la temporada 
anterior), i per la resta d’interessats els 
dies 16, 17 i 18 de setembre trucant en 
l’horari de 10 a 13 h.
També es poden adquirir els ABONA-
MENTS de forma presencial passant per 
la taquilla del Teatre Municipal l’Ateneu 
(passatge Vives, s/n d’Igualada) en hora-
ri de 19 a 22 h els mateixos dies esmen-
tats.
A partir del dia 20 de setembre es po-
dran adquirir les entrades pel servei Te-
lentrada de Caixa Catalunya 902101212, 

(aplica una taxa d’1,75 € per entrada) o 
en horari de taquilla sense càrrec addi-
cional. A partir d’aquesta data es poden 
dur a terme igualment abonaments, 
condicionats a la disponibilitat de se-
ients.
Aquest nou tríptic d’abonaments “Con-
ca Escena”, forma part de l’acord que el 
passat  3 de maig de 2010 es va signar de 
forma conveniada entre els ajuntaments 
de Vilanova del Camí, Santa Margarida 
de Montbui, Òdena i Igualada, que re-
cull la voluntat  de promoció del teatre 
i les arts escèniques que es programen 
a la Conca d’Òdena. D’aquesta manera i 
amb un imprès únic, els ciutadans de la 
Conca disposaran d’un tríptic que recull 
tota la informació de teatre i arts escè-
niques professionals, tant dirigides al 
públic adult com infantil.

A partir del dia 15 ja es podran 
adquirir els abonaments per al teatre

Minuts, de Marcel Gros
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MÚSICA / TONI MIRANDA
Els components de la Schola Cantorum 
d’Igualada han estat molt actius en 
aquest període de vacances de 2010 
preparant diverses actuacions.
Sota la direcció del recentment incorpo-
rat Gerard Aguilera, ajudat per l’Antoni 
M. Prat i assistits per l’organista Lluís Vic-
tori, iniciaren el tret de sortida, el dilluns 
dia 2 d’agost, solemnitzant l’Ofici de 
Difunts de la Festa Major de la Llacuna, 
presidit per Mn. Joan Mata i amb l’assis-
tència de les autoritats. L’orgue i el cant 
gregorià impactaren els assistents.
El diumenge 22 actuaren en el tradicio-
nal ofici de la nostra Festa Major d’Igua-
lada, amb l’assistència de les autoritats i 
presidit per l’arxipreste Mn. Josep Mas-
sana, acompanyat per Mn. Josep Bar-
barà de Tarragona, junt amb la resta de 
concelebrants.
El dijous 26 d’agost acompanyaren amb 
els seus cants la comunitat de les Germa-
netes dels Ancians Desemparats de l’Asil 
del Sant Crist en la festa de la fundadora 
de la comunitat, Santa Teresa de Jesús 
Jornet i Ibars. Celebració que va presidir 
Mn. Josep Massana, en substitució de 
Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic.
Concloïen les actuacions del mes d’agost 
amb l’emotiva celebració eucarística de 
comiat al molt estimat Mn. Jaume Serra, 
que tants anys ha estat rector de la par-
ròquia de la Sagrada Família.
Aquest setembre han encetat la seva 
actuació participant amb els seus cants 
en l’emotiva ordenació sacerdotal dels 
joves igualadins Xavier Bisbal i Talló i 
Joan Prat i Jorba a la catedral de Vic, que 
presidí el bisbe de Vic, Mons. Romà Ca-
sanova.

Per la diada catalana de l’11 de setem-
bre, la coral ha estat convidada a Vila-
nova de Meià per solemnitzar l’ofici, en 
el termini del qual oferirà un recull de 
cants folklòrics.
El dimecres 15 la coral es desplaçarà a 
Carme per acompanyar els esposos Ra-
mon Figueras Domènech i M. del Carme 
Bartrolí Farriol en la missa d’acció de grà-
cies de la celebració de les noces d’or.
El dissabte 18, a la basílica de Santa Ma-
ria, cantarà l’ofici d’ordenació de tres 
diaques missioners de Sant Josep (de 
Nicaragua, de Mèxic i de Guatemala), or-
dre religiós fundat per l’igualadí P. Josep 
M. Vilaseca.
Com a  cloenda, la coral igualadina par-
ticiparà amb els seus cants, el dia 25, en 
el transcurs de la tradicional marató de 
donació de sang que tindrà lloc al carrer 
de les Delícies de la nostra ciutat.
La Schola Cantorum serà present en un 
estand a la Fira Multisectorial de la nos-
tra ciutat els dies 25 i 26 de setembre, 
on podreu contemplar unes fotografies 
històriques d’aquesta coral igualadina 
septuagenària i ens agradarà comentar-
vos les properes activitats.
Des d’aquesta tribuna fem una crida als 
joves i homes afeccionats a la música i 
al cant a formar part de la Schola Can-
torum d’Igualada, fundada pel mestre 
Joan Just i Bertran. Coral que en el de-
curs del temps ha merescut un recone-
gut prestigi i disposa en el seu haver 
d’un extens repertori. Us convidem a 
que passeu pel nostre local social del 
carrer de Santa Paula número 3 els di-
vendres no festius, de 6 a 8 de la tarda, 
on sereu ben rebuts.

La Schola Cantorum d’Igualada, 
plenament activa en els mesos 
d’agost i setembre

LLIBRES / LA VEU
Els membres dels clubs de lectura de la 
Biblioteca Central d’Igualada comença-
ran el nou curs d’una manera molt es-
pecial: podran conèixer de primera mà 
els autors dels llibres que ja estan llegint 
per a les properes trobades. D’una ban-
da, Lluís-Anton Baulenas i Emili Teixidor 
visitaran els clubs d’adults de la Bibliote-
ca, i d’altra banda, l’igualadí Antoni Dal-
mau es trobarà amb els lectors del Club 
de lectura en català fàcil.
El primer en venir serà Lluís-Anton 
Baulenas, el dijous 16 de setembre. Els 
lectors comentaran amb ell El nas de 
Mussolini, una novel·la històrica que li 
va valer el premi Sant Jordi.  Després el 
seguirà el veterà Emili Teixidor, que po-
drà saber què en pensen els participants 
de Pa negre, una obra ambientada en 
la postguerra i en la qual l’autor aboca 
trets de la seva pròpia experiència vital. 
La visita de Teixidor és prevista per al di-
jous, 30 de setembre, i tant aquesta com 
la de Baulenas son possibles gràcies a la 
col·laboració de la Institució de les Lle-
tres Catalanes.
El passat i els records també seran l’eix 
central de la primera trobada del Club 
de lectura en català fàcil, el dia 27 d’oc-
tubre. Els lectors d’aquest club, que vol 
servir per apropar el català a persones 
que normalment no el parlen, compar-
tiran les seves impressions sobre el llibre 
Capsa de records, d’Antoni Dalmau. L’au-
tor també serà present a la trobada per 
parlar-los d’una de les seves primeres 
narracions.

Els altres clubs
Però no només la literatura té els seus 
clubs, a la Biblioteca. Els amants del 
cinema i la filosofia també gaudeixen 
del seu punt de trobada per comentar 
pel·lícules i reflexions vitals. Després del 
parèntesi estival les sessions es tornen a 
posar en marxa. D’una banda, el club de 
cinema veurà i comentarà, l’1 d’octubre, 
la pel·lícula Retorn a Howards End, de la 
mà de Joan Millaret. Tothom qui vulgui 
es pot apuntar a aquestes sessions que 
es fan periòdicament. D’altra banda, 
Rafa Carmona continuarà moderant 
el Club de filosofia, que es retrobarà el 
dissabte 18 de setembre per parlar de El 
nom de la rosa, d’Umberto Eco.

Els miniclubs
La Biblioteca tampoc s’oblida dels més 
petits. Des de fa uns anys funcionen els 

Lluís-Anton Baulenas, Emili Teixidor i 
Antoni Dalmau encetaran el nou curs 
dels clubs de lectura de la Biblioteca

clubs infantils i juvenils, on nens i joves 
s’ho passen d’allò més bé parlant dels 
seus llibres preferits. Aquests clubs re-
prendran les trobades el mes vinent, 
l’octubre, amb dues noves lectures la 
mar d’entretingudes: Paparra, de Jaume 
Ribera, i Dos muertos y pico, de José 
Ramón Garcia Moreno, que participarà 
en la trobada. Des de la Biblioteca es 
vol animar tots els infants i joves que 
vulguin compartir una estona parlant 
d’aventures, màgia i misteri a fer-se 
membres d’aquests clubs tan especials. 
Des d’aquí, a més, s’organitzen activitats 
com la participació en premis literaris 
catalans on els nois i noies fan, per uns 
dies, de jurat.
Finalment, a més d’aquests vuit clubs la 
Biblioteca també coordina els clubs d’al-
tres entitats com l’Espai Cívic Centre i el 
Centre Cívic de Fàtima.

FOLKLORE / LA VEU
Aquest dissabte 11 de setembre tindrà 
lloc la celebració dels 10 anys del Petits 
Diables d’Igualada, amb una Trobada de 
colles de Diables infantils, els actes co-
mençaran a les 19:30h amb la concen-
tració de les colles participants a la Plaça 
de Cal Font, a les 20:00h s’iniciarà la Cer-
cavila de foc, amb el següent recorregut: 
Plaça de Cal Font, Aurora, Santa Cateri-
na, Plaça Catalunya, Parc de l’Estació ve-
lla i amfiteatre.
Entre les 20:30 h i les 21:00 h actuacions 
de totes les colles i, per finalitzar, repar-

Els Petits Diables d’Igualada celebren 10 
anys fent foc

timent de records a totes les colles con-
vidades i comiat.
Les colles convidades a l’acte son: Ball 
de Diables Infantil de Les Cabanyes, In-
fernals de Gavà, Colla dels Diables Petits 

de Ribes, Colla Infantil Diables de Piera, 
Petits Diables Aristois de Sant Martí Sar-
roca, Petits Diables de Sant Quintí de 
Mediona, Petafocs de Castellbisbal, La 
Satànica de Sant Andreu.
En el transcurs de l’acte es vendran sa-
marretes commemoratives del 10è ani-
versari i números per el sorteig d’un cap 
gros d’un diable. Aquest sorteig es durà 
a terme al final de l’acte, a l’amfiteatre de 
l’estació vella.
Diverses empreses i botigues de la ciutat 
han ajudat a fer possible aquesta festa, 
amb el seu patrocini i col·laboració.

Components de la Schola Cantorum Un dels Clubs de lectura
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MÓN CASTELLER / LA VEU
Vilanova del Camí veié el segon quatre 
de vuit morat, si bé en aquest cas no 
pogué ésser descarregat. Els Moixigan-
guers d’Igualada, altre cop en primera 
ronda, s’enfrontaren al castell ara per 
ara límit, el quatre de vuit, el carro gros. 
En un primer intent, la construcció fou 
desmuntada. A la segona, amb el toc de 
les gralles, tornaren a pujar els quarts i 
quints, i tot seguit la canalla. Si bé, l’exe-
cució no fou la de Festa Major a Iguala-
da, el cert és que mantingué una consis-
tència considerable,que permeté que la 
construcció fos coronada amb relativa 
comoditat. A la baixada, però, certs pro-
blemes que s’havien detectat s’agreuja-
ren, i el castell es desplomà, si bé entre 

els castellers no s’hagueren de lamentar 
lesionats de massa importància, simple-
ment contusionats.
En segona ronda, i tenint en compte que 
la caiguda del quatre de vuit no havia 
estat massa dolenta, els Moixiganguers 
seguiren amb el seu programa previst, 
encarant el cinc de set. Aquesta cons-
trucció, descarregada amb prou habili-
tat i destresa, serví per demostrar que 
malgrat la petita ensopegada un cop 
carregat el quatre de vuit, els igualadins 
no s’arronsen a la primera, i poden ma-
nifestar a plaça el seu excel·lent moment 
de forma tècnic.
En tercera ronda, un altre gegant, el tres 
de set aixecat per sota. Amb una exe-
cució prou sòlida no exempta d’alguna 

dificultat en la penúltima aixecada, els 
Moixiganguers aconseguien descar-
regar-lo davant l’alegria del nombrós 
públic assistent a l’exhibició, que ovaci-
onava amb forts aplaudiments la gran 
exhibició realitzada pels morats, que se-
ria finalitzada amb un espadat o pilar de 
cinc, també descarregat.
Pel que fa a les altres colles participants, 
els Castellers de Sants rendiren a un bon 
nivell. Un any després de descarregar el 
primer castell de vuit que veié Vilanova 
del Camí (efemèride que fou recordada 
mitjançant la descoberta d’una placa 
commemorativa al carrer Major davant 
l’església de Sant Hilari), els barcelonins 
obriren plaça amb un imponent i alhora 
efectiu quatre de vuit, executat amb una 
gran destresa i precisió. En segona ron-
da, plantaren la torre o dos de set, tam-
bé descarregat sense massa problemes. 
Per acomiadar-se, un bonic cinc de set, i 
un espadat de cinc.
D’altra banda, els Castellers de Terrassa, 
també aconseguiren descarregar tots 
els castells a la primera i sense massa 
complicacions. Obrien actuació amb el 
tres de set, que complementaren amb 
el quatre de set amb l’agulla i la torre o 
dos de sis, acomiadant-se de la mateixa 
manera que les altres colles, amb un pi-
lar de cinc.

Per la Diada, als Hostalets
El proper dissabte, 11 de Setembre, els 
Moixiganguers protagonitzaran una 
exhibició als Hostalets de Pierola, amb 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya 
i la Fira Modernista. En la mateixa actua-
ció, que començarà a partir de les 12 del 
migdia, també hi seran presents els Cas-
tellers d’Esplugues. Els Moixiganguers, 
doncs, disposats a seguir completant 
grans actuacions com fins ara, en un 
mes de Setembre en el qual tenen actu-
ació cada cap de setmana. Sens dubte, 
la gran empenta assolida des de la Festa 
Major d’Igualada, ha de consolidar-se 
de cara a la recta final d’una temporada, 
que fins al moment, ja està essent his-
tòrica.

Espectacular plantada de gegants a la plaça Major de La Llacuna

Els Moixiganguers assoleixen la seva segona 
millor actuació a Vilanova del Camí

FOTOGRAFIA / LA VEU
El Punt Municipal d’Informació Juvenil 
d’Igualada convoca el I concurs de fo-
tografia. Aquest concurs està relacionat 
amb el projecte que també organitza el 
PIJ A l’estiu...Campi qui pugui!. 
Poden participar-hi joves d’entre 12 i 30 
anys (dividits en dues categories) que 
aquest estiu hagin participat en un camp 
de treball, projecte de voluntariat, hagin 
fet el Camí de Santiago, hagin anat d’In-
terRail, o bé hagin fet unes acampades, 
colònies, estades esportives... Els i les 

I Concurs de fotografia jove de la 
Kaserna

joves poden enviar un màxim de 3 foto-
grafies representatives de l’activitat que 
hagin fet a l’estiu. Poden guanyar 120€ 
o un val del mateix import en material 
fotogràfic (1er premi), un cap de setma-
na en un alberg de Catalunya en pensió 
completa (2on premi) o un val de 30€ en 
llibres de l’Abacus (3er premi).
La data límit d’entrega és el 18 de setem-
bre del 2010.
Per a més informació: La Kaserna (Traves-
sia Sant Jaume, s/n; telèfon 93.804.18.01) 
o www.igualadajove.cat. 

ANOIA / LA VEU
Com cada any Santa Margarida de Mont-
bui, el 4 de setembre, ha obert pas al 
Correllengua.  Es va obrir la tarda amb la 
tradicional Xocolatada popular a la Pla-
ça Major, acte seguit una gran comitiva 
voluntària de nens i nenes van recórrer 
els carrers del poble passejant la flama 
del  correllengua, la senyera , tocant el 
tabal, portant el drac petit...una partici-
pada cercavila infantil.
La nit del correllengua d’enguany acon-
segueix que la plaça major de Montbui 
poble hagi fet història. La plaça major 
de gom a gom gaudint de la música 
del Cesk Freixas: més de 500 persones 
s’apleguen per escoltar al cantautor de 
Sant Pere de Riudebitlles. Mai s’havia fet 

un acta tant multitudinari a Montbui po-
ble en els últims anys, el Correllengua ha 
estat doncs un gran èxit de participació. 
Gràcies a la col·laboració de diverses 
persones, entitats i institucions, el dis-
sabte 4 de setembre el poble de Mont-
bui va viure una jornada única de caire 
lúdic, festiu, pedagògic i reivindicatiu a 
favor de la nostra llengua i cultura.
El Correllengua a Montbui s’organitza 
des de la comissió del Correllengua in-
tegrada per persones voluntàries, i els 
actes són possibles gràcies als recursos 
econòmics aportats per algunes em-
preses, el suport d’algunes entitats del 
poble com l’AV La Margarida i el suport 
de l’Ajuntament de Santa Margarida de 
Montbui.

Exitós Correllengua a Santa 
Margarida de Montbui 

Més de 500 persones van escoltar Cesk Freixas

Enrenou per l’anunci de la 
creació d’una nova castellera
IGUALADA / LA VEU
Aquesta setmana ha arribat a la redac-
ció d’aquest diari la notícia de la creació 
d’una nova colla castellera a Igualada. 
La nota de premsa va arribar via correu 
electrònic, sense cap nom, telèfon de 
contacte ni cap adreça electrònica (a 
part de la genèrica des d’on havia estat 

enviada) per poder fer la confimació de 
la notícia.
Per altra banda, els Moixinganguers 
d’Igualada ens han fet arribar el seu 
malestar per la difusió de la notícia que 
algun altre mitjà de comunicació sí que 
ha fet, sense que de moment, se sàpiga 
si això és una realitat o no.

Josep Noguera Farrés
Que ens va deixar dijous 9 de setembre a l’edat de 77 anys.

A.C.S.

Els seus estimats: esposa Joana Macià; fills, Alina i Jaume i Fara i Dani; néts Jordi, Carla, Bernat, Marc, Armand i Rut, 
cunyats, nebots i la resta de familiars fan conèixer tan trista pèrdua.

 L’acte de comiat té lloc avui divendres a les 10 del matí a l’oratori del Tanatori d’Igualada. 

Igualada, setembre de 2010

En record de:
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ACTE INSTITUCIONAL DE L’11 DE 
SETEMBRE
- Igualada
Conferència “Independència. Ve-
lles nacions i nous països a l’Eu-
ropa d’entreguerres” a càrrec de 
Francesc Valls Junyent, doctor en 
Història per la Universitat de Bar-
celona.
Avui divendres, a les 8 del vespre, 
al saló de sessions de l’Ajuntament 
d’Igualada.

ACTE D’ENTREGA DELS PREMIS 
AL COMPROMÍS CULTURAL
- A Igualada
Òmnium Cultural atorga els Pre-
mis al Compromís Cultural, un 
reconeixement a la tasca feta per 
persones i entitats d’Igualada i co-
marca en defensa i promoció de la 
llengua i cultura catalanes.
Avui divendres, a 2/4 de 10 del ves-
pre, al Teatre Municipal l’Ateneu.

CINEMA
- Als Hostalets de Pierola
Projecció de la pel·lícula “Falsas 
apariencias”. Organitzat per l’As-
sociació de la Gent gran.
Avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda 
a l’Auditori Cal Figueres.

ACTES 11 DE SETEMBRE
- Als Hostalets de Pierola
Hissada de la senyera al campanar 
amb el cant dels segadors i tot se-
guit sopar popular amb pa amb 
tomàquet i embotits, fruits secs, 
gelat , vi cafè, gotes i cava.
Avui divendres, a 2/4 de 9 del vespre 
al carrer de l’Església.

DISSABTE 11

BALLADA DE SARDANES
- A Igualada
Organitzada per l’Agrupació Sar-
danista d’Igualada amb motiu de 
la Diada Nacional de Catalunya.
Demà dissabte a 3/4 de 8 del vespre 

a la Rambla de Sant Isidre.

10 ANYS DELS PETITS DIABLES 
D’IGUALADA
- A Igualada
Trobada de colles de diables in-
fantils i juvenils amb motiu del 
10è aniversari dels Petits Diables 
d’Igualada. 
Demà dissabte, a partir de 2/4 de 
8 del vespre, des de la plaça de Cal 
Font i fins a l’amfiteatre del parc de 
l’Estació Vella.

ACTES 11 DE SETEMBRE
- A Carme
Amb motiu de la Diada Nacional 
de Catalunya a Carme es farà una 
caminada fins a Coll-Bas on es 
durà a terme el canvi de senyera, 
per tot seguit fer un esmorzar po-
pular. 
Demà dissabte,  a partir de les 9 del 
matí des del Casal.

ACTES 11 DE SETEMBRE
- A Òdena
Amb motiu de la Diada, Òdena re-
alitzarà el canvi de la senyera del 
castell i a  la tarda tindrà lloc la Fes-
ta de la Verema, amb la trepitjada 
del raïm per part dels hereuets i 
les pubilletes del municipi. 
Demà dissabte, a 2/4 de 2 del mig-
dia a l’església de Carme.

ACTES 11 DE SETEMBRE
- A Piera
Acte d’homenatge a Rafael Casa-
nova, amb hissada de la senyera, 
himne dels Segadors, actuació 
dels Falcons de Piera, ofrena floral 
i lectura de manifest. 
Demà dissabte,  a 3/4 de 12 del matí 
al Parc del Gall Mullat.

ACTES 11 DE SETEMBRE
- A Calaf
Presentació de l’Hereu i la Pubilla 
de Calaf 2010.
Sardanes amb la Cobla Juvenil de 
Solsona.
Demà dissabte,  a la 1 del migdia a 
la plaça Barcelona 92.

ACTES 11 DE SETEMBRE
- A Masquefa
Masquefa celebrarà la Diada Na-
cional de Catalunya amb una ba-
llada de sardanes a càrrec de la 
Cobla Mediterrània. 
Demà dissabte,  a partir de de 2/4 
de 7 de la tarda a la plaça de Josep 
M. Vila.

ACTES 11 DE SETEMBRE. MERCAT 
MODERNISTA
- Als Hostalets de Pierola
El Mercat Modernista omplirà de 
colors, olors i sons els carrers del 
centre del poble en la seva ter-
cera edició. Parades d’artesania, 
exhibició d’oficis, actes d’entrete-
niment, trobada de puntaires i es-
pectacles de carrer amenitzaran 
el mercat fins les 21h.
Demà dissabte,  de les 11 del matí a 
les 9 del vespre.

DIUMENGE 12

RUTA URBANA DE PATRIMONI EN 
SEGWAY
-Igualada
Cada segon diumenge de mes el 
Museu proposa aquesta ruta so-
bre segway. Cal fer reserva prèvia 
al telèfon 938046752.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí, al 
Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia.

VISITA GUIADA PEL ROMÀNIC 
MENUT DE L’ALTA SEGARRA
-Calaf
Se sortirà amb autocar per visitar  
Sant Pere de l’Arç, Santa Fe de 
Calonge de Segarra, Santa Maria 
de Veciana, Sant Pere de Copons 
i Sant Pere del Vim.
Diumenge a 2/4 de 10 del matí.

FIRA D’ARTESANS
-Piera
Proposta dels artesans locals per 
donar impuls al comerç de la nos-
tra localitat en general, i a l’artesa-
nia en particular.
Diumenge de les 10 del matí a les 6 
de la tarda a la plaça del Peix.

FESTIVAL INFANTIL DE BALL DE 
BASTONS I FESTA DEL RAÏM
-Masquefa
Nova edició de la Festa del Raïm 
i es farà coincidir amb el festival 
Infantil de ball de Bastons de Ca-
talunya que enguany organitza la 
colla masquefina.
Diumenge, de les 9 del matí fins les 
8 del vespre.

DILLUNS 13

CONFERÈNCIA
- A Igualada
“Retrat de la nostra societat en 
clau d’humor” a càrrec de Jose-
fa Moron Manzano, diplomada 
en relacions laborals i llicenciada 
en Humanitats.  Organitzada per 
AUGA.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 14

CONFERÈNCIA - MASTER CLASS
- A Igualada
Inauguració del curs 2010-11 de 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps amb la conferència “Per 
què els dissenyadors vesteixen 
de negre?” a càrrec del Dr Jesús 
delHoyo, professor titular de pro-
jectes de disseny gràfic de la UB, 
degà del col·legi Oficial de disseny 
Gràfic de Catalunya.
Dimarts, a 2/4 d’11 del matí a l’Esco-
la municipal d’art Gaspar camps.

DIJOUS 16

CLUB DE LECTURA PER A ADULTS
- A Igualada
“El nas de Mussolini” de Josep An-
ton Baulenas. Tertúlia per a perso-
nes adultes que han llegit tots el 
mateix llibre.  
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

EXPOSICIONS

BRONZEJA’T
Deixa’t bronzejar per tot un con-
junt de joves propostes escultò-
riques; obres que troben en el 
bronze un material que remet a 
l’escultura clàssica i que és una 
excusa per a la producció artís-
tica contemporània.
Fins al 12 de setembre. Sala d’ex-
posicions del Museu de la Pell 
d’Igualada i Comarcal de l’Anoia.

DE LA PINTURA A L’ESTÈTICA 
DELS SIGNES
- Soledat Vidal Massaguer
Exposició retrospectiva de qua-
ranta anys de trajectòria artítica, 
de constant evolució i d’investi-
gació de tècniques i suports.
Fins als 23 de setembre. A la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

SERUJI - 610 YOTSUYA GARDE-
NIA
- Sergi Duran
86 dies a Toquio i 4 a Sasayama, 
o veure i no ser vist.
Del 3 al 23 de setembre. A la Sala 
d’Exposicions de l’Ateneu Iguala-
dí.

LLIBRES VIATGERS
Exposició de fotografies de lli-
bres que han viatjat aquest estiu 
els llibres són els protagonistes 
d’un concurs per mostrar que 
són la millor companyia, també 
quan anem de vacances.
Del 3 al 25 de setembre. Al vestíbul 
de la Bibliioteca Central d’Iguala-
da.

XXXIV EXPOSICIÓ LA PINTURA 
COM A HOBBY
- Artistes diversos
Del 8 al 26 de setembre. Sala Mu-
nicipal d’Exposicions.

IMPRESSIONS. 
- Gravats de Gabriel Junyent i 
Jaume Enrich
Imprimir: deixar marca d’una 
cosa sobre una altra prement 
l’una contra l’altra.
Del 9 de setembre a l’1 d’octubre. 
A la Sala de l’escola Municipal 
d’art Gaspar Camps.

PETITES EXPOSICIONS D’OBJEC-
TES PETITS. 
- Com era Tous als anys 1970-
80
Podrem veure com han canviat 
els carrers i espais de Tous i so-
bretot la zona esportiva en els 
darrers 30 anys. Organitzada 
pels Amics de Tous
Del 5 de setembre al 16 d’octubre.

La pintura com a hobby a la 
Sala municipal d’Exposicions
PINTURA / LA VEU
Dimecres es va inaugurar, a la Sala mu-
nicipal d’Exposicions, la XXXIV exposició 
“La pintura com a hobby” que cada any 
aplega una bona colla d’artistes iguala-
dins que gaudeixen de la pintura i als 
quals se’ls dóna l’oportunitat d’exposar 
les seves obres a la sala igualadina. L’ac-
te va comptar amb la presència de la re-
gidora Conxa Castells.
Relació de participants: G. Aymamí, M. 
Bernaus, E. Beteta, L. Borràs, R. Borràs, 
M. Bosch, M. Botarda, R. Brugués, M. D. 
Caellas,  A. Camps, M. R. Camps, F. Cano-

sa, M. Caparrós, J. Castellà, J. Castells, J. 
Claret, J. Cuadras, N. Castro, P. del Presno 
Sánchez, Ll. Elias, C. Enrich, G. I. Escala, 
F. Fernandez, R. Ferrer, Ll. Figueres, T. 
Gàmez, I. Gassol,  P. Gil, I. Gil, A. M. Gis-
pert, JM. Llorach, T. March, J. Martí, M. P. 
Martín, J. Mayor, M Mititieri, R. Moncu-
nill, R. Montal, A. Moreno, M. Moriton, R. 
Muntané, T. Navarró, J. Padró, J. Padrós, 
P. Ponsa, M. Rabell, J. Riba, M. D Roca, R. 
Romeu, M. T.Rojas,  M. Rosa Sabaté, E. 
Senserrich, M. Serra, J. Solé, A. Solé, L. 
Solé, E. Solé, M. T. Soler, F. Surroca,  M. Ur-
gell, R. Ventura, P. Vilamajor,  M. Vilella. Alguns dels artistes que enguany participen a l’exposició
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La logopèdia i l’exercitació 
de les neurones

Hi ha estudis recents 
que demostren que un 
individu pot duplicar, 
triplicar i fins i tot 
quadruplicar la seva 
capacitat mental
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SARA TORELLÓ I ENRICH
Pedagoga i Logopeda
TOENGAB

Ben cert és, que quan una neurona 
mor, una altra es fa càrrec del seu tre-
ball: és per això, que és tan important 
que les tinguem ben exercitades. Totes 
les persones tenim les mateixes àrees 
cerebrals, les famoses 52 àrees de Bro-
adman (àrees de Broca -parla, de Wer-
nicker’s -comprensió, de l’audició, del 
coneixement, de l’emoció, de la part 
motora, de la visió, de l’olfacte, etc. ) i 
per tant, tenim les mateixes habilitats 
intel·lectuals. 

També se’ns diu que el cervell posseeix 
cent bilions de neurones, un trilió de 
cèl·lules glials (cèl. de suport) i que es-
tableix 100 trilions de sinapsis, donat 
que les ramificacions d’una neurona 
poden formar sinapsis amb unes altres 
mil neurones, i que les nostres reser-
ves neuronals són tan grans que, en-
cara que perdéssim mil neurones cada 
dia, significaria una pèrdua menor de 
l’1% del total de les neurones al final 
de la nostra vida. 

Cada descobriment que es fa, se’ns 
dóna a entendre que per a la majoria 
de les persones ni tan sols utilitzem el 
5% de tota la nostra capacitat. Conse-
qüentment, si tots els cervells humans 
no patològics tenen la mateixa estruc-
tura, fisiològicament parlant, partim 
que tots tenim les mateixes possibili-
tats per entendre/comprendre i apren-
dre qualsevol cosa. 

Però què passa que no tots desenvolu-
pem el nostre potencial per igual? 

És ben cert que la intel·ligència té un 
component genètic, però la qualitat 

i quantitat de les interaccions amb el 
nostre entorn, entre altres, són factors 
primordials per desenvolupar les nos-
tres habilitats cognitives. 
Sócrates, en la seva època deia que 
els humans som ganduls perquè no 
utilitzem plenament la nostra capaci-
tat mental. Actualment, hi ha estudis 
recents que demostren que un indi-
vidu pot duplicar, triplicar i fins i tot 
quadriplicar la seva capacitat mental. 
El problema està en que la majoria de 
les persones no sabem utilitzar de la 
millor forma possible tot el nostre po-
tencial.  

En general, hi ha moltes persones 
que utilitzen només el cantó esquerra 
del cervell, on tot està sistematitzat, 
detallat, controlat, presentant com-
portament lògic verbal. Tot està tan 
organitzat que la manera de veure el 
món és extremadament limitada, me-
tafòricament podem dir que, es veuen 
solament els arbres, però no s’aconse-
gueix veure el bosc. 

En l’altre extrem, les persones que 
tenen més desenvolupat l’hemisferi 
dret, són més sommiadores, creatives, 
intuïtives, plenes de preocupacions 
socials, però que mai aconsegueixen 
concretar els seus ideals. Per exemple, 
tenim la figura de Van Gogh que va 
pintar mil sis-cents quadres, però no-
més va aconseguir vendre’n un, com ja 
sabem, va viure i morir en la misèria, 
en aquest cas veia el bosc però era in-
capaç de veure els arbres.

En general, la majoria de les persones 
s’ha acostumat a aprendre a pensar 

només amb un dels dos hemisferis, 
potenciat pels estils d’educació rebuts. 
Conseqüentment quan dissenyem 
programes d’estimulació-activació de 
la intel·ligència, sobretot en perso-
nes que ens vénen a la consulta sol-
licitant exercitar la memòria, millorar 
les tècniques d’estudi, la comprensió 
lectora, optimitzar l’expressió oral o 
escrit, aprendre a aprendre, etc. tant 
a estudiants, professionals en actiu 

i/o persones amb dèficits cognitius, 
el que fem és que treballin amb els 
dos hemisferis cerebrals, és a dir, que 
exercitin les neurones, de manera har-
mònica i equilibrada, entre ambdos 
hemisferis. 

Preparem activitats per provocar 
aquestes connexions, les quals perme-
ten actuar i complementar aquestes 
funcions. 

Pg. Verdaguer, 55, locals 7 i 8. 08700 IGUALADA
Tel. 93 805 36 26

Especialistes  

Míriam Codina PEDAGOGA 

Sara Torelló PEDAGOGA I LOGOPEDA

Lidia Calvache PSICÒLOGA

Maria Valls PSICÒLOGA ESCOLAR

Dr. F. Marsal  METGE PSIQUIATRE

Gabinet especialitzat en
FORMACIÓ, LOGOPÈDIA,

PSICOLOGIA I PSIQUIATRIA

. Higienes personals
. Acompanyaments

. Control de medicació
. Nits a domicili i hospital

. Atenció a la llar

Tel. 93  804 10 94

Més de 10 anys al seu servei

Pg. Verdaguer, 36 3r 4a Igualada
Hores convingudes 93 803 01 13

Durícies  

Alteracions unguials   

 Berrugues plantars

Plantilles (estudi biomecànic)

Ortesis de silicona

Peu diabètic

SERVEI A DOMICILI

Piedad Quintana
Podòloga col. 956



La Fibromiàlgia és un trastorn ca-
racteritzat per dolor generalitzat a 
la musculatura i ossos i esgotament 
profund. L’origen d’aquest trastorn és 
encara desconegut.
A diferència d’altres malalties reumà-
tiques, la fibromiàlgia no produeix 
dolor i inflamació de les articulacions 
sinó que dóna dolor als teixits tous 
(tendons, músculs i lligaments). Els 
pacients es queixen que “els fa mal 
tot”. 
Les dones presenten aquest trastorn 
amb més freqüència que els homes, i 
es pot manifestar a qualsevol edat.

COM ES DIAGNOSTICA LA FIBROMI-
ÀLGIA
Normalment les anàlisis de laboratori 
no presenten alteracions.
En l’examen físic es troben uns punts 
al cos  que són més dolorosos del nor-
mal.
El diagnòstic s’estableix a partir de 
l’existència de dolor generalitzat des 
d’uns 3 mesos com a mínim, i la pre-
sència de com a mínim 11 punts dolo-
rosos dels 18 que podem trobar, que 
s’agrupen al voltant del coll, espatlles, 
tórax, malucs, genolls i colzes.

SÍMPTOMES DE LA FIBROMIÀLGIA
Dolor: és un dolor generalitzat i es 
descriu com un dolor muscular pro-
fund, “com si es clavés alguna cosa o 
cremés”. Empitjora al matí.
Fatiga: Sensació d’esgotament gene-
ral, com si no tinguéssin energia.
Trastorns del son: Es desperten can-
sats, com si no haguéssin dormit. 
Durant la nit es desperten diverses 
vegades.
Síndrome d’intestí irritable: Presen-
ten episodis d’estrenyiment alternat 
amb d’altres de diarrea. Dolor abdo-
minal, freqüents flatulències i ganes 

Què és la fibromiàlgia?
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de vomitar.
Cefalees cròniques: Migranyes o ce-
falees fixes de tipus tensional.
Síndrome de disfunció temporo-
mandibular: Dolor agut a la cara i 
cap.
Altres símptomes: Menstruacions 
doloroses, dolor toràcic, rigidesa a 
les articulacions al matí, alteracions 
de la memoria, punxades a les mans, 
rampes musculars, bufeta de l’orina 
irritable, sensació d’extremitats infla-
mades, sequedat d’ulls i boca.

TRACTAMENT DE LA FIBROMIÀLGIA
El tractament de la fibromiàlgia s’en-
foca a la millora dels símptomes;
Medicació: La prescriurà el seu met-
ge.
Assessorament nutritiu i emocional
Fisioteràpia:
Termoteràpia o crioteràpia
Hidroteràpia (exercici dins l’aigua)
Modificar les males  postures i movi-
ments incorrectes

Electroteràpia per al dolor.
Massatges
Exercicis i tècniques de relaxació
Teràpia amb infrassons; milloren el 
reg sanguini i limfàtic, produint una 
profunda relaxació muscular i de l’ac-
tivitat cerebral (disminueix la tensió 
emocional)

El tractament varia en cada persona, 
ja que el que pugui funcionar per una 
pot no fer-ho per una altra.
El pacient pot mantenir la seva quali-
tat de vida realitzant una combinació 
de les modalitats de tractament, junt 
amb la moderació de les activitats i la 
reducció de la tensió emocional.

Maria Vidal Ribas. 
Fisioterapeuta col. 1248
Fisioteràpia Anoia. 

El centre de dia és un recurs sociosani-
tari que té com a finalitat l’acolliment 
diürn en substitució de la llar, adaptat 
a les necessitats específiques de la gent 
gran.
L’objectiu principal és mantenir el be-
nestar integral de la persona a tots ni-
vells: físic, funcional, cognitiu, emocio-
nal, conductual, social i familiar.
A nivell físic tenir cura de: l’alimenta-
ció, dietes equilibrades i adequades a 
les necessitats nutricionals, controls 
de medicació, cures, higiene, controls 
de constants vitals (tensió arterial, fre-
qüència cardíaca, glicèmies…) supervi-
sat per la infermera.
A nivell funcional i conductual mantenir 
i estimular el màxim grau d’autonomia 
ens les activitats bàsiques de la vida di-
ària i fer activitat física supervisada pel 
fisioterapeuta.
A nivell cognitiu portar a terme activi-
tats que treballin aspectes com memò-
ria, atenció, llenguatge, discriminació, 
orientació temps/espai, supervisat per 

la psicòloga.
A nivell social promocionar la integra-
ció comunitària participant en les acti-
vitats lúdiques de la ciutat: Sant Jordi, 
Festa Major, Reis… organitzant festes al 
centre o sortides per participar-hi.
I per últim a nivell familiar donar suport 
als cuidadors perquè puguin  continuar 
amb les seves activitats laborals, col-
laborar amb la família fent educació 
sanitària per donar la millor atenció al 
familiar, per això és important la co-
municació fluïda entre el centre i l’en-
torn. L’ús d’aquest recurs representa 
un temps de lleure per al cuidador que 
dedica la major part del temps a cuidar. 
Algunes famílies quan comencen a uti-
litzar el servei són reticents i expressen 
sentiments de culpa, com si els aban-
donessin, però a mesura que passen 
els dies en veure la bona  adaptació al 
centre i fins i tot la millora que molts ex-
perimenten, es mostren satisfets d’uti-
litzar aquest recurs assistencial.

aqualatamèdics
consultoris

Laura Gómez

Rehabilitació en AVC,  malalties 

neurodegeneratives i implants 

coclears

E. Martín

Logopèdia infantil

Indústria,1·IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

c. Esquiladors, 29,baixos
(cantonada c. Sant Carles)

Tel. 93 805 01 23
08700 IGUALADA

• recuperació de lesions
• massatge terapèutic
• massatge esportiu
• massatge antiestrès
• drenatge limfàtic
• electroteràpia
• gimnàstica correctiva 
• gimnàstica pre-postpart

Maria Vidal Ribas

• artrosi 
• ciàtica 
• escoliosi
• fractures/luxacions
• lumbàlgia/cervicàlgia 
• paràlisi
• hèrnia discal
• esquinços
• tendinitis
• sobrecàrregues musculars

Els Centres de Dia, 
descans dels cuidadors



Cuidem els peus
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Leonardo da Vinci deia que el peu és 
una “obra d’enginyeria” i també una 
“obra d’art”. Si pensem les funcions que 
tenen els nostres peus de ben segur 
ens veurem obligats a donar-li la raó. 
El peu és una estructura que compleix 
diverses funcions com la de suportar 
el pes del nostre cos, la dinàmica del 
transport pel desplaçament i l’ amorti-
ment de la marxa amb l’adaptació als 
terrenys irregulars.
Els paràmetres de la normalitat d’un 
peu no són mai absoluts ja que sem-
pre seran relatius depenent de l’edat, la 
raça, o el sexe.
S’ha calculat que en la vida d’una per-
sona amb una activitat mitja-moderada 
els peus colpegen el terra més de deu 
milions de vegades. En el primer temps 
de cada cop rebut n’absorbeix l’impac-
te el taló que després d’aquest contacte 
inicial en passarà a ser la rígida estruc-
tura que suportarà tot el pes del cos en 
moviment, i els dits dels peus seran l’òr-
gan impulsor que el projectarà.
El peu té el seu comportament biome-
cànic en què la majoria de vegades, per 
unes causes de tipus estructural o mol-
tes vegades per un calçat inadequat, en 
podran ser els elements responsables 
de l’inici de lesions i patologies diver-
ses en les que no solsament se’n  pot 
veure afectada l’estructura del peu sinó 
també les ungles.
Les ungles són derivats de l’epidermis 
de la pell i cobreixen les cares dorsals 
de les falanges terminals dels dits dels 
peus, creixen d’entre 0.25 a 1 mm. per 
setmana. L’ungla és formada de fibres 
que arriben a la falange òssia del dit i 
s’hi uneixen nodrint-se dels vasos san-
guinis i és aquí a la matriu o a l’arrel de 
l’ungla on en comença el seu creixe-
ment. Els problemes de les ungles po-
den manifestar-se per un canvi de color, 
de forma o bé de la seva estructura. 

Un canvi de color de l’ungla cap a groc-
verdós pot ser a causa d’una infecció 
micòtica o bacteriana, la presència 
d’una ungla negra ens marca clarament 
un traumatisme. En el que fa referència 
a la seva forma, unes marques transver-
sals també en seran sinònim de trau-
matisme. I pel que fa a  la seva estructu-
ra, una ungla incurvada  quasi sempre 
en serà la causa un mal calçat, també 
l’engruiximent parcial o total de l’ungla 
així com també dels despreniments de 
l’ungla, les causes del qual poden ser 
variades com el microtraumatisme, les 
infeccions, la psoriasis… 
També per la manera de caminar o pel 
calçat es poden formar molt fàcilment 
durícies al peu que poden donar-nos 
molt mal estar, són durícies que es 
formen a les plantes dels peus i  ens 
marquen perfectament la manera de 
caminar, també se’n formen als talons, 
i també podem parlar de durícies amb 
els “ulls de poll”, els “claus”…
Cal insistir doncs que hem de cuidar 
aquesta “obra d’enginyeria” com deia 
Leonardo da Vinci. Per tant, cal donar 
molta importància a les necessitats 
dels nostres peus amb el calçat; hem 
d’estar alerta amb les modes  ja que no 
ens ha de molestar mai el calçat al ca-
minar, hem de poder-hi moure  els dits, 
també els materials no ens han de pro-
vocar mai una sudoració excessiva…, 
també cal exercitar els peus i caminar 
descalç, que pot ser un dels millors 
exercicis, remarcant l’exceŀlència de 
caminar descalç per la sorra calenta del 
mar.. També un cop al mes ha de tenir-
ne la seva cura un especialista en po-
dologia. Hem de pensar que uns peus 
ben cuidats diuen molt d’una persona 
i hem de mimar  molt bé aquesta part 
del nostre cos, algunes vegades obli-
dada doncs d’aquesta manera podrem 
prevenir-ne possibles patologies. Jo us 

n’aconsello un tractament de Talassote-
ràpia podològica  en què actius marins 
com el bany de minerals i la mascareta 
de fang marí ens retornaran la bellesa 
dels peus, després un massatge de re-

flexologia  ens aportarà el benestar que 
reincidirà en tot l’organisme, cal fer el 
petit incís en què tot el nostre cos, els 
seus òrgans i estructures queden re-
flectides en la planta del peu i incidir 
sobre els punts dolorosos pot contribu-
ir a millorar-ne la salud, un bon exercici 
per fer a casa molt beneficiós per a la 
salud del peu i per a l’estimulació dels 
punts reflexes és fer rodar una pilota 
de tennis primer amb un peu i després 
amb l’altre, fent-hi certa pressió.
Cal cuidar els postres peus, n’és molt 
important i a més gaudir d’un tracta-
ment de talassoteràpia podologia, és 
gaudir de l’exceŀlència d’un tractament 
que beneficiarà en gran manera no 

nomes l’estètica del peu sinó també la 
salud, una salud que evidentment rein-
cideix en tot l’organisme…

CARINA CLOSA
Esteticista i Talassoterapeuta  

Teràpies marines

C. St. Carles,120 1r · IGUALADA
TEL. 609 936 153 / 93 803 38 21

CENTRE D’ESTÈTICA

Salud i bellesa per a les teves 
ungles i els peus

PROMOCIÓ 
SETEMBRE 20€

TRACTAMENT
PODOLÒGIC

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

Assistencial Anoia
Av. Països Catalans, 95 · Pol. Ind. Les Comes Igualada • Tel. 93 804 66 88

Centre Mèdic del Bages
c. Pare Clotet, 12 Manresa • Tel. 93 874 84 07

EL CENTRE DE DIA

L’ESTADA

c/ d’Òdena, 119  - 08700  IGUALADA - Tel. 93 803 96 23
Centre col.laborador de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social
Institut Català d’Assistència
i Serveis Socials

•  Personal especialitzat i qualificat •  Servei d’infermeria

•  Servei a domicili •  Higiene personal

•  Dietes equilibrades •  Jardí amb sol tot el dia

•  Horaris flexibles

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

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

5 anys de garantia

Institut Català de Retina
Centre col·laborador

CENTRE OFTALMOLÒGIC
DR. ASENSI

• OFTALMOLOGIA GENERAL I INFANTIL
• CIRURGIA, CATARACTES, RETINA, GLAUCOMA.
• CIRURGIA REFRACTIVA, (MIOPIA, ASTIGMATISME).
• LÀSER

C. La Torre, 5 · 1r. 4a. - Tel./Fax 93 804 29 00 - 08700 IGUALADA

Pel que fa a la seva 
estructura, una 
ungla incurvada 
gairebé sempre serà 
a causa d’un mal 
calçat



CONXA TORELLÓ I ENRICH
Farmacèutica. Diplomada en 
Òptica i  Optometria

A quina distància mira la televisió?
Pot veure tota la pantalla o només una 
part? 
Pot veure els cartells dels carrers? I els 
números de l’autobús o de les cases?
Reconeix les cares de les persones? A 
quina distància? 
Li agradaria poder llegir més estona?
Quin tipus de lletra pot llegir? Només 
els titulars dels diaris, llibres de text, 
diaris i revistes, la guia telefònica, els 
prospectes dels medicaments... i a 
quina distància del text llegeix? Quan-
ta estona? 
Quin tipus de llum fa servir per llegir? 
... 
Aquestes són algunes de les pregun-
tes que fem a un pacient amb baixa 
visió quan li fem una exploració a la 
consulta.

Quan es baixa visió?
Es considera baixa visió quan l’agude-

A quina distància mira la televisió?
Saber reconèixer un problema visual
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sa visual en ambdós ulls està disminu-
ïda almenys un 50% o quan el camp 
visual està limitat a 10 graus o menys 
al voltant del punt central de fixació. 
Aquest dèficit visual pot incapacitar-
nos en algunes tasques però no per 
a altres, i fins i tot la persona es pot 
desenvolupar normalment sense que 
ningú noti el seu dèficit visual.
La causa principal que origina una 
baixa visió són malalties que afec-
ten a la retina (degeneració macular, 
despreniment de retina, retinopatia 
diabètica, retinosi pigmentària, fibro-
plàsia retrolental, toxoplasmosi, forat 
macular...), alteracions que afecten 
els globus ocular (glaucoma, miopia 
patològica, albinisme, coloboma, es-
clerosi múltiple, nistagmus...), altera-
cions de cristal·lí (cataractes, luxació 
del cristal·lí), alteracions del nervi 
òptic (atròfia del nervi), de la còrnia 
(distròfies cornials, queratoconus), de 

l’iris (anirídia)...
Ajudes òptiques, no òptiques, elec-
tròniques i informàtiques

Per millorar la qualitat de vida i la inde-
pendència de les persones amb baixa 
visió, existeixen ajudes òptiques, no 
òptiques, electròniques i informàti-
ques. Algunes ens permetran millorar 
la visió llunyana, per exemple, els tele-
microscopis, i amb altres potenciarem 
la visió propera (telemicroscopis, mi-
croscopis, lupes, cicuits tancats de te-
levisió, amb altres ampliarem el camp 
visual (lents anamòrfiques, prismes de 
Fresnel, ulleres per hemianòpsia), i la 
il·luminació i el contrast, amb sistemes 

d’il·luminació i filtres òptics, etc.
L’elecció d’una ajuda o d’una altra 
dependrà de la valoració feta per 
l’optometrista, així com de l’interès i 
motivació, de l’acceptació de la de-
ficiència, de l’estil de vida, i sobretot 
de l’objectiu del pacient, és a dir, de 
quines activitats li agradaria poder 
fer, si li agradaria sentir- se més inde-
pendent, de si vol millorar la mobili-
tat i desplaçament, de les activitats 
quotidianes, llegir...



RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA
Estats Units. Terror i acció. De Paul W.S. Anderson. Amb Milla 
Jovovich, Wentworth Miller i Ali Larter. En un món assolat per 

un virus infecciós que converteix les seves víctimes en morts 
vivents, Alice continua la seva recerca.  La seva batalla a mort amb la 

Corporació Umbrella pren caires inospitats. El camí la portarà fins Los 
Angeles, una ciutat plena d´agressius morts vivents.    ESTRENA

FURIA DE TITANES
Estats Units. Aventures fantàstiques. De Louis Leterrier. Amb Sam Worthington, Alexa 
Davalos, Liam Neeson i Ralph Fiennes. Adaptació lliure de la llegenda mitològica de 
Perseu, fill de Zeus, pare dels déus grecs. Perseu i la seva mare, Dànae, són tancats en un 
cofre per Acrisi, el seu avi, i llançats al mar. Arrossegats pel corrent arriben a l’illa de Sérifos. 
Aviat emprendrà un viatge al·lucinant.   ***

EL APRENDIZ DE BRUJO
Estats Units. Fantasia. 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. **    

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. És 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. ****

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 
el pot ajudar a fer un pas endavant en la seva carrera i una altra que representa 
l’amor veritable. Alhora, és perseguit per la justícia i es prepara una guerra. **** 

TENIAS QUE SER TU
Irlanda - USA. Comèdia romàntica. D´Anand Tucker. Amb Amy Adams, Matthew Goode 
i  John Lithgow. Quan s’assabenta que una antiga tradició irlandesa permet a les dones 
demanar en matrimoni als seus nuvis el 29 de febrer, Anna Brady decideix seguir a Jeremy 
de Boston a Dublín i fer el gran pas. Però els avions es retarden, i tot surt malament. Anna 
és troba perduda a Irlanda. El camí cap a l’amor porta a llocs inesperats. ESTRENA

CONOCERAS AL HOMBRE DE TUS SUEÑOS
Estats Units, Comèdia dramàtica. 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. ****

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 delinqüent local el comenci a molestar, 
el jove trobarà un suport en Mr Han, un home que s’ofereix a ensenyar-li arts marcials per 
defensar-se dels seus agressors. **

IGUALADA 

KURSAL 1 
RESIDENT EVIL: ULTRATUMBA (12 anys)
Dv. 10: 18:15/20:15/22:30
Ds. 11: 18:15/20:15/22:30/01:00
Dg. 12: 18:15/20:15/22:30
Dm. a Dj: 18:15/20:15/22:30

KURSAL 2
EL APRENDIZ DE BRUJO (7 anys)
Dv. 10: 18:00/20:15/22:30
Ds. 11: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg 12: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dm. a Dj.: 18:00/20:15/22:30

KURSAL 3 
LOPE (7 anys)
Dv. 27: 18:00/20:15/22:30
Ds. 28: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg 29: 16:00/18:00/ 20:15/22:30
Dm. a Dj.: 18:00/ 20:15/22:30

SALÓ ROSA 
THE KARATE KID (7 anys)
Dv. 10: 17:45
Ds. 11: 17:45
Dg. 12: 17:45
Dm. a Dj: 17:45

SALÓ ROSA 
CONOCERAS AL HOMBRE DE... (7 anys)
Dv. 10: 19:45/22:30
Ds. 11: 19:45/22:30/01:00
Dg. 12: 19:45/22:30
Dm. a Dj: 19:45/22:30 

ATENEU IGUALADÍ 
Aquesta setmana no hi ha sessió de Cineclub. 
Properament: LA TETA ASUSTADA

SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL 
TWO LOVERS  (13 anys)
Dissabte 11: 18:00 
Diumenge 12: 18:00
TENIAS QUE SER TU (apta)
Dissabte 11: 19:45 
Diumenge 12: 19:45

SANTA COLOMA DE QUERALT
CINEMA RAVAL
FURIA DE TITANES
Divendres 10: 22:30 
Diumenge 12: 19:20
EL ULTIMO VERANO DE BOITA  
Diumenge 12: 17:30

 ABRERA
1/ ADELE Y EL MISTERIO MOMIA (apta) 
Dv.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Ds.: 12:00/16:30/18:30/20:30/22:30/01:00
Dg.: 12:00/16:30/18:30/20:30/22:30
Dl. a Dj.: 18:30/20:30/22:30

2/THE KARATE KID (7 anys) 
Dv.: 16:30/19:30/22:30
Ds.: 11:30/16:00/19:00/22:00/00:45
Dg.: 11:30/16:30/19:30/22:30
Dl. a Dj.: 19:30/22:30

3/SALT (12 anys)
Dv.: 15:45/17:50
Ds.: 12:15/15:45/17:50
Dg.: 12:15/15:45/17:50
Dl. a Dj.: 17:50

3/ORIGEN (12 anys)
Dv.: 19:50/22:40
Ds.: 20:00/23:00
Dg.: 19:50/22:40
Dl. a Dj.: 19:50/22:40

4/RESIDENT EVIL 3D (12 anys) 
Dv.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Ds.: 11:45/16:30/18:30/20:30/22:30/00:30
Dg.: 11:45/16:30/18:30/20:30/22:30
Dl. a Dj.: 18:30/20:30/22:30

5/EL APRENDIZ DE BRUJO (7 anys)
Dv.: 15:40/18:00/20:20/22:40
Ds.: 12:15/15:40/18:00/20:20/22:40/01:00
Dg.: 12:15/15:40/18:00/20:20/22:40
Dl. a Dj.: 18:00/20:20/22:40

6/PREDATORS (12 anys)
Dv.: 18:15/20:30/22:45
Ds.: 18:15/20:30/22:45/00:50
Dg.: 18:15/20:30/22:45
Dl. a Dj.: 18:15/20:30/22:45

6/NIÑOS GRANDES (apta) 
Dv.: 15:40
Ds. i Dg: 12:00/15:40

7/TOY STORY 3D (apta) 
Dv.: 16:00/18:15
Ds i Dg.: 11:45/16:00/18:15
Dl. a Dj.: 18:15

7/LOPE (apta)
Dv. a Dj. : 20:30/22:50
Ds.: 20:30/22:50/01:00

8/SALVANDO LAS DISTANCIAS (7 anys)
Dv.: 16:00/18:10/20:20/22:30
Ds.: 11:30/16:00/18:10/20:20/22:30/00:50
Dg.: 11:30/16:00/18:10/20:20/22:30
Dl. a Dj.: 18:10/20:20/22:30
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RAMON ROBERT.-
Podem tornar a veure en pantalla gran 
Fúria de titanes, adaptació lliure de la 
llegenda mitològica de Perseu, fill de 
Zeus, pare dels déus grecs. Realitzada 
per Luis Leterrier i amb repartiment que 
inclou a Sam Worthington, Alexa Davalos, 
Liam Neeson i Ralph Fiennes, la pel·lícula 
ens propossa un molt entretingut i força 
espectacular viatge digital a través de la 
mitologia grega.
Plena d’aventures fantàstiques, monstres 
esgarrifadors i efectes especials, aquesta 
és la història de com la lluita pel poder 
enfronta els homes contra els reis i als 
reis contra els déus. Però la guerra entre 

els déus podria destruir el món. 
Nascut com un déu però criat com un 
home, Perseu es veu incapaç de salvar la 
seva família d’Hades, el déu venjatiu de 
l’inframón. Però llavors s’ofereix a liderar 
una missió per derrotar Hades, abans 
que aquest pugui prendre els poders a 
Zeus i pugui deslligar l’infern a la terra. 
Manant un grup de valents guerrers, 
Perseu inicia un viatge molt perillós cap 
al fons dels mons prohibits. Combatent 
dimonis i bèsties terribles, només podrà 
sobreviure si és capaç d’acceptar els seus 
poders com a déu, de vèncer els mals 
auguris i de crear-se un destí propi.
 
 
 

Es projecta a Sta. Coloma • Furia de titanes

Alice contra els morts vivents Estrena a Igualada •  Resident evil: ultratumba

Herois mitològics

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.-
Quart episodi de la nissaga Resident 
Evil, basada en el popular videojoc de 
Capcom. Un festí per als amants del 
cinema d’acció i fantasia, servit amb 
tones d’efectes digitals i de caràcters 
sobrenaturals. Repeteix Milla Jocovich 
fent d´Alice, una noia molt intrèpida que, 
en un món assolat per un virus infecciós 
que converteix les seves víctimes en 
morts vivents, continua en la seva 
recerca de supervivents per posar-los 
fora de perill. La seva batalla a mort amb 
la Corporació Umbrella agafa un caire 
insospitat,  però Alice, inesperadament, 
rep ajuda d’una vella amiga. Noves 
pistes, amb la promesa d’un paradís fora 
de perill de morts vivents, les condueix 
fins a Los Angeles. Però quan arriben, 
troben la ciutat infectada amb milers de 
morts vivents. Alice i els seus companys 
estan a punt de caure en un parany 
mortal.

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  

Torna a reprendre el fil de la nissaga Paul 
Anderson, el realitzador de la primera 
pel·lícula, que té bona mà per rodar 
les escenes d’acció. Per tal d’evitar la 
pirateria digital, la pel·lícula s’estrena 
a tot el món el dia 10 de setembre. Es 
podrà veure simultàniament a unes cinc 
mil sales (gairebé tres mil a Estats Units) i 
es calcula que recaptarà el primer cap de 
setmana prop de 100 milions de dòlars, 
si es que no fa figa.
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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

DIVENDRES
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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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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

CASA NUEVA
EN IGUALADA

NOVEDAD DE CHICAS
THAILANDESAS
SERVICIOS COMPLETOS
SALIDAS HOTEL Y DOMICILIO
24 HORAS COPA GRATIS

C/ TRAVESSIA SANT FERRAN
TEL. 93 803 77 46
TEL. 625 99 44 86 
http://loquo.barcelona.com

RELAX

 

NOVETAT,
MICHELE
Sóc morena, 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

 

608 48 53 78
MIREYA VENEZUELANA EN IGUALADA

NOVETAT A IGUALADA
CATALANA DE 22 ANYS, 

CUBANA DE 20 ANYS, 
COLOMBIANA DE 18 I 

MADURA DE 30.
CATXONDES,

DIVERTIDES AL MÀXIM.
24 HORES

693 96 05 21

SÓC UNA DONA ARDENT 

APASSIONADA,

CATXONDA, MORBOSA,

SI ÉS EL QUE BUSQUES 

VINE I VISITA’M AL MEU 

PIS A PARTIR DE 30€

634 16 54 56

ESPAÑOLA
DIABLILLA,
MADURITA,

CARIÑOSA I JUGUETONA

¿TU QUIERES 
JUGAR?

649 35 11 20
Vilafranca 

TRAVESTI 
ESTRELLITA
 20 AÑITOS

VILAFRANCA DEL PENEDES
696041142 - 24 HORAS    
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ES TRASPASSA
RESTAURANT
A CAPELLADES

TEL.
93 801 27 21
605 91 76 84

A Igualada
BAR ANOIA
es traspassa 

per jubilació.
OFERTA ESPECIAL

TRASPÀS NEGOCIABLE
TEL. 697 381 020

D E  L ’ A N O I A

Magní�c 
local 

al centre d’Igualada
92 m2 apte per a tot 

tipus de negoci
Preu 95.000 €

Tel. 669 527 661

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.

Empresa de serveis d'Igualada necessita:

COMPTABLE
Requisits:

comptable amb experiència i
coneixements �scals.

Domini d'informàtica i programes especi�cs.
Responsable i discret.

Sou segons vàlua del candidat

Enviar curriculum amb fotogra�a recent a :
Apartat de correus 395 d'Igualada amb

ref. Comptab.adm o a l'e-mail: 
comptab.adm@gmail.com

Reforç escolar
anglès

proves accés
grau superior
938034946
626082108

Per jubilació de l’Administrador, 
es ven una societat Immobiliaria S.l.,

amb pisos, locals i pàrquings ,cèntrics i ben situats. 
Lloguers actualitzats, lliure de crèdits i hipoteques. 

Directament de la família propietaria.
Les entitats o persones realment interessades poden 

contactar directament al telèfon 628 04 91 68,
per les tardes, a partir de les 16.00.

Vols assegurar el teu futur?

OPOSICIONS
Mossos d’esquadra - Policia Local - Preparació proves físiques

Amb la garantia de CEINA, Av. Europa 7-9 Igualada - Telèfon 93 805 00 94

 TAROT MERY
T'aclariré qualsevol dubte 

sobre el teu futur
806 51 62 41
93 661 20 98

(VISA)
Xarxa �xa: 1,16 e/m.    Xarxa mòbil: 

1,51 e/m.    Només majors de 18 anys

ACTIVE ENGLISH
Classes d’anglès

Bev Allan
(Professora nativa, llicenciada

i examinadora o�cial de Cambridge)
Rambla St. Isidre 5, 1a.

Tel. 669 67 93 10
93 804 45 87 (matins)

Horari d’o�cina:18:00 - 21:00
active.english.ba@gmail.com

Busquem

ADMINISTRATIVA,
per a empresa comercial,

distribuïdora nacional de begudes.

- coneixements
de comptabilitat a nivell FP.,

o superior.
- compatible amb atenció

telefònica clients i proveïdors.
- imprescindible

bon nivell ofimàtica - excel/word/mail.
- valorarem coneixements d’idiomes. 

(preferència anglès)

Enviar currículum amb fotografia recent a 
l’apartat de correus núm. 185

d’ Igualada, o bé per mail a: 
administracio@diprimsa.es

S’OFEREIX 
SENYORA

PER FEINES DE 

CURA D’AVIS I NENS
616 847 751
93 806 79 01

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

S’HA PERDUT LLORO GRIS
CUA VERMELLA-YACO.

RESPON AL NOM DE RIKI
ES RECOMPENSARÀ ECONOMICAMENT.

SI EL TROVEU SI US PLAU



100 anys dels Maristes a les 
Avellanes
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ESGLÉSIA / JOSEP ELIAS
Avui, divendres, l’ordre Marista celebra 
els 100 anys de la seva presència al Mo-
nestir de les Avellanes (Bellpuig)
Els primers novicis maristes arribaren a 
les Avellanes el 10 de setembre de 1910.
La història d’aquestes deu décades està 
explicada pel marista igualadí, Lluís Serra 
Llansana, professor de la Universitat Rai-
mon Llull, i secretari general de la Unió 
de Religiosos de Catalunya, en el seu lli-
bre “La fuerza de la fraternidad Marista, 

cien años en las Avellanes (1910-2010)”.. 
El volum és un assaig redactat com una 
novel.la històrica, però basada en fets i 
dates comprovades.
“Són cent anys - explica l’autor - que evi-
dencien la força de la fraternitat marista, 
capaç de superar els nombrosos imn-
convenients i de millorar el patrimoni 
cultural i artístic de Catalunya”.
Actualment aquell monestir marista 
està obert a les necessitats religioses i 
cíviques del segle XXI.

Esperança Galceràn i Salud
(Montclar d'Agramunt, 1940 - Lleida 2007)

Ja fa tres anys que ens vas deixar, però el teu record
perdurarà per sempre entre nosaltres

ACS

Els que t'estimàvem,
no t'oblidarem mai

Igualada, setembre de 2010

3r. aniversari d’

Josefa Gras Còdol
vídua de Joan Llopart Vallés

ha descansat en la pau del Senyor,  el passat dilluns  dia 6 setembre,
després de conviure 89 anys entre nosaltres.

Els seus familiars expressen les més sinceres gràcies a tots els que ens acompanyàreu en l’acte de comiat que 
tingué lloc el passat dimecres dia 8 de setembre a la parròquia de Santa Maria de la Pobla de Claramunt.

Domicili de la �nada: Av. Pompeu fabra, 26

La Pobla de Claramunt, setembre de 2010

La senyora

Àngel Sala Parcerisas
L’ Àngel de la tenda

FORMES PART DEL NOSTRE COR 
I EN ELL RESTARÀS SEMPRE.

Els Hostalets de Pierola, setembre de 2010

12è. Aniversari de

Francisca Casas Carulla

Els teus familiars i amics et tindrem present sempre en el nostre 
record i estima i volem agrair el suport de tots els que ens féreu 

costat a l’acte de comiat que se celebrà el dilluns dia 6.

Igualada, setembre de 2010

en record de:

Morí cristianament el passat 4 de setembre a l’edat de 88 anys.

Jaume Bartolí Carol
La seva esposa i família preguem

que el tinguin present a les seves oracions.

Els que tant t’hem estimat i t’estimem, mai no t’oblidarem.

Igualada, 13 setembre de 2010

4art. Aniversari de

En el decurs d‛aquest any ja n‛han mort  59

Joves i amb fills que treballen.
Què és el que els amoïna?

de què es senten gelosos?.
Segur que el no ser com elles,

 es saben molt menys valuosos... 
Si nosaltres calléssim,

Maribel

Amparo, 25 anys, Torrejón de Ardoz (Madrid) 
Nikauris, dominicana de 29 anys, La Torrassa (L‛Hospitalet)

Cridarien les pedres!!!.
Les dones no oblidem a:



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

DIVENDRES
10 de setembre de 201042  WWW.VEUANOIA.CAT Guia del comerç i Serveis  D E  L ’ A N O I A



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
MOBLES MARSOL
Av. Balmes, 29 ............................................... 93 803 27 52
GAS, CALEFACCIÓ i AIRE CONDICIONAT
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/. Vallbona, 43 ............................................. 93 805 42 96
FRITERM, S.L.
C/. Alzines, 1 ................................................. 93 804 23 41
GAS NATURAL SDG, S.A.
Passeig Verdaguer, 3 ..................................... 93 803 25 08
INSTAL.LACIONS Igualada
Av. Mestre Muntaner, 30 ..........................................93 803 77 97
INSTAL.LACIONS PRAT
C/. La Torre, 62 ............................................. 93 803 52 54
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rambla Nova, 20 ........................................... 93 803 47 18
POSTANOVA, S.L.
SERVEI 24 H. DE GAS NATURAL SERVEIS.
Av. Vilanova, 47 ............................................. 93 805 23 67
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G .... 93 803 05 79 / 618 55 00 08
GANIVETERIA
GANIVETERIA MERINO
C/. Sant Simplici, 26 ...................................... 93 803 45 92
GENERE DE PUNT PROGRAMACIÓ
MIQUEL ZENON
C/ Gran Bretanya, 28, 3r ............................... 93 801 71 79
GEOLOGIA
GEOPROJECTES
C/ Esquiladors, 29  Igualada .................................. 93 801 25 73
HERBORISTERIES i DIETÈTICA
FITO-NATURA
C/. Camèlies, 11(Cda. Pau Casals) ............... 93 804 30 54
L’ESPÍGOL
C/. Rubio, 14 baixos ...................................... 93 803 74 05
HOSPITALS DE DIA
CLÍNICA SANT JOSEP
Pg. Verdaguer, 31 .......................................... 93 803 26 50
HOTELS i FONDES
HOTEL ROBERT
(La Pobla de Claramunt) ............................... 93 808 60 00
MOLÍ BLANC
Crta. Igualada - St. Martí de Tous................. 93 801 91 79
TALL DE CONILL
Àngel Guimerà, 11. Capellades ..................... 93 801 01 30
IL·LUMINACIÓ

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

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

MADD INFORMÀTICS, S.L
Ferran d’Antequera 19, baixos ................................93 805 45 38
SERVI-CAMP
C/. del Portal, 5 ............................................. 93 804 48 02
MGR INFORMÀTICA
C/ Gaspar Camps, 11- local ....................................93 803 27 19
NETWORK SYSTEMS, S.L.
C/. Òdena, 8  ........................................     693 805 00 34
SAI COMPUTERS
Av. Balmes, 79, baixos .................................. 93 804 09 01
SERVEIS INFORMATICS QUASER
C/. Masquefa, 13 ........................................... 93 805 36 89
INSTAL·LACIÓ I REPARACIÓ D’ANTENES
CENTRE TÈCNIC RIBALTA
Urgències i festius ......................................... 686 98 58 45
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
JARDINERIA
BLAU JARDINS
C/ Cervantes, 56-58  ..................................... 93 805 53 70 
GARDEN ANOIA
C/ Francesc Macià, 5 .................................... 654 26 69 47
JARDINERIA TRAVÉ
Ctra. N-II, km. 548. Sant Genís Jorba .......... 93 807 80 87
ROSET
C/.Òdena, 14 ................................................. 93 803 58 05
INTERIORISME
JOSEP FARRÉS
C. Marià Cuiner, 45 ....................................... 93 804 72 25
JOGUINES
CUCAFERA DECORACIÓ, S.L.
C/. Aurora, 21 ................................................ 93 803 11 57
JOGUETERIA PAPERERIA DEL MERCAT
C/. Virtut, s/n TD. 13 ..................................... 93 803 59 10
MAGATZEMS FARO
C/. Santa Caterina, 35 ................................... 93 805 42 08
REGALS VICTORIA
C. Dr. Fleming, 6-8 ........................................ 93 803 57 48 
JOIERIES I RELLOTGERIES
BASAR ORO’EL
Pl. de la Creu, 26 .......................................... 93 804 50 01
JOIERIA COSTA
Sant Simplici, 7 i 9  ...................................... 93 804 14 13
JOIERIA LOZANO
Constitució,1, (Sta. Mgda de Montbui) .......... 93 804 59 48
JOIERIA LLUCIÀ
C/ Òdena, 1 ................................................... 93 803 16 99
JOIERIA MARTÍ
Pl. de l’Ajuntament, 7 .................................... 93 804 61 04
JOIERIA PONS
C/. Argent, 32 ................................................ 93 803 13 77
Rambla St. Isidre, 45 ..................................... 93 803 24 48
JOIERIA ROSICH
C/. Sant Magí, 22 .......................................... 93 803 51 65
JOIERIA TRIAS
Pl. de la Creu, 22 .......................................... 93 803 29 34
ROSA LLUCIÀ
Pl. de l’Ajuntament, 12 .................................. 93 805 05 63
LABORATORI D’ANÀLISIS CLÍNIQUES
LABORATORIS D’ANÀLISIS DR. ECHEVARNE
Plaça Cal Font, 2  ....................................................93 804 34 54
LABORATORIS-MATERIAL
SUBTEC, S.L. (Material i aparells per a laboratori)
C/. Sant Roc, 20 ...............................................................93 804 61 39
LAMPISTERIES
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/. Vallbona, 43 ............................................. 93 805 42 96
ÀNGEL ESCURA, S.L.
Soledat, 24 .................................................... 93 803 03 38
INSTAL·LACIONS MARIMON
Rambla Sant Ferran, 10 ................................ 93 803 12 33
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rambla Nova, 20 ........................................... 93 803 47 18
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
VIVES FLORENSA, P.
Pl. Francesc Bedós, 88 ................................. 93 803 64 03
TIURANA INSTAL·LACIONS I MATENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3 nau G.. 618 55 00 08 / 93 803 05 79
LLAMINADURES
UN MON DOLÇ (XUXES)
C/. Florenci Valls, 100 ................................... 600 35 96 22

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

CENTRES D’AUDICIÓ

GABINET AUDIO-PRÒTESIC DE L’ANOIA
C/ St. Josep, 7 .............................................. 93 804 25 55
CONSULTORIS MÈDICS
ASSISTENCIAL  ANOIA
Rbla. St. Ferran, 62 ....................................... 93 805 25 25
AQUALATAMÈDICS
C/Indústria, 1 ................................................ 93 805 29 95
CLIMATITZACIÓ
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/ Vallbona, 43 ............................................. 93 805 42 96
CIMELSA, S.L.
Av. Balmes, 21 ............................................... 93 803 67 52
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rbla. Nova, 20 ............................................... 93 803 47 18
POSTANOVA, S.L.
SERVEI 24 H. DE GAS NATURAL SERVEIS.
Av. Vilanova, 47 ............................................. 93 805 23 67
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
COPISTERIES
LA COPISTERIA
C/. Òdena, 86 ................................................ 93 805 00 34
CREDITS
BEST CREDIT
C/ Sant Magí, 67 local 5 ..........................................93 806 71 09
CUINES
MOBILIARI DE CUINA VAL-MOR
C/. Lleida, 19 ................................................. 93 803 55 05
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
DECORACIÓ
DATISA - DECORACIÓ ACON. T. INTEGRADA
C/. Gran Bretanya, 28 - Nau, 2-S ................. 93 805 11 65
DECORAMA
Pl. Ajuntament, 13 ......................................... 93 804 90 23
DECORY
Av. Barcelona, 190 ......................................... 93 803 39 74
C/. Argent, 33 ................................................ 93 803 15 61
ESPAIS JOVES
C/. Florenci Valls, 16 ..................................... 93 803 79 02
JUBERT BERTRAN, J.
C/. Vidre, 8 .................................................... 93 803 32 48
KIT BRICOLATGE
Crta. Vilanova, 94 .......................................... 93 805 30 49
MOBLES MARSOL
Av. Balmes, 29 ............................................... 93 803 27 52
DESCALCIFICADORS
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rbla. Nova, 20 ............................................... 93 803 47 18
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
DIETÈTICA I NUTRICIÓ
GESSAMÍ - teràpies naturals
Av. Barcelona, 178  .................................................93 803 58 26
DISTRIBUÏDORS
TORRES (Alimentació)
C/. Luxemburg, 7 ........................................... 93 805 01 25
DROGUERIES
DROGUERIA RIBA
C/. Pare Tous Soler, 12 ................................. 93 803 23 68
EBENISTERIA
JOAN BISBAL
Av. Canaletes, 9 JORBA ................................ 93 809 41 16
JOSEP ISART
França, 20, Nau 3 ......................................... 93 804 21 49
ECONOMISTES
ALBERT MENSA ROSICH
Rambla Sant Ferran, 45, ............................... 93 801 72 31
IMMA SERRA FONT 
Pg. Verdaguer,40, 1era pl. ............................. 93 805 39 39
ELECTRODOMÈSTICS
ELECTRODOMÈSTICS GARRIDO
C/ Germanes Castells, 8 .............................. 93 803 53 72
ELECTRODOMÈSTICS MARTINEZ
Pg. Jacint Verdaguer, 135 ............................. 93 803 31 91
Rambla Sant Ferran, 3 .................................. 93 803 56 63
EXPERT
C/ Custiol, 17 ................................................. 93 803 66 09
PARETA CASTELLS, F.
C/. Ferran d’Antequera, 53 ............................ 93 803 25 96
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
ELECTRICITAT i ELECTRÒNICA
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/. Vallbona, 43 baixos .................................. 93 805 42 96
ÀNGEL ESCURA, S.L.
Soledat, 24 .................................................... 93 803 03 38
E.L.M
Luxemburg, 8 ................................................. 93 803 17 94
INSTAL.LACIONS MARIMON
Rambla Sant Ferran, 10 ................................ 93 803 12 33
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rbla. Nova, 20 ............................................... 93 803 47 18
JOAN LLORENS I PUJADÓ

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

· Última tecnologia en audiòfons 
  digitals. 

· Personal titulat.
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LLIBRERIES i PAPERERIES
BLANC I NEGRE
C. Dr. Pujades, 9 ........................................... 93 804 44 92
CAL RABELL
C. Carme, 21..................................................93 803 29 40
“EL QUIOSC”
Av. Balmes, 81 ............................................... 93 804 17 36
L’AVET
Av. Barcelona, 21........................................... 93 803 21 81
LA MAQUINETA
Av. Europa, 5 ................................................. 93 804 10 23
LLIBRERIA CASANOVAS SIRVENT 
Mercat de la Masuca ..................................... 93 803 59 10
LLIBRERIA DEL PASSEIG
Pg. Verdaguer, 70 .......................................... 93 803 66 10
LLIBRERIA JORDANA
C. Òdena, 1 ................................................... 93 804 35 96
LLIBRERIA PAPERS
C. Sant Pere, 1 ............................................. 93 804 66 52
LLIBRERIA PUNT I COMA
C. Masquefa, 18 ............................................ 93 804 50 69
LLIBRERIA SOLEDAT
C. Soledat, 33 ................................................ 93 803 26 97
LLIBRERIA STOCK
C. Òdena, 84  ................................................ 93 803 45 45
LLIBRERIA VIP’S
C. Lleida, 29 .................................................. 93 804 32 02
PAPERERIA DIAZ-SALA
C. Pau Muntadas, 31 ..................................... 93 803 49 28
PAPERERIA JORDI ALBIOL
Rambla Nova, 28 ........................................... 93 803 16 73
QUIOSC CARBÓ
C. Santa Maria, 12 ........................................ 93 803 07 08
QUIOSC ESTACIÓ
Estacio ff.cc ................................................... 93 804 66 96
SET CAMINS
C. Masquefa, 34 ...............93 804 54 50 BLANC I NEGRE
LLISTES DE NOCES
ELECTRODOMÈSTICS MARTINEZ
Passeig Jacint Verdaguer, 135 ...................... 93 803 31 91
REGALS VICTÒRIA
C/. Dr. Flemming, 6-8 .................................... 93 803 57 48
LOGOPEDES
SARA TORELLÓ ENRICH
Psg. Verdaguer, 55 local 8 ........................... 93 805 36 26
AQUALATAMÈDICS
C/Indústria, 1 ................................................ 93 805 29 95
MAQUINÀRIA D’HOSTALERIA
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G ...93 803 05 79 / 618 55 00 08
MATERIAL D’OFICINA
GRÀFIC
Avda. Barcelona, 42 ...................................... 93 803 90 94
MECÀNICA INDUSTRIAL
TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ
C/ Alemanya, 13-17 Nau 7 ............................ 699 30 42 39
MERCERIES
MERCERIA VIDAL
Ctra. de Manresa, 72 ..................................... 93 804 06 57
Pl. de l’Ajuntament, 14 .................................. 93 805 35 61
METGES
BOLAÑOS, F. (Cardiologia)
C/. Capellades, 1 - E.A. ,4t, 1a ..................... 93 804 32 31
DR. JAUME VIZCARRA (Dietista)
C. Aurora, 64 ............................................................609 323 372 
DR. MARTIN ELENO
C/ Indústria, 1 ................................................ 93 805 29 95
GABINET DE PSICOLOGIA: LOGOPÈDIA
C/ Indústria, 1 ................................................ 93 805 29 95
MOBLES i DECORACIÓ
ESPAIS JOVES
C/. Florenci Valls, 16 ..................................... 93 803 79 02
CUCAFERA DECORACIÓ, S.L.
C/. Aurora, 21 ................................................ 93 803 11 57
MOBILIARI DE CUINA VAL-MOR
C/. Lleida, 19 ................................................. 93 803 55 05
MOBLES CAMPS
C/. Sant Magí, 46-48 ..................................... 93 803 19 52
MOBLES PEREZ (Calaf)
Plaça Barcelona,92, 3 .................................... 93 868 04 28
MOBLES MARSOL
Av. Balmes, 29 ............................................... 93 803 27 52
MT, MOBILIARI D’OFICINA
Òdena, 82 ...................................................... 93 805 33 80
MODA i CONFECCIÓ
CAMISERIA VIDAL
Rambla Sant Isidre, 6 .................................... 93 803 19 04
CASA VICTÒRIA (Moda i Llenceria)
C/. Born, 7 ..................................................... 93 803 19 74
LA BOTIGA DE LA PELL
C/. Dr. Pujades, 74 ..................................................93 805 51 54  
LA BOTIGA ROBA D’HOME
Pl. Ajuntament, 19 ......................................... 93 805 47 62
LA MODA
Rambla Nova, 41 ........................................... 93 803 13 60
LES CONFECCIONS
C/. del Born, 1 ............................................... 93 803 19 91
LLUCIÀ MODES
Rambla General Vives, 19 ............................. 93 803 28 67
MANGO
Rbla. St Isidre, 37  ...................................................93 804 89 89
MAYLU MODA FASHION
C/ Galícia, 1 (Plaça Cal Font)  .................................93 805 44 79
PLEC - JORDI RENOM
C/. Sant Magí, 20 .......................................... 93 803 13 61
ROSET
Rambla Sant Isidre, 40 .................................. 93 803 19 38
MODA INFANTIL
GRIS JONC
Av. Balmes, 71 ............................................... 93 804 52 56

C/. 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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10 de setembre de 201044 WWW.VEUANOIA.CAT Guia del comerç i Serveis  D E  L ’ A N O I A

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

o benetaplanell@hotmail.com

Visites guiades

ESMORZARS I BERENARS 
DE FORQUILLA I GAVINET

• Lloguer d’espais.
(capacitat 50 persones)

( Consulteu codicions.
Pressupost a mida)

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·



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. 

El Carles i la Teresa es casen aquest 
dissabte dia 11 de setembre!
Us desitgem molta felicitat en 
aquesta nova etapa!

Sandra, Roberto, Laura, Marc, 
Cristina, Mnel, Assumpta i Marta.

Felicitats, Carles i Teresa!
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Telèfons d ’interès

PER
PUBLICITAT

TEL. 93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

 Aquesta és la Cristina, que el dia 14 farà 18 
anys. Si la veieu, feliciteu-la!

Felicitats Cristina de part del Christofer, 
Jordi, José i Clemen. 

Felicitats, Alex i Itziar!

Hola! Som l'Alex i la Itziar de 
Montbui. El dia 31-8-2010 l'Alex 
va fer anys i el 8-9-10 la Itziar va 
fer el sant!
Dels tiets i la padrina de Montbui.

Felicitats, Cristina !

El Kilian fa 18 anys el dia 13, i 
els seus pares, àvia, tiets i cosins 
li desitgen moltes felicitats. Si el 
veieu feliciteu-lo. 

Felicitats, Kilian!



PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

· PSICOLOGÍA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA  · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA

ANÀLISIS CLÍNIQUES

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DERMATOLOGIA

ODONTOLOGIA

ORTOPÈDIA

APARELL DIGESTIU

LABORATORI D'ANÀLISIS
CLÍNIQUES LA CREU

FARMÀCIA LA CREU 1890
J.M. Godó i Soler

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

Plaça de la Creu, 7
Tel. 93 803 14 88

IGUALADA

LABORATORI D'ANÀLISIS 
DR.  ECHEVARNE

· Anàlisis clíniques, industrials, 
sotmeses a control internacional de 

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

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

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

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

aqualatamèdics
consultoris

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95 

IGUALADA

DR. JORDI GRAELLS i 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgica 
i venereologia · Criocirurgia 

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.   
           Hores convingudes. 

Rambla Nova 39, 1r 
IGUALADA

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

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

Tel.  93 805 36 26

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

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

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, 
faixes ortopèdiques, etc...

 
C. Bèlgica, 2, 

local 6
Tel. 93 805 50 76

 IGUALADA 

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

OTORINOLARINGOLOGIA

DRA. LÍDIA RAMOS i MIQUEL

Estudis d’audició:
· Audiometria · Impedanciametria  

· Acumetries
Tècnica Endoscòpica:

· Orella · Nas · Rinofaringe
· Laringe

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

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

MARTA SANDOVAL PUIG

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

· Adults i nens.
· Mútues concertades.

Visites a hores convingudes: 
POLICLÍNICA IGUALADA

Ctra. Manresa, 59, planta baixa
IGUALADA

Tel. 93 804 37 48

            CENTRE DE PSICOLOGIA 
             CLÍNICA i PSICOTERÀPIA

              ALBERT CUBÍ I MESTRES

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

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

CENTRE DE 
PSICOLOGIA

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

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

Tel. 93 804 22 99
08700 IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES 
Psicòloga

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
Hores convingudes
Igualada i Barcelona

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

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

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

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

www.institutpehuen.es

SALVADOR SIBINA 
Psicòleg

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

Visites a hores concertades a:

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

TERÀPIES NATURALS

aqualatamèdics
consultoris

C. Indústria, 1
 IGUALADA

Tel. 93 805 29 95

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

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

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

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

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

Gabinet

Míriam Codina: Pedagoga
Lidia Calvache: Psicòloga

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

Sara Torelló: Pedagoga i Logopeda

CLÍNICA DENTAL 
ANOIA

· Odontologia general,
· Ortodòncia · Odontopediatria, 

Implantaments

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

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
SANT AGUSTÍ

Ofereix tots els serveis 
odontològics

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

IGUALADA

CLÍNICA DENTAL 
DR. RAMON OSES i 

DR. JOSEP Ma USTRELL 

Passeig Verdaguer,107,1r
IGUALADA

TEL: 93 804 21 11

Totes les especialitats en hores 
convingudes

PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

Més de 10 anys al seu servei

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

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

atenciofamiliar@terra.es

ISABEL MIQUEL RODRÍGUEZ 
Artteràpia i psicoteràpia

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

Tel. 626 12 69 84
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CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
En Sergi Marin és un advocat 
vilafranquí, membre fundador de 
la Plataforma Vegueria Penedès de 
la qual actualment -i fins a finals 
del mes de gener- n’és el sotspre-
sident.
La renúncia al càrrec del president 
Fèlix Simon ha fet que en Sergi 
Marin agafi la responsabilitat de 
ser president en funcions fins a la 
propera assemblea.
Quin serà el paper de la Plata-
forma ara que hi ha l’Àmbit però 
no la Vegueria?
Seguir el full de ruta que es va 
marcar en l’assemblea d’aquesta 
setmana al castell de Gimenelles.
Pel que fa a l’Àmbit, continuar tre-
ballant, encoratjant als polítics i 
a les institucions perquè el vagin 
omplint de contingut.
A nivell de vegueria l’objectiu és 
incloure el Penedès en la llei de 
vegueries el més aviat possible. 
Mentre que a l’Anoia i l’Alt Pene-
dès la idea de la vegueria ha anat 
convencent, al Garraf i el Baix 
Penedès està constant més.
Això passa en totes les qüesti-
ons territorials i socials. El Baix 
Penedès i el Garraf han rebut en 
molt poc temps un aluvió de nou-
vinguts. A banda estan patint 
fortament la crisi econòmica i 
això provoca una desmobilitza-
ció generalitzada. No passa només 
amb la vegueria sinó que també 
ho hem vist amb les consultes de 

la sobirania. Són dues comarques 
que parteixen una certa desperso-
nalització.
En canvi, a l’Alt Penedès i l’Anoia 
són comarques molt conservades 
socialment. Han rebut menys nou-
vinguts i els estan poden assimilar 
amb més naturalitat. A més, histò-
ricament han estat dues comarques 
més mobilitzades.
Com ha vist la reacció dels polítics 
de les quatre capitals ara que l’Àm-
bit és una realitat?
En l’Àmbit he vist una exposició 
d’opinions molt lliure perquè les 
formacions han donat una certa lli-
bertat en aquest camp.
En canvi, en la vegueria els he vist 
més entrebancats i amb opinions 
més estereotipades i menys lliures, 
tot i que tots confessen que dins de 
les seves formacions hi ha gent que 
hi creu molt i altres que hi creuen 
poc. Cal recordar que cap polític 
havia pres la decisió de defensar el 
Penedès i, per tant, caldrà seguir 
fent el paper de mosca collonera i 
impulsar que es doti de contingut 
l’Àmbit
Si s’hagués aprovat la vegueria -i 
va venir d’un vot- la Plataforma 
s’hauria dissolt?
Naturalment! En el moment que 
s’assolís l’objectiu social de la plata-
forma que és una vegueria amb les 
quatre comarques, la plataforma en 
si no tindria cap raó de ser. Tots els 
de la Plataforma venim del camp 
associatiu i en assolir els objectius 

no hi ha dubte que hi tornarem. 
Si mirem amb objectivitat el treball 
fet aquests cinc anys per la Plata-
forma el resultat és realment espec-
tacular?
És força insòlit però cal no pensar 
que la vegueria està a punt de caure 
com una fruita madura. Caldrà tre-
ballar molt i apretar molt.
Las campanya per la vegueria ha 
tingut els quatre moments bàsics 
de tota mobilització: començar per 
la pedagogia més bàsica, passar a 
l’agitació social, començar a posar 
les idees negre sobre blanc i des-
prés és el moment de la consecució. 
Estem en la quarta etapa i encara no 
hem complet el nostre objectiu. Per 
tant, cal seguir apretant.
Que en Fèlix Simon hagi deixat de 

Un dels polítics que aspira a l’Al-
caldia d’Igualada ha publicat en 
el Faceboock que no troba bé el 
naixement d’una colla castellera 
adduint que s’ha de sumar i no 
restar. Sense adonar-se que la 
notícia és falsa!
Ens doldria que s’apunti al carro 
dels “alliçonadors” que diuen a 
quina velocitat s’ha d’anar quan 
es va en cotxe, el que hem de 
menjar i l’hora d’anar a fer les 
necessitats. Cal intervenir menys 
en la vida dels altres i aplicar-se a 
la pròpia feina que prou n’hi ha. 
Especialment quan lidera una 
coalició que fins ara més que 
sumar ha anat fent neteja escom-
brant tot el que feia nosa fins 
quedar-se sol amb la seva colla. El 
mateix es pot dir de molts altres 
polítics, locals o no, que ara estan 
pensant en les “seves” llistes, que 
en general, més que pensar en 
qui posen tenen feina en lluitar 
perquè no hi vagi segons qui. 
Fins i tot en els partits de nova 
creació per la independència 
incapaços d’arribar a una pro-
posta unitària. En canvi el partit 
que fundaren Quim Romero i 
Teresa Sert diu que malgrat tenir 
ja la llista a punt i estan dispo-
sats a modificar-la si algú de més 
popular o vàlid s’hi vol afegir. 

ser el portaveu de la Plataforma 
en el moment en què es decideix 
a entrar en política, és un exem-
ple per a tothom?
El tarannà de la plataforma és ser 
transversals i plurals. En Fèlix 
ha pres una decisió totalment 
coherent amb la seva biografia. 
Ha fet un seguiment fidel del que 
ha estat el seu mestre, en Lluís 
Maria Xirinacs. La gent de la 
Plataforma no podem fer altra 
cosa que respectar la decisió d’en 
Fèlix i acceptar que és una baixa 
irreparable, perquè no era un 
dels motors sinó que n’ha estat 
el motor. Tots els agraïments 
públics i privats que ha rebut són 
merescuts... i insuficients.
Està a prop la vegueria? 
És molt difícil de predir perquè 
els partits que són al govern 
han tingut unes postures més o 
menys diferents i matisades en 
el seu vot negatiu. I els partits 
que estan a l’oposició han pogut 
fer declaracions que els sortien 
gratis perquè no són al govern. 
Intentarem que els que estaven 
al govern i se sentien incòmodes, 
ara se sentin ben còmodes. I que 
els partits que són a l’oposició 
compleixin ara amb les promeses 
fetes.
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