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  L'Ajuntament d'Igualada aprova l'avantprojecte per crear a l'antic 
Hospital un centre de simulació mèdica que convertiria aquesta instal.-
lació en un espai d'innovació per a l'ensenyament i la pràctica de metges i 
professionals de la salut. Només hi ha dues iniciatives similars als Estats Units.

P  21

L'antic Hospital pot 
acabar essent un 
centre de pràctiques 
únic al món

•• La simulació mèdica és un sector que està en plena progressió i té molt futur.

P  18

  Simula podria ser una realitat abans del 2013, i ja ha rebut el suport 
d'hospitals, professionals i empreses de diferents països d'Europa. La 
Generalitat de Catalunya en dóna suport i l'Ajuntament ha demanat 1,5 
milions d'euros als fons europeus per posar a punt l'antic Hospital, que 
tindria gestió privada. P  03

Més polèmica 
en la gestió del 
CAP d’Igualada

P  08

  L'associació catalana de 
metges i infermeres que gestionen 
equipaments sanitaris a tot el país 
es desvinculen de la Generalitat 
per l'afer d'Igualada

El conseller Nadal 
inaugura la nova plaça 
del Mercat de Vilanova

•• La plaça del Mercat ja és una realitat a Vilanova del Camí.

  Aquesta actuació,  la més important des del punt 
de vista de superfície i de despesa que s’ha finalitzat 
en el marc de la Llei de Barris, ha tingut un cost de 
superior al milió d’euros i ha permès adequar un 
espai públic de forta centralitat. P  19

“Els ajuntaments 
petits han de donar 
els mateixos serveis 
que els grans”

P  20

ENTREVISTA AL PRESIDENT DE 
LA DIPUTACIÓ, ANTONI FOGUÉ

L’Alta Anoia 
inaugura el seu Centre 
pel Desenvolupament 
Econòmic i Turístic

P  23

Economia



Avui l’Anoia es troba en una situació 
complicada i li cal deixar de banda els 
dubtes que l’han paralitzada en els 
darrers anys i començar un camí que 
s’enceti amb il·lusió i també amb la 
seguretat que hi ha possibilitats d’èxit. 
En un món global cal trobar un espai 
on poder explicar qui ets,  què pots fer, 
i com es fa. Però no és fàcil fer-ho quan 
no hi ha ni la voluntat ni els recursos 
per fer-ho. Poder arribar a una pobla-
ció de sis mil milions sols està a l’abast 
de poques entitats. Per això ha sortit 
també el terme “Glocal”, que vol dir 
actuacions locals dins d’aquest macro-
espai on avui es planteja l’economia i 
la societat.  I per donar-hi resposta són 
moltes són les estratègies que s’elabo-
ren. A la comarca s’han elaborat tam-
bé diversos plans estratègics, tant per 
als municipis com per altres entitats 
públiques i privades. El proper dime-
cres dia 22 el CESCA presenta el seu. 
I també han arribat aquesta setmana 
interessants notícies que demostren 
que alguna cosa es belluga. Així la pro-
posta d’un Centre d’innovació per fer 
pràctiques i investigar en l’àmbit de 
la Salut, el treball de Consorci Socio-
sanitari d’Igualada organitzant actes i 
seminaris, el Pla Comarcal per la gent 
Gran impulsat pel Consell Comarcal, i 
la inauguració de les instal·lacions de 
la FAP que es podran visitar en jorna-
des de portes obertes aquest dissabte. 

Si afegim l’activitat local de la Creu 
Roja, o la possibilitat d’obrir una escola 
d’infermeria, i l’organització de residèn-
cies i llars d’acollida per la gent gran,  el 
nou CAP, i l’espai de Salut Mental, ens 
adonem de les grans possibilitats que 
hi ha per desenvolupar un gran eix te-
màtic en el món vinculat amb la salut, 
la medicina i les solucions a proble-
mes que algunes malalties plantegen.  
A més estem prop de Barcelona que 
també ha fet una aposta per la biotec-
nologia, i el treball d’investigació en
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Hospitals de Referència, que podria 
ajudar a articular un projecte de més 
ample volada. 
I sembla que aquest és un camí interes-
sant perquè Siemens, l’empresa més 

Les adoberies i el tèxtil 
ja no poden portar el li-
deratge, malgrat puguin 
anar seguint les empre-
ses que  han estat cap-
davanteres. I al voltant 
de tot plegat han d’anar 
florint activitats que 
tornin l’ocupació a una 
comarca on l’atur s’ha 
fet crònic

Les cares 
de la setmana

Dr. Enric Macarulla
El cirurgià de l’Hospital d’Igualada és 
l’impulsor d’un projecte de simulació 
de la salut a l’antic hospital comarcal 
que ha rebut els elogis dels experts en 
aquest camp de la medicina. L’aposta de 
les administracions és benvinguda i me-
reix també tot el nostre suport.

Mireia Conde
La jove montbuienca fa la “competèn-
cia” al pierenc Toni Bou i s’ha proclamat 
a Polònia campiona del món de trial per 
equips. Mireia Conde és un dels millors 
exponents del bon treball que s’està 
fent des de Moto Club Igualada, especi-
alment en el trial femení, un esport no 
sempre ben valorat. Enhorabona!

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

gran d’Alemanya amb prop de mig 
milió d’empleats a tot el món, i una 
de les que més patents fa en el món i 
que sembla tenir més clar per on  han 
d’anar les coses ha fet un estudi de les 
“megatendències” del que podria ser 
el seu creixement, i les va classificar en 
Aigua i Energia, Automatització, Ser-
veis Mèdics, Transport, Informació i Co-
municacions, Il·luminació  i seguretat. 
Naturalment no tothom ha de dedicar-
se a una única activitat, però cal trobar 
algun eix que propulsi i doni a conèi-
xer el que es fa en el territori. Les ado-
beries i el tèxtil ja no poden portar el 
lideratge, malgrat puguin anar seguint 
les empreses que  han estat capdavan-
teres en el seu sector. I al voltant de 
tot plegat han d’anar florint activitats 
que tornin l’ocupació a una comarca 
on l’atur s’ha fet crònic i les expecta-
tives de sortir-se’n semblen no existir. 
Perquè és molt trist que l’Ajuntament 
sigui el que més llocs de treballs ha 
creat (segons l’Alcalde Aymamí tres-
cents) quan aquesta no hauria de ser 
la seva feina. 
Hi ha d’haver moltes més opcions si 
hi ha voluntat de treballar. L’edifici de 
MUPA està tancat. I molts solars enru-
nats, obres paralitzades. Tot sembla a 
punt per poder reemprendre aquella 
activitat que ara tant s’enyora. Calen 
sols diners? Probablement sí. Però en-
cara més, calen idees, i ganes d’execu-

tar-les. 
A vegades ens quedem sols en les 
idees, en els projectes i en el fer volar 
coloms. Perquè realitzar costa esforç, 
comporta risc i també mals de caps. 
Però valen la pena. El futur diuen que 
només és una expectativa i que cal 
centrar-se en el present. I somniar no 
costa, però és absolutament necessari 
tenir-los per fer-los realitat. Si Siemens 
estava encertat en el seu diagnòstic 
del futur, sembla que tenim molts ví-
mets per fer un bon cistell amb tot això 
del que ara es parla. 
Ara és hora de que es gestionin els 
recursos. Feder i la Diputació. També 
els pressupostos de la Generalitat, de 
l’Estat i de les institucions privades. No 
cal esperar que siguin els altres els que 
resolguin els problemes. La gent que 
demana solucions sens adonar-se que 
tots som part del problema i la solució. 
Per això és molt important que no si-
guin només les insititucions i organis-
mes els que “facin” coses. I ens agrada 
veure al davant dels projectes a qui cre-
uen en ells, es diguin Enric Macarulla, 
Remigi Palmés o qui sigui. I que siguin 
els que acabin teixint les complicitats 
que calgui per fer realitat els projectes. 
Perquè hi ha molts “projectes” en teo-
ria començats dels que no se’n sent ja a 
parlar. Potser els que hi ha al davant hi 
treballen de valent, però...



El tema de la setmana  

L’antic Hospital d’Igualada es pot convertir en 
un referent mundial de la simulació mèdica
JORDI PUIGGRÓS.-
L’antic Hospital Comarcal d’Igualada po-
dria tenir un destí inimaginable fa uns 
anys. Els continus esforços per diversi-
ficar l’economia de l’Anoia en diferents 
àmbits de valor afegit, han trobat una 
petita escletxa que, amb una mica de 
sort, pot esdevenir un filó. La voluntat 
institucional -i també la sort- poden fer 
d’aquest vell recinte un referent mundi-
al en l’àmbit de la simulació mèdica. 
Trobar aquesta possibilitat no ha estat 
casual. Darrere de tot plegat hi ha el 
treball d’investigació i passió per aquest 
sector relacionat amb les noves tecno-
logies d’un grup de gent del Consorci 
Sanitari de l’Anoia (CSA), encapçalat pel 
Dr. Enric Macarulla, que ja treballa en 
l’àmbit de la simulació mèdica des de 
fa temps. La implicació total de l’Ajunta-
ment d’Igualada i de la Unió Empresarial 
de l’Anoia podria ara engegar un nou es-
cenari que promet ser molt interessant i 
beneficiós per al futur. Igualada pot tenir 
el seu Silicon Valley de la medicina.
El doctor Enric Macarulla és cirurgià a 
l’Hospital d’Igualada, professor d’ana-
tomia a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i d’infermeria i podologia a la 
Fundació Universitària del Bages. A més, 
és cap de recerca i docència del Consorci 
Sanitari de l’Anoia, des d’on està ende-
gant aquest interessant projecte.

Provar per assegurar
Els professionals de la medicina neces-
siten provar la teoria, dur a terme noves 
tècniques. Les empreses que fabriquen 
pròtesis, nous productes per a metges 
i infermeres, els laboratoris d’on surten 
noves medicines... El camp de la salut és 
enorme i mou milers de milions d’euros 
cada any a tot el món. Moltes d’aques-
tes proves es poden simular de forma 

Un bon projecte de futur
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Enric Macarulla, del Consorci Sanitari de l’Anoia, impulsor del projecte, i Àngels Chacón, secretària general de la UEA

virtual, a través de la informàtica, però 
no existeix cap indret a Europa on tot 
això es pugui fer, alhora, dins d’un hos-
pital físicament, amb els seus quiròfans, 
les seves habitacions, la seva cuina, les 
seves consultes... Un lloc on també s’hi 
puguin impartir cursos presencials. No-
més existeixen un parell de casos als 
Estats Units, on les empreses mimen 
un espai clau per a assegurar el màxim 
possible no només els bons resultats en 
el pacient final, sinó la rendibilitat dels 
seus propis negocis. No hi ha res millor 
que provar -simular- noves tècniques o 
nous productes en un ambient el màxim 
de “real” possible. I si aquest ambient el 
proporcionés l’antic Hospital Comarcal 
d’Igualada? Seria possible?

Bones sensacions
De moment, el projecte ha rebut ja un 
espai destacat com a escenari de futur 
en el Pla Estratègic de l’Anoia que es pre-
sentarà públicament dimecres vinent. 
Però no és l’únic. Empreses del sector a 
nivell internacional, grups de professio-
nals que practiquen la simulació mèdica 
i institucions com la Generalitat ja han 
vist amb molt bons ulls aquesta inicia-
tiva. Només un exemple: una empresa 
alemanya que fabrica productes per al 
sector i que mou anualment una factu-
ració d’un Bilió -amb B- d’euros a l’any ja 
s’ha fixat en la idea sorgida a Igualada. 

L’Ajuntament d’Igualada 
i la UEA s’aboquen en un 
projecte per convertir 
l’antic Hospital en una 
“escola” per a empreses 
i professionals del 
sector de la salut

Hi ha bones sensacions.

Unanimitat municipal
De moment, el departament d’Innova-
ció de la Generalitat ha posat a disposi-
ció dels impulsors del projecte un equip 
de consultors per ajudar-los a desen-
volpar-lo. D’altra banda, l’Ajuntament 
d’Igualada va aprovar dimarts per una-
nimitat del ple, l’avantprojecte i dema-
nar 1,5 milions d’euros als fons FEDER de 
la Unió Europea per finançar l’adequa-
ció de l’antic Hospital per fer possible 
el centre de simulació, que, una vegada 
en funcionament, haurà de ser rendible 
de forma autònoma i ser gestionat pel 
sector privat. 
Maria Àngels Chacón, secretària general 
de la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA),  
que ha vist molt de prop les primeres 
passes d’aquest projecte, explica que 
“pot ser molt interessant per al nostre 

territori, que necessita diversificar els 
seus escenaris econòmics, però també 
ho és perquè recuperem el vell Hospi-
tal per a una nova funció. Les empreses 
estan molt interessades, ja que veuen 
que pot ser un bon circuit de proves per 
als seus productes, talment com passa 
amb els fabricants d’automòbils quan 
necessiten provar els seus prototips en 
un circuit real”. 

Santander també vol 
un centre similar
La idea sorgida a Igualada, però, no és 
única. A Santander treballen també en 
la creació de l’Hospital Virtual de Valde-
cilla, de set plantes d’altura, que espera 
estar inaugurat d’aquí quatre anys. Amb-
tot, des d’aquí es considera que ambdós 
centres són completament compatibles, 
perque si a Santander es farà un “hos-
pital virtual”, a Igualada la intenció és 

anar més enllà i afegir-hi el concepte 
de “centre d’innovació”. Sumar les dues 
és el que fa el centre igualadí únic pràc-
ticament en tot el món. És més, des de 
l’equip impulsor d’Igualada es pretén 
“compartir” el màxim que sigui possible 
amb els seus col·legues de Cantàbria. 
De fet, una dels pilars del projecte igua-
ladí és el treball en xarxa. Això significa 
que les noves tecnologies s’aplicaran no 
només en el propi projecte a l’interior de 
l’Hospital Comarcal, sinó que seran clau 
per enllaçar tot el coneixement possible 
que els grups de simulació existents a 
nivell internacional puguin aportar cap 
aquí, i viceversa. Un concepte interes-
sant i necessari per a lgualada i l’Anoia, 
territori històricament acostumat a mi-
rar-se el melic i blindar-se a l’exterior. 
El projecte brinda ara  la comarca una 
oportunitat de negoci, però també un 
model a seguir molt de prop.
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La simulació mèdica agafa 
força arreu del món
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La seguretat del pacient constitueix un 
dels principals objectius dels sistemes 
sanitaris i, entre altres recomanacions 
per millorar, destaca l’establiment de 
programes d’entrenament d’equips de 
treball amb simulació mèdica. Aquesta 
es defineix com una situació o lloc creat 
per permetre que un grup de persones 
experimentin una representació d’un 
esdeveniment real amb el propòsit de 
practicar, aprendre, avaluar o entendre 
sistemes o accions humanes. D’aquesta 
manera, es podran adquirir habilitats en 
situacions greus i poc freqüents, sense 
perjudici per al pacient.
Aquest tipus de simulació s’incrementa 
cada vegada més en la seva desenvo-
lupament i s’estan desplegant cada ve-
gada més per ensenyar procediments 
terapèutics i de diagnòstic així com 
conceptes i la presa de decisió mèdica al 
personal en les professions mèdiques. 
Aquests simuladors s’han estat desen-
volupant per a l’entrenament per a una 
gamma de procediments bàsics com 
la transfusió de sang, una cirurgia la-
paroscòpica, cures traumatològiques, 
auscultació pulmonar i cardíaca... És una 
tècnica que enforteix l’educació mèdica 
i contribueix a que els estudiants siguin 
competents.
De moment, hi ha centres d’entrenament 
robòtic que permeten als estudiants de 
medicina la resolució de problemes que 

Simular situacions crítiques pot estalviar 
molts errors en el camp de la salut

Simulació en un quiròfan.

poden enfrontar en la seva vida quotidi-
ana com a metges, sense necessitat d’ha-
ver de practicar amb pacients.
Aquests centres de simulació en edu-
cació mèdica disminueixen el temps 
d’intervenció per a la solució de deter-
minades complicacions que se li puguin 
presentar al metge. Així mateix, li dóna 
l’oportunitat de la pràctica constant de 
destreses mentre es familiaritza amb 
instruments i equips, a més de facilitar el 
reconeixement de problemes i prendre 
decisions en casos poc freqüents.
Tot i ser una tècnica efectiva, no substi-
tueix l’experiència i capacitat clínica, ni 
l’aprenentatge amb els pacients, sobre-
tot pel que fa a la detecció de signes i 
símptomes de les malalties.
La tècnica de simulació mèdica s’utilitza 
sobretot, perquè sàpiguen enfrontar si-
tuacions crítiques com les que es presen-
ten en les àrees d’urgències, així com en 
un procediment quirúrgic complex, que 
no es pot practicar en una intervenció 
real.

Avui, ja es disposa de 
centres d’entrenament 
robòtic que simulen 
situacions crítiques, 
on s’ha d’actuar 
ràpidament

J.P.- El 16 de gener del 2009, un Airbus 
A320 de la companyia US Airways amb 
155 persones a bord va acabar amerit-
zant al riu Hudson, poc després de sortir 
de l’aeroport de Nova York i adonar-se 
de greus problemes en els sistemes 
interns de l’avió. El pilot va demostrar 
una gran destresa, i va salvar la vida a 
tothom. Mai, per fortuna, havia tingut 
una experiència així.... excepte en un 
simulador.
Exemples com aquest demostren el per 
què és necessari simular, especialment 
en aquells camps on la seguretat de les 
persones esdevé clau. El cas del pilot 
americà es podria traslladar en molts al-
tres camps, però ningú no dubta que el 
de la salut també n’és un.
El cirurgià Enric Macarulla, impulsor del 
projecte, explica que “al mateix temps 
que succeïa el cas de l’avió de Nova York, 
a Gran Bretanya s’operava una senyora 
de cirurgia plàstica en un nas. L’operació 
es va complicar, i va començar a tenir es-
pasmes. L’assumpte no va acabar gens 
bé. En canvi, en un extrem del mateix 
quiròfan hi havia un aparell que hagu-
és pogut ajudar, i molt, però ningú no 
se’n va adonar. Els professionals estaven 
preparats per fer la seva feina, sí, però.... 
l’aparell no es va fer servir. Si aquesta si-
tuació s’hagués simulat abans, s’hagués 
disminuït molt la probabilitat de come-
tre un error”.

Simula, el centre d’innovació 
de la salut a Igualada
Traslladar tota l’experiència que avui 
hi ha en el camp de la simulació, cap 
al món de la salut, és la pretensió del 
projecte Simula, que és com s’anome-
narà el centre ubicat a l’antic Hospital. 
“L’impacte número 1 és la seguretat de 
les persones, i el segon és l’estalvi en les 
despeses. Penseu que l’error en el camp 
de la salut, és el més car que hi ha. Avui, 
podem simular en aquest sector infi-
nitat de coses, com un accident, o una 
situació crítica en un quiròfan. La majo-
ria dels errors que es cometen són pel 

factor humà, difícilment pel tècnic. Tre-
ballar en escenaris, com seria possible a 
l’antic Hospital, permet millorar molt el 
treball en equip, i aquest és un dels nos-
tres objectius”. 
Avui, a Catalunya, hi ha diversos grups 
de professionals que estan treballant 
en la simulació aplicada a la salut, però 
cap d’ells ho fa en escenaris reals. Hi ha 
també un nivell molt alt de tecnologia al 
voltant de la simulació, que es troba en 
els centres tecnològics.

Un projecte que ja porta quatre anys
El projecte de simulació mèdica a Igua-
lada va iniciar-se fa quatre anys. “Primer 
només era un petit centre de simulació, 
però en prendre contacte amb un grup 
que hi ha a Londres, es va convertir en un 
projecte en xarxa, multicèntric i multidis-
ciplinari”. Amb el temps, els impulsors de 
Simula han tingut contacte amb altres 
interessats en el projecte, com hospitals, 

El projecte Simula va 
començar les seves 
primeres passes fa 
quatre anys, i després 
de contactes a Londres 
i de la implicació de 
la Unió Empresarial 
ha accelerat la seva 
dinàmica
ambulatoris, empreses, grups de simu-
lació, institucions polítiques... Macarulla 
explica que “el desembre de l’any 2009, 
el projecte va agafar una altra dinàmica 
gràcies a la Unió Empresarial de l’Anoia, 
adquirint una projecció internacional. 
Avui ens adonem plenament que ningú 
no té com nosaltres la idoneïtat de tenir 
un hospital sencer a la seva disposició per 
convertir en realitat aquest projecte”.

L’antic Hospital Comarcal podria tenir una nova funció.



Sens cap dubte, l’epidèmia que més colpeix la nostra societat 
actual és la que eufemísticament, ni gosen a esmentar els que 
la pateixen. Així en molts països prefereixen dir que són aturats 
“parados” o ”chaumeurs”... Només els anglesos, tan seriosos, 
pràctics i gràfics com són, utilitzen la paraula que cal. “Job less”. 
Sense treball. Els altres només són adjectius que de cap manera 
expressen una impossibilitat de treballar, i són l’expressió d’un 
“estat” en el món laboral. El mot anglès al contrari ja indica clara-
ment quina és la realitat del mal dels qui pateixen aquesta gran 
lacra epidèmica: els que no poden treballar. I també s’hi haurien 
d’incloure els possibles empresaris impossibilitats de crear la fei-
na i els llocs de treball.

La taxa d’atur oficial voreja el 20 %. És totalment inacceptable 
que un problema tan gros, tingui, per par de tots, un tractament 
poc més que estadístic i de factor econòmic. Es ventila un cop 
al mes quan es publiquen les “dades estadístiques”, sovint mani-
pulades, i se’n parla un parell de dies. Els del govern per dir-nos 
d’una manera o un altre que “ens en estem sortint”, i l’oposició 
per dir com ens enganya el govern. I si la cosa va molt malament, 
ens ho presenten com si fos el manà que ve del cel, o de la mise-
ricòrdia cristiana. Aproven unes ajudes materials, sempre condi-
cionades pel magre estat del erari, i comencem a parlar d’altres 
coses i anar marejant la perdiu. La cortina de fum de sempre. Si 
la taxa d’atur baixa unes dècimes, llavors no paren de pregonar 

JAUME DESCARREGA ·    

La peste negra actual
que tothom s’ha de quedar tranquil, perquè encara que ”tu no 
puguis treballar”, tenint calma tot s’arregla... sol!
No cal insistir en els problemes econòmics que representa es-
tar en aquesta situació, i voldria centrar-me en el gran proble-
ma humà, moral i d’autoestima que deixarà en cada persona, 
ineludiblement, una petjada fonda per la resta de la vida. I que  
influirà en les seves decisions futures, forma d’encarar els valors 
que inculcarà als fills i comportament social en general, i proba-
blement marcarà a més d’una generació.

Els que haurien de fer molt més del que fan, ens bombardegen 
amb teories de totes classes. Que si cal retallar la despesa públi-
ca, per gaudir de crèdit internacional i poder  pagar la despesa 
social... Que si una política keynesiana de crear feina com sigui 
des de l’estat, posant els recursos que calgui. S’omplen la boca 
de mots i teories. Molts cops contradictòries, que només tenen 
un propòsit: sortir bé “a la foto”.  Mentre el que no pot treballar, 
es debat en el mar de dubtes sense saber si la seva situació és de-
rivada d’una qüestió personal, si són per les finances mundials, 
les agències de qualificació de crèdit, la conjunció dels astres o 

qualsevol altre esdeveniment aliè per inversemblant que sigui. I 
així, poc a poc, va caient en la depressió.

S’ha acabat aquella època en que algun “llest” vivia del “cuento”: 
un temps a l’atur, un temps treballant, i anar fent la viu viu, amb 
la seguretat que quan caldria posar-s’hi, ja hi hauria feina. 

Si alguns encara tenen la sort que entre els seus no n’hi cap que 
no pugui treballar - a part d’estar agraït i donar gràcies a la divina 
providència -  que no es cregui que aquest problema no va amb 
ells. Aquesta és una lluita de tots. Si no és avui, pot ser demà. La 
pesta creix i ho contagia tot. Una empresa que va bé pot veure’s 
perjudicada per una altra que no hi va i que deixi de pagar-la. I 
s’han d’utilitzar tots els mitjans que es tinguin a l’abast com a 
individus i com a societat.
Cal exigir fermament als polítics i a les entitats financeres, que la 
prioritat absoluta sigui  l’eradicació de la plaga. És ben cert que 
hi ha moltes altres coses que també mereixen la nostra atenció 
i a les que cal dedicar-hi atenció al mateix temps. No crec en la 
hipocresia d’aquells que per motius electorals diuen allò de “con 
el paro que hay, la gente tiene otros problemas”. Sols si hi ha im-
plicació en la creació d’ocupació ens en sortirem. No subsidiant 
ni enganyant. Perquè la llibertat, la sobirania i la independència 
són precisament eines per combatre aquesta maleïda plaga.

Veus  
WWW.VEUANOIA.CAT

Opinió

DIVENDRES
17 de setembre de 2010 05

D E  L ’ A N O I A

Des del 2005, el Times Higher Education i QS publicaven una 
llista conjunta per comparar la qualitat i la competitivitat de les 
universitats de tot el món. Enguany, però, cadascú ha publicat 
la seva llista. La setmana passada es va donar a conèixer el ràn-
quing QS de les universitats millors del món, el qual ha provocat 
un cert enrenou. A partir de les entrevistes fetes a 9.000 profes-
sors i investigadors universitaris, aquest rànquing avalua, a dife-
rència d’altres que també tenen molt de prestigi (el Shanghai i 
el weometrics), la qualitat de la investigació i de la docència, la 
ràtio alumne-professor, el nombre de graduats que troben feina 
i l’opinió que en tenen els que els contracten i la internaciona-
lització de cada universitat, entre altres aspectes. Aquest ràn-
quing, i també a diferència dels altres, publica llistes per àrees 
de coneixement, cosa que ens permet saber més clarament en 
quina àrea destaca cada centre universitari.
L’enrenou per la publicació, una vegada més, del rànquing QS 
l’ha provocat constatar que només la UB i la UAB hi destaquen 
una mica. Dic una mica perquè entre les 200 primeres universi-
tats del món, la UB ocupa el lloc 148 del rànquing i la UAB el 173. 
I tanmateix, no està malament tenint en compte, per una banda, 
que escalen posicions i, per l’altra, que la següent universitat 
que esmenta la llista, la UPF, ocupa el lloc 336. La distància que 
separa les dues universitats barcelonines tradicionals de la ter-
cera és tan gran, que desfà aquell mite segons el qual la UPF és 
una mena de Harvard a la catalana. A pesar de les inversions i els 
privilegis, a la UPF li cal millorar molt per assolir un estatus tan 
pretensiós. Per especialitats, la UB i la UAB tenen una valoració 
encara millor: en Arts i Humanitats la UB ocupa el lloc 72 (el 2009 
ocupava el 106) i la UAB el 95 (abans ocupava el 158); en Ciències 

AGUSTÍ COLOMINES ·   

Les universitats catalanes i els rànquings de qualitat
de la vida i Medicina la UB se situa al lloc 68 (el 2009 al 107) i és 
l’única esmentada; en Ciències Naturals la UB és la número 54 
del món (abans 66) i la UAB la número 71 (abans 97). Només en 
les àrees de Ciències Socials i Tecnologia i Enginyeria destaquen 
altres universitats catalanes: en el primer cas, la UPF ocupa el lloc 
62 (el mateix que l’any 2009) i la UAB baixa del 70 que ocupava el 
2009 al 85; mentre que en el segon cas, la UPC se situa al lloc 95, 

per bé el 2009 ni tan sols era esmentada.
En fi, és evident que els sistema universitari català és desigual i 
descompensat. Tenim unes 10 universitats, quatre de les quals 
són privades, si no m’erro (UVic, UIC, URL i UOC). A tot el món 
es dóna la circumstància que les universitats més ben posicio-

nades són privades. Aquí no. I és que les universitats privades 
no són capaces de competir amb les públiques per una qüestió 
ben simple: llevat d’honroses excepcions, el professorat de les 
universitats privades encara està més mal pagat que el de la pú-
blica. I d’això se’n ressent l’equip humà del qual poden disposar 
i la dedicació del professorat a la docència i a la recerca. És clar 
que un dels grans inconvenients del sistema universitari català 
és la funcionarització del professorat, que l’immobilitza i el fa 
poc competitiu. Si la majoria de les universitats catalanes fossin 
privades i poguessin contractat el professorat segons l’estratè-
gia que es marqués cada universitat, les coses anirien d’una altra 
manera. No vull dir que les universitats públiques hagin de de-
saparèixer. No, no és això. L’únic que dic és que mentre l’orga-
nització sigui tan burocràtica i el professorat estigui encadenat 
a una cadira sense gaire més estímuls que anar fent, escanda-
litzar-se pel lloc que ocupen les universitats del país en un ràn-
quing d’excel•lència em sembla inútil. Cal canviar moltes coses, 
més enllà dels plans docents, que és el que s’està fent ara per 
adaptar-lo a Bolonya, i invertir més diners en educació superior. 
I vincular-ho, a més, als resultats. Malament rai si tota la inversió 
ha de sortir de l’erari públic. Cal que les empreses (i tant m’és que 
siguin laboratoris farmacèutics com editorials) es comprometin 
a invertir en educació i recerca.
Que les universitats catalanes no destaquin en els rànquing de 
qualitat del món és la conseqüència lògica d’un sistema univer-
sitària català (que no és altre que l’espanyol) deficient, burocra-
titzat i poc competitiu. Vejam quin dia comencem a pensar com 
superar aquests dèficits sense prejudicis. Potser serà llavors que 
escalarem posicions els rànquings de qualitat universitària.

Voldria centrar-me en el gran problema 
humà, moral i d’autestima que deixarà 
aquesta situació en cada persona
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LOTTO 6/49
· Dissabte 11/09/2010

3-4-17-35-42-43
Complementari: 9
Reintegrament: 6

· Dimecres 15/09/2010
2-10-20-26-33-38
Complementari: 18
Reintegrament: 6

TRIO
· Dijous 9               605  
· Divendres 10          511
· Dissabte 11     140
· Diumenge 12          791
· Dilluns 13                653
· Dimarts 14       824
· Dimecres 15      932

ONCE
· Dijous 9              90242
· Divendres 10       54065
· Dissabte 11    25868
· Diumenge 12       87907
· Dilluns 13             63206
· Dimarts 14    79515
· Dimecres 15    51483

· Dijous 9   2-26-39-40-45-47   C: 5  R: 6
· Dissabte 11   2-8-18-25-30-41  C: 9   R: 8

· Diumenge 12   2-3-31-41-49 

· Divendres 10   17-21-35-41-45

Loteries

Dia 17: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 18: MISERACHS/ Rambla Nova,1
Dia 19: TORELLÓ/ P: Verdaguer, 82 
Dia 20: ADZET/ Av. Barcelona, 9
Dia 21: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 22: MISERACHS/ Rambla Nova, 1
Dia 23: BAUSILI/ Born, 23

SETEMBRE
17: Robert Bel·larmino; Pere d’Arbuès.
18: Josep de Cupertino;  Ferriol; Sofia.
19: Gene; Maria de Cervelló.  
20: Eustaqu; Teopista; Càndia.  
21: Mateu ; Maria; Ifigènia, Celina. 
22: Maurici; Digna; Fèlix IV, papa.
23: Tecla; Andreu; Lli.

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

“Cavall de Joguina” 
s’atribueix els falsos 
Castellers d’Igualada
•• CAVALL DE JOGUINA

El passat diumenge 5 de setembre, 
l’entitat Cavall de Joguina vam presen-
tar-nos a la ciutat a partir d’una perfor-
mance amb la voluntat de remoure les 
consciències, tal com mana l’objecte i 
raó d’ésser de la nostra entitat. L’acte 
consistí en la presentació d’una supo-
sada nova colla castellera a la ciutat, els 
Castellers d’Igualada.
Amb aquesta presentació volíem visu-
alitzar un fet molt comú a casa nostra: 
la duplicitat d’organitzacions, entitats i 
associacions que, tot i treballar en els 
mateixos àmbits i objectius ho fan se-
paradament. Igualada només té una 

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.

colla castellera, els Moixiganguers, i 
sumant-hi els èxits que últimament 
ens han brindat, l’àmbit casteller fou 
escollit per Cavall de Joguina per fer-hi 
la nostra primera sacsejada de consci-
ència, a mode de presentació.
Cavall de Joguina ha nascut per ésser 
un pols de crítica, de reflexió, d’anàlisi 
i de revisió de tot allò que forma l’statu 
quo. Com diuen els nostres estatuts, 
Cavall de Joguina “té com a finalitat fo-
mentar l’esperit crític del ciutadà i pro-
moure la participació en el raonament 
i reflexió sobre la moral, l’ètica i els cos-
tums de la nostra societat”. Vivim en un 
món marcat per fortes ideologies i for-
mes de veure el món que ens modulen 
la nostra identitat i ens fan creure que 
som lliures. Els mitjans, les tendències, 
les herències del passat, les estructures 
socials, etc.. ens vomiten uns inputs 

dels quals difícilment ens podem des-
lliurar.
Però si realment volem ser lliures, hem 
de tenir la capacitat de qüestionar-nos 
tot allò que ens envolta i a nosaltres 
mateixos. En altres paraules, ser crítics. 
Radicalment crítics. 
Cavall de Joguina volem posar de po-
tes enlaire qualsevol qüestió imagina-
ble, perquè dubtem que aquest món 
sigui el millor dels possibles.
En relació a la presentació de la supo-
sada nova colla, Castellers d’Iguala-
da, l’associació Cavall de Joguina ens 
atribuïm l’autoria de l’acte i fem saber 
a la ciutadania la no existència del tal 
colla. L’objectiu de l’acte ha estat donar 
un espai de reflexió, d’anàlisi i discus-
sió a la ciutadania del fet esmentat: 
l’existència de més d’una entitat que 
realitza la mateixa activitat. No volem 

posicionar-nos-hi, només donar l’opor-
tunitat de pensar-hi tots plegats. Que 
cadascú en tregui la seva conclusió i 
si cal, que actuï per treballar en el seu 
compliment.
Aprofitem l’avinentesa per felicitar 
el bon moment dels Moixiganguers 
d’Igualada.
Cavall de Joguina ha nascut per agitar 
la consciència col·lectiva.. 
 

Família model
•• JOAN PUJOL BARTROLÍ

La major part dels hereus de la post-
guerra tenim com a pàtria la família, 
creiem que és el més important. Ja de 
joves intentàvem conquerir amb amor 
a la noia que ens agradava, disposats a 
passar amb ella tota la nostra vida, amb 
tot el bo i el dolent. La il·lusió del primer 

fill i la voluntat de multiplicar la família 
el que fos possible.
Aquesta ferma voluntat ha donat lloc 
que actualment molts matrimonis cele-
brin els cinquanta anys de casats, con-
tents de la seva decisió. Actualment no 
entenem que a moltes parelles els falti 
l’amor i la comprensió de l’un a l’altre i 
es trenqui aquest llaç, i el que més dol és 
quan hi ha fills inclosos.
El títol d’aquest article “Família model”, 
va dedicat a una de les famílies que 
més admiro. És la formada per en Fran-
cesc Escolà i Gené i l’Antonieta Casas i 
Sendra, de Piera, que Déu els ha donat 
quatre filles i les han educades amb tot 
l’amor possible; això fa que doni gust el 
seu tracte, atentes, servicials i plenes de 
sentit comú. Tot un exemple d’una gran 
família.
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ETA va emetre un comunicat en què anunciava el cessament de 
les accions armades ofensives. Això ja ho sap tothom. Però no 
tothom creu que sigui una bona notícia. Servidora, sí. I tanma-
teix, aquesta bona notícia no és ni de bon tros completa. Ja fa 
molt de temps que al País Basc s’especulava amb la possibilitat 
d’una treva i amb el cessament de la violència. Per tant, l’anunci 
no és ni casual, ni fortuït, ni espontani. Molts factors hi poden 
haver contribuït, però voldria assenyalar-ne tres que en semblen 
cabdals: el recent anunci de l’acord entre l’antiga Batasuna i 
Eusko Alkartasuna (mitjançant el qual es comprometen a treba-
llar a favor d’un estat basc independent per vies exclusivament 
pacífiques, polítiques i democràtiques); les gestions dels media-
dors internacionals demanant un alto al foc definitiu i verificable 
per part dels organismes internacionals (recollit en la Declaració 
de Brussel•les presentada per l’advocat sud-africà Brian Currin) i, 
finalment, l’estrangulació dels drets civils d’una part important 
de la societat basca, sobretot des de l’aprovació el 27 de juny de 
2002 d’una llei tan profundament antidemocràtica com és la llei 
espanyola de partits. En fi, és evident, i que ningú no en tingui 
cap dubte, que hi ha una part important de la societat basca que 

MÒNICA SABATA ·    

ETA: entre l’esperança i l’escepticisme
reclama obertament la pau i que demana un procés de resolució 
política del conflicte.
I això no obstant, l’anunci d’ETA no ha provocat l’alegria o una 
resposta massiva a favor de la pau. Tampoc no ha obtingut gaires 
adhesions per posar en marxa un procés de pau de veritat. Al 
contrari. La resposta més habitual ha estat l’escepticisme. Fins 
i tot el Partit Nacionalista Basc, que anteriorment havia apostat 
obertament per altres processos de diàleg, ara no s’hi apunta. 
Dubta de la treva d’ETA. Per la meva banda –diguin-me ingènua, 
si volen–, sóc dels que creuen que després de l’anunci d’ETA, i a 
pesar de tot, cal donar-hi una resposta política. En qualsevol pro-
cés de negociació per la pau, la política ha de tenir-hi un espai 
importantíssim. Ara és l’hora de posar les bases que assegurin 
que el País Basc avança cap a la pau d’una manera definitiva. 
Per tant, crec que és reprovable que ni el govern espanyol, ni 
el govern basc, ni el principal partit de l’oposició basca, no ha-
gin comprès o no hagin volgut comprendre quin és el signifi-
cat d’aquest alto al foc, atès que pot esdevenir el baluard de les 
llibertats públiques futures del País Basc. No és pot menystenir 
que el primer pas cap a la pau s’ha propiciat des del lideratge de 

l’esquerra abertzale i, per tant, que l’anunci d’ETA d’alto el foc 
segueix els passos de les decisions polítiques i no pas de la lògi-
ca armada. Ho deia clarament l’editorial del diari Gara de dilluns 
passat: “la clave sería, por tanto, entender que se ha producido 
un paso, justo cuando comienza el curso político, y que, más 
pronto que tarde, todo aquel que quiera que el cambio político 
se materialice, incluida la propia ETA, deberá propiciar nuevos 
movimientos, hasta arrastrar también a quienes puedan preten-
der que el reloj se pare hoy”.
Des del meu punt de vista la conclusió és clara. Com que vull ser 
optimista m’apunto al carro de l’esperança en contra dels escèp-
tics. Defenso que l’anunci d’ETA és el començament d’un procés 
polític que, certament, pot ser difícil de sostenir. El camí a fer 
serà molt llarg i amb moltes tortes. I no cal dir que constatar-ho 
alimenta l’ambigüitat i els dubtes. Tanmateix, no malbaratem el 
somni d’assolir la pau amb una actitud que tampoc no l’assegura 
de cap manera. Donem una oportunitat al diàleg i ja veurem què 
passa.



Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

La crisi econòmica fa que baixin molt els pressupostos de l’adminis-
tració publica i això repercuteix en l’activitat cultural perquè, de sem-
pre, la cultura ha necessitat de subvencions i ajudes a fons perdut 
per mantenir-se.
La davallada pressupostària ha reduït dràsticament les subvencions 
culturals i això està obligant als professionals a buscar cada vegada 
més l’èxit de públic per garantir-se ingressos suficients.
Això que en l’economia general tindria la seva lògica, en la cultura 
acaba per representar un empobriment del nivell cultural del país ja 
que cada vegada més es fan projectes que busquen l’èxit comercial 
per damunt de l’exigència cultural. A Catalunya, que tenim una cul-
tura de peatge que rarament pot optar a ajuts ministerials, la situació 
es torna més greu, precisament perquè un dels signes d’identitat dels 
catalans és la nostra cultura.
Una bona part del teatre que es fa a Catalunya depèn dels ajuts pú-
blics i aquests es redueixen a la meitat. Els ajuntaments estan reduint 
també els seus pressupostos culturals i contracten menys producci-
ons teatrals. Munten menys exposicions o ajuden menys a l’edició. El 
govern central ha reduït els ajuts a les produccions cinematogràfi-
ques a la meitat.....
Això, per a la cultura catalana que viu en un entorn global, que és 
difícil i sovint hostil, som terreny abonat per a les grans corporacions 
multinacionals. La societat de la informació és una exceŀlent oportu-
nitat per a la difusió cultural, el coneixement, l’educació i la democrà-
cia però és un escenari, com a mínim, molt complex per a les cultures 
locals. I ja no diguem si com la catalana, són cultures sense un estat 
al darrere.
Per acabar-ho d’adobar les estructures culturals del país han conver-

  Cultura

JAUME SINGLA ·  a peu pla

Avui en dia és molt difícil posar dempeus un 
projecte cultural sense l’ajut i el suport de 
l’administració pública. I quan no tens un 
estat al darrere, perilla la teva cultura.

En casar-se “Isabel i Fernando”, els reis Catòlics, no ajuntaren els 
seus regnes. Isabel va invertir en la descoberta d’Amèrica i Ferran 
no. Per això va ser Castella la que va portar el pes de l’organització 
dels territoris que anava annexionant i també qui es quedava els 
beneficis i tresors que venien d’allà. Els catalans van seguir en les 
tasques de sempre, conreant camps i fent comerç pel Mediterra-
ni.  
Va ser en el regnat de Felip IV quan el Compte Duc d’Olivares va 
imposar de manera autoritària les reformes de la Unió d’Armes, 
perquè la resta de regnes ajudessin a Castella en el sosteniment 
de les càrregues militars en les que s’havia anat embarcant. Això 
va provocar el motí de la sal de Biscaia el 1630 i el Corpus de Sang 
a Catalunya el juny de 1640. La secessió catalana es va esclafar el 
1652 i es va imposar el matrimoni obligat entre Castella (regne 
d’aristòcrates vinguts a menys, amb molts blasons i pocs diners) 
i Catalunya (la donzella que volien de minyona perquè era una 
“pageseta” treballadora i estalviadora). La Diputació Catalana, 
emparant-se en la legalitat de les seves constitucions – ja es veu 
que això de la Constitució només val quan els va bé – va negar-se 
a pagar. Raons semblants i també dinàstiques són les que por-
taren la insurrecció de Portugal el primer de desembre del 1640 
que culminà en la seva independència amb la instauració de la 
casa de Braganza i el rei Joan IV i el tractat de Lisboa de 1668. Els 
portuguesos no haurien aconseguit separar-se de Castella, si els 
catalans no s’haguessin aixecat al mateix temps. Però van tenir el 
suport de les potències de l’època (França, Anglaterra i els països 
baixos) interessades en debilitar el poder castellà perquè estaven 
també per tot el món i això els donava una millor posició estratè-
gica global. 
El matrimoni de conveniència, encara que forçat, es va acabar el 
1714, quan els castellans es van veure superiors. En els primers 
temps la mateixa necessitat feia que s’aguantés tot. A la cort es 
vivia com a rics sense ser-ho. Els diners que arribaven de les Amè-
riques anaven minvant i ja era impossible mantenir el nivell de 

PERE ESCOLA

Casaments per interès
despesa per guerres i nobles. Malgrat el Decret de Nova Planta, 
i la pèrdua de llibertats, els catalans van aconseguir més possibi-
litats per adaptar-se al nou món. Va florir el comerç i s’impulsà la 
indústria. El poder polític estava a Madrid, però es deixava que les 
feines menestrals i creadores de riquesa les fessin aquells pobres 
que havien de treballar. Però d’aquell esforç va néixer una burge-
sia nombrosa que a poc a poc va tenir més poder que l’aristocràcia 
caduca que es resistia a deixar els seus privilegis. 
Ara es torna a plantejar l’encaix de  Catalunya i l’estat espanyol. 
Aquell pacte de que la Cort fa la política i els altres treballen ja no 
serveix. Ara ho volen tot, també el poder econòmic, i Catalunya va 
perdent pes, escanyada en les inversions i farcida de pagaments. 
Tot és més car i els serveis són pitjors. Els ciutadans ja no s’espa-
vilen per emprendre nous negocis davant una burocràcia que els 
ofega. S’ha esvaït el somni dels que creien poder conviure en uns 
espais de llibertat amb la promesa d’un autogovern. Ni nació ni fet 
diferencial. Cafè per a tothom.
Aquest model sols ha funcionat mentre l’estat  necessitava les ren-
des que es generaven i  ambdós han aguantat les inconveniències 
de una convivència forçada. De tant en tant com al febrer del 79, 
s’enviava un “vigilant”, per dir-nos que fèiem massa soroll. Altres 
vegades sols amenaces, o aprovant unilateralment la Loapa. Es-
panya ja rebia més diners d’Europa que de Catalunya i ja li cansa 
la queixa continua que li arriba d’aquestes terres. I les posicions 
s’han anat crispant. El missatge del President Aznar del PP, que 
parlava el català en la intimitat, no s’allunya massa del que deia 
l’Azaña de la Republica. I la minyona està cansada dels abusos 
i diu prou. Ho ha probat de totes les maneres possibles. Però el 
senyor no està disposat a quedar-se sense un servei tan barat i 
abusa sabent que el seu poder no té acusador ni tribunal. I l’ombra 
dels Olivares, dels Alba, Berwick i Espartero es fa present, men-
tre els que no volen viure amorrats a l’enclusa cerquen la manera 
de desfer-se’n. I la història ens recorda que cal organitzar-se per 
aconseguir-ho.

tit a l’Estat en el primer i bàsic productor de productes culturals, ja 
sigui a través de la televisió, del cinema, de la música, del teatre o de 
l’edició, posem per cas. I nosaltres, els catalans, no tenim estat.
La Generalitat és estat, em direu amb raó, però no sempre aquest 
petit espai d’estat que en diem Generalitat, està gestionat únicament 
amb criteris de catalanitat. I pot ser que hagi de ser així perquè Cata-
lunya és, sortosament, un país multicultural. Caldria però que no ens 
oblidéssim que mentre les altres cultures en general tenen darrere 
tota la força dels estats, la nostra, la catalana, només ens té a nosaltres 
per seguir evolucionant.
Quan veiem que les majors americanes es neguen a doblar peŀlícules 
en català, ens adonem que poden imposar la raó de la seva força, 
perquè disposen de la xarxa de distribució cinematogràfica de Cata-
lunya (com tenen la de tot Europa) i si tens les vies de circulació pots 
dirigir els fluxos de trafic i per tant de l’economia, en la direcció que 
més t’interessa.
Els ciutadans de Catalunya hem de ser més exigents. Hem d’exigir 
nivell a les produccions culturals. Hem de ser beŀligerants amb el res-
pecte a la nostra llengua. Hem d’exigir dels ajuntaments que se surtin 
dels camins trillats per buscar les expressions culturals més fermes i 
rigoroses. No pot ser que davant l’agressió de les majors americanes 
del cinema, a les lleis de Catalunya, l’Estat central en lloc de defensar-
nos, els faci de “palmeros”.
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Visites guiades • Durant tot el dissabte es faran visites guiades a les instal·lacions i s'han programat diversos actes
Des del juny • La nova seu de la FAP està ubicada a l'av. d'Andorra, 28
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Igualada
Acte benèfic per al Dia 
Mundial de l'Alzhèimer

Òdena
Òdena va viure una lluïda Festa de 
la Verema

Successos
Detingut un home a Vilanova 
amb 1,2 kg de cocaïna
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IGUALADA / LA VEU
Aquest dissabte, 18 de setembre, la Fun-
dació Privada Àuria obre les portes a tot-
hom i és que des del mes de juny, la FAP 
té una nova seu ubicada a l’avinguda 
Andorra, 28 d’Igualada.
Aquest nou edifici que consta de 6 
plantes, dues d’elles subterrànies, acull   
diferents serveis que ofereix la Funda-
ció, serveis de suport a  les persones 
adultes amb discapacitat de la comarca 
de l’Anoia. Actualment els destinataris 
directes són 165 persones amb discapa-
citat mentre que els indirectes superen 
els 250.
Tot l’equip de la FAP ha posat tots els 
seus esforços perquè aquest sigui un 
edifici emblemàtic que integri un mis-
satge social de proximitat i accessibilitat 
des d’on es pugui donar resposta a qui 
ho necessiti. En l’apartat més tècnic s’ha 
apostat per un edifici sostenible i acces-
sible, respectuós amb el medi ambient, 
amb ús d’energies renovables,  sense 
barreres i amb senyalística adaptada.
Per aquest dissabte, la FAP, ha preparat 
un seguit d’activitats i visites guiades per 

a que tothom qui vulgui pugui conèixer 
des de dins la Fundació Àuria Privada.
Així, durant tot el dia s’han organitzat 
visites guiades a les noves instal·lacions, 
i s’ha programat varis actes. 
Durant tot el dia es realitzaran repre-
sentacions teatrals a càrrec del grup 
“L’imprevist” del Servei Prelaboral de la 
FAP. A més, a les 12h del matí,  a la sala 
de seminaris de la segona planta, tindrà 
lloc la xerrada “Què ens ensenya la dis-
capacitat”, de Màrius Serra, escriptor i 
verbívor, a les 5 de la tarda s’explicaran 
“Contes per a adults”, a càrrec d’Anna 
Garcia acompanyada de Conxita Solà 
al violí i a les 6 de la tarda, a la mateixa 
sala, és farà una actuació de malabars a 
càrrec de “Quique malabars”. 
Finalment i per cloure la jornada a les 
7 de la tarda, al menjador (planta baixa),
es farà l’acte de cloenda. Un brindis i be-
renar amb música ambiental a càrrec de 
Francesc Badia (violoncel) i Conxita Solà 
(violí) per celebrar aquest nou espai, 
aquesta nova etapa de la FAP, una enti-
tat al servei de  les persones.

La Fundació Privada Àuria fa jornada de portes 
obertes per presentar el nou edifici

Els professionals de la sanitat de tot el país fan 
costat als d’Igualada pel cas de l’adjudicació del CAP 
JORDI PUIGGRÒS/ LA VEU
La polèmica adjudicació de la gestió 
del futur Centre d’Assistència Primària 
d’Igualada de les Comes al Consorci 
Sanitari de l’Anoia (CSA), la mateixa 
institució que gestiona el nou Hospital, 
vinculada a l’Ajuntament i la Generalitat, 
en detriment d’un grup de professio-
nals independents que s’havia agrupat 
en forma d’Entitat de Base Associativa 
(EBA), continua portant cua.
Ahir, l’Associació Catalana d’Entitats de 
Base Associativa (ACEBA), entitat que 
representa als Equips d’Atenció Primà-
ria autogestionats de Catalunya que 
són proveïdors del sistema sanitari pú-
blic, va anunciar que es desvincula del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC). L’adjudicació del concurs públic 
de la nova Àrea Bàsica de Salut (ABS) 
d’Igualada “ha estat el fet que ha ocasi-
onat el refredament en la relació amb 
aquesta patronal”. 
A principis d’any es va licitar a concurs 

L’associació que agru-
pa les Entitats de Base 
Associatives (EBA) de 
tot Catalunya defensa 
el grup d’Igualada que 
optava a la gestió del 
nou CAP, i es desvincula 
de l’organisme on hi ha 
la Generalitat

la nova ABS d’Igualada. En aquest mo-
ment el CSC es va presentar a concurs 
recolzant un dels seus associats com 
a possible adjudicatari, “sense tenir en 
compte els professionals que varen pre-
sentar l’opció per la creació d’un centre 
autogestionat i trencant el seu propi vot 
en el Consell de Direcció del Servei Cata-
là de la Salut”, afirma una nota de prem-
sa enviada a La Veu. 
Davant d’aquesta situació, els deu 

equips d’atenció primària autogestio-
nats que actualment conformen ACEBA 
han acordat “per unanimitat deixar en 
suspens la seva participació al CSC”. 
Els centres que conformen ACEBA tre-
ballen per a la millora de l’Atenció Pri-
mària i per seguir aportant solucions a 
la sostenibilitat del sistema sanitari pú-
blic de Catalunya. L’associació “creu en 
els professionals del sector com a nucli 
essencial del sistema sanitari, i en l’auto-
nomia professional com a base de l’èxit 
de l’assistència sanitària, especialment 
en èpoques de crisi i de dificultats eco-
nòmiques. La satisfacció dels ciutadans 
i també dels professionals és un dels va-
lors clau del model d’autogestió”.
La desvinculació de l’ACEBA, que comp-
ta amb el suport del Sindicat de Metges 
de Catalunya, amb el CSC, suposa, de 
facto, el trencament amb la pròpia Ge-
neralitat de Catalunya. 
En el rerefons de tot plegat hi ha l’anunci 
per part dels polítics, recent, de la immi-

nent inauguració de l’ambulatori, quan 
pel mig hi ha presentat un contenciós 
administratiu, actualment pendent de 
resolució judicial, que pretén deixar en 
suspens cautelar l’adjudicació al Consor-
ci Sanitari de l’Anoia.
Elisenda Florensa, portaveu de l’EBA 
d’Igualada que optava a la gestió de 
l’ambulatori, ha explicat a La Veu que la 

posició de l’ACEBA “és lògica i ens dóna 
un gran suport. És molt fort que s’anun-
ciï una inauguració imminent, possible-
ment abans d’eleccions, quan hi ha una 
resolució judicial pendent. El cas de l’ad-
judicació al Consorci Sanitari de l’Anoia, 
darrere del qual hi ha l’Ajuntament, està 
en mans, avui per avui, d’un jutge”. 

La gestió del nou CAP d’Igualada continua portant cua.

Tothom qui vulgui podrà visitar les noves instal.lacions de la FAP
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Miquel Solé Badia ens va deixar el 
proppassat deu de setembre i el seu 
funeral es va celebrar el diumenge 12 
de setembre a Santa Maria d’Igualada. 
L’església, plena de gom a gom, va viure 
una cerimònia que expressava d’alguna 
forma la manera de ser d’una persona 
compromesa, activa i conseqüent.
La seva vida professional havia comen-
çat fet de paleta seguint l’activitat fa-
miliar. Però aviat va canviar-ho per una 
activitat de gèneres de punt, Solé Mon-
cunill i la marca Solbrú. Innovador fent 
peces de moda però també fundes per 
la tapisseria del cotxe. 
Home d’aparença seriosa, amagava 
darrere d’un bigoti característic i uns 
ulls penetrants, un esperit obert i ale-
gre. Fina ironia, i humor a l’anglesa. 
Amant de la natura, del país i defensor 
calmat de les seves idees.
Va estar en moltes iniciatives locals, 
des de regidor de l’Ajuntament on va 
gestionar cultura i sanitat, sent un dels 
artífexs de les successives ampliaci-
ons de l’antic hospital treballant amb 
Marcel Castells, o fent realitat escoles 
com Gabriel Castellà i Pare Castelltort, 
a més de donar un impuls i organitza-
ció moderna a la resta d’escoles públi-
ques d’aquells temps. També va ser cap 

d’agrupament de l’escoltisme igualadí.
Des l’Ajuntament va treballar molt amb 
el també regidor Joaquim Balsells Bru-
net per recuperar l’Ateneu Igualadí de 
la Classe Obrera, entitat que presidí du-
rant dos anys. Va estar tresorer de l’Au-
ga durant quinze anys (fins fa molt poc 
quan la seva malaltia l’havia ja debili-
tat molt) i membre actiu i constant de 
l’Associació de Matrimonis amb la qual 
compartiren vivències i inquietuds.
Pocs saben que en els moments més 
delicats després de la mort d’en Franco 
la seva casa era un referent i un espai 
on es coordinaven moltes iniciatives 
de la Plataforma Democràtica. Perquè 
el seu compromís no era sols personal, 
sinó un exemple familiar. La seva espo-
sa Núria sempre al seu costat. Sempre 
senzills. Sempre amb una rialla, però 
ferms en les seves conviccions.
Així no és d’estranyar que sempre estés 
obert al diàleg, a fer partíceps als altres 
dels seus pensaments que feia arribar 
als seus amics i familiars en e-mails 
quan encetaven el nou dia. 
El seu fill Pep va parlar del que li havia 
quedat per enviar. Una poesia d’Apel·-
les Mestres que va llegir en el funeral. 
Tot un missatge i un exemple. Descansi 
en pau. 
 

Ens ha deixat Miquel Solé 
Badia

IGUALADA / LA VEU
L’Hospital de Dia Sant Jordi, centre gesti-
onat pel Consorci Sociosanitari d’Iguala-
da, ha organitzat per al divendres 24 de 
setembre un acte benèfic amb l’objectiu 
de recollir fons per a l’associació de fa-
miliars i afectats d’Alzhèimer (AFA) de 
l’Anoia. Així, a partir de les 7 de la tarda 
els assistents podran gaudir de l’actua-
ció del grup musical anoienc Els amants 
de Lulú. Simultàniament el pintor vila-
noví Juli Salazar pintarà en viu i en di-
recte dos quadres inspirats en la música. 
El pintor sortejarà un dels quadres entre 
els assistents i donarà l’altre a l’Hospital 
de Dia Sant Jordi. La iniciativa es durà 
a terme amb motiu del Dia Mundial de 
l’Alzhèimer.
L’acte benèfic està obert a la participa-
ció de tots els igualadins i anoiencs. El 
preu de l’entrada és de 4 euros. Els fons 
recaptats es lliuraran a l’associació AFA, 
organització sense ànim de lucre que 
treballa per facilitar i millorar l’assistèn-
cia a les persones afectades d’Alzhèimer 
i ajudar-les a mantenir una qualitat de 
vida digne. 
L’entitat també presta assistència social, 
moral i psicològica als familiars de les 
persones afectades per aquesta malal-

tia, i els orienta, informa i assessora en 
qüestions de caràcter legal, econòmi-
ques, social, psicològiques, mèdiques 
i ètiques. Altres funcions de l’AFA són 
informar i sensibilitzar, estimular la in-
vestigació de l’Alzhèimer i promoure la 
creació de serveis i organitzacions en fa-
vor de les persones afectades i les seves 
famílies. 

L’Hospital de Dia Sant Jordi
L’Hospital de Dia Sant Jordi d’Igualada 
(C/ Santa Joaquima Vedruna, 14) és un 
centre d’atenció diürna que ofereix una 

L’hospital de dia Sant Jordi organitza un 
acte benèfic el Dia Mundial de l’Alzhèimer

assistència personalitzada, integral i de 
qualitat a persones que pateixen algun 
deteriorament cognitiu i demències 
(Alzhèimer i altres).
L’atenció mèdica, psicològica i social que 
s’ofereix ajuda a recuperar i millorar l’au-
tonomia de les persones ateses i permet 
fer un seguiment individualitzat i una 
avaluació periòdica de cada pacient.
 Amb capacitat per a 40 places, l’Hospital 
de Dia Sant Jordi d’Igualada va atendre 
l’any passat fins a 135 persones d’Iguala-
da i la comarca de l’Anoia.

Els amants de Lulú actuaran a l’Hospital de dia Sant Jordi
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VILANOVA DEL CAMI / JAUME SINGLA
La plaça Vilarrubias de Vilanova del 
Camí va ser novament escenari de la 
Musclada popular que en aquesta oca-
sió anava a benefici del Centre Cultural 
Andalús.
En poca estona es varen consumir els 
120 quilos de musclos que l’organitza-
ció aporta cada any a benefici de l’enti-
tat que els cuina, esdevenint una festa 
popular oberta a tothom i que tothom 
pot gaudir.
L’entorn de la plaça i l’excel·lent ela-
boració dels tres tipus de varietats de 
musclos, fan que la matinal sigui un 
perfecte aperitiu per al dinar de la Di-
ada.

Una entitat viva i activa
Segons que ens va informar l’actual 
presidenta del Centre Cultural Andalús 
-Júlia- “tenim uns 120 associats i fem 
tota mena d’activitats. Des de cursets 

Musclada popular a Vilanova a 
benefici del Centre Cultural Andalús

per a ballar sevillanes a cursos de gui-
tarra o de balls de saló”.
Els vuit membres que conformen el 
Centre Cultural Andalús estan oberts 

a tota mena d’aportació i en aquest 
moment estan estudiant la possibilitat 
d’organitzar viatges a Andalusia.

La musclada és ja una festa tradicional del calendari vilanoví

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU
El proper mes d’octubre, un cop s’han 
incorporat els infants a l’escola, moltes 
persones tornen també a reprendre els 
seus cursos de formació i de lleure. Des 
de l’Ajuntament de Vilanova del Camí, 
diferents departaments municipals 
ofereixen propostes per omplir aquest 
temps d’oci. Des de l’Àrea d’Educació, 
s’han tornat a organitzar cursos d’alfabe-
tització en castellà, tres nivells de  català 
i català de reforç i també es fan cursos 
de diferents nivells d’anglès. També es 
poden fer cursos de formació per a les 
proves d’accés als cicles de grau mitjà, i 
per il·lustrar-se en l’àmbit musical tam-
bé hi ha cursos de guitarra de diferents 
modalitats. 
Des de l’Àrea de Cultura s’ha programat 
un taller de disfresses, un curs de ioga i 
es torna a oferir el curs de sardanes, que 
ha funcionat molt bé en els darrers dos 
anys.
Cal recordar que la ludoteca i centre 

obert El Cireret ofereix també el seu 
programa d’activitats:  l’espai de joc, el 
centre obert i l’espai xic, i el programa 
“Crèixer amb tu”, un cicle formatiu gratu-
ït i d’accés lliure adreçat  a mares i pares 
amb infants menors de tres anys inte-
ressats en aspectes rellevants de l’etapa 
de creixement dels seus fills i filles.  Dins 
el cicle s’han previst quatre tallers que 
tracten aspectes com l’alimentació, “ru-
tines, hàbits i normes”, la importància 
del  joc i un taller de massatge infantil, 
adreçat a les famílies que tenen fills me-
nors d’un any. 
Les inscripcions per als cursos de for-
mació 2010 – 2011  que organitzen les 
diferents àrees municipals es fan durant 
aquest mes de setembre ja que els cur-
sos començaran el proper mes d’octu-
bre. Per formalitzar les matrícules cal 
adreçar-se a l’Edifici d’Entitats de 8 del 
matí a 8 del vespre.
Els cursos es faran sempre i quan hi hagi 
un nombre suficient d’inscrits. 

Oberta la inscripció per a les 
propostes de tardor 2010

LA POBLA / LA VEU
L’alcalde de la Pobla de Claramunt, San-
ti Broch, va afirmar, durant el discurs 
institucional amb motiu de la Diada de 
l’Onze de Setembre, que “hem de tornar 
a ser una Catalunya forta, valenta i res-
pectada”. En el parlament, Broch es va 
referir a la sentència del Tribunal Consti-
tucional contra l’Estatut d’Autonomia i a 
la crisi econòmica que s’està patint. 
L’alcalde poblatà va assegurar que el 
2010 ha estat un any dolent per a la nos-
tra Nació,  ja que la sentència del Consti-
tucional “ha menyspreat la voluntat dels 
catalans”, expressada en el referèndum 
del 18 de juny de 2006. Aquest fet, se-
gons va dir Santi Broch, ha causat una 
“desafecció” de Catalunya cap a Espanya 
perquè “el poble català ha vist i compro-

vat el poc afecte i comprensió que la res-
ta de l’Estat espanyol ens té”.
En aquesta mateixa línia, el màxim re-
presentant del Consistori poblatà es va 
referir a la manifestació del 10 de juliol 
a Barcelona. Santi Broch va afirmar que 
aquell dia “Catalunya va dir prou al mal-
tractament polític, històric i social que 
s’arrossega des de 1714”. 
L’alcalde també va fer un incís en les 
eleccions autonòmiques convocades 
per al 28 de novembre. Broch va assegu-
rar que “caldrà demanar al nou govern 
entrant que defineixi la postura i les ba-
ses de com voldrem que sigui Catalunya 
els propers anys, i que totes les forces 
polítiques assumeixin que cal lluitar per 
al nostre país”.
En el discurs Santi Broch també va par-

lar sobre la crisi econòmica que s’està 
vivint. L’alcalde va encoratjar els ciuta-
dans a “tenir forces per tirar endavant 
i fer front als anys durs que encara es 
pronostiquen”. L’alcalde va acabar el seu 
parlament fent una crida: “Tots junts 
hem de defensar l’Estatut ja que sinó és 
així no podrem avançar en el futur de la 
nostra Nació”. Després es van cantar Els 
Segadors.
L’acte va tenir lloc al parc del Mil·lenari. 
L’alcalde va estar acompanyat per la res-
ta de regidors i regidores del Consistori 
poblatà. Abans del discurs institucional, 
hi va haver un espectacle infantil a càr-
rec del grup Virivirom i després, un ver-
mut-concert amb l’Antiga Destil·leria, 
que van oferir peces de swing i blues. 

Santi Broch, alcalde de la Pobla: “Hem de tornar a ser una 
Catalunya forta, valenta i respectada”

El Parc del MIl.lenari va ser l’escenari dels actes de l’11 de setembre

SORTEIG DE LA BICICLETA
Nom:..........................................................................

Adreça:......................................................................

Localitat:................................Tel:.............................

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

guanyador de la bici
del mes dʼagost

Marina Bertran Aguilera 

Felici
tats!Felici
tats!
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MONTBUI / LA VEU
Amb la fi de l’estiu arriba a Montbui una 
nova proposta gastronòmica: la I Ruta 
de la Tapa, una iniciativa conjunta de 
l’ajuntament de Montbui i del Gremi 
d’Hosteleria del municipi que té com a 
objectiu donar a conèixer i poder gaudir 
d’una deliciosa ruta gastronòmica pels 
establiments de restauració de Mont-
bui. 
La I Ruta de la Tapa vol promocionar el 
sector de la restauració a Montbui i vol 
fer-ho comptant amb la participació 
dels ciutadans del municipi. I és que 
en aquesta iniciativa, els montbuiencs i 
montbuienques podran votar la millor 

tapa. Per poder votar només caldrà om-
plir amb el vot corresponent el fulletó 
que es podrà trobar en els diferents es-
tabliments adherits a la iniciativa i dipo-
sitar-lo en qualsevol dels establiments 
participants.
També es podrà participar omplint el 
“Passaport del Gourmet”, recollint-lo als 
establiments que formen la ruta i dema-
nant que ens el segellin quan hi anem. 
Si ompliu completament el passaport i 
dipositeu el vot corresponent -triant la 
tapa que més us agradi- podreu partici-
par en el sorteig d’un sopar per a dues 
persones en un dels establiments de la 
Ruta de la Tapa.

Tot a punt per a la I Ruta de 
la tapa de Montbui

MONTBUI / LA VEU
El proper dimarts 22 de setembre, entre 
les set de la tarda i les nou del vespre 
tindrà lloc al Centre Cívic i Cultural La 
Vinícola un taller de participació obert 
a tots els ciutadans de Montbui per tal 
de definir la futura Taula de Ciutadania. 
La Taula de Ciutadania és un òrgan de 
participació estable que ha de canalitzar 
les inquietuds i iniciatives ciutadanes 
al voltant d’aquells temes que afecten 
a qüestions relacionades amb la convi-
vència. En aquest espai, la ciutadania i 
les entitats de diferents àmbits (veïnals, 
socials, de cooperació i solidaritat, etc) 

hi tenen un paper bàsic, però també els 
mateixos ciutadans del municipi que hi 
vulguin prendre part a títol individual.
Des de la regidoria de Cultura, Igualtat 
i Ciutadania es vol procedir a la defini-
ció de la Taula de Ciutadania de manera 
compartida amb les entitats implicades 
en l’entorn social, i per aquest motiu 
s’iniciarà aquest procés de participació 
ciutadana.
Després d’aquest primer taller participa-
tiu, al proper mes de novembre es realit-
zarà la presentació pública i la constitu-
ció de la Taula de Ciutadania.

Aquest proper dimarts, taula 
de ciutadania, a la Vinícola

MONTBUI / LA VEU
Enguany la 19a Setmana de la Gent Gran 
de Montbui es celebrarà entre els dies 
21 de setembre i 5 d’octubre.
La primera d’activitat d’enguany es farà 
el proper dimarts 21 de setembre a par-
tir de les sis de la tarda. Serà la conferèn-
cia “Els subministraments de la llar. Les 
revisions del gas natural i butà”, a càrrec 
de María José Cayuelas. Aquest primer 
acte de la Setmana de la Gent Gran es 
realitzarà al CCC La Vinícola, i està orga-
nitzat per l’ajuntament de Montbui, el 
Casal de la Gent Gran, en col·laboració 
amb la Unió de Consumidors de Cata-
lunya, Consum Rebel i Unió Cívica de 

Consumidors i Mestresses de Casa de 
Barcelona i província.
Enguany la Setmana de la Gent Gran de 
Montbui es celebrarà entre els dies 21 
de setembre i 5 d’octubre.
Les activitats continuaran el proper di-
mecres 22 amb la inauguració de l’ex-
posició “Mostra de manualitats i labors 
del Casal de la Gent Gran”. L’exposició es 
podrà visitar del 22 de setembre fins el 3 
d’octubre, en horari de 10 a 14 hores i de 
15 a 20.30 a la Sala Polivalent del Centre 
de Serveis Nucli Antic.
També el proper dijous 23 continuaran 
les activitats. En aquest cas serà a partir 
de les sis de la tarda, amb un Ball que 

anirà a càrrec de Jordi Bruc, i que es durà 
a terme al Centre Cívic i Cultural La Vi-
nícola.
El gruix de les activitats de la 19a Setma-
na de la Gent Gran de Montbui es faran 
entre el 27 de setembre i el 3 d’octubre. 
També s’ha de destacar que fins l’1 
d’octubre es poden comprar els tiquets 
assistir al Dinar de l’Avi, que com és cos-
tum es realitzarà al Poliesportiu de Can 
Passanals el proper diumenge 3 d’octu-
bre. Els tiquets, al preu de 10 euros, es 
poden adquirir a la taquilla del ball de 
la Gent Gran (Vinícola) i també a la Caixa 
Catalunya de Montbui.

Comença la Setmana de la gent gran

LA POBLA / LA VEU
El Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Cla-
ramunt va aprovar, inicialment, el pro-
jecte per arranjar la carretera de la Rata i 
l’espai d’accés al camp de futbol munici-
pal del Pas Blau. El tema es va tractar en 
la sessió ordinària del 9 de setembre i va 
rebre els vots a favor de CiU i del PSC i 
l’abstenció d’ERC.
L’actuació té un pressupost de 
284.897,53 € i es compta amb una sub-
venció de 165.000 € del Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC), de la Ge-
neralitat. En el Ple l’alcalde, Santi Broch, 
va explicar perquè s’havia proposat tirar 
endavant aquesta actuació. Broch va 
comentar que “quedava pendent desti-
nar una de les subvencions concedides 
per la Generalitat a través del PUOSC, ja 
que amb els diners que han arribat de 
l’Estat s’han pogut executar moltes de 

les obres previstes”. L’alcalde va dir que 
es van estudiar tres projectes: la urbanit-
zació del barri de can Ribalta, de la zona 
de ca l’Isidret i la millora de la carretera 
de la Rata i de l’accés al camp de futbol 
municipal.

Canvi de vot d’ERC
Josep Palà, d’ERC, va dir que, després 
de les explicacions de l’alcalde, tot i que 
en un principi el seu partit havia previst 
un vot en contra finalment s’abstindria. 
Palà, però, va deixar clar que la seva 
formació té altres projectes prioritaris. 
L’alcalde va afirmar que és evident que 
les prioritats són diferents, però que en 
aquest mandat s’han executat moltes 
obres i algunes no incloses en el progra-
ma electoral.
Per part del PSC, Domènec Lucas va co-
mentar que havia consultat el projecte i 

li semblava correcte i que, a més, s’havia 
d’aprofitar la subvenció.
Un altre dels temes que es va tractar en 
aquest Ple va ser la modificació de les 
Normes Subsidiàries de Planejament 
en l’àmbit del Corral de la Farga, al barri 
del Xaró. Es va aprovar, per unanimitat, 
el Text Refós II, que ara haurà d’aprovar, 
definitivament, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Catalunya Central. 
L’alcalde, Santi Broch, va explicar que 
s’han hagut de fer algunes adaptaci-
ons, proposades per Urbanisme, en la 
modificació de les Normes Subsidiàri-
es d’aquesta zona. Broch va afegir que 
es vol que els tràmits es tirin endavant 
el més aviat possible per així poder fer 
efectiva la cessió del local del Corral de 
la Farga per part del propietari a l’Ajun-
tament. 

L’Ajuntament arranjarà la carretera de la Rata
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CALAF / LA VEU
Calaf va celebrar, el passat dissabte 11 
de setembre, la Diada Nacional de Cata-
lunya. Ja des de bon matí, el poliespor-
tiu va acollir les 12 hores de Bàsquet in-
terclubs “Vila de Calaf”, organitzades pel 
C.B. Calaf.  Enguany ha estat la edició que 
ha comptat amb més participació, amb 
39 equips, pertanyents a 15 clubs de tot 
Catalunya. La Unió Esportiva Calaf va ce-
lebrar també un torneig de futbol en la 
categoria benjamí en el que hi van par-

ticipar 9 equips i que va ser guanyat pel 
Club Esportiu Manresa “A”. Diumenge, es 
va disputar un altra torneig, aquest en 
la categoria Pre-Benjamí, guanyat pel 
Gimnàstic de Manresa “A”. A la Plaça dels 
Arbres es va celebrar un Circuit de Tennis 
Taula al carrer, una jornada de tennis de 
taula lúdica-recreativa, que va comptar 
amb una bona participació. Finalment, a 
la 1 del migdia, es va celebrar a la Plaça 
Barcelona-92 una ballada de sardanes 
amb la Cobla Juvenil de Solsona.

L’11 de setembre a Calaf

ELS HOSTALETS DE PIEROLA / LA VEU
Els diferents actes organitzats per cele-
brar de la Diada Nacional de Catalunya 
han obtingut un èxit de participació. 
Amb la hissada de la senyera al campa-
nar de l’Església de St. Pere, es donava 
el tret de sortida als actes del cap de 
setmana. Després de la hissada, l’Agru-
pació Sardanista dels Hostalets va fer 
una demostració sardanística amb una 
peça molt original i moderna, seguida 
després per una ballada general. A con-
tinuació, més de 300 persones es van 
aplegar per al sopar popular al carrer de 
l’Església.
L’11 de setembre, prop d’un centenar 
de persones van sortir de la plaça de Cal 
Figueres a dos quarts de nou del matí 
per anar caminant cap a Pierola on van 
esmorzar i cantar els segadors amb la 
música dels violins dels alumnes de l’Au-
la de Música dels Hostalets de Pierola. 
A mig matí, el Tercer Mercat Modernista 
va vestir de festa els carrers del centre 
del poble amb parades d’artesans, mos-
tres d’oficis d’època (ceramista, escultor 
en fusta, ferrer i sabater) i recreacions 
d’espais amb mobiliari antic a diferents 
edificis modernistes: les antigues es-
coles (aula d’una escola), Cal Maristany 
(una lleteria), la Torre del Sr. Enric (una 
barberia) i la Casa Cucurella (estança 
infantil). 

Un gran nombre de visitants van passe-
jar pel mercat al llarg de tot el dia. A la 
tarda, l’espectacle Action! va entretenir 
i divertir petits i grans amb la recreació 
del rodatge d’una pel·lícula. Després de 
l’espectacle de carrer, es van ballar sar-
danes a la placeta del Dr. Conde amb la 
música interpretada per la Cobla Saba-
dell. 
El darrer acte del dia va ser la projecció 
del documental Catalunya-Espanya a 
l’Auditori de Cal Figueres, que va comp-
tar amb una presentació a càrrec de 
Joan Millaret.
La tercera baixada d’Andròmines de diu-

menge 12, va comptar enguany amb 11 
participants. Andròmines de tota mena 
van competir per endur-se’n els premis 
de les categories de velocitat i artística.
A la tarda, els Traginers de Jocs van om-
plir la placeta amb ingeniosos jocs per 
a totes les edats que van fer trencar la 
closca a més d’un.
La comissió de Festes, valora molt posi-
tivament la participació veïnal a tots els 
actes i considera que les propostes del 
Mercat Modernista i la Baixada d’Andrò-
mines comencen a consolidar-se com a 
cites de referència en el seu tercer any 
de vida.

La Diada es va celebrar amb gran 
afluència als Hostalets

CALONGE DE SEGARRA / LA VEU
El cap de setmana de l’11 i 12 de setem-
bre, el nucli de Sant Pere de l’Arç va cele-
brar la seva tradicional festa major.
La festa gran va començar dissabte a la 
tarda amb els jocs de cucanya i xocola-
tada per a tothom. A la nit, Jordi Casellas 
va amenitzar el ball a la plaça del poble 
i, a la mitja part, es va repartir pa amb 
tomàquet i botifarra per a tots els assis-
tents. Diumenge es va celebrar, a l’esglé-
sia de Sant Pere, la missa solemne, com 
és costum, i al finalitzar hi va haver un 
vermut. La festa va ser tot un èxit ja que 
va comptar amb una excel·lent partici-
pació. Per veure imatges de la festa ma-
jor, visiteu el web www.calongesegarra.

Lluïda Festa Major a Sant Pere de 
l’Arç

Imatge del Mercat modernista d’enguany

Les màquines ja treballen a Can Ponsa

Jocs per als nens i nenes

CALAF / LA VEU
Amb l’assistència de una quinzena de 
persones ha començat avui, 15 de se-
tembre, el taller “Aprofita ara que ets 
gran”, organitzat per la Regidoria de Be-
nestar Social de l’Ajuntament de Calaf, 
que pretén incidir en aspectes de qua-
litat de vida i benestar de les persones 
grans.
L’envelliment és un ingredient insepa-
rable de la vida, és un procés llarg i lent 
que afecta al cos, la ment i les relacions 
amb el nostre entorn. Envellir significa 

saber afrontar aquests canvis biològics, 
psicològics i socials. El taller ens aporta-
rà eines per millorar la nostra qualitat de 
vida, ens ajudarà a entendre millor l’eta-
pa que estem vivint i a poder superar i 
adaptar-nos a les noves situacions que 
se’ns presenten, tot valorant allò que 
ens aporta la nostra edat.
El taller es durà a terme els dimecres 15, 
22 i 29 de setembre i el 6, 13 i 20 d’octu-
bre de les 4 a les 6 de la tarda al Institut 
Municipal de Formació Permanent .

“Aprofita ara que ets gran”, un 
taller de qualitat de vida i benestar

ANOIA / LA VEU
El poliesportiu de Calaf serà escenari, 
aquest dissabte 18 de setembre, del 9è 
Open de Dards i del 6è Open de futbolí 
català que organitza Dards Calaf, i que 
cada any registra més participació. La 
jornada començarà a les 10.00 h i s’allar-
garà fins passades les 20.00 h, donant 
lloc a un dia ple de diversió i competi-
ció al poliesportiu. Les categories que hi 
participaran són les següents: parelles 
de futbolí català, individual i parelles de 

dards de 1a i 2a categoria, individual i 
parelles de dards Pro, i individual dards 
pubilles. Finalment, també hi haurà la 4a 
Timba Open Calaf: és a dir, es faran pa-
relles a cegues formades per un jugador 
de dards i un altre de futbolí. Per a més 
informació i inscripcions es pot trucar al 
tel. 630 18 29 58 o visitar els webs www.
dardix.com i www.todofutbolin.com.
Els horaris dels opens són els següents :
10.00 h Parelles futbolí català (sense pa-
rar)
10.30 h Parelles dards 1a - 2a cat.
11.00 h Parelles dards Pro
14.30 h Dinar
17.00 h Parelles futbolí català (parant)
17.15 h Individual dards pubilles
17.30 h Individual dards 1a - 2a cat.
18.00 h Individual dards Pro
20.00 h IV Timba OPEN CALAF : jugador 
de dards i jugador de futbolí junts, pare-
lles a cegues

Dissabte es celebra el 9è Open de 
Dards i el 6è Open de futbolí català

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

Pierapint
Todo en pintura

Presupuestos sin compromiso
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STA. MARGARIDA MONTBUI / LA VEU
Demà dissabte 18 de setembre es porta·
rà a terme una observació astronòmica 
a la Tossa de Montbui amb l’Agrupació 
Astronòmica de l’Anoia, AstroAnoia – 
www.astroanoia.org, i l’Observatori de 
Pujalt. L’acte l’organitza la Fundació la 
Tossa de Montbui.  
L’observació començarà a les 20:30h. Pri·
mer es començarà observant la Lluna a 
la vegada que es portaran a terme una 
sèrie d’explicacions com per exemple 
per què es produeixen les estacions. 

S’observarà també Júpiter i els seus satèl·
lits galileans i s’ensenyaran diferents 
constel·lacions en el cel a ull nu. També 
es veurà com podem trobar l’estrella po·
lar, que ens serveix per orientar·nos a la 
nit, de forma ràpida i senzilla. La darrera 
part de l’observació serà la que es dedi·
carà a observar objectes de cel profund. 
L’observació s’acabarà a les 22:30h.
Les places són limitades. Per tal de reser·
var plaça cal posar·se en contacte amb 
la Fundació la Tossa tot trucant al telèfon 
636552633.

Observació astronòmica a la 
Tossa de Montbui

PUJALT / LA VEU
L’inici d’aquest mes de setembre ha co·
mençat intens a l’Observatori de Pujalt. 
Per començar, el dimecres 1 de setem·
bre l’Observatori de Pujalt va portar les 
seves activitats al Casal La Salle, a Veci·
ana, on un grup d’avis, dels Amics de la 
Gent Gran de Barcelona, passaven uns 
dies. Les activitats van consistir en la re·
alització d’experiments relacionats amb 
la meteorologia, en el quals van partici·
par els avis, i en una xerrada d’astrono·
mia bàsica. Aquest mateix grup d’avis va 
visitar, el divendres 3 de setembre, les 
instal·lacions de l’Observatori de Pujalt 
on van poder veure com és l’observatori 
i de quins aparells disposa.  
Per altra banda el dissabte 4 de setem·
bre va tocar el torn a l’astronomia. A 
partir de les 22h de la nit es va portar a 
terme una observació astronòmica de 
cel profund amb les agrupacions astro·
nòmiques de l’Anoia i de Barcelona, As·

troAnoia i Aster. Després d’una tarda en·
nuvolada es van complir les prediccions 
i va quedar una nit serena. Es va poder 
veure a ull nu perfectament la Via Làctea 
i les diferents constel·lacions. Amb els 
diferents telescopis es van poder obser·
var, estels dobles, galàxies, nebuloses, 
cúmuls d’estrelles, etc. L’observació es 
va allargar fins a la 1h de la matinada 
quan l’elevada humitat va dificultar l’ob·
servació.
Per últim el diumenge 5 de setembre 
l’Observatori de Pujalt rebia la visita 
d’un grup de 25 persones d’AMPANS. 
AMPANS és una organització que té com 
a objectiu la millora de qualitat de vida 
de les persones amb discapacitat intel·
lectual i de les seves famílies. El grup va 
poder prendre alguna dada i va poder 
observar els diferents aparells de mesu·
ra que disposa l’observatori. Per acabar 
també van observar una sèrie d’experi·
ments relacionats amb l’atmosfera. 

Darreres activitats de 
l’Observatori de Pujalt

Un moment de l’observació

ANOIA / LA VEU
Per la Diada de Catalunya es va celebrar 
la tradicional Festa de la Verema al parc 
de la Font d’Òdena. Començà a les 6 de 
la tarda i aquesta vegada la presentació 
va anar a càrrec de les components de la 
Comissió del Pubillatge del municipi, la 
Cristina Grau i la Dolors Farrés. 
La festa va tenir la col·laboració de l’As·
sociació de Veïns del carrer de la Guixera 
i hi hagué representació del pubillatge 
de Piera.
Com cada any es van homenatjar l’avi 
i l’àvia més grans del municipi. Aques·
ta vegada va ser el torn de la senyora  
Maria Cruz Gil Olaria de Cal Vicentó Vell 
que va néixer el dia 3 de maig de 1912 
a Vilabella de Maestrat (Castelló) i l’avi 
homenatjat va ser en Marcelino Villalba 
Soriano, que  també viu a Òdena i que 
va néixer ael 30 d’abril de l’any 1922 a 
Saldón (Terol). Els homenatjats van re·
bre un ram de flors i una placa.
L’alcalde d’Òdena Francisco Guisado va 
dirigir·se al públic fent un discurs i des·
prés van fer·lo la pubilla Sílvia Grau, la 
dama Magda Jorba, l’hereu Joan Domè·
nech i el fadrí Marc Pajares. A continu·
ació va ser el torn dels menuts. La Júlia 
Galarza (pubilleta d’Òdena) va llegir 
unes paraules amb la col·laboració d’en 
Rubén Almiron (hereuet d’Òdena) i la 
pubilleta i l’hereuet de l’Espelt, Mar Ze·
nón i Jose Lastra.
Després dels discursos es va escoltar i 
cantar l’himne oficial de Catalunya dels 
Segadors.
Tot seguit, els hereuets i pubilletes 
d’Òdena i de l’Espelt van procedir a tre·
pitjar el raïm per tal de produir el most 
que va omplir una de les bótes que 
posteriorment es va sortejar entre els 
assistents.
La Festa de la Verama és organitzada 
des de l’Ajuntament d’Òdena però no 
seria possible sense la donació de raïm 
de persones d’Òdena. Enguany van 
col·laborar l’Antoni Aguilera de cal Bar·
rab, l’Antoni Planell de cal Fidel, el Jordi 
Cañellas de cal Casalons, les Caves Bohi·
gas de la Finca de can Macià, els fills de 
Jaume Grimau de cal Grimau i en Vicenç 
Puiggrós de cal Pau Palomas.

Canvi de senyera a la torre del castell
Al matí de al Diada, es va dur a terme a 
la torre del castell d’Òdena el canvi de la 
senyera.
L’hereu i la pubilla d’Òdena, acompa·
nyats dels hereuets i pubilletes d’Òdena 

L’11 de setembre Òdena 
va celebrar la Festa de la Verema

i de l’Espelt i de representants del con·
sistori municipal encapçalats per l’al·
calde Francisco Guisado i de la regidora 
Anna M. Sánchez, van procedir a retirar 
la senyera que hi havia al capdamunt de 
la torre i a col·locar·ne una de nova, que 
van signar els representants del pubi·
llatge odenenc. 
L’alcalde va fer un petit parlament, expli·
cant la remodelació de l’accés a la torre, 

inaugurada la setmana passada, que 
permet poder accedir al capdamunt 
còmodament per unes escales, primer 
exteriors i després interiors.
A primera hora del matí, una delegació 
odenenca, amb l’alcalde del municipi i 
els hereus i les pubilles, van ser presents 
a l’acte d’homenatge a Rafael Casanovas 
del parc de la Ciutadella de Barcelona.

Els hereuets i les pubilletes d’Òdena i l’Espelt van trepitjar el raïm

Un moment del canvi de senyera al castell d’Òdena

MATRÍCULA OBERTA
Anglès:nens + 7 anys, joves, adults, empreses.

Tel.: 93 804 45 54
C/ Òdena 26-28, 1r •Igualada  • info@centreangles.com – www.centreangles.com
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CAPELLADES / LA VEU
Aquest dissabte Capellades va reviure 
alguns dels seus actes tradicionals. Així, 
els més matiners van pujar fins la mun-
tanya de Miramar per enlairar la senyera 
i penjar-la damunt la creu.
Tot seguit, als Jardins del Capelló, es va 
fa fer l’acte més institucional. Primer va 
intervenir l’alcaldessa de Capellades, 
Anna Maria Sánchez, qui va recordar 
com Capellades ha estat dels municipis 
que han fet la consulta popular del Dret 
a Decidir. També va fer un parlament 
l’historiador Agustí Colomines qui va 
recordar com la història es va construint 
entre tots, per les característiques pròpi-
es del territori i de les persones que el 
comformen. A més a més també es va 
fer una recitació de poemes, un concert 
amb la família Prat Sabater i es va repar-
tir coca amb xocolata per a tothom.

Capellades va celebrar la Diada Nacional de 
Catalunya

Als jardins del Capelló va tenir lloc l’acte més institucional de la Diada

CAPELLADES / LA VEU
Ara fa poc més d’un mes que la Deixa-
lleria de Capellades ha entrat en funci-
onament. Aquest nou servei, situat al 
Polígon Industrial La Barquera de Cape-
llades, obre cada dia els matins de 10 a 1 
i les tardes de 4 a 7. També els dissabtes 
està obert de les 9 a la 1 i de les 4 a les 
8 del vespre.
A la Deixalleria es poden portar els re-
sidus de fustes i conglomerats, els mo-
bles vells, matalassos i somiers, restes de 
jardineria i poda, fluorescents i llums de 
vapor de mercuri, pneumàtics, bateries, 
dissolvents químics no tòxics d’ús do-
mèstic, piles, olis domèstics i olis mine-
rals, entre d’altres.

La Deixalleria 
de Capellades ja 
funciona

CAPELLADES / LA VEU
Fins el 24 de setembre són obertes les 
inscripcions per al curs de preparació 
per a la prova d’accés als cicles formatius 
de formació professional de grau mig.
Aquesta proposta va adreçada a les 
persones que no disposen del títol de 
graduat d’educació secundària i tinguin 
17 anys complerts o bé els facin aquest 
any. Les inscripcions es poden fer cada 
dia els matins de nou a dues i també 
aquest proper dissabte 18 de setembre, 
de les onze a dos quarts de dues. Per 
més informació trucar al 93.801.10.01 i 
demanar per Joan o Cristina.
Enguany serà la segona vegada que 
s’oferta aquesta formació i el curs passat 
va tenir molt bona acollida. Per això la 
regidora d’Educació, Bàrbara Pons, ha 
manifestat que “esperem repetir l’èxit 
del curs passat i poder oferir a totes les 
persones que tenen la voluntat de conti-
nuar formant-se la possibilitat de fer-ho 
a Capellades”.

S’acaben les 
inscripcions per 
apuntar-se al nou curs 
formatiu de grau mig

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU
Vilanova del Camí va celebrar aquest 
cap de setmana la Diada Nacional de 
Catalunya amb diferents activitats. La 
primera va tenir lloc divendres. El grup 
de sardanes, va fer una actuació a la resi-
dència AMMA Vilanova del Camí.
Dissabte 11 de setembre, el programa 
festiu va començar a migdia amb la 
tradicional musclada que va aplegar al 
passeig de la Indústria, força vilanovins. 
Aquest és un acte que organitza des de 
fa anys, el comerç local Cristales Carlos, 
malgrat que la beneficiària sempre és 
una entitat del municipi, aquest any ha 
estat la Casa d’Andalusia de l’Anoia.

A la tarda, i davant un públic entusiasta, 
la secció infantil i juvenil de l’Esbart Dan-
saire va oferir a Can Papasseit  un festival 
de danses tradicionals catalanes. 
També dissabte a la tarda, la secció vila-
novina d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya, va convocar el públic familiar a un 
acte cultural que es va celebrar al Rovy. 
La contacontes Anna Garcia va dirigir 
una sessió de narracions on els prota-
gonistes van ser la quitxalla. L’acte, que 
es celebra a Vilanova del Camí per tercer 
any consecutiu, va acabar-se amb un re-
frigeri i l’obsequi de la senyera per a tots 
els participants.

A migdia, arrossada popular a la Piscina 
Blava amb els Amics de la Piscina; futbol 
al poliesportiu amb el segon Memorial 
Elionor Bargalló Aloy entre l’Ondulados 
Carme-Capellades i l’Espardenya de 
Masquefa.
A més a més prop de 400 persones van 
gaudir amb les havaneres del grup Port 
Vell a la Bassa, que van haver de con-
cedir tot un seguit de bisos. Finalment, 
Concert del Grup Revival a la Piscina Bla-
va, patrocinat per Chup’s.

L’11 de setembre a Vilanova del Camí

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU
La residència per a gent gran Amma Vi-
lanova, ubicada a la localitat barcelonina 
de Vilanova del Camí, ha organitzat un 
variat programa d’activitats durant tota 
la setmana passada per celebrar amb 
residents, familiars i treballadors la Festa 
Major del municipi.
Els actes van començar el mateix dia 2 
amb la lectura del pregó a càrrec dels 
guanyadors del concurs literari de la re-
sidència. Durant aquests dies, hi ha ha-
gut actuacions musicals (sevillanes, balls 
de saló, tuna i sardanes), espectacles de 
màgia, celebracions religioses, degus-
tacions gastronòmiques ... I també hi 
ha hagut temps perquè el centre s’hagi 
omplert de l’alegria dels més petits de la 
casa, amb la celebració de trobades in-

tergeneracionals.
En diverses de les activitats s’ha comptat 
amb l’assistència de representants de 
l’Ajuntament de Vilanova del Camí, com 
les responsables de Cultura i de Serveis 
Personals, Salut i Consum, a més de la 
reina i les dames d’honor de les festes.
Amb aquesta activitat, la residència 
Amma Vilanova continua amb la seva 
política de fomentar les relacions amb el 
seu entorn més proper, obrint les portes 
del centre a tots els vulguin visitar-lo i 
compartir amb els seus residents i fami-
liars les celebracions i festes que s’hi or-
ganitzen. En aquest mateix marc, un any 
més, la residència ha col.laborat com a 
patrocinador del programa de festes del 
municipi.

La residència Amma celebra la Festa Major

ANOIA / LA VEU
Comissions Obreres ha fet públic un do-
cument amb les raons que han portat 
als sindicats majoritaris a secundar la 
vaga general prevista per al proper 29 
de setembre. Comissions Obreres i UGT 
proposen diferents assemblees per in-
formar als treballadors  i a la ciutadania 
en general. El primer es fa avui dilluns al 
Casal de Joves de Piera. Demà dimarts 
està previst una altra al Rovy, a Vilano-
va del Camí i dimecres al centre cívic La 
Vinícola de Santa Margarida de Mont-
bui. Dijous continuaran a  Capellades i 
divendres ho faran al Casal de Calaf. Les 
reunions informatives s’han previst per a 
les set de la tarda.

Campanya 
informativa per a la 
vaga del 29S

La pujada a Miramar 
per enlairar la senye-
ra, l’acte institucional, 
l’arrossada popular i les 
havaneres, per celebrar 
la Diada

Actuació de l’Esbart Dansaire

Actuació de la tuna



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de setembre de 2010 15WWW.VEUANOIA.CATGent  

PIERA / LA VEU
La segona setmana de la Festa Major va 
començar el divendres a la tarda amb el 
torneig de futbol sala (al pavelló polies-
portiu El Prat) i el trofeu festa major de 
veterans, al camp de Futbol. Al vespre, la 
plaça del Peix va oferir tres actes: dansa 
del ventre, amb el grup local; concert 
de música àrab, amb Abdeljalil Kodssi, i 
ball jove amb música disco de la mà de 
Marcos. 
Dissabte 11, la Diada Nacional de Cata-
lunya va concentrar els actes de cele-
bració al Gall Mullat. Al matí, hi va haver 
ofici religiós seguit de l’acte d’homenat-
ge a Rafael Casanova amb actuació dels 
Falcons de Piera, hissada de la senyera, 
lectura d’un poema de Joan Maragall 
i ofrena floral de particulars, entitats 
i partits polítics. El concert-vermut va 
anar a càrrec del Combo Castellbisbal, 
que va oferir un agradable repertori de 
música jazz i bossa nova abans del dinar 
de germanor, amb paella i pastís de la 
diada. Havent dinat, el bingo popular es-
pecial 25 anys de Ràdio Piera va repartir 
molts premis, entre els quals una ràdio 
CD mp3, una bicicleta de muntanya i 
un televisor de 32” d’alta definició. A la 
tarda, ballada de sardanes amb la Cobla 
Sant Jordi Ciutat de Barcelona i actuació 
de l’esbart dansaire Rocasagna de Geli-
da. A la nit, correfoc amb els Diables de 
Piera i, per tancar la nit, música disco 

dels anys 70, 80 i 90 amb els discjòqueis 
Jordi&Jordi. Cal destacar la gran assis-
tència de públic en tots els actes de la 
Diada, en especial al dinar de germanor, 
als actes de la tarda i a l’animat ball de 
nit, que va atreure i va fer ballar molts 
nostàlgics de la música de les dècades 
dels 70 a 90. 
També els barris de ca n’Aguilera, El Be-
dorc i Can Canals van celebrar la Diada, 
amb la pujada de la senyera gegant a les 
Ginebres, la pujada al Figuerot i un dinar 
de botifarra amb mongetes, respectiva-

ment.
Diumenge, últim dia de la Festa, hi va 
haver circuit de tennis taula per a totes 
les edats a la Nau de Cal Sanahuja, Fira 
d’Artesans (com cada segon diumenge 
de mes) i actuació de sevillanes a la pl. 
del Peix i de la mà dels grups de sevi-
llanes de Can Canals i El Amanecer de 
Piera, exhibició de balls de saló amb les 
parelles més destacades de Piera, a la 
pista del Gall Mullat, i finalment ball per 
a tothom amb el Duo Tempo també al 
Gall Mullat.

La segona setmana de la Festa Major, 
marcada pels actes de la Diada

PIERA / LA VEU
Molta gent va poder conèixer i visitar 
el nou centre de dia Mar i Cel i interes-
sar-se personalment pel funcionament, 
en una jornada de portes obertes que 
es va fer el passat 11 de setembre. Les 
instal·lacions, ubicades a la segona plan-
ta del Casal, són àmplies i lluminoses i 
serviran per donar suport a les persones 
grans amb dependència perquè recu-
perin o millorin l’autonomia personal i 
social i ajudaran que puguin continuar 
vivint en el seu entorn familiar habitual. 
Els professionals del centre hi oferiran 
atenció mèdica, terapèutica, psicològica 
i sociocultural individualitzada per facili-
tar als usuaris totes les tasques bàsiques 
de la vida diària. L’equip humà integrarà 
un director tècnic, un responsable higi-
enicosanitari, auxiliars de gerontologia, 
animadors socioculturals, fisioterapeu-
tes, treballadors socials, psicòlegs, tera-

peutes...
El Centre Mar i Cel també oferirà altres 
serveis com acolliment i convivència, 
manutenció, atenció personal en les 

activitats de la vida diària, higiene per-
sonal, recuperació dels hàbits d’autono-
mia i dinamització, a més d’activitats de 
lleure, suport personal i social, etc. 

Jornada de portes obertes al centre Mar i Cel

PIERA / LA VEU
Un cop passada la Festa Major, han co-
mençat les obres al carrer Sant Cristòfol 
(de Les Carreras a la Caixa Penedès), que 
obligaran a tallar la circulació de vehicles 
en aquest tram cèntric durant 3 mesos. 
El trànsit es desviarà pels carrers laterals 
i es recomana l’accés al nucli urbà pel 
carrer Balmes o el passeig del Prat per 
tal d’evitar retencions. Recordem que el 
projecte d’aquestes obres inclou la mi-
llora de voreres i asfaltatge continuant 
la línia del carrer Piereta, però conser-

vant les places d’aparcament. L’actuació 
afecta també el clavegueram i la xarxa 
d’aigua. L’obra, que es preveu que acabi 
el 15 de desembre, deixarà una millor 
distribució del passeig, una parada de 
bus més àmplia i una plaça amb zona 
Wi-Fi. El finançament d’aquesta obra 
s’ha aconseguit per unes ajudes directes 
de l’administració catalana gràcies a la 
modificació que es va fer del PUOSC (Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) que 
s’adjudiquen cada 5 anys.

Tallat el carrer de Sant 
Cristòfol durant 3 mesos

CARME / LA VEU
Carme celebrà un cop més la Diada Na-
cional de Catalunya amb uns actes que 
que ja van sent tradició i apleguen força 
gent del municipi.
A les 9 del matí ens encaminàrem cap a 
Coll-Bas per fer el canvi de senyera del 
campanar, seguidament es recitaren 
poemes patriòtics davant la porta de 
l’ermita i els més joves llegiren el mani-
fest que Omnium redactà per a l’ocasió. 
Després de cantar Els segadors i arribats 
als volts de quarts d’11 esmorzàrem a 
base de botifarrada i pa amb tomàquet. 
Acabàrem el matí a l’església, on s’oferí 
un concert amb la soprano capelladina 

Mercè Guarro acompanyada al piano 
per Montse Giné i Ribo. Val a dir que la 
veu i els sons que se sentiren a l’església 
delectaren tots els presents.

Aquest diumenge, balla a Carme
Reprenem el curs i amb ell la programa-
ció ballarística de Carme. El primer con-
cert d’aquesta temporada es durà a ter-
me aquest diumenge als volts de quarts 
de set de la tarda al Casal de Carme. El 
músic convidat és Francesc Clotet.
Es preveu una tarda animada per a tots 
aquells a qui els agradi ballar o escoltar 
música en un ambient distès.

Carme celebra l’11 de 
setembre

Acte d’homenatge a Rafael Casanova al Gall Mullat

El canvi de la senyera es va dur a terme a Coll-bas

La gent va poder visitar el centre de dia Mar i Cel
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LA TORRE DE CLARAMUNT / LA VEU
La Torre ha celebrat la Diada Nacional de 
Catalunya amb un acte al Centre Social 
Sant Joan Baptista, amb la assistència 
dels regidors de govern i de l’oposició, 
membres de les diferents associacions 
de la Torre de Claramunt , l’Hereu i la pu-
billa 2010, en Jordi Rausi i la Laura Sanz i 
una gran nombre de gent veïna.

L’acte va ser presidit per l’alcalde, Jau-
me Riba Bayo qui va fer un parlament 
commemorant la història de Catalunya 
i seguidament es va projectar un docu-
mental històric.
A banda del acte institucional, als jardins 
de Torresport hi havia un joc inflable per 
a la canalla i la celebració va finalitzar 
amb un petit piscolabis per a tothom.

La Torre de Claramunt 
celebra l’11 de setembre

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU
Aquest diumenge hem volgut fer junts 
la darrera excursió amb en Josep Mateu. 
70 caminaires i familiars hem pujat a 
Montserrat en un matí plàcid que con-
vidava a la passejada. Plegats li hem dit 
“fins aviat” amb paraules plenes d’emo-
cions que reflexa l’estima que tothom 
li tenia, i amb més o menys gràcia en-
tonem el Virolai, l’important no són les 

Matinal a Montserrat de la colla 
excursionista de Vilanova del Camí

Josep,
Durant més d’onze anys hem sigut 

companys d’excursions.
Hem anat junts per amables camins 

planers.
Hem pujat costeruts corriols i, en arribar 

al cim,
hem contemplat la immensitat del 

paisatge.
També hem baixat per forts pendents.
Ens ha acaronat el sol que ens dóna la 

vida i a vegades la pluja,
que pinta els prats d’un verd intens.
Hem descansat a la vora de senzilles 

fonts
que ens regalaven la seva aigua fresca 

calmant la nostra set.
Hem parlat de mil coses i també hem 

escoltat el silenci.

I tu, Josep,
has sigut per a nosaltres un exemple de 

bondat, d’entrega i de generositat.
Per tot això, i per moltes més coses,

els teus companys de la Colla Excursio-
nista de Vilanova avui et volem dir:

Fins a sempre amic Josep.

Montserrat, 12 de setembre de 2010

veus sinó l’estima que posem a cada 
una de les seves paraules. Quan des de 
Vilanova mirem cap a Montserrat pen-
sarem en el Josep que tant li agradava 
anar pels seus camins i corriols, per les 
seves canals, compartint la seva il·lusió 
de gaudir d’aquell paratge immens amb 
tots aquells que teníem la sort de ser al 
seu costat. Mai et podrem dir adéu. Fins 
aviat, Mateu!

SANTA MARIA DE MIRALLES / LA VEU
Com ja és tradició a Miralles, durant els 
mesos de setembre i octubre organit-
zem unes caminades obertes a tothom 
per tal de donar a conèixer el nostre 
patrimoni natural, històric paisatgístic i 
humà.
Aquest any tenim preparades dues ca-
minades pels diumenges 19 de setem-
bre i 17 d’octubre.

La primera serà una caminada famili-
ar pels boscos de Cal Maure amb una 
sessió de contacontes a càrrec del grup 
Vivim del Cuentu. Aquesta caminada fa-
miliar es farà el diumenge 19 de setem-
bre i l’hora de sortida és a les 9.30. Us 
podeu apuntar fins el dia 16 setembre 
indicant les dades personals (nom, cog-
noms i edat) a st.m.miralles@diba.cat o 
per telefon al 93 808 03 01.

Diumenge, caminada familiar a 
Miralles

LA LLACUNA / LA VEU
La Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació del Departa-
ment de Governació i Administracions 
Públiques ha activat tres nous centres 
emissors de Televisió Digital Terrestre a 
la Catalunya Central, en el marc del pla 
Catalunya Connecta. Concretament, els 
nous centres emissors s’han activat a 
Castellnou de Bages (Bages), la Llacu-
na (Anoia) i Sant Sadurní d’Osormort 
(Osona), i donen cobertura dels serveis 
disponibles de televisió digital terrestre 
(TDT), o l’amplien, a aquests tres muni-
cipis.
El Secretari de Telecomunicacions i So-
cietat de la Informació, Jordi Bosch, ha 
manifestat que “seguim treballant per 

donar solucions específiques a aquells 
darrers indrets de Catalunya als quals 
encara no havia estat possible executar 
les actuacions previstes dins el pla Ca-
talunya Connecta per motius diversos, 
com ara la meteorologia o entrebancs 
tècnics i administratius que, afortunada-
ment, anem solucionant”.
 
Catalunya Connecta: TDT
El projecte TDT, inclòs en el plaCatalu-
nya Connecta, té l’objectiu de fer arribar 
els serveis de Televisió Digital Terrestre a 
totes les poblacions de més de 50 habi-
tants, tot i que també inclou en la seva 
planificació els nuclis a partir de 10 ha-
bitants.

Activat un nou centre emissor de 
TDT a la Llacuna

La colla va anar a Montserrat per recordar Josep Mateu

Acte institucional a la Torre
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VILANOVA D’ESPOIA / LA VEU
El passat diumenge 12 de setembre va 
tenir lloc la jornada de portes obertes 
de les obres d’ampliació del CEIP Tor-
rescassana, al nucli de Vilanova d’Espoia 
del municipi de la Torre de Claramunt.  
L’acte  va ser organitzat per l’Ajuntament 
atesa la demanda i curiositat de nom-
brosos pares per veure com eren les no-
ves instal·lacions educatives del centre i 
al mateix va assistir, a banda de la gran 
majoria dels pares i mares dels alumnes 
del centre, nombrosos veïns dels nuclis 
de Vilanova d’Espoia, La Serra i Pinedes 
de l’Armengol. 
Per part de l’Alcalde es va adreçar als 
assistents una explicació  del desen-
volupament de les obres i dels seus 
antecedents i va agrair al departament 
d’Educació la seva sensibilitat i rapidesa 
en atendre les necessitats educatives 
d’aquesta part del municipi de la Torre 
de Claramunt.
El nou edifici alberga en l’actualitat uns 
125 alumnes i compta amb tots els equi-
paments necessaris per tal de prestar el 
seu servei com a edifici escolar d’una lí-
nia (un grup escolar per cada curs). Les 
obres en qüestió han estat executades 
d’acord amb el projecte aprovat per part 

del departament d’Educació per part de 
l’empresa Algeco SA  i  que comptaven 
amb un pressupost de 3.304.578,87.-€
L’any 2005 es va inaugurar el primer edi-
cifi del nou edifici del CEIP Torrescassa-
na, amb una inversió de 2.000.000 €. En 
aquell moment es tractava d’un edifici 
per donar servei a una escola de tipus 
rural i ja al cap de dos anys es van co-
mençar a detectar que aviat faria falta 
una ampliació. 

L’any 2008 per part del departament 
d’Educació es va constatar allò que feia 
temps l’Ajuntament ja advertia, i era el 
fet que era necessari l’ampliació del 
centre escolar per convertir-lo en un 
centre d’una línia completa per a la qual 
l’Ajuntament ja havia reservat el terreny 
on temporalment s’havia instal·lat la 
llar d’infants modular.  Per fi l’any 2009 
es van iniciar les obres i ara ja han estat 
enllestides.

Jornada de portes obertes al CEIP 
Torrescasana

ANOIA / LA VEU
La Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra de la Regió Policial Cen-
tral ha detingut un home de 27 anys, 
Oliver O. G., veí de Vilanova del Camí, 
per un delicte contra la salut pública 
en la modalitat de tràfic de droga. La 
policia va trobar a casa seva 11 peces 
d’una substància, que, després d’una 
primera prova indiciària, es tractaria 
de cocaïna en roca, amb un pes total 
de 1.247,76 grams. El detingut ha in-
gressat aquesta setmana a presó per 
ordre del jutjat d’instrucció número 3 
d’Igualada.
Els fets van passar el dia 9 de setem-
bre. Pels volts de 2/4 d’11 de la nit, 
una veïna de Vilanova del Camí va 
alertar la Policia Local d’aquest muni-
cipi d’un possible robatori en un pis 
proper. Quan van arribar els agents, 
es van trobar la porta de l’immoble 
forçada. Davant la possibilitat que a 
l’interior estiguessin els autors, la po-
licia va accedir-hi, moment en què va 
trobar una substància de color blanc, 
presumiblement cocaïna. Al pis, no hi 
havia ningú.
A partir d’aquest moment, el cas va 

passar a mans dels Mossos d’Esqua-
dra. L’endemà, i amb el corresponent 
ordre judicial, els agents de la Unitat 
d’Investigació van dur a terme un 
registre i escorcoll del domicili. El re-
sultat va ser la localització d’11 peces 
de cocaïna en roca, una balança de 
precisió i diversos estris per la seva 
manipulació i posterior venda.
Els Mossos d’Esquadra van iniciar im-
mediatament la recerca de l’inquilí 
del pis, que va resultar ser el llogater 
i va ser localitzat divendres dia 10 de 
setembre. L’home, a qui no li consta-
ven antecedents, va quedar detingut 
i dilluns d’aquesta setmana va passar 
a disposició del Jutjat d’Instrucció nú-
mero 3 d’Igualada, que va decretar-ne 
el seu ingrés a presó sense fiança.
Les investigacions dutes a terme per 
la policia autonòmica han conclòs 
que el presumpte robatori amb força 
al pis de l’inquilí –el qual no ha volgut 
denunciar la sostracció de cap perti-
nença- estaria relacionat amb  l’àmbit 
del tràfic de droga i que el lladre seria 
un dels clients del detingut i que te-
nia coneixement de la seva activitat.

Presó per a un veí de Vilanova del 
Camí detingut amb 1,2Kg de cocaïna

L’escola de Vilanova d’Espoia es va obrir per a tothom
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MITJONS per totes les edats des de: 0,50€
LEOTARDS: nena1,50€ dona 4,50€

MITGES i LEGGINGS a partir de:1,00€
ROBA INTERIOR HOME a partir de: 3,50€

PIJAMES HOME: 16,50€
C. Santa Paula  ·   IGUALADA ·  TEL. 93 803 05 55 ·   www.ca lcet inescar lomagno.com

botiga OUTLET
Pares! Els nens van a l’escola. 

Heu pensat en la compra dels mitjons d’hivern?

Bany
Bebè

Peces de punt
Mitjons

Promocions tèxtils · Vàries marquesPromocions tèxtils · Vàries marques
Pijames
Roba interior
C. de Sant Carles, 80 - Igualada - Tel. 93 804 30 14

Horari: de dilluns a dissabte, de 10:00 a 13:30 h. i de 16:30 a 20 h.



La Veu va rebre fa tres 
mesos una estranya 
trucada d’un 
presumpte periodista 
del diari El Mundo. Al 
final, resulta que era el 
mateix denunciant.

Una revolta interna a la Federació Catalana 
de Motociclisme esquitxa Parcmotor
Presumpte finançament il·legal d'ERC • Una denúncia de clubs i entitats contràries a Àngel Viladoms ocasiona un gran enrenou
Arxivat a Igualada • El cas va ser arxivat a Igualada, i la Fiscalia Superior de Catalunya també hauria acabat arxivant-ho

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
El diari estatal “El Mundo” va publicar di-
marts un reportatge segons el qual les 
instàncies judicials han obert una inves-
tigació arran d’una presumpta desviació 
de diners des de la direcció de Parcmo-
tor Castellolí cap a les arques d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC). Malgrat 
que des del periòdic s’assegura que 
aquesta investigació judicial ja s’ha inici-
at, el cert és que cap de les parts ho ha 
pogut confirmar a aquest setmanari, i al-
gunes fonts afirmen que la fiscalia ha op-
tat per tornar a arxivar-ho. Tant l’impul-
sor de Parcmotor, Àngel Viladoms, com 
la direcció d’ERC, han negat categòrica-
ment que s’hagi comès cap delicte, i han 
justificat tot l’enrenou per presumptes 
maniobres internes des de l’interior de la 
Federació Catalana de Motociclisme, de 
la qual Viladoms n’és president, per tal 
d’embrutar la seva imatge i la projecció 
de Parcmotor.

Presumpte  finançament il·legal
Segons el diari, la Fiscalia Superior de 
Catalunya estava investigant el possible 
desviament a comptes d’ERC de fons pú-
blics a través de subvencions atorgades 
per la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, dependent de 
la Conselleria de la Vicepresidència, en 
mans de Josep-Lluís Carod- Rovira.
Segons publica “El Mundo”, des d’ERC 
s’al·lega que part de les aportacions in-
vestigades es van concedir en l’última 
legislatura de CiU (1999-2003). Rosana 
Lledó, la fiscal que ha assumit la inves-
tigació del possible ús fraudulent dels 
fons, i que va iniciar les indagacions a 
l’agost, després d’una denúncia contra la 
Federació Catalana de Motociclisme i el 
seu president, Àngel Viladoms, ha traslla-
dat el cas a la Policia judicial.
La representant del Ministeri Públic va 
trobar, sempre segons el publicat per El 
Mundo, indicis de delicte en la gestió 
econòmica i emissió de factures falses, 
per exemple, per valor de 50.000 euros, 
que la Fundació Catalana per a l’Esport 
de Motor -vinculada a la FCM- ve fent des 
de fa anys, amb l’igualadí Viladoms, pre-
sident i màxim responsable de les dues 
entitats. Una denúncia similar va ser arxi-
vada anteriorment pel Jutjat d’Instrucció 
número 5 d’Igualada en no tenir proves 
suficients. Ara podria ser que tornés a 
passar el mateix. Qui vol, doncs, fer mal 
a Viladoms i Parcmotor?

accedir a informacions ja publicades amb 
anterioritat.  L’interlocutor va voler justi-
ficar el reportatge que estava treballant 
argumentant que diverses associacions 
i clubs relacionats amb el motociclisme 
havien presentat una denúncia contra 
Àngel Viladoms com a president de la 
Federació Catalana de Motociclisme. 
L’autor de la trucada a La Veu fins i tot 
va donar detalls de la vida privada de 
Viladoms, com l’estat econòmic de la 
seva empresa al polígon de les Comes, 
o com presumptament havia adquirit el 
seu automòbil privat, i fins i tot deia tenir 
còpies de factures i informes. 
Aquest periodista i l’autor de la truca-
da, que demostrava tenir certa adversió 
contra l’impulsor de Parcmotor, van con-
certar una trobada en persona per finals 
del mes de juny, però mai es va produir.  
Aquesta setmana, en saber-se finalment 
que la denúncia també ha estat arxivada 
com va passar a Igualada, hem acabat sa-
bent que l’autor de la trucada era el ma-
teix denunciant contra Viladoms, amb 
les inicials M.R. En definitiva: guerra bru-
ta a la Federació que pretenia esquitxar, 
sense escrúpols, tot allò que s’hi posés 
per davant, Parcmotor inclòs.

Els pilots Aleix Espargaró i Toni Elias, amb Àngel Viladoms, ensenyant-lis els plànols del futur circuit de Parcmotor, l’any 2008. Arxiu La Veu.

Subvencions per valor de 12 milions
En l’escrit que ha donat peu a la interven-
ció de la Fiscalia es veuen indicis sobre 
un possible desviament de part dels di-
ners públics que la Secretaria General de 
l’Esport, responsabilitat d’Anna Pruna, ha 
atorgat en forma de subvencions -com a 
mínim de 12 milions d’euros- a l’esmen-
tada fundació per a la construcció -les 
primeres instal·lacions van començar a 
funcionar el 2002- i gestió del circuit.
Per la seva banda, des del partit inde-
pendentista, en declaracions a El Mundo, 
han assegurat que estan “molt tranquils i 
convençuts que la denúncia no té fona-
ments i està basada en falsedats”. Segons 
argumenten des d’ERC, dels 12 milions 
en subvencions, 6 els va comprometre 
el Govern de la Generalitat en època de 
CiU, 4 es van lliurar per un acord amb la 
Secretaria General de l’Esport autonòmi-
ca, i els altres 2 es van atorgar a les enti-
tats controlades per Viladoms a través de 
l’Institut Català de Finances.
A més de Viladoms i Pruna, la denúncia  

també podria permetre la implicació del 
vicepresident de la Reial Federació Mo-
tociclista Espanyola.

Cop a Parcmotor
L’enrenou per la publicació de la notícia 
ha comportat un cop per a Parcmotor, 
una instal·lació modèlica al país i un dels 
instruments clau per a la recuperació 
econòmica de la comarca. Es podria do-
nar el cas que, per presumptes assump-
tes col·laterals que res a tenen a veure 
amb la funció de Parcmotor, aquesta 
instal·lació acabés patint-ne les conse-

qüències.

La Veu va rebre els extranys detalls 
del cas fa tres mesos
Aquest periodista va rebre una trucada 
d’una persona, identificant-se com a pe-
riodista del diari “El Mundo”, fa tres me-
sos, indicant que el periòdic estava fent 
un reportatge sobre presumptes irre-
gularitats comeses per Àngel Viladoms. 
L’esmentat periodista -que no és qui 
signa la notícia aquesta setmana al diari 
estatal- va demanar a La Veu informació 
actualitzada sobre Parcmotor, així com 
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Entrevista
Antoni Fogué, president de la 
Diputació de Barcelona

Vilanova del Camí
Joaquim Nadal va visitar les obres 
de la plaça del Mercat de Vilanova
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El jutge investigava una 
segona denúncia contra 
Viladoms per saber si 
es van desviar diners 
a ERC, però també ha 
acabat arxivant-ho

Parcmotor és un dels principals reclams que té avui dia l’Anoia i un element clau per a la recuperació econòmica del territori.



El conseller Nadal inaugura la 
nova Plaça del Mercat de Vilanova

REDACCIÓ / LA VEU 

El conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques, Joaquim Nadal, acompanyat 
de l’alcalde de Vilanova del Camí, Joan 
Vich, va inaugurar dimarts  la plaça del 
Mercat després de les obres de reurba-
nització que s’hi han fet, incloses en el 
projecte de rehabilitació integral de la Llei 
de Barris. Aquesta actuació,  la més impor-
tant des del punt de vista de superfície i de 
despesa que s’ha finalitzat en el marc de la 
Llei de Barris, ha tingut un cost de superior 
al milió d’euros i ha permès adequar un 
espai públic de forta centralitat. 
Les obres han permès reurbanitzar tant la 
plaça com els carrer de Santa Llúcia i Onze 
de Setembre. La plaça s’ha dotat d’una 
pèrgola, parc infantil, nou enllumenat i 
mobiliari urbà i contenidors soterrats. Així 
mateix, al subsòl s’ha construït un aparca-
ment, el cost del qual l’ha assumit majo-
ritàriament l’Ajuntament juntament amb 
altres institucions (PUOSC, fons FEDER i la 
Diputació de Barcelona).
Durant els parlaments inaugurals, l’al-
calde, Joan Vich, es va mostrar satisfet 
per l’acabament d’unes obres que pot-
ser s’han allargat massa i que han tingut 
una repercussió directa en el comerç més 
proper. Tot i així, Vich va dir que, d’aques-
ta manera, Vilanova recupera “el cor de la 
ciutat”, un espai que s’ha dignificat i que 
contribuirà a socialitzar i humanitzar el 
centre urbà.  
Joaquim Nadal va remarcar la importància 
d’un espai públic adequat per a la qualitat 
de vida de les persones, i va destacar el pa-
per de la Llei de Barris en la transformació 
d’aquests espais. Nadal, seguint la idea de 
Vich, va animar a la ciutadania a fer seva 
aquesta plaça, un nou punt de trobada, va 

El conseller Nadal, acompanyat de l’alcalde de Vilanova, Joan Vich.

dir, per a petits i grans. Un espai per jugar, 
per passejar, per relacionar-se... però tam-
bé va recordar que aquesta és una obra, 
com totes les que s’inclouen a la Llei de 
Barris que paguem entre tots i, per tant, 
de la que cal tenir cura entre tots.
El conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques va explicar també que actual-
ment la Generalitat aporta, mitjançant la 
Llei de Barris,  prop de27 milions d’euros 
a la comarca de l’Anoia a través d’aquest 
programa – més de la meitat d’una inver-
sió total de 50,10 milions d’euros (entre 
Igualada, Òdena, Montbui, Vilanova, Piera, 
Calaf i Tous).
El projecte de rehabilitació integral del 
nucli antic i el barri del Camp del Rei de Vi-
lanova del Camí va resultar beneficiari els 
ajuts de la Llei de barris en la convocatòria 
resolta el 2007. L’Ajuntament aposta per 
la regeneració de l’espai públic, donant 
prioritat als vianants, dignificant els edi-
ficis i creant espais que potenciïn la vida 
social al barri, així com dinamitzar l’activi-
tat comercial i emprenedora i el teixit as-
sociatiu. El Programa de barris preveu in-
tervencions per un import de 8,2 milions 
d’euros, la meitat dels quals són aportats 
pel govern de la Generalitat, de les quals 
gairebé la meitat ja estan en marxa o molt 
avançades.
Entre les principals actuacions hi ha la 
construcció d’un nou centre cívic al Camp 
del Rei, la remodelació del casal de la 
gent gran, l’habilitació de ludoteques, la 
supressió de barreres arquitectòniques al 
carrer o la prolongació del carrer Ronda, 
la urbanització de la part final del carrer 
Major i la reubranització de la plaça del 
Mercat que ara s’ha completat.
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Cau una moció d’ERC a Igualada 
sobre la independència
REDACCIÓ / LA VEU 

Esquerra Republicana va presentar di-
marts, al ple de l’Ajuntament d’Igualada, 
una moció que instava el Parlament a 
“iniciar un procés democràtic per tal que 
Catalunya assoleixi la seva independència” 
i manifestava també el rebuig a la vulne-
ració de la voluntat popular que suposa 
la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre l’Estatut. La moció va rebre el suport 

d’ERC i CIU però no de l’Entesa i del PP. El 
portaveu d’ERC, Joan Torras, va manifestar 
“la poca consideració de l’Entesa i del PP 
als més de 7000 igualadins que el passat 
25 d’abril van mostrar el seu esperit demo-
cràtic participant en la consulta per la in-
dependència organitzada a la ciutat, amb 
més d’un 95% dels votants favorables a la 
indepenència del país”.
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Antoni Fogué: “Els ajuntaments petits han de 
donar els mateixos serveis que els grans”

Antoni Fogué, president de la Diputació de Barcelona. Al costat, Carles Mas alcalde de Copons.

COPONS/ JAUME SINGLA

La setmana passada el president de la 
Diputació de Barcelona, Antoni Fogué, 
va visitar dues obres importants a Co-
pons i Òdena, tal com informàvem en la 
passada edició de La Veu.
Durant la seva estada a Copons, Antoni 
Fogué va mantenir una entrevista amb 
dos mitjans comarcals on posava de ma-
nifest, una vegada més, la funció de la Di-
putació de Barcelona de donar serveis i 
suport als municipis. Uns serveis que, en 
molts casos, només són possibles gràcies 
al finançament de la Diputació.

Quin és el motiu de la seva visita a Co-
pons i Òdena?
Tinc el costum de visitar tots els munici-
pis que puc, sobretot quan hi ha obres 
en marxa que són finançades i tenen su-
port tècnic de la Diputació de Barcelona. 
Si avui sóc a Copons i Òdena, demà puc 
ser a Granollers, Montbui o qualsevol al-
tra població.
La feina del president i dels diputats i di-
putades no és únicament gestionar, sinó 
acostar-se als municipis a conèixer de 
primera mà les seves necessitats i aspira-
cions. És fonamental acostar-se a les po-
blacions, conèixer les seves necessitats i 
donar suport als alcaldes. La Diputació 
feia setmanes que tenia programada 
aquesta visita a Copons i Òdena.
Falten gairebé vuit mesos per a les elec-
cions el que vol dir que s’ha completat la 
major part del mandat. A Copons hem 
fet un repàs de les coses on la Diputació 
de Barcelona i l’ajuntament de Copons 
estem col·laborant. Podríem parlar des 
del servei de Bibliobús o les obres de la 
sala polivalent, el bar de la piscina... són 
obres que els veïns de Copons ja han po-
gut gaudir.
Es tracta de posar al dia tot el que s’està 
fent i a la vegada fer un exercici de rea-
lisme polític. S’han millorat moltes coses, 
s’han fet molts equipaments i els ciuta-
dans cada vegada demanen més serveis. 
L’alcalde de Copons i el seu equip, en 
aquest cas, saben que encara queden 
moltes coses a fer. Avui, a Copons, amb 
en Carles Mas i el seu equip hem fet un 
repàs de coses que caldrà realitzar el pro-
per mandat.

Els ajuntaments petits, quan reben 
una subvenció per a una obra im-
portant, es troben que han de posar 
també la part que els correspon i no 
sempre els és fàcil d’obtenir-la. Ajun-
taments petits com Copons, reque-
reixen de més atenció per part de la 
Diputació de Barcelona?
Requereixen molta atenció i una atenció 
diferent de la que poden necessitar Igua-
lada, Sant Sadurní o Cornellà, posem per 
cas. Copons i els altres municipis petits 
reben uns serveis de la Diputació que no 

reben els municipis grans. Si parlem de 
gestió tributària, confecció de nòmines 
dels treballadors de l’ajuntament, assis-
tència jurídica... hi ha un cúmul de ser-
veis que els ajuntaments grans es poden 
fer directament, que els petits no poden, 
ni tenen els recursos propis per a fer-los.
Aquí és on la Diputació de Barcelona pot 
ajudar en serveis fonamentals. Es tracta 
que els ajuntaments petits garanteixin 
els mateixos serveis que poden tenir les 
ciutats grans. Es fan molts serveis dife-
rents per als ajuntaments petits.
Ara bé, també es dóna suport econòmic 
i subvencions per complementar obres 
que els ajuntaments petits, per si sols, 
no podrien assumir. Nosaltres tenim els 
ajuts de caixa que és un sistema de crè-
dits a deu anys sense interessos.
Això és un avantatge per als ajunta-
ments, que poden endeutar-se amb la 
mateixa Diputació i no amb els bancs, 
amb la perspectiva de retornar els di-
ners en deu anys i sense interès. És la 
pròpia Diputació qui assumeix els costos 
d’aquests crèdits.
Carles Mas m’ha parlat que cal consoli-
dar i millorar la llar d’infants de Copons. 
És evident que els nens i nenes que van 
a la llar d’infants de Copons han de tenir 
serveis i atenció de la mateixa qualitat 
dels que hi van en una ciutat més gran. 
L’ajuntament de Copons per si sol no dis-
posa de prou recursos per donar tots els 
serveis i per això, des de la Diputació, els 
ajudem.

El govern acaba d’aprovar que els 
ajuntaments es puguin endeutar en 
determinats supòsits. Què representa 
això per als municipis catalans?
Aquesta proposta la vàrem fer arribar des 

de la Diputació al govern, a les Corts, al 
Senat i a la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias. La proposta com a 
tal la vàrem aprovar en sessió plenària de 
la Diputació.
La idea és que no es pot penalitzar a tots 
els municipis amb un tancament de crè-
dits perquè es podrien paralitzar obres 
en marxa, sobretot quan es tractés de 
compromisos plurianuals. El que no es 
podia fer és deixar que els municipis po-
guessin endeutar-se molt per damunt de 
les seves possibilitats. La proposta és que 
els ajuntaments que tinguin un endeu-
tament molt alt, no es puguin endeutar 
tant com els que el tenen més baix.
L’ajuntament que té recorregut per en-
deutar-se no li tanquem la porta. No es 
tracta d’obrir-la de bat a bat i barra lliure, 
sinó de deixar que els ajuntaments que 
poden, que són majoria, puguin fer in-
versions necessàries.
És interessant fer una diferenciació entre 
els municipis endeutats i els que no ho 
estan tant. Podria semblar que els muni-
cipis més curosos amb el seu deute, es 
veiessin igualment afectats com els que 
no ho han esta tant, de curosos. Hi ha 
un factor de correcció que no penalitza 
ningú.
La Diputació de Barcelona va traslladar 
al sotspresident del govern i a la ministra 
Elena Salgado aquesta proposta, que és 
bàsicament la que el govern ha aprovat.

Vostè és una persona molt pragmàti-
ca pel que fa referència als pressupos-
tos i porta un temps advertint que han 
d’anar-se reduint. Com està veient les 
finances municipals dels ajuntaments 
catalans?
Amb el que es va publicar dimecres res-

pecte de l’endeutament i l’increment de 
l’aportació de l’Estat als ajuntaments fa 
que, de tenir una hipòtesi de treball de 
reducció del vint per cent del pressu-
post, hàgim passat a tenir una previsió 
de creixement del nou per cent, gràcies 
a l’increment de les aportacions.
Seguirem sent pobres, però menjarem 
cada dia. Podrem seguir fent funcionar 
els ajuntaments. 
Val a dir que, tant amb el govern de 
l’estat com amb la Generalitat, tenim 
pendent la discussió de les competèn-
cies municipals i el seu finançament.  
Carles Mas, alcalde de Copons, present a 
l’entrevista, un cop acabada la conversa 
amb Antoni Fogué, va voler afegir que 
“els ajuntaments petits tenim sort de la 
Diputació de Barcelona que ens ajuda a 
fer obres i prestar serveis. Cap altra insti-
tució ens dóna suport com la Diputació”.

El Consell Comarcal finalitza el 
projecte del bus nocturn de joves

IGUALADA / LA VEU 

El passat divendres 27 d’agost, després 
de passar tot l’estiu rodant per la nostra 
comarca i com a final de trajecte, a Sant 
Martí de Tous va finalitzar el projecte de 
bus nocturn per a la prevenció de riscos 
i alternatives d’oci entre els joves, RODA-
NITS, un projecte impulsat pel Servei Co-
marcal de Joventut del Consell Comarcal 
de l’Anoia conjuntament amb els muni-
cipis col·laboradors.
El Rodanits ha ofert servei de transport 
nocturn durant les festes majors i setma-
nes de la joventut que han tingut lloc en 
diferents municipis de la comarca. Més 
de 150 joves de la comarca s’han pogut 
beneficiar d’aquest servei, entre ells els 
joves del Bruc, Cabrera d’Anoia, Calaf, 
Castellolí, Hostalets de Pierola, la Llacu-
na, Òdena, Sant Martí de Sesgueioles, 
Sant Martí de Tous, Santa Margarida de 
Montbui, la Torre de Claramunt, Vallbona 
d’Anoia i Vilanova del Camí. 
El Servei Comarcal de Joventut, a més de 
facilitar el transport, a cada municipi faci-

litava la instal·lació i el servei d’una carpa 
de salut, en el mateix lloc de la festa, on 
es proporcionava als joves informació so-
bre diferents substàncies estupefaents, 
el seu consum i les seves conseqüències, 
així com preservatius i alcoholímetres 
d’un sol ús gratuïts. A més a més, i grà-
cies a SOM.NIT, projecte impulsat pels 
joves de la Creu Roja, a partir de les 3h 
de la matinada, els joves que havien de 
conduir, disposaven d’un servei gratuït 
per fer-se la prova d’alcoholèmia abans 
d’agafar el cotxe o la moto. 
El Consell Comarcal de l’Anoia fa una 
valoració molt positiva d’aquest projec-
te. Un projecte, un servei que ha ofert 
alternatives d’oci als joves de la comar-
ca a més de proporcionar un servei de 
transport nocturn que ha facilitat la mo-
bilitat evitant riscos relacionats amb la 
conducció. 
A més, amb la instal·lació de la carpa, el 
Servei Comarcal de Joventut i els munici-
pis en conveni han volgut apostar per la 
prevenció de riscos associats al consum 
d’alcohol i estupefaents. 
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El local de Reagrupament Anoia, inau-
gurat recentment al carrer Sta. Maria 
d’Igualada, romandrà obert tots els di-
lluns, dimecres i divendres de dos quarts 
de vuit del vespre a les nou de la nit per 
si algun associat, amic o interessat vol 

La nova seu de Reagrupament, 
oberta tres dies a la setmana

conèixer més bé el seu programa i les fi-
nalitats i objectius, o bé vol fer-lis arribar 
suggeriments. 
Des de Reagrupament volen que sigui 
un punt de trobada i de col·loqui polític 
on tothom que ho vulgui hi pot venir a 
dir la seva.



El president de 
la Generalitat, José 
Montilla, podria visitar 
la Fira d’Igualada 
el diumenge dia 26 
al migdia

La Fira Multisectorial d’Igualada continua 
rebel·lant-se a la crisi econòmica
Un dia més  • Els actes oficials de la Fira començaran dimecres, per donar més temps a la inauguració de dijous
Més expositors de fora • Augmenta de forma espectacular la presència d'empreses de fora de la província de Barcelona

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
Dimecres vinent -un dia abans de l’ha-
bitual- donarà inici la 57a. edició de la 
Fira Multisectorial d’Igualada. L’organit-
zació ha preparat un nou certamen que 
incorpora poques novetats, però que 
manté el nombre d’expositors de l’any 
passat. D’alguna manera, la fira aguanta 
la crisi econòmica que sacseja el nostre 
territori, erigint-se com un dels factors 
d’optimisme necessaris per a la desitja-
da recuperació.
El president de Fira d’Igualada, Pere Car-
les, deia dilluns durant la presentació 
del certamen que “ens afegim als esfor-
ços que entitats i persones de tota la 
comarca estan fent des de diferents àm-
bits. Volem ser un element més d’aques-
ta colla d’accions que s’estan realitzant 
amb l’objectiu de sortir d’aquesta si-
tuació econòmica compromesa”. Fidel 
al seu discurs, Carles apunta que la fira 
multisectorial -i les altres que s’organit-
zen al llarg de l’any- “ha de tenir sempre 
un missatge d’optimisme, perquè estem 
convençuts que aquest moment que 
vivim també s’ha d’aprofitar com a es-
cenari de noves oportunitats. Les fires, 
està demostrat, són motorets per ajudar 
a l’economia. Aquestes eines són neces-
sàries quan la situació és complicada, i 
així ho entenen els expositors que seran 
presents en el certamen”.
La fira s’inaugurarà dijous a les 7 de la 
tarda. És possible que el president de la 
Generalitat, José Montilla, visiti el cer-
tamen el diumenge al migdia. D’altra 
banda, els actes de proclamació de les 
pubilles i la conferència institucional es 
traslladen al dimecres. En aquesta oca-
sió, l’expresident de Caixa Catalunya 
Antoni Serra Ramoneda serà el prota-
gonista de l’acte acadèmic, a les 8 del 
vespre a l’Ajuntament. La pubilla de la 
Fira 2010, és Elisenda Font Rica amb les 
dames d’honor Irene Galiano Vargas i 
Olga Jordana Ovejero.

Entrada gratuïta
Com l’any passat, l’entrada a la fira serà 

gràcies a una iniciativa de la Penya Blau-
grana d’Igualada. Fotografiar-se amb les 
copes serà possible durant tres dies, de 
dijous fins dissabte. 
El programa de la Fira inclou els actes 
tradicionals habituals, com l’homenat-
ge als avis de més edat de la comarca, 
acte que arriba a la seva 50a. edició i 
que recaurà en Cèlia Orpinell Fa, de 101 
anys d’edat, i Antoni Ostal Chela, de 96 
anys. També es farà l’habitual concurs de 
Pintura Ràpida, la cercavila amb les pa-
relletes d’hereus i pubilles, l’espectacle 
de folklore i dansa, el sopar de l’exposi-
tor -amb la presència del Guardiola de 
Cracovia, l’humorista Pep Plaza-, l’expo-
sició de bonsais, i la primera edició del 
Concurs d’Empremtes, a partir de l’ofici 
d’artesans en pell i cuir.  També hi ha un 
ampli calendari d’activitats esportives, 
amb l’espectacular Pujada a les Maioles 
el diumenge.

30 anys de la UBIC
Igualada Comerç UBIC torna enguany a 
la Fira, i aquesta vegada ve amb l’objec-
tiu de commemorar el trentè aniversari 
de la fundació de l’entitat. Per això vol ai-
xecar un gran mural de caramel gegant 
amb el logo de l’efemèride. La UBIC con-
vida a tothom, sobretot als nens, a ser 
partícips en la creació d’aquest mosaic, 
posant un trosset de caramel. Les esco-
les que visitin divendres la fira rebran un 
petit obsequi, estoig amb colors i una 
làmina amb el logo de l’efemèride per 
pintar.

La pubilla de la Fira 2010, Elisenda Font Rica -al mig- amb les dames d’honor Irene Galiano Vargas i Olga Jordana Ovejero.

A l’interior del recinte 
s’exposaran, durant 
tres dies, les sis copes 
assolides pel 
FC Barcelona la passada 
temporada
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gratuïta tots els dies, des de les 10 del 
matí fins a les 9 del vespre. En total, hi 
haurà 292 estands, que representaran 
els 259 expositors presents a la Fira Mul-
tisectorial. Ocuparan els 18.000 metres 
quadrats de l’Espai Firal Carner i el seu 
entorn, i es preveuen fins a 30.000 visi-
tants. 
Un dels aspectes a destacar de la 57a. Fira 
d’Igualada és l’augment dels expositors 
forans, i més concretament de fora de la 
província de Barcelona. Aquest any, del 
total d’empreses, un 53% serà d’Iguala-
da, un 4% de la resta de la comarca, i 
un 25% de fora de la demarcació de 
Barcelona. L’any passat, hi havia un 11% 
d’aquests últims expositors. Aquest aug-
ment serveix per a minorar una mica el 
descens d’estands locals, que baixa del 
58% al 53%. En qualsevol cas, la xifra to-
tal d’expositors pràcticament es manté 
igual que l’any 2009, quan era de 259. 
També hi ha un increment important del 
nombre d’artesans que participaran a la 
fira exterior. Fins al moment hi ha 80 ex-
positors inscrits, sobre 50 de la passada 
edició. Això ha provocat que aquesta fira 
artesanal ampliï significativament el seu 
espai, que, a més de l’habitual al carrer 
Pujadas, passi també a ocupar bona part 
de l’avinguda Pau Casals, fins a l’alçada 
de les instaŀlacions de Gas Igualada.
Pel que fa a les empreses d’automoció, 
malgrat el mal moment que estan vivint 

com a conseqüència de la crisi, s’espera 
la participació de 32 marques i 25 em-
preses del sector. Es manté igualment 
el premi de 6.000 euros, a sortejar entre 
tots els compradors de vehicles durant 
els dies del certamen.
El manteniment de les xifres respecte 
l’anterior edició també ha provocat que 
la Fira Multisectorial segueixi essent au-
tofinançable. Fira d’Igualada preveu uns 
ingressos de 145.000 euros, i unes des-
peses totals de 137.000.
Durant la presentació de la fira, el conse-
ller de Promoció Econòmica del Consell 
Comarcal, Joan Torras, apuntava que 
“per damunt de tot cal destacar l’esforç 
que està fent l’organització per gene-
rar confiança i oportunitats, aspectes 
que poden servir per a crear negoci en 
el nostre territori”. Per la seva banda, el 
portaveu municipal Jordi Riba destaca-
va que “Igualada no ha seguit el mateix 
camí que d’altres poblacions similars 
amb les seves fires, que han viscut mo-
ments molt difícils i han obligat a rees-
tructuracions. L’esforç que s’ha fet aquí 
és un exemple de com la dinàmica que 
engega una entitat firal pot ajudar a 
mantenir la vitalitat del territori i a re-
forçar-la, convertint-se en un autèntic 
referent”.

Espai immobiliari i firapell
Alhora, a l’interior del recinte es podrà 

veure un espai dedicat a les empreses 
immobiliàries, un total de sis, conse-
qüència d’una primera intenció sorgida 
l’any passat, sense èxit, de crear una fira 
“low cost” d’ofertes d’aquest sector. 
També es podrà veure la primera edició 
de la FiraPell, dedicada a l’artesania i cre-
ativitat, amb la participació d’Artesania 
de Catalunya, l’associació ACAOC i l’es-
cola municipal d’art Gaspar Camps.
Com l’any passat, Jove Cambra d’Iguala-
da ha coŀlaborat en l’organització de la 
Trobada Instantània d’Empreses, i TicA-
noia amb un taller 7x7 que consistirà en 
set presentacions de set minuts cadas-
cuna sobre noves tecnologies.

Les 6 copes del Barça
Un dels aŀlicients d’aquest any serà l’ex-
posició de les sis copes que va assolir 
el FC Barcelona la passada temporada, 

Les sis copes del Barça es podran veure i tocar a la Fira d’Igualada.
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Queden pocs dies per a la presentació del 
Pla Estratègic de l’Anoia, un document en 
què hi han dipositades moltes esperances 
com a “full de ruta” per a la recuperació 
econòmica d’aquest territori. El Pla Anoia, 
com s’ha denominat al document, inclou 
no només una anàlisi de la situació, sinó, el 
més important, diverses propostes de so-
lució. Vol esdevenir una eina pràctica, que 
serveixi a empresaris i emprenedors com 
a camí de sortida.
El Pla Anoia ha estat possible, sobretot, 
gràcies al CESCA. Aquestes inicials, que 
s’han fet presents en els mitjans de co-
municació en els darrers anys, signifiquen 
“Consell Econòmic i Social de l’Anoia”, una 
institució creada pels agents polítics i soci-
oeconòmics de la comarca ja fa una colla 
d’anys, però que ha revifat amb força en 
els darrers tres exercicis. En aquest repor-
tatge ajudarem al lector a conèixer el què, 
qui, com i per què d’aquesta institució.

Facilitar la simbiosi territori-indústria
El CESCA és un òrgan d’àmbit comarcal 
amb personalitat jurídica pròpia, col·legiat 
i representatiu que uneix els esforços i 
les iniciatives de l’administració local i els 
agents socials i econòmics amb l’objectiu 
de donar conjuntament un nou impuls a 
l’economia anoienca. 
El CESCA pretén potenciar la capacitat de 
resposta institucional amb mesures que 
facilitin la simbiosi territori-indústria, com 
ara la captació de determinades inversi-
ons, la gestió del sòl, l’elaboració de cam-
panyes informatives i de sensibilització, les 
polítiques de dinamització industrial i els 
estudis de mobilitat laboral, entre d’altres. 
L’objecte propi del CESCA és la realització, 
promoció, participació, planificació i de-
senvolupament de programes i activitats, 
que contribueixin al desenvolupament 
socioeconòmic, industrial, laboral i agríco-
la de la comarca de l’Anoia.  
Actualment, els òrgans de govern del CES-
CA estan integrats per membres repre-
sentants de les administracions públiques 
de la comarca, de les institucions i orga-
nitzacions empresarials i professionals 
procedents dels sectors industrial, comer-
cial, serveis i agrícola, representants de les 
centrals sindicals i del sector de l’ensenya-
ment públic i privat de la comarca. 
El seu president és l’alcalde de Montbui 
i cap de l’àrea de Promoció Econòmica 
de la Diputació, Teo Romero, mentre que 
els vicepresidents són el president de la 
Unió Empresarial, Ramon Felip; el presi-
dent del Consell Comarcal, Marc Castells; 
i el secretari general del sindicat UGT a 
l’Anoia, Francesc Rica. Alhora, existeix un 
Plenari format per representants de  les 
administracions públiques de la comarca i 
entitats socioeconòmiques. Són 12 mem-
bres representants del Consell Comarcal 
de l´Anoia, Ajuntament d´ Igualada i cinc 

El Consell Econòmic i Social de l’Anoia (CESCA), 
una institució per a la recuperació de la comarca
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Una de les reunions del CESCA, en aquest cas amb el delegat del govern a Catalunya.

Dies abans de la pre-
sentació del pla estra-
tègic de la comarca, 
coneixem millor què és 
el CESCA, qui en forma 
part, i quines són les 
accions que ha dut a 
terme en els darrers 
mesos

ajuntaments de la comarca elegits pel 
Consell d´Alcaldes; 14 membres que repre-
senten la Unió Empresarial, Fagepi, UBIC, 
Gremi de Blanquers, Cambra de Comerç, 
Fira d’Igualada, Unió de Pagesos, Consorci 
de l’Alta Anoia, FACS i l’Escola d’Enginyeria; 
6 membres més dels sindicats Comissions 
Obreres i UGT,  i dos representants dels 
sectors públic i privat de l’ensenyament. 
Qui pren les decisions més importants és 
la Comissió Permanent, formada per 16 
persones, nou d’elles representants dels 
ajuntaments, dos de la UEA, dos més dels 
sindicats, i un representant de Fira d’Igua-
lada i de la Cambra de Comerç, a més del 
president del CESCA. A través d’aquesta 
estructura organitzativa, s’han dut a terme 
diferents accions i convenis.

ANOIA ACTIVA
Projecte  fruit del consens dels membres 
del CESCA. Es tracta d’una innovadora 
iniciativa per millorar la competitivitat 
del mercat de treball de l’Anoia i reduir 
l’elevat índex d’atur. La iniciativa ha estat 
subvencionada pel Projecte “Treball a les 
4 Comarques” i patrocinada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i cofinançada 
pel Fons Social Europeu.
El Projecte “Treball a les 4 comarques” a 
l’Anoia ha permès durant el 2009 la im-
plementació d’un conjunt d’accions que 
conformen el projecte Anoia Activa i que 
es poden classificar en 4 grans eixos: 
- Al primer eix, en l’àmbit de les accions 
dirigides a les persones desocupades 
del territori, es va impulsar un dispositiu 
d’inserció laboral per tal de reforçar els 
serveis locals d’ocupació en l’actual con-
juntura econòmica.
- Al segon eix, el projecte Anoia Activa, 
amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat 
de les persones aturades de la comarca, 
ha permès impulsar durant el 2009 un 
total de 9 accions formatives en sectors 
estratègics pel territori, concretament en 
els àmbits de la indústria, l’administració 
i el comerç i els serveis a les persones, 

que han tingut un total de 138 partici-
pants. D’aquest total de participants, han 
trobat feina 51 persones, el que represen-
ta pràcticament un 37%.
- En el marc del tercer eix, el projecte Ano-
ia Activa va incloure la realització de dues 
accions de suport al teixit productiu local: 
els “Seminaris de gestió del talent” i de la 
“Setmana de la innovació”.
La primera acció va consistir en un cicle de 
9 seminaris realitzats al llarg de l’any 2009 
amb l’objectiu de donar suport en l’àmbit 
de la millora de les capacitats organitzati-
ves a les empreses. Aquests seminaris van 
comptar amb 604 persones participants, 
bàsicament persones emprenedores o 
amb responsabilitats directives.
La Setmana de la Innovació (SINA’09), ce-
lebrada en la seva segona edició del 16 al 
30 de novembre de 2009, va consistir en 
un total d’onze actes a les principals po-
blacions de la comarca (Igualada, Calaf, 
Santa Margarida de Montbui i Masquefa) 
amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi 
d’experiències innovadores i difondre la 
importància de la innovació empresarial 
per a superar l’actual conjuntura.
-  Per últim, el suport del departament de 
Treball, a través del Servei d’Ocupació de 

Catalunya, va permetre la contractació 
d’un tècnic per tal de contribuir a la imple-
mentació de les accions previstes al pla de 
dinamització comarcal i fomentar la coo-
peració entre les diverses entitats locals 
que donen suport al projecte.

PLA ESTRATÈGIC
El Pla estratègic de desenvolupament 
econòmic de la comarca de l’Anoia és un  
full de ruta encarregat pel CESCA, que ha 
de marcar els eixos bàsics del camí que ha 
de seguir la nostra comarca en els propers 
anys, amb la voluntat d’ajudar a superar la 
greu situació econòmica que actualment 
estem travessant i impulsar i estimular 
l’activitat econòmica  de la comarca. 
El  PLA ANOIA és un document consen-
suat que ha comptat amb la participació 
de diferents agents econòmics, polítics i 
socials de la comarca i també s´ha obert 
a la participació ciutadana  a través d’un 
bloc obert a les aportacions de tothom. El 
projecte ha estat encapçalat pel consultor 
igualadí Remigi Palmés.
L’objectiu final d’aquest full de ruta per a 
l’Anoia no és només “un document estra-
tègic”, sinó que haurà de plasmar-se en la 
consecució d’una agència de desenvolu-

Activitats realitzades
pament econòmic que ha de ser l’encar-
regada d’executar aquest pla.

ANOIA FILM OFFICE
El CESCA i la productora anoienca DeVe-
rité  han col·laborat en el projecte Anoia 
Film Office, un servei que va adreçat a 
les productores cinematogràfiques i te-
levisives per tal de facilitar-los la localit-
zació i gravació d’exteriors en diferents 
indrets de la comarca de l’Anoia. 
L´Anoia Film Office vol ser una agència 
mixta, que treballarà perquè el territori 
de l’Anoia sigui més atractiu per al mer-
cat audiovisual. L’objectiu és que l’Anoia 
aculli a mitjà termini pel·lícules, produc-
cions audiovisuals, spots, etc. 

NOVA WEB CESCA
El CESCA acaba d´estrenar  una nova 
web, amb un nou  format, més interac-
tiu i adaptat a les xarxes socials; i amb 
un disseny més pràctic i atractiu. El nou 
lloc web conté informació sobre les ac-
tivitats i  funcions que realitza el CESCA, 
també hi podeu trobar tot el document  
complert del Pla Estratègic de l´Anoia.
L´adreça on podeu trobar tota la infor-
mació és http://cesca.anoia.cat.

Diàleg i acords
El CESCA ha arribat a acords amb dife-
rents entitats i institucions: Jove Cambra, 
Fira d’Igualada, Fundació La Sala, Dipu-
tació de Barcelona, Cambra de Comerç, 
Unió Empresarial de l’Anoia, o el Consorci 
de l’Escola Tècnica d’Igualada han signat 
convenis amb el Consell Econòmic i So-
cial.
Alhora, la comissió permanent de l’ins-
titució ha mantingut intenses trobades 
amb diferents empreses i administra-
cions superiors per a reforçar el diàleg, 
transmetre el clima econòmic de l’Anoia i 
cercar noves vies de suport.

Així, en el darrer any s’han mantingut re-
unions amb la consellera de Treball, Mar 
Serna; amb el conseller de Política Terri-
torial i Obres Públiques, Joaquim Nadal; 
amb el delegat del govern estatal a Cata-
lunya, Joan Rangel; amb el diputat de Tu-
risme, Carles Ruiz;  amb el cap de zona de 
Fecsa Endesa, José Luís Vizcaíno; i amb el 
ministre de Treball, Celestino Corbacho. 
La situació del greu atur de la comarca, 
de la necessitat de dinamitzar els nostres 
polígons industrials, o de millorar les in-
fraestructures de comunicació, han cen-
trat l’interès d’aquestes reunions.

El dia 22, presentació del Pla Anoia
L’Anoia comptarà, a partir del proper di-
mecres, amb un pla estratègic de desen-
volupament econòmic que té l’objectiu de 
marcar els eixos bàsics del camí que ha de 
seguir la comarca durant els propers deu 
anys. Ha estat necessari gairebé un any 
de treball per enllestir un projecte que ha 
comptat amb la participació dels diferents 
agents econòmics, polítics i socials de la 
comarca però també amb l’opinió dels 
ciutadans a través del Facebook i un bloc. 
El pla estratègic l’haurà d’executar i vetllar 
pel seu funcionament una futura agèn-
cia de desenvolupament econòmic de 

l’Anoia. El projecte ha estat encapçalat pel 
consultor igualadí Remigi Palmés amb el 
suport del Consell Econòmic i Social de 
l’Anoia.
El Pla Anoia es presentarà el proper dime-
cres dia 22 a 2/4 de 7 de la tarda al Cer-
cle Mercantil d’Igualada, en un acte que 
tindrà l’oportunitat de comptar amb la 
presència del prestigiós economista Ori-
ol Amat. Ell donarà alguns exemples que 
permetran adonar-nos com els territoris 
que segueixen bé el seu “full de ruta” aca-
ben sortir-se’n.
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Avui a 2/4 de 5 de la tarda,  als Prats de Rei, 
tindrà lloc la inauguració oficial del nou 
Centre pel Desenvolupament Econòmic 
i Turístic de l’Alta Anoia. L’acte comptarà 
amb la presència del diputat delegat de 
Turisme de la Diputació de Barcelona,  
Carles Ruiz Novella, el president delegat 
de l’àrea de Desenvolupament Econòmic 
de la Diputació, Teodoro Romero i el con·
seller d’Innovació, Universitats i Empresa 
de la Generalitat, Josep Huguet.
Aprofitant la jornada, tindrà lloc una tau·
la rodona que ens ofereix l’intercanvi de 
coneixements i experiències entorn al 
desenvolupament territorial en escenaris 
rurals. Tanmateix, durant l’acte es presen·
tarà el nou projecte 2.0 que s’impulsa des 
del Consorci per la Promoció turística de 
l’Alta Anoia com a fruit d’un procés paral·
lel: la construcció física d’un edifici i la re·
definició d’una comunitat (o un grup de 
comunitats) que treballen pel desenvolu·
pament d’un territori. 
Aquest projecte es construeix també en 
forma digital a través d’un bloc que expli·
ca i implica el territori en el seu desenvo·
lupament.

La teva Alta Anoia
La Teva Alta Anoia, tal i com s’ha anome·
nat el projecte, aporta coneixement (for·
mació), demana la participació, explica 
el nivell de desenvolupament informàtic, 
explica el concepte, d’on es reben les sub·
vencions per al seu finançament...
En acabar l’acte inaugural, es podran in·
tercanviar coneixements i experiències en 
dos eixos temàtics: la innovació i la comu·
nicació com a espai de desenvolupament i 

L’Alta Anoia inaugura avui als Prats de Rei el seu 
Centre pel Desenvolupament Econòmic i Turístic

l’organització en la comunitat rural. 
El contingut de les ponències està con·
textualitzat en un àmbit concret: el món 
rural. En la recerca de les influències que 
exerceix la societat de la informació en un 
món en evolució, es busquen oportuni·
tats en espais territorials amb unes carac·
terístiques molt particulars. La distribució 
de la població en petits nuclis o dispersa, 
les xarxes que es generen entre ells, els 
nodes de connexió tradicionals (sindicats, 
associacions,…), les possibilitats de gene·
rar riquesa més enllà de les ocupacions 
tradicionals: agricultura i ramaderia, com 
el turisme, per exemple.

Taula rodona
De sis a vuit de la tarda, es farà una taula 
rodona amb dos eixos temàtics. Pel que 
fa a la “Innovació i desenvolupament de 
la comunitat rural”, es parlarà de turisme 
i desenvolupament territorial, amb José 
Antonio Donaire, professor de la Facultat 
de Turisme de la Universitat de Girona. El 
seu bloc és un compendi de reflexions 
entorn a les noves formes de desenvolu·
pament territorial i el turisme. També col·
labora amb Clan·destinos, un referent pels 
interessats en les noves possibilitats del 
Turisme. També es parlarà en aquest eix 
temàtic d’innovació i teixit social en el de·
senvolupament territorial, a càrrec d’Oriol 

La seu del nou centre de desenvolupament econòmic i turístic de l’Alta Anoia.
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Miralbell, professor de Turisme de la UOC. 
Amb més de 25 anys d’experiència, actual·
ment centrat en el turisme 2.0. Té un bloc, 
on explica les pràctiques més interessants 
que fa i descobreix per la xarxa.
Pel que fa al segon eix temàtic, “comuni·
cació i organització de la comunitat rural”, 
parlarà Ricard Espelt, expert en comuni·
cació. Com utilitzar les eines que ens ofe·
reix Internet, i quines són les possibilitats 
d’organitzar·se i generar nodes en una 
Societat en Xarxa. Ricard Espelt, de l’estudi 
Redall, és un emprenedor de diversos pro·
jectes de participació en xarxa. També té 
un bloc, canvis de comunicació en xarxa. 

Jove Cambra organitzarà la setmana vinent la quarta 
edició de la Trobada Instantània d’Empreses
REDACCIÓ / LA VEU

La Jove Cambra d’Igualada, en coorga·
nització amb la Cambra de Comerç, orga·
nitza per quart any consecutiu la Trobada 
Instantània d’Empreses (BNE) que es farà el 
proper 25 de setembre  dins dels actes de 
la Fira Multisectorial d’Igualada. El BNE vol 
posar en contacte a empresaris i professi·
onals de tot Catalunya perquè compartei·
xin projectes i idees i puguin trobar vincles 
de col·laboració per tirar endavant noves 
propostes empresarials. La trobada es fa 
sota un format d’entrevistes ràpides de 
cinc minuts, que permet als emprenedors 
trobar un espai d’intercanvi d’idees d’allò 
més efectiu, ràpid i, fins i tot, divertit.
Tot i la seva joventut, aquesta és una acti·
vitat ja consolidada i que any rere any creix 
en volum de participants. En l’edició del 
2009 hi van participar·hi 38 emprenedors 
vinguts de diferents punts de Catalunya i 
es van realitzar prop de 300 contactes em·
presarials. D’aquests, un 76% van resultar 

ser negocis potencials o immediats. L’edi·
ció d’enguany es realitzarà el dissabte 25 
de setembre. Començarà a les 10 del matí i 
finalitzarà pels volts de la 1 de la tarda. 
La cita està oberta a emprenedors i em·
presaris de tots els sectors i de qualsevol 
punt del país. Les inscripcions podran fer·
se fins el 22 de setembre a la web http://
bne.anoiaempren.cat/ Aquesta és, pre·
cisament, la principal novetat d’aquesta 
edició: en aquest portal, els emprenedors 
podran trobar tota la informació sobre 
aquesta trobada, a més de poder·hi fer la 
corresponent inscripció.
El BNE consta d’entrevistes individualitza·
des entre dos participants. Cada un d’ells 
tindrà dos minuts i mig per explicar el seu 
projecte i després podrà escoltar la pro·
posta de l’altre participant. Un cop pas·
sats els cinc minuts, els dos interlocutors 
avaluaran, en tal sols un minut, la trobada 
i podran estimar si els seus projectes po·
den compartir sinergies paral·leles. Un cop 

s’acabi la seva trobada, els participants 
canviaran de company i n’iniciaran una de 
nova. Durant aquestes tres hores, per tant, 
diferents emprenedors podran donar a 

conèixer el seu projecte. Una acció que, de 
fer·se cas per cas, podria comportar hores 
i hores de feina.

Detall de l’edició anterior de la trobada.

Curs de Coaching amb 
PNL per a professionals 
d’atenció a les persones 
i orientació laboral

Des de l’Associació de Professionals de la 
Inserció Laboral de Catalunya (APILC) als  
propers mesos d’octubre i novembre de 
2010, organitzen el curs “Coaching amb 
PNL” adreçats a tots/es aquells/es pro·
fessionals que treballen en el camp de 
l’orientació laboral i altres professionals 
que desenvolupen la seva tasca diària 
en l’atenció a les persones (educadors/
res, treballadors/res socials, ...)
El coaching és una nova metodologia 
que afavoreix el desenvolupament 
del potencial de cada persona a través 
d’una revisió ecològica, implementant 
els recursos necessaris per assolir els 
objectius proposats. Amb les eines de 
la PNL i la metodologia del coaching, 
aquest curs pretén despertar els recur·
sos personals dels participants per a una 
excel·lent tasca professional.
La formació es realitzarà a Igualada els 
dilluns 4,13,18,25 d’octubre i 3 de no·
vembre de 4 de la tarda a 8 del vespre 
amb un total de 20 hores de curs. El 
preu és de 80 € i als/les socis/es es farà 
un 20% de descompte.
Les inscripcions es podran realitzar fins 
al 27 de setembre per correu electrònic 
apilc@apilc.org. Places limitades. Per 
més informació podeu consultar la pà·
gina web: www.apilc.org.

Nous seminaris de 
Gestió del Talent

Els propers 22 i 23 de setembre de se·
tembre tindran lloc les properes sessi·
ons dels seminaris de Gestió del Talent, 
organitzats per l’Ajuntament d’Igualada 
i el Consell Comarcal de l’Anoia en el 
marc d’Anoia Activa.
En aquesta ocasió s’abordaran la millora 
de les habilitats de la negociació i la co·
municació. Degut a que les expectatives 
de cada participant poden ser diferents 
i alhora importants, aquest seminari tin·
drà dues ofertes diferenciades.
La primera opció és el taller de “negoci·
ació i vendes”,  adreçat a vendes i àrees 
comercials, i negociació de projectes. Es 
farà el 23 de setembre d’11 a 2 del mig·
dia o bé de 4 a 7 de la tarda.
La segona opció és el taller de “comu·
nicació i imatge personal”, adreçat a 
persones que vulguin millorar les seves 
habilitats de comunicació personal i in·
terpersonal, i que necessiten millorar la 
comunicació en una entrevista de recer·
ca de feina. Es farà el 22 de setembre, en 
els mateixos horaris.
Les sessions es faran a IG·NOVA Empresa 
(Av. Mestre Muntaner, 86). En el cas d’es·
tar interessats en participar en alguna 
de les sessions, preguem que ens con·
firmeu a quina de les sessions voleu par·
ticipar a través del formulari disponible 
a la pàgina web www.gestiodeltalent.
com, al correu electrònic ignovaempre·
sa@aj·igualada.net o bé trucant al telè·
fon 93 805 04 09.
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La constructora Altiare, nova denomin-
ció des de fa uns mesos de l’antiga Proi-
nosa, ha presentat concurs de creditors a 
causa, segons la companyia, de “factors 
externs a l’empresa”, com la crisi econò-
mica, la restricció creditícia i els retards 
en els cobraments de clients privats i 
públics. L’empresa, que té 184 treballa-
dors, compta amb un actiu realitzable de 
128 milions i un passiu de 96 milions, se-
gons han informat fonts de la companyia 
a Europa Press. Ningú no dubta, però, 
que les conseqüències  del cas “Pretòria”, 
que va impactar de ple en Proinosa, po-
drien haver afectat el negoci. Recordem 
que l’expresident i soci de referència de 
l’empresa és l’igualadí Josep Singla, im-
putat en el cas “Pretoria”, instruït pel me-
diàtic jutge Baltasar Garzón.
La companyia va presentar divendres 
passat a la tarda el concurs de creditors. 
La negociació del concurs s’allargarà fins 
al febrer de l’any que ve, segons les esti-
macions de l’empresa, que té 1.236 pro-
veïdors i el 2009 va facturar 174 milions.
Proinosa va canviar el seu nom pel d’Alti-
are a l’abril, quan Josep Singla va quedar 
en llibertat sota fiança després de la seva 
detenció en l’anomenat cas Pretòria de 
corrupció urbanística i va deixar la pre-
sidència de la companyia. A Igualada se’l 
va veure públicament durant la inaugu-
ració del complex aquàtic Infinit, en el 
qual Proinosa hi té part a través d’una 
empresa gestora. 
Les presumptes irregularitats de Grame-
park, empresa pública de l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet, van sor-
tir a la llum gràcies a una auditoria de De-
loitte encarregada pel consistori de Santa 
Coloma, l’exalcalde del qual,  Bartomeu 
Muñoz, és un dels principals imputats 

El cas Pretòria acaba arrossegant l’antiga 
Proinosa, que suspèn pagaments

en la trama. Segons aquest informe eco-
nòmic, des de l’any 2007 Gramepark va 
encarregar 29 projectes saltant-se les 
normes de contractació pública i “sense 
justificació”.
La immobiliària va ser l’adjudicatària de 
la majoria d’aquests projectes, entre ells 
la construcció de quatre aparcaments, 
malgrat no haver quedat en primera po-
sició respecte a l’oferta econòmica realit-
zada. L’empresa sempre ha negat haver 
rebut tractes de favor, afirmant que els 
seus contractes amb l’Ajuntament de 
Sta. Coloma només representen el 4% 
del seu volum total de negoci.
Altiare ha anunciat la seva intenció 
de seguir i la seva voluntat de continu-
ar les obres adjudicades, entre elles el 
nou edifici del teatre El Molino, un altre 
a Reus per a Interior, el nou Casino de 
Lloret o un tram de la Línia 5 del metro 
de Barcelona.

Obres a l’Anoia
Proinosa ha treballat força en diferents 
obres a l’Anoia, darrerament en la cons-
trucció del pàrquing soterrat de l’Hos-
pital d’Igualada i l’endegament del riu 
Anoia, així com en accions de caire soci-
al, com el patrocini de l’Igualada Hoquei 
Club o la col·laboració amb la Festa Ma-
jor de la capital de l’Anoia. 
Queda ara la incògnita de saber si aquest 
concurs de creditors afectarà l’empresa 
gestora del complex Infinit, construït 
també per Proinosa, i que en el seu dia 
va obtenir de l’Ajuntament d’Igualada la 
gestió d’aquest espai a través de l’em-
presa Anoia Esports SL, societat integra-
da per la firma Duet Sport, vinculada a 
la constructora, Sport Assistance 2000 
-societat regida per Enric Truñó, un dels 
responsables de Barcelona 92- i el Club 
Natació Igualada.  

Inici de curs a l’Escola d’Enginyeria d’Igualada
IGUALADA / LA VEU 

Dilluns 13 de setembre es va presentar el 
nou curs acadèmic a l’Escola d’Enginye-
ria d’Igualada. 
Al matí va tenir lloc la sessió informativa 
pels alumnes de primer curs. L’equip di-
rectiu els va donar la benvinguda i a con-
tinuació se’ls va explicar el funcionament 
de l’Escola. Com a novetat d’aquest any 
destacar la possibilitat de reforçar algu-
nes assignatures durant el primer qua-
drimestre, gràcies a la implantació del 
Pla de Mentoria.  Els mentors són alum-

nes becats de darrers cursos que ajuden 
i orienten als alumnes de primer per 
poder superar les assignatures amb èxit. 
Aquest sistema fa 2 anys que es practi-
ca en altres universitats, en les quals ha 
tingut molt èxit, i és per això que s’ha 
decidit implantar-ho a la nostra Escola 
esperant que sigui una gran ajuda pels 
alumnes. Altres temes que s’han tractat 
han estat el funcionament dels estudis 
de grau, l’avaluació de les competències 
genèriques, la implantació d’un percen-
tatge de classes en anglès...

Sessió d’inici del curs acadèmic a l’escola 
universitària de l’Anoia.
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Josep Singla, en una imatge recent.

J.P. / ÒDENA 

L‘empresa multinacional alemanya de 
supermercats LIDL, compleix tres setma-
nes d’existència a l’Anoia amb notable 
èxit d’afluència de clients. La novetat i 
els preus “low cost” d’aquesta coneguda 
cadena han motivat que molts ciutadans 
de la Conca d`Òdena decidissin conèixer 
de primera mà els productes d’aquesta 
marca. 
L’hipermercat està ubicat prop del pont 
de Can Riba, al llindar del terme munici-
pal de Vilanova del Camí. L’Ajuntament 
d’Òdena ja va explicar fa unes setmanes 
que “des del moment que l’empresa va 
decidir la ubicació al territori, hem fet tot 
el possible per facilitar els tràmits i treba-
llar estretament per agilitzar les gestions
necessàries”. Tanmateix, des de l’empresa 
alemanya es va rebre el compromís que 
la confecció de la plantilla necessària es 
faria amb personal autòcton, la qual cosa 
ha succeït en col·laboració amb el Servei 
Local d’Ocupació. Una vintena de perso-
nes treballen a Lidl Òdena.
Aquest grup alemany de la distribució 
alimentària té 8.500 botigues a tot Euro-
pa, i ocupa el cinquè lloc a nivell mundi-
al. El model de negoci de Lidl basa el seu 
èxit en preus molt agressius i se sosté en
una política de compres centralitzada 
per a totes les botigues.
A més, segons expliquen des d’aquest 

Lidl comença amb força 
la seva presència a l’Anoia

El supermercat Lidl, al llindar d’Òdena, Igualada i Vilanova del Camí.

grup, també s’estalvien costos pel for-
mat de l’establiment, doncs la major part 
de la mercaderia està dintre de caixes o 
fins i tot apilada en palets. El 80% dels 
productes que es distribueixen són de la 
marca de la cadena, i segons l’empresa 
es tracta de mercaderies que competei-
xen en qualitat amb els gèneres capda-
vanters del mercat.
Així mateix, des de Lidl insisteixen que 
disposen d’informes que demostren que 
una família pot estalviar en un any fins 
a uns 2.500 euros només amb consumir 
els seus productes.
L’estratègia comercial a seguir serà la 
mateixa amb la qual la multinacional ale-
manya va arribar a facturar 2.000 milions 
d’euros l’any passat: un màxim de 1.200 
referències i una important política de 
descomptes.
Lidl forma part del Grup Schwarz, el setè
grup de distribució més gran del món, 
amb presència en 23 països. Els orígens 
de Lidl es remunten als anys 30, quan en
el sud d’Alemanya es va fundar l’empre-
sa. Després de l’obertura de les primeres
botigues als voltants de Ludwigshafen 
en els anys 70, Lidl va continuar la gran 
expansió en els anys 80 per tota Alema-
nya i l’entrada en el mercat internacional
en els anys 90. Lidl posseeix avui dia la 
xarxa de botigues autoservei de des-
compte més gran de tota Europa.

La remodelació de la Masuca podria suposar 
la implantació d’un hipermercat al primer pis
J.P. / IGUALADA

La futura remodelació del mercat mu-
nicipal d’Igualada podria suposar la im-
plantació d’una coneguda cadena valen-
ciana d’hipermercats a la primera planta, 
en el que seria el seu segon establiment 
a l’Anoia després de Vilanova del Camí. 
De moment, l’Ajuntament presentarà 

abans d’acabar l’any el projecte de re-
modelació del primer pis de la Masuca, 
que encabiria aquest gran supermercat, 
deixant només la planta baixa per a ús 
del mercat actual, i traslladant a l’exteri-
or el mercat ambulant. El projecte, però, 
encara ha de rebre el vistiplau definitiu 
dels paradistes.
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La circulació de trens de les línies metro-
politanes de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya (FGC) es va suspendre 
aquest dimarts pels “molts problemes” 
ocasionats per les aturades parcials dels 
treballadors que estaven incomplint els 
serveis mínims. Aquesta mesura va afec-
tar per complet la línia Baix Llobregat-
Anoia, en tot el tram Igualada-Barce-
lona. Aquest fet va agafar per sorpresa 
molts usuaris, que no van poder pujar al 
tren en plena hora punta, ja fos per anar 
a treballar o estudiar.
Els treballadors van pintar capçaleres de 
trens i inutilitzaren els parabrises de les 
cabines dels trens, dificultant la sortida 
dels combois. 
Els treballadors de FGC havien convocat 
aturades parcials del servei de les línies 
metropolitanes per a aquest dimarts en-
tre les 7 i les 9 hores i entre les 18 i les 
20 hores.
Els serveis mínims decretats per la Ge-
neralitat eren del 50% durant les quatre 
hores d’aturades, i durant la resta del 
dia el servei va ser l’habitual. La plantilla 
protesta per la retallada del 5% en el sou 
que marca el decret aprovat pel Govern 

La vaga dels FGC deixa sense servei a 
l’Anoia i causa problemes a Igualada

al juny. 
Usuaris igualadins del ferrocarril han 
explicat a La Veu que dimarts a les 7.45 
aproximadament va arribar un tren a 
l’estació d’Igualada i amb conseqüent 
abaixada de barreres del pas a nivell. El 
cas és que les barreres van continuar a 
baix durant força estona, i als problemes 
derivats de la vaga dels FGC s’hi va su-

mar el fet que no es podia sortir ni entrar 
de la ciutat per l’avinguda Montserrat. 
Es van formar cues molt més llargues del 
que és habitual a l’avinguda de Mont-
serrat i al passeig de Verdaguer. Fins i tot 
es van poder veure motos i cotxes que 
maniobraven i travessaven el pas a ni-
vell amb les barreres a baix, la qual cosa 
està completament prohibida.

L’Incasòl presenta un pla per vendre 
l’estoc de sòl que té a Castellolí
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU 

L’Institut Català del Sòl (Incasòl), orga-
nisme depenent de la Generalitat, ha 
presentat un nou Pla de comercialit-
zació de prop de 80 hectàrees de sòl 
industrial amb la voluntat de facilitar 
la implantació de noves indústries 
arreu de Catalunya. El nou pla ofereix 
descomptes directes de fins al 10% en 
el preu final del sòl, flexibilització dels 
terminis de pagament, possibilitat 
de finançar fins el 70% del preu de la 
parcel·la i l’oferta de noves modalitats 
contractuals com el lloguer, el dret a 
superfície amb una durada de 50 anys 
o l’arrendament de la nau acabada.
A banda d’aquestes 80 hectàrees de 
sòl industrial en estoc, l’Incasòl dispo-
sa d’altres parcel·les urbanitzades d’alt 
valor estratègic ubicades en parcs tec-
nològics i científics, o altres en parcs 
empresarials amb una immillorable 
connexió, propers al Port i a l’aeroport 
de Barcelona.
A la comarca de l’Anoia, les parcel·les 
d’estoc que l’Incasòl ofereix per a la 
instal·lació d’activitats econòmiques 
estan concentrades al polígon de 
Castellolí-Can Parera.  Disposa d’una 
excel·lent ubicació i accessibilitat 
i disposa de parcel·les que van del 
2.600 als 11.000 metres quadrats, el 
preu del qual s’ha macat en 170€ per 
metre quadrat.
Recordem que aquest polígon de Cas-

El pas a nivell d’Igualada va romandre abaixat durant molta estona el dia de la vaga.

Acabem de passar una Diada on nova-
ment s’ha posat en evidència l’allunya-
ment entre polítics i ciutadania. Els que 
governen, o volen fer-ho, fan ostenta-
ció de les seves divisions, desavinences 
i retrets, que sols es podrien disculpar 
si es considera que ja estan en precam-
panya. Però encara falten dos mesos i 
mig per a les eleccions. I un país no és 
només qui mana. La ciutadania aspi-
ra a altres fites, viu altres problemes i 
treballa amb altres calendaris. Així feia 
estremir veure com el nou format de 
l’ofrena floral al monument de Rafael 
Casanova a Barcelona s’havia apartat 
el públic per evitar sentir els crits que 
els havien anat acompanyant en els 
darrers anys. Talment sembla que pre-
fereixen seguir en la seva bombolla 
i pensar que són els que remenen el 
món. Potser no hauran escoltat ni es-
broncades ni xiulets, però aquest con-
fort fictici els manté cada vegada més 
aïllats. Augmenten de forma continua-
da els ciutadans molestos per aquesta 
manera de fer, perquè sembla que no 
volen ni deixar que expressin la seva 
opinió en els pocs moments on encara 
poden fer-ho.
Potser així creuen disfressar els interes-
sos i tàctiques partidistes que estan pel 
damunt de l’estratègia de llarg termini. 
Volen fer veure que ningú coneix nin-
gú. Els socis del tripartit apareixen més 
barallats que mai. Sols van junts en la 
foto oficial. Després, cadascú a la seva. 
El PSC, alertant del llop independen-
tista, Esquerra, perduda en les incon-
gruències del ser i l’estar, i Iniciativa, 
venent una reforma constitucional que 
no es creu ningú. I això contribueix 
encara més a que la gent es cansi de 
tanta “pose” i  es posi a cridar “Guardi-
ola President”, i esperi una unitat que 
sembla impossible entre les diferents 
organitzacions polítiques. Al menys 
per encarar els temes importants. 
Uns pensen que no poden equivocar-
se en els missatges que fan arribar al 
seu electorat i així perdre unes elec-
cions que ja veuen guanyades. Altres 
cerquen la millor manera de pal·liar 
una davallada que totes les enquestes 
els anuncien. Qui recorda l’obvietat 
que també són catalans els que no 
són catalanistes, i els que reviuen, per 
atacar-se mútuament, la llista de frases 
cèlebres que s’han dit contra dels ca-

PERE PRAT

talans des de temps remots. Es cremen 
en públic el Decret de Nova planta, o la 
foto del Rei Borbó (aquest onze de se-
tembre s’han accentuat arreu del món 
els afanys incendiaris per tota mena 
de símbols siguin banderes, alcorans, 
vehicles oficials o contenidors de dei-
xalles).
Mentre la situació segueix empitjorant. 
Més tancaments d’empreses. Més pèr-
dues de llocs de treball, en una Europa 
que a poc a poc es revifa mentre ací es 
segueix en el pou. I així la Diada, que 
uns volen festiva i altres reivindicativa, 
cristalitza en l’acte institucional al parc 
de la Ciutadella, més com l’acomiada-
ment dels que ja no aniran a les llis-
tes, dels que potser no guanyaran les 
eleccions, i dels que ja han no tenen 
càrrecs institucionals, que en defensa 
de Catalunya, els catalans o la llegua 
catalana. Arreu hi ha una sensació de 
canvi de cicle que ha de venir “en les 
eleccions més importants de la demo-
cràcia” segons el President Montilla. 
Potser per això Celestino Corbacho 
acapara càmeres en detriment d’Isidre 
Molas, que serà molt important en el 
seu partit, perquè és el president del 
PSC, però que sembla que no té cap 
interès mediàtic ja que els periodistes 
el deixen amb la paraula a la boca per 
córrer darrere de l’encara ministre del 
Treball, que té com a gran mèrit haver 
impulsat una reforma laboral que no 
veu ningú.
En moments de tanta buidor intel-
lectual, on tothom sembla que ha d’anar 
a la seva per tirar endavant, és tota una 
lliçó el compromís del doctor Broggi 
que malgrat la seva avançada edat és 
capaç de fer un discurs com el d’Arenys. 
O personatges tan lligats a l’Anoia com 
Badia Margarit, o Miquel Solé Badía, del 
qual es feu el funeral el passat diumen-
ge, que sempre han expressat amb cla-
redat la seva visió nacional. Segur que 
cadascun d’ells tenen una idea partidis-
ta, i en cada una de les votacions que 
han fet fins ara, probablement no han 
votat a les mateixes formacions. Però 
és que ara el desafiament no és tant a 
qui, sinó què s’ha de votar. I el lideratge 
no ha de venir sols de veterans il·lustres, 
sinó del moviment transversal, on joves 
i grans, empresaris i treballadors creguin 
en el que s’ha de fer... Perquè el país és 
de tots i no d’uns pocs. 

Aparadors 
i compromís
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tellolí va romandre sense cap activitat 
durant dos anys com a conseqüència 
de la manca de subministrament elèc-
tric per part de Fecsa-Endesa, i pels 
problemes que existien amb el pro-
pietari de les terres per on havia de 
conduir-se la canalització de l’energia. 
Ambtot, en el primer concurs per a ad-
judicació de sòl d’aquest espai indus-
trial no van presentar-se ofertes.
Can Parera, situat a l’oest del muni-
cipi de Castellolí, compta amb una 
superfície de 21,26 hectàrees, i en les 
seves obres d’urbanització s’han in-
vertit 2.670.000 d’euros. Disposa dels 
serveis necessaris i es pot accedir fà-
cilment a ell a través de diverses vies 
de comunicació com l’autovia A2 i les 
carreteres C-37 i C-15.

Alhora, la seva situació és estratègica 
perquè està situat al costat del Parc 
Motor de Castellolí, una activitat amb 
la qual es pretén potenciar el teixit 
industrial de la zona. Amb aquest ob-
jectiu, en les bases per a l’adjudicació 
de les parcel.les de Can Parera tindran 
prioritat les activitats vinculades al 
sector del motor i de l’automoció. 
Tanmateix, el Incasòl ha comunicat 
als empresaris de l’Anoia que exposin 
tots els projectes que voldrien desen-
volupar per estudiar i poder donar 
resposta a les iniciatives i necessitats 
del teixit empresarial de la comarca.
L’any passat l’Incasòl ja va tenir una 
iniciativa similar, posant al mercat 
45.000 metres quadrats d’aquest po-
lígon, sense èxit.

Polígon de Castellolí-Can Parera.
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El pierenc Toni Bou i la 
montbuienca Mireia 
Conde es consoliden 
com uns dels millors 
pilots de trial del país

Els anoiencs Toni Bou i Mireia Conde, 
campions mundials de Trial per equips
JOSEP MARIA VIDAL / LA VEU
Pels voltants de la població de Mysleni-
ce polaca es disputà, al llarg del cap de 
setmana, el Trofeu de les Nacions de Tri-
al per equips nacionals femení i masculí, 
veritable mundial de trial per nacions.
El dissabte va tenir lloc el femení, i Espa-
nya va ser representada per la pluricam-
piona Laia Sanz (Montesa), l’anoienca de 
Moto Club Montbui Mireia Conde (Beta) 
i Sandra Gómez (Gas Gas).
Gran Bretanya era la gran favorita per 
revalidar el títol però la selecció estatal 
espanyola, amb el genial pilotatge de 
Laia Sanz i molt ben recolzada per la 
montbuienca Mireia Conde i per Sandra 
Gómez, es van imposar al potent equip 
anglès.
Un altre gran èxit de l’esport del motor 
de l’Anoia, aquesta vegada gràcies a la 
jove pilot Mireia Conde en aquest mun-
dial de trial femení per nacions.
I a l’endemà diumenge es disputà el trial Mireia Conde (esquerra), Laia Sanz i Sandra Gómez
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Futbol
El CFI no pot passar de 
l'empat en el debut a casa

Bàsquet
Els equips sènior del CBI 
s'estrenen a la Copa Catalunya

Curses
La UECAnoia X-Avi, líder de 
les curses de muntanya
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Aquest passat cap de setmana s’ha sorte-
jat, al pavelló de Unihalle de Wuppertal, el 
calendari per a la Lliga Europea i la copa 
de la CERS d’hoquei sobre patins. Com 
marquen les bases, a la Lliga Europea s’en-
quadren dos espanyols en tres dels quatre 
grups, mentre que l’altre grup es queda 
sense participació espanyola. D’altra ban-
da, a la Copa de la CERS, a l’esquivar primer 
la fase prèvia i posteriorment els vuitens, 
els equips espanyols han quedat situats a 
la mateixa part del quadre, de manera que 
presumiblement s’hauran d’enfrontar en-
tre ells per arribar a la final .
A la Lliga Europea, el grup A està format 
per Tecnol Reus, Coinasa Liceu, Bassano 
Hoquei i Geneve RHC; el grup B el formen 
FC Barcelona Sorli-Discau, Sather Blanes, 
Follonica Hoquei i SCRA St Omer; el grup 
C està integrat pel Roncato Patí Vic, Noia 
Freixenet, Candelaria SC i CGC Viareggio; i, 
finalment, el grup D el formen FC Porto, H. 
Valdagno, US coutras i RSC Cronenberg.
En el sorteig també han quedat definits 
els encreuaments de la final 8, que s’ha 
sortejat mitjançant sorteig pur amb l’únic 
condicionant que els dos equips del ma-
teix grup no es podien enfrontar. Aquesta 
final es disputarà del 12 al 15 de maig, i les 
sol licituds per  organitzar-la es poden pre-
sentar fins al 31 de gener per a clubs i en-

L’IHC jugarà davant l’Oliveirense els 
vuitens de final de la CERS

de les nacions masculí amb l’equip na-
cional espanyol format pels pilots cata-
lans: el pierenc de Moto Club Igualada 
Toni Bou (Montesa), Àdam Raga (Gas 
Gas), Albert Cabestany (Sherco) i Jeroni 
Fajardo (Beta) que van aconseguir la se-
tena victòria consecutiva per davant de 
l’equip nacional de la Gran Bretanya.
Si fins ara parlar de trial a nivell mundial 
era parlar de l’Anoia gràcies al pierenc 
Toni Bou, a partir d’ara també la nostra 
comarca gaudeix d’una campiona mun-
dial d’aquesta especialitat: la montbui-
enca Mireia Conde.

L’Oliveirense portuguès.

titats privades, i en cas de no haver-hi cap 
proposta, fins al 31 de març però aquesta 
vegada només per a clubs .

Mala sort en la Copa de la CERS
La sort no ha estat del costat espanyol a 
la Copa del CERS, ja que els aparellaments 
han deparat que, com a molt, a quarts de 
final hi haurà tres dels cinc representants 
espanyols. En la fase prèvia, l’Enrile PAS 
Alcoi s’enfrontarà al ASD Seregno, i en cas 
de classificar-s’enfrontarà al CP Vilanova a 
vuitens. Per la seva banda, el Patí Tenerife 
s’enfrontarà al ASD Sarzana italià, i en cas 
de passar de ronda, el vencedor del Her-
ne Bay-Lloret. Finalment, l’Igualada, que 
passa a vuitens directament, s’enfrontarà 
al Oliveirense, que també s’estalviava la 
fase prèvia.

La final a quatre de la Copa de la CERS es 
disputarà el cap de setmana del 7 i 8 de 
maig.
CERS (preliminar 20 nov/18 des)
Alcoi-Seregno (Ita)
Diessbach (Ale)-Walsum (Aut)
Herne Bay (Ing)-Lloret
Dornbirn (Ale)-Merignac (Fra)
La Vendeenne (Fra)-Iserlohn (Ale)
Quevert (Fra)-Fisica (Por)
weil (Ale)-Saint Brieuc (Fra)
Darmstadt (Ale)-Wimmis (Sui)
Thunerstern (Sui)-Lodi (Ita)
Braga (Por)-Middlesbrough (Ing)
Tenerife-Sarzana (Por)
Vuitens de final (22 gen/19 feb)
Igualada-Oliveirense (Por)
També hi entren directament Giovinazzo 
(Ita), Benfica (Por) i Vilanova.

Per a l’Igualada HC el passat ha estat un 
cap de setmana realment especial. Dissab-
te Les Comes va poder viure la millor imat-
ge de l’esport amb desenes de nens junts 
en la presentació de tots els equips de 
l’entitat.  Va ser l’oportunitat de comprovar 
que la força de les Comes també és a la 
pista. I per donar-li encara més potència, al 
llarg de tot el cap de setmana Igualada ha 
estat capital de l’hoquei base amb el 30è 
Torneig Ciutat d’Igualada, memorial Fran-
cesc Fontanellas ( per saber els resultats 
podeu clicar aquesta adreça:  http://priv.
igualadahc.com/torneig/resultats.php ).
Després l’IHC va derrotar per 9-6 el Lloret, 

en un nou partit de pretemporada dels 
homes d’Ivan Sanz, que continuen oferint 
molt bones sensacions. El nou IHC d’Ivan 
Sanz va transformar la Diada d’aquest any 
en la celebració d’una victòria. Fabulosa i 
descomunal a la primera meitat en la qual 
els arlequinats van esmicolar el rival, un 
veterà i solvent Lloret, l’equip revelació 
de la passada temporada, que ser incapaç 
d’aturar la piconadora que li va caure a 
sobre. Els igualadins, amb un percentatge 
d’encert impressionant (1 de cada 3 rema-
tades ha estat gol) es van arribar a col·locar 
6 a 0 en el marcador.
Més info a http://www.blocat.com/575

Presentació dels equips de 
l’Igualada Hoquei Club 2010-11

Aquest cap de setmana se celebrarà al 
pavelló de Les Comes el 3r. Torneig Inter-
nacional de Hoquei Patins Femení, amb la 
participació de les Seleccions Nacionals de 
Xile, Colòmbia i Espanya a més de l’equip 
Fontanellas y Martí- Igualada Hoquei Club.  
En format de lliga els partits se succeiran 
durant tot el dissabte i el diumenge al 
matí. Els horaris i encreuaments seran els 
següents:
Dissabte, 18 de setembre 
10:30 h.  Colòmbia – Espanya
12:00 h. Fontanellas y Martí IHC – Xile

18:00 h. Xile – Colòmbia
19:30 h. Fontanellas y Martí IHC – Es-
paña
Diumenge, 19 de setembre  
11:00 h.  IHC – Colòmbia
12:30 h. Espanya – Xile
Convidem a tots els aficionats a l’hoquei a 
gaudir de l’Hoquei Femení al màxim nivell, 
ja que aquestes seleccions convidades, 
participaran al Mundial que es celebrarà a 
Alcobendas del 25 de setembre al 2 d’oc-
tubre, servint-los aquest torneig de prepa-
ració pel mateix.

El millor hoquei femení 
internacional, a les Comes
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El passat diumenge, els corredors de la 
Secció de Curses de Muntanya del Club 
Excursionista UECANOIA es varen despla-
çar fins a la localitat de Montblanc (Conca 
de Barberà) per a disputar la sisena prova 
del Circuit Català de Curses de Muntanya 
FEEC. Un total d’onze corredors van poder 
gaudir dels corriols del recorregut de 27 
quilòmetres, que acumulava aproximada-
ment uns 2.500 metres de desnivell, amb 
un circuit no gaire tècnic i que passava per 
indrets com l’ermita de Sant Joan i el po-
ble de Rojals. Un dels inconvenients que 
es varen trobar els corredors va ser la poca 
senyalització d’alguns trams, que puntual-
ment va ocasionar que alguns corredors 
es desviessin del recorregut principal.
Un cop més, el corredor més destacat 
va ser l’Albert Ferrer que, tot i ser un dels 
corredors perjudicats per la senyalització, 
finalment va aconseguir entrar en una 
molt bona tercera posició, resultat que el 
manté en la lluita pel Circuit Català a nivell 
individual. El següent corredor del club en 
creuar la línia d’arribada va ser en Xavier 
Sánchez, que arribava a pocs minuts de 
l’Albert i va entrar en cinquena posició, a 

UECAnoia X-Avi lidera el circuit 
català de curses de muntanya

més de ser el primer en categoria de Vete-
rans. La resta de corredors per ordre d’ar-
ribada varen ser l’Ismael Molina (11è), el 
Francesc Giral (18è), el David Núñez (24è), 
el David Gubern (32è), el Francesc Garrido 
(33è), el Jordi Reixachs (35è i segon en ca-
tegoria Màster), el Manel Macià (40è) i el 
Joan Rabell (51è), que debutava en aquest 
tipus de proves.
Respecte a la participació femenina, la 
única representant del club, la Pilar Rodrí-
guez, va assolir el millor resultat personal 
de la temporada classificant-se en tercera 

posició absoluta, i segona en categoria 
Sènior. Aquest resultat, li permet situar-se 
entre les posicions capdavanteres de la 
classificació femenina individual del Cir-
cuit Català.
Amb tots aquests resultats, més els ja acu-
mulats fins a dia d’avui, a nivell d’entitats, 
el club es posa com a líder indiscutible 
del Circuit Català de Curses de Muntanya 
amb un bon marge de punts respecte al 
club perseguidor, la Unió Excursionista de 
Tortosa, a falta només de tres proves per a 
finalitzar el calendari.

Les noies del CFI, al camp del Levante las Planas.

A punt la cursa de muntanya, 
BTT i caminada de la Fira

IGNASI COSTA / LA VEU 

El 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 d’1/4 
de 9 del matí (1a. Cursa de BTT), de les 2/4 
de 9 del matí (Caminada popular), i de 2/4 
de 10 del matí (Cursa de Muntanya),  la 7a. 
edició de la Cursa de Muntanya, Camina-
da 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’arribada situa-
des 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 aproximat de 31,500 
qm. pels participants en aquesta modali-
tat.
El recorregut pels participants en la cursa 
pels corredors i caminants serà de 19,500 
Km., i transcorrerà com en les edicions an-
teriors, per la zona de la muntanya de la 
Tossa de Montbui i rodalies, essent el preu 
d’inscripció per a les tres modalitats de la 
prova (BTT, córrer i caminar),  de 12 euros 
fins el 24 de setembre.  El dia de la cursa, 
el preu d’inscripció serà de 15 euros.  Els 
circuits estaran degudament senyalitzats, 
amb cintes de color blau per als caminants 
i corredors, i de color vermell per als parti-
cipants en BTT.  És obligatori l’ús de casc 
reglamentari per a la prova de BTT, i de 
motxila per caminar.
Pel que fa a la cursa atlètica, hi haurà pre-
mis en metàl·lic de 150 euros pel primer/
primera classificats de la general 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’entregaràn trofeus als 3 primers/eres de 
la general, i de cada categoria masc. i fem. 
Els que tinguin premi en la general, no el 
tindràn en la categ. corresponent.
Pel que fa a les curses de BTT i la camina-
da, tindràn trofeu els 3 primers/eres. de la 

El CFI femení ultima la pretemporada
IGUALADA / LA VEU 

Segon partit de pretemporada pel C.F. 
Igualada Femení que s’enfrontava a l’equip 
que aquesta temporada militarà a Primera 
Nacional, el Levante las Planas.
Malgrat la diferència de nivell previsible 
entre els dos equips, l’Igualada va jugar 
molt bé i només dues errades en defensa 
als minuts 4 i 27 de la primera part van 
possibilitar que les de Les Planes pogues-
sin avançar-se al marcador.
A la primera part, l’Igualada va haver de 
treballar molt en defensa i, sobretot al mig 
del camp, tot i que va tenir dues opcions 
clares als minuts 10 i 37 en que primer la 
Carla i després la Sara van enviar les pilo-
tes al pal. Una mica més de sort per a les 
igualadines hagués enviat el partit a la 
mitja part amb un empat al marcador.
A la segona part, el domini va ser més al-
tern , amb les noies de l’Igualada molt ben 
posicionades i amb un Levante més obert 
perquè volia augmentar la diferència, més 
capacitat ofensiva que a la primera part.
El primer avís, un xut de la Marina al pal 
només començar la represa, i al final, quan 
faltava un sol minut per acabar, una recu-

Els membres de la UECAnoia X-Avi.

peració de la Maria Solé al mig del camp, li 
passa en profunditat a la Sara que, veient 
la Marina desmarcada per l’esquerra li cen-
tra perquè marqui per damunt de la por-
tera, guanyant-li clarament l’1 contra 1.
C.F. IGUALADA: Noelia García (portera) Ele-
na Alert (Teresa 52’), Yaiza Moratilla, Teresa 
Rovira (Alba Martos 46’), Maria Sayavera 
(Janet Mendoza 46’) (defenses), Araceli 

Barroso, Carla Navarro (Mar Jorba 46’, Ma-
ria Sayavera 82’), Maria Solé, Mireia Toldrà 
(centre del camp) Sara Bergadà (Marina 
Salanova 46’), Jessica Pablos (Sara 76’) (da-
vantera). Entrenadors: Santi Ramos i Laura 
Queraltó.
Diumenge vinent a les 10 del matí, l’Igua-
lada juga al camp del Vilanova i la Geltrú el 
darrer partit de la pretemporada.

El 24, 25 i 26 de setembre, XXIV campio-
nat d’Igualada i comarca trofeig Fira de 
Setembre.
Com fa des de 1986, l’Esquaix Igualada or-
ganitza per la Fira el campionat d’Igualada 
i comarca. Es tracta del clàssic campionat 
oficial que corona el millor de la comarca 
i que aquest any amb la 24a. edició tindrà 
de nou molta igualtat i emoció.

Arriba el torneig d’esquaix 
de la Fira d’Igualada

El torneig és obert a qualsevol jugador 
que jugui a la comarca de l’Anoia i no cal 
ser federat per optar a ser-ne el campió 
o la campiona. El campionat és juga de 
divendres a diumenge i tothom jugarà 
mínim de 3 partits en 3 categories mascu-
lines i 2 de femenines.
L’últim dia d’inscripció és el dijous dia 23.
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SEBASTIAN-1  Pau Muntadas, 46 - Tel./Fax 93 803 31 75 - Igualada
SEBASTIAN-2  Masquefa, 21 - Tel./Fax 93 805 12 87 - Igualada
SEBASTIAN-3  Passeig d’Aurelia Capmany, 15 - Vilanova del Camí
                              Tel. 93 807 06 14 - Fax 93 807 06 17

general, i els 3 primers /eres. de cada cate-
goria. Els que tinguin premi en la general 
no el tindran en la categ. corresponent. 
Hi haurà samarreta tècnica al·legòrica de 
la cursa per tots els atletes classificats a 
l’arribada, amb un tiquet per a la botifar-
rada.  Hi haurà servei de vestidor, guarda-
roba i dutxes a l’arribada. També hi haurà 
servei de guarderia. La botifarrada serà 
gratuïta per als participants en les 3 mo-
dalitats de cursa, i al preu de 4 euros per 
als acompanyants, amb tiquets a la venda 
el dia de la cursa.
La informació per fer les inscripcions es 
pot trobar a la pàg. web del C.A. Igualada: 
www.clubatleticigualada.com i es poden 
fer també al Patronat Municipal d’Esports 
igualadí, fax 93/8036258, tel. informació 
93/8054210, i a Marathon Esports, fins 
el divendres 24 de setembre, tancant-se 
quan s’arribi als 300 participants.   Caldrà 
fer la formalització de la inscripció feta 
per tel., fax o internet, mitjançant  ingrés 
al cte. de IBERCAJA núm. 2085-8341-04-
0330063532 –Av. Balmes, 75 - Igualada.  
Cal portar el resguard de l’ingrés el dia de 
la cursa. Es poden recollir butlletes d’ins-
cripció a l’Estadi Atl. Municipal.



Calendari Tercera Territorial G7 2010-11
Jornada 1/16 (26-9/23-1)
  Montbui   -   Montserrat    _   :   _
   Piràmides  -  Fesport   _  :  _
   Anoia  -  Torre Cl.   _  :  _
   Tous  -  Jorba   _  :  _
   Òdena B  -  La Paz   _  :  _
   Carme  -  Calaf   _  :  _
   Vilanoveta  -  Fàtima   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Garcia M.   _  :  _

Jornada 2/17 (3-10/30-1)
  Montserrat   -   Anoia    _   :   _
   Fesport  -  Montbui   _  :  _
   Torre Cl.  -  Tous   _  :  _
   Jorba  -  Vilanoveta   _  :  _
   La Paz  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Calaf  -  Òdena B   _  :  _
   Fàtima  -  Carme   _  :  _
   Garcia M.  -  Piràmides   _  :  _

Jornada 3/18 (10-10/6-2)
  Anoia   -   Fesport    _   :   _
   Piràmides  -  Montbui   _  :  _
  Tous  -  Montserrat   _  :  _
   Vilanoveta  -  Torre Cl.   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Calaf   _  :  _
   Òdena B  -  Fàtima   _  :  _
   Carme  -  Jorba   _  :  _
   Garcia M.  -  La Paz   _  :  _  

Jornada 4/19 (17-10/13-2)
   Fesport   -   Tous    _  :  _
   Montbui  -  Anoia   _  :  _
   Montserrat  -  Vilanoveta   _  :  _
   Torre Cl.  -  Carme   _  :  _
   Calaf  -  Garcia M.   _  :  _
   Fàtima  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Jorba  -  Òdena B   _  :  _
   La Paz  -  Piràmides   _  :  _

Jornada 5/20 (24-10/20-2)
  Tous   -   Montbui    _  : _
   Piràmides  -  Anoia   _  :  _
   Vilanoveta  -  Fesport   _  :  _
   Carme  -  Montserrat   _  :  _
   Garcia M.  -  Fàtima   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Jorba   _  :  _
   Òdena B  -  Torre Cl.   _  :  _
   La Paz  -  Calaf   _  :  _

Jornada 6/21 (31-10/27-2)
  Montbui   -   Vilanoveta   _  :  _
   Anoia  -  Tous   _  :  _
   Fesport  -  Carme   _  :  _
   Montserrat  -  Òdena B   _  :  _
   Fàtima  -  La Paz   _  :  _
   Jorba  -  Garcia M.   _  :  _
   Torre Cl.  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Calaf  -  Piràmides   _  :  _

Jornada 7/22 (7-11/13-3)
  Vilanoveta   -   Anoia    _  :  _
   Piràmides  -  Tous   _  :  _
   Carme  -  Montbui   _  :  _
   Òdena B  -  Fesport   _  :  _
   La Paz  -  Jorba   _  :  _
   Garcia M.  -  Torre Cl.   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Montserrat   _  :  _
   Calaf  -  Fàtima   _  :  _

Jornada 8/23 (14-11/20-3)
   Anoia   -   Carme    _   :   _
   Tous  -  Vilanoveta   _  :  _
   Montbui  -  Òdena B   _  :  _
   Fesport  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Jorba  -  Calaf   _  :  _
   Torre Cl.  -  La Paz   _  :  _
   Montserrat  -  Garcia M.   _  :  _
   Fàtima  -  Piràmides   _  :  _

Jornada 9/24 (21-11/27-3)
  Carme   -   Tous    _   :   _
   Piràmides  -  Vilanoveta   _  :  _
   Òdena B  -  Anoia   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Montbui   _  :  _
   Calaf  -  Torre Cl.   _  :  _
   La Paz  -  Montserrat   _  :  _
   Garcia M.  -  Fesport   _  :  _
   Fàtima  -  Jorba   _  :  _

Jornada 10/25 (28-11/3-4)
   Tous   -   Òdena B    _   :   _
   Vilanoveta  -  Carme   _  :  _
   Anoia  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Montbui  -  Garcia M.   _  :  _
   Torre Cl.  -  Fàtima   _  :  _
   Montserrat  -  Calaf   _  :  _
   Fesport  -  La Paz   _  :  _
   Jorba  -  Piràmides   _  :  _

 Jornada 11/26 (5-12/10-4)
  Òdena B   -   Vilanoveta    _   :   _
   Piràmides  -  Carme   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Tous   _  :  _
   Garcia M.  -  Anoia   _  :  _
   Fàtima  -  Montserrat   _  :  _
   Calaf  -  Fesport   _  :  _
   La Paz  -  Montbui   _  :  _
   Jorba  -  Torre Cl.   _  :  _

Jornada 12/27 (12-12/17-4)
  Vilanoveta   -   Ateneu Ig.    _   :   _
   Carme  -  Òdena B   _  :  _
   Tous  -  Garcia M.   _  :  _
   Anoia  -  La Paz   _  :  _
   Montserrat  -  Jorba   _  :  _
   Fesport  -  Fàtima   _  :  _
   Montbui  -  Calaf   _  :  _
   Torre Cl.  -  Piràmides   _  :  _

Jornada 13/28 (19-12/1-5)
  Ateneu Ig.   -   Carme    _   :   _
   Piràmides  -  Òdena B   _  :  _
   Garcia M.  -  Vilanoveta   _  :  _
   La Paz  -  Tous   _  :  _
   Jorba  -  Fesport   _  :  _
   Fàtima  -  Montbui   _  :  _
   Calaf  -  Anoia   _  :  _
   Torre Cl.  -  Montserrat   _  :  _

Jornada 14/29 (9-1/8-5)
   Carme   -   Garcia M.    _   :   _
   Òdena B  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Vilanoveta  -  La Paz   _  :  _
   Tous  -  Calaf   _  :  _
   Fesport  -  Torre Cl.   _  :  _
   Montbui  -  Jorba   _  :  _
   Anoia  -  Fàtima   _  :  _
   Piràmides  -  Montserrat   _  :  _

Jornada 15/30 (16-1/15-5)
  Garcia M.   -   Òdena B    _   :   _
   Ateneu Ig.  -  Piràmides   _  :  _
   La Paz  -  Carme   _  :  _
   Calaf  -  Vilanoveta   _  :  _
   Torre Cl.  -  Montbui   _  :  _
   Jorba  -  Anoia   _  :  _
   Fàtima  -  Tous   _  :  _
   Montserrat  -  Fesport   _  :  _

Calendari Tercera Territorial G11 2010-11
Jornada 1/16 (26-9/23-1)
  Hostalets P.   -   St. Sadurní    _   :   _
   Vallbona  -  St. Cugat S.   _  :  _
   Can Cartró  -  Raig Ribetà   _  :  _
   Hortonenc  -  Puigdàlber   _  :  _
   St. Esteve S.  -  Cabrera   _  :  _
   Quintinenc  -  Gelida   _  :  _
   Piera B  -  Olivella   _  :  _
   La Llacuna  -  Suramericana   _  :  _

Jornada 2/17 (3-10/30-1)
  St. Sadurní   -   Can Cartró    _   :   _
   St. Cugat S.  -  Hostalets P.   _  :  _
   Raig Ribetà  -  Hortonenc   _  :  _
   Puigdàlber  -  Piera B   _  :  _
   Cabrera Anoia  -  La Llacuna   _  :  _
   Gelida  -  St. Esteve S.   _  :  _
   Olivella  -  Quintinenc   _  :  _
   Suramericana  -  Vallbona   _  :  _

Jornada 3/18 (10-10/6-2)
 Can Cartró   -   St. Cugat S.    _   :   _
   Vallbona  -  Hostalets P.   _  :  _
   Hortonenc  -  St. Sadurní   _  :  _
   Piera B  -  Raig Ribetà   _  :  _
   La Llacuna  -  Gelida   _  :  _
   St. Esteve S.  -  Olivella   _  :  _
   Quintinenc  -  Puigdàlber   _  :  _
   Suramericana  -  Cabrera   _  :  _  

Jornada 4/19 (17-10/13-2)
  St. Cugat S.   -   Hortonenc    _   :   _
   Hostalets P.  -  Can Cartró   _  :  _
   St. Sadurní  -  Piera B   _  :  _
   Raig Ribetà  -  Quintinenc   _  :  _
   Gelida  -  Suramericana   _  :  _
   Olivella  -  La Llacuna   _  :  _
   Puigdàlber  -  St. Esteve S.   _  :  _
   Cabrera Anoia  -  Vallbona   _  :  _

Jornada 5/20 (24-10/20-2)
  Hortonenc   -   Hostalets P.    _   :   _
   Vallbona  -  Can Cartró   _  :  _
   Piera B  -  St. Cugat S.   _  :  _
   Quintinenc  -  St. Sadurní   _  :  _
   Suramericana  -  Olivella   _  :  _
   La Llacuna  -  Puigdàlber   _  :  _
   St. Esteve S.  -  Raig Ribetà   _  :  _
   Cabrera Anoia  -  Gelida   _  :  _

Jornada 6/21 (31-10/27-2)
 Hostalets P.   -   Piera B    _  :  _
   Can Cartró  -  Hortonenc   _  :  _
   St. Cugat S.  -  Quintinenc   _  :  _
   St. Sadurní  -  St. Esteve S.   _  :  _
   Olivella  -  Cabrera   _  :  _
   Puigdàlber  -  Suramericana   _  :  _
   Raig Ribetà  -  La Llacuna   _  :  _
   Gelida  -  Vallbona   _  :  _

Jornada 7/22 (7-11/13-3)
  Piera B   -   Can Cartró   _  :  _
   Vallbona  -  Hortonenc   _  :  _
   Quintinenc  -  Hostalets P.   _  :  _
   St. Esteve S.  -  St. Cugat S.   _  :  _
   Cabrera Anoia  -  Puigdàlber   _  :  _
   Suramericana  -  Raig Ribetà   _  :  _
   La Llacuna  -  St. Sadurní   _  :  _
   Gelida  -  Olivella   _  :  _

Jornada 8/23 (14-11/20-3)
   Can Cartró   -   Quintinenc    _   :   _
   Hortonenc  -  Piera B   _  :  _
   Hostalets P.  -  St. Esteve S.   _  :  _
   St. Cugat S.  -  La Llacuna   _  :  _
   Puigdàlber  -  Gelida   _  :  _
   Raig Ribetà  -  Cabrera   _  :  _
   St. Sadurní  -  Suramericana   _  :  _
   Olivella  -  Vallbona   _  :  _

Jornada 9/24 (21-11/27-3)
  Quintinenc   -   Hortonenc    _   :   _
   Vallbona  -  Piera B   _  :  _
   St. Esteve S.  -  Can Cartró   _  :  _
   La Llacuna  -  Hostalets P.   _  :  _
   Gelida  -  Raig Ribetà   _  :  _
   Cabrera Anoia  -  St. Sadurní   _  :  _
   Suramericana  -  St. Cugat S.   _  :  _
   Olivella  -  Puigdàlber   _  :  _

Jornada 10/25 (28-11/3-4)
   Hortonenc   -   St. Esteve S.    _   :   _
   Piera B  -  Quintinenc   _  :  _
   Can Cartró  -  La Llacuna   _  :  _
   Hostalets P.  -  Suramericana   _  :  _
   Raig Ribetà  -  Olivella   _  :  _
   St. Sadurní  -  Gelida   _  :  _
   St. Cugat S.  -  Cabrera   _  :  _
   Puigdàlber  -  Vallbona   _  

:  _ Jornada 11/26 (5-12/10-4)
 St. Esteve S.   -   Piera B    _   :   _
   Vallbona  -  Quintinenc   _  :  _
   La Llacuna  -  Hortonenc   _  :  _
   Suramericana  -  Can Cartró   _  :  _
   Olivella  -  St. Sadurní   _  :  _
   Gelida  -  St. Cugat S.   _  :  _
   Cabrera Anoia  -  Hostalets P.   _  :  _
   Puigdàlber  -  Raig Ribetà   _  :  _

Jornada 12/27 (12-12/17-4)
  Piera B   -   La Llacuna    _   :   _
   Quintinenc  -  St. Esteve S.   _  :  _
   Hortonenc  -  Suramericana   _  :  _
   Can Cartró  -  Cabrera   _  :  _
   St. Sadurní  -  Puigdàlber   _  :  _
   St. Cugat S.  -  Olivella   _  :  _
   Hostalets P.  -  Gelida   _  :  _
   Raig Ribetà  -  Vallbona   _  :  _

Jornada 13/28 (19-12/1-5)
  La Llacuna   -   Quintinenc    _   :   _
   Vallbona  -  St. Esteve S.   _  :  _
   Suramericana  -  Piera B   _  :  _
   Cabrera Anoia  -  Hortonenc   _  :  _
   Puigdàlber  -  St. Cugat S.   _  :  _
   Olivella  -  Hostalets P.   _  :  _
   Gelida  -  Can Cartró   _  :  _
   Raig Ribetà  -  St. Sadurní   _  :  _

Jornada 14/29 (9-1/8-5)
   Quintinenc   -   Suramericana    _   :  _
   St. Esteve S.  -  La Llacuna   _  :  _
   Piera B  -  Cabrera   _  :  _
   Hortonenc  -  Gelida   _  :  _
   St. Cugat S.  -  Raig Ribetà   _  :  _
   Hostalets P.  -  Puigdàlber   _  :  _
   Can Cartró  -  Olivella   _  :  _
   Vallbona  -  St. Sadurní   _  :  _

Jornada 15/30 (16-1/15-5)
  Suramericana   -   St. Esteve S.    _   :   _
   La Llacuna  -  Vallbona   _  :  _
   Cabrera Anoia  -  Quintinenc   _  :  _
   Gelida  -  Piera B   _  :  _
   Raig Ribetà  -  Hostalets P.   _  :  _
   Puigdàlber  -  Can Cartró   _  :  _
   Olivella  -  Hortonenc   _  :  _
   St. Sadurní  -  St. Cugat S.   _  :  _
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   J   PT.       GF/GC      +/-
1   Perelada   2   6     6:1     5
2   Tàrrega   2   6     3:1     2
3   Vic   2   6     2:0     2
4   Gramanet   2   4     7:2     5
5   Olesa   2   4     5:2     3
6   Rubí   2   4     3:1     2
7   Guíxols   2   4     3:2     1
8   Vilassar M.   2   4     1:0     1
9   Tortosa   2   3     5:3     2
10   Rapitenca   2   3     3:2     1
11   Iberiana   2   3     4:5     -1
12   Olímpic Fatjó   2   2     2:2     0
13   Santfeliuenc   2   2     2:2     0
14   Sants   2   1     1:3     -2
15   IGUALADA   2   1     1:3     -2
16   Montcada   2   1     1:4     -3
17   Olot   2   0     0:2     -2
18   Poble Sec   2   0     1:4     -3
19   Blanes   2   0     0:4     -4
20   S. Cristóbal   2   0     0:7     -7

  JORNADA 2 
  IGUALADA   -   Montcada               0  :  0
  Blanes  -  Perelada   0  :  3
  Tortosa  -  Iberiana   4  :  1
  Poble Sec  -  Tàrrega   0  :  1
  Olesa  -  Santfeliuenc   1  :  1
  Sants  -  Vilassar M.   0  :  0
  Olímpic Fatjó  -  Rubí   1  :  1
  Vic  -  Rapitenca   1  :  0
  Guíxols  -  Olot   1  :  0
  S. Cristóbal  -  Gramanet   0  :  5

FUTBOL-PRIMERA CATALANA

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

   J   PT.       GF/GC      +/-
1    Júnior    1    3      4:0      4
2   Vilanova G.   1   3     5:2     3
3   Andalucia   1   3     3:0     3
4   Moja   1   3     4:2     2
5   St. Joan D.   1   3     2:1     1
6   Juv. 25 S.   1   3     1:0     1
7   St. Maure   1   1     3:3     0
8   Vallirana   1   1     3:3     0
9   Prat   1   1     2:2     0
10   St. Cugat   1   1     2:2     0
11   Sitges   1   1     0:0     0
12   Cubelles   1   1     0:0     0
13   Martorell   1   0     1:2     -1
14   La Múnia   1   0     0:1     -1
15   Cervelló   1   0     2:4     -2
16   Espluguenc   1   0     2:5     -3
17   Espirall   1   0     0:3     -3
18   Bellvitge   1   0     0:4     -4

  JORNADA 1 
  Cubelles   -   Sitges    0   :   0
  Vallirana  -  St. Maure   3  :  3
  Vilanova G.  -  Espluguenc   5  :  2
  Bellvitge  -  Júnior   0  :  4
  Moja  -  Cervelló   4  :  2
  Martorell  -  St. Joan D.   1  :  2
  St. Cugat  -  Prat   2  :  2
  La Múnia  -  Juv. 25 S.   0  :  1
  Andalucia  -  Espirall   3  :  0

FUTBOL-PRIMERA TERRITORIAL G3

  JORNADA 2 
   Sitges   -   Bellvitge    _   :   _
   Cubelles  -  Cervelló   _  :  _
   St. Maure  -  Moja   _  :  _
   Júnior  -  St. Cugat   _  :  _
   Prat  -  Andalucia   _  :  _
   St. Joan D.  -  Vilanova G.   _  :  _
   Juv. 25 S.  -  Martorell   _  :  _
   Espirall  -  La Múnia   _  :  _
   Espluguenc  -  Vallirana   _  :  _

   J   PT.       GF/GC      +/-
1    Ribes    1    3      5:0      5
2   Òdena   1   3     5:2     3
3   La Granada   1   3     2:0     2
4   Suburense   1   3     3:2     1
5   Pobla Cl.   1   3     2:1     1
6   Roquetes   1   3     2:1     1
7   Capellades   1   3     2:1     1
8   Vista A. MTB   1   3     1:0     1
9   St. Pere M.   1   1     1:1     0
10   Vilafranca Atl.   1   1     1:1     0
11   PM Tossa M.   1   0     2:3     -1
12   Les Cabanyes   1   0     1:2     -1
13   Vilanova C.   1   0     1:2     -1
14   Monjos   1   0     1:2     -1
15   Piera   1   0     0:1     -1
16   Riudebitlles   1   0     0:2     -2
17   Mediona   1   0     2:5     -3
18   St. Pau Ordal   1   0     0:5     -5

  JORNADA 1 
  Vista Alegre MTB   -   Piera    1   :  0
  St. Pau Ordal  -  Ribes   0  :  5
  Vilafranca Atl.  -  St. Pere M.   1  :  1
  Mediona  -  Òdena   2  :  5
  Roquetes  -  Les Cabanyes   2  :  1
  Suburense  -  PM Tossa M.   3  :  2
  Capellades  -  Vilanova C.   2  :  1
  La Granada  -  Riudebitlles   2  :  0
  Monjos  -  Pobla Cl.   1  :  2

FUTBOL-SEGONA TERRITORIAL G12

  JORNADA 2 
   Piera   -   Mediona    _   :   _
   Vista Alegre MTB  -  Les Cabanyes   _  :  _
   Ribes  -  Roquetes   _  :  _
   Òdena  -  Capellades   _  :  _
   Vilanova C.  -  Monjos   _  :  _
   PM Tossa Montbui  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   Riudebitlles  -  Suburense   _  :  _
   Pobla Cl.  -  La Granada   _  :  _
   St. Pere M.  -  St. Pau Ordal   _  :  _

   J   PT.       GF/GC      +/-
1    St. Feliu Ll.    1    3      7:2      5
2   Torrelles   1   3     4:0     4
3   Vista Alegre   1   3     4:2     2
4   U. Malaga   1   3     3:1     2
5   Cinco Rosas   1   3     2:0     2
6   Begues   1   3     2:0     2
7   Molins R.   1   3     2:1     1
8   St. Esteve S.   1   3     2:1     1
9   Vallirana   1   3     1:0     1
10   Cooperativa   1   0     1:2     -1
11   Corbera   1   0     1:2     -1
12   Masquefa   1   0     0:1     -1
13   Bolivia   1   0     2:4     -2
14   Vinyets   1   0     1:3     -2
15   U. Prat   1   0     0:2     -2
16   St. Andreu B.   1   0     0:2     -2
17   Esparreguera   1   0     0:4     -4
18   La Guardia   1   0     2:7     -5

  JORNADA 1 
  U. Prat   -   Cinco Rosas    0   :   2
  Vallirana  -  Masquefa   1  :  0
  Vista Alegre  -  Bolivia   4  :  2
  St. Esteve Ses.  -  Cooperativa   2  :  1
  Esparreguera  -  Torrelles   0  :  4
  St. Andreu B.  -  Begues   0  :  2
  La Guardia  -  St. Feliu Ll.   2  :  7
  U. Malaga  -  Vinyets   3  :  1
  Corbera  -  Molins R.   1  :  2

FUTBOL-SEGONA TERRITORIAL G8

  JORNADA 2 
  Cinco Rosas   -   St. Esteve Ses.    _   :   _
   U. Prat  -  Torrelles   _  :  _
   Masquefa  -  Esparreguera   _  :  _
   Cooperativa  -  La Guardia   _  :  _
   St. Feliu Ll.  -  Corbera   _  :  _
   Begues  -  Vista Alegre   _  :  _
   Vinyets  -  St. Andreu B.   _  :  _
   Molins R.  -  U. Malaga   _  :  _
   Bolivia  -  Vallirana   _  :  _

IGUALADA / LA VEU

El CF Igualada no va poder passar de l’em-
pat en el seu debut oficial a les Comes 
aquesta temporada, amb motiu de la se-
gona jornada de la Primera Catalana. Els 
igualadins van cedir dos punts davant el 
Montcada (0-0), i, de moment, segueixen 
sense assolir la victòria.
El partit va venir protagonitzat per la lluita 
de tots dos equips, amb domini altern du-
rant els 90 minuts. Els igualadins van uti-
litzat molt el contraatac, però sense sort. 
Amb tot, els visitants també van gaudir de 
prou ocasions de perill, amb la qual cosa el 
resultat es pot donar per just. 
La propera jornada, el CFI es desplaça al 
camp del Santfeliuenc, que arriba d’assolir 
un empat al camp de l’Olesa.
CF IGUALADA 0: Jaume Albert, Oriol, Ba-
raldes, Ribalta, Torres, Jesús, Gumà (Bar-
nada m.79), Gerard (Mili m.59), Isma (Enric 
m.69), Edu, Epitié.
CD MONTCADA 0:  Adri Buetas, Sergio, Jor-
di Mir, Javi López, Miki, Salvanyá, Pacheco, 
Quim Solano (Kevin m.93), Peralta (Heras 
m.88), Norbert (Paski m.82).
ÀRBITRE: Molgo Hernando (Terrassa) TG: 
Ribalta, Epitié / Salvanyá, Pacheco, Peralta.

El CFI no passa de l’empat a casa amb el Montcada (0-0)

Inici de les categories territorials
El passat cap de setmana va donar-se inici 
a les lligues de primera i segona territorial.  
A primera, el Sant Maure va empatar (3-3) 
al camp del Vallirana, en un partit on els 
grocs van oferir molt bones sensacions 
i s’haguessin pogut endur la victòria. El 
Moja serà el visitant de l’Estadi Municipal 
de Montbui el proper diumenge, en el de-

but oficial dels grocs a casa.
A la segona territorial, destaca la victòria 
de l’Òdena a Mediona (2-5), i de la Pobla 
al camp del Monjos (1-2), així com els 
tres punts assolits pel Capellades davant 
el Vilanova del Camí a Can Titó (1-2). Al 
grup vuitè, el Masquefa va començar amb 
derrota per la mínima a Vallirana (1-0). La 
propera jornada destaca, especialment, el 

derbi Òdena-Capellades.
Publiquem aquesta setmana els calen-
daris de la tercera categoria territorial, 
acabats de sortir de la Federació Catalana 
de Futbol, a només una setmana i escaig 
del començament de la competició. A 
destacar la gran participació d’equips ano-
iencs aquesta temporada, repartits en dos 
grups. 

Festa del futbol base a Vilanova
L’Ajuntament de Vilanova del Camí i el C. F. 
Vilanova organitzen aquest cap de setma-
na el “V CRITÈRIUM DE FUTBOL BASE “DE-
OGRACIAS HERNÁNDEZ” , en homenatge 
a una de les persones que més ha treballat 
per al club blanc-i-vermell, amb més de 40 
anys de dedicació.
Durant tot el cap de setmana més de 800 
jugadors dividits per categories BABYS , 
PRE - BENJAMINS, BENJAMINS, ALEVINS, 
INFANTILS, CADETS i JUVENILS dispu-
taran partits a mode a 4, és a dir dividits 
tots segons la seva categoria en grups de 
4 equips per categoria “tots contra tots”. 
A destacar la participació de diferents 
equips de la Damm. Els partits es jugaran 
dissabte i diumenge, a Can Titó.

L’Òdena va assolir una important victòria a Mediona.



IGUALADA / LA VEU

Diumenge, a les 7 de la tarda i a Les Co-
mes, el CB Igualada començarà la lliga de 
la Copa Catalunya davant el Martorell. La 
lliga tindrà 30 jornades. 
Enrere queda la fase de la pretemporada, 
en què els igualadins han demostrat un 
bon estat de forma. En un dels darrers en-
contres de preparació, disputat dimecres 
de la setmana passada, el CBI va perdre a 
la pista del Cornellà, equip de l’EBA, per 
70-41.
L’Igualada va començar molt bé, agafant 
els primers avantatges amb una defensa 
sòlida i amb molt ritme de pilota en atac. 
A poc a poc, la qualitat i el joc interior del 
Cornellà va fer que es capgirés el marca-
dor. Una última reacció a finals del 2n. 
quart va fer que el marcador fos de 28-23 
a la mitja part. Tercer quart molt fluix de 
l’Igualada on va haver-hi una preocupant 
manca de concentració en atac i d’inten-
sitat en defensa (18-06 de parcial per al 
Cornellà). Al darrer quart l’Igualada va 
donar una molt bona imatge recuperant 
la seva arma principal: la defensa. Tot i 
així, uns relaxats 3 minuts finals van fer 
que el marcador no reflectís el que real-
ment va ser el partit.

El CBI comença la lliga a les Comes 
davant el Martorell

També cal destacar que l’equip sènior 
femení començarà també aquest cap de 
setmana la Copa Catalunya a la pista del 
Reus Ploms.
Copa Catalunya, Jornada 1
AESE-Prat
Ramon Llull-Viladecans
Hospitalet-Tàrrega
Collblanc-El Vendrell
Lluïsos Gràcia-Reus Dep.
Roser-Sitges
Igualada-Martorell
CN Terrassa-Grup Barna

Visita d’un equip suec cadet
Fa pocs dies, l’equip de bàsquet Cadet 
Femení de la Ciutat de LIDINGÖ (Suècia) 
ha visitat la nostra ciutat i el CBI, com a 
tornada de l’intercanvi que varen realit-
zar l’any passat les jugadores cadets del 
club igualadí. L’expedició estava formada 
per 12 noies i 3 entrenadors, així com fa-
miliars i acompanyants. Diumenge varen 
jugar un torneig de bàsquet amb una 
mini lliga entre els equips de Cardedeu, 
Lidingö, CB Igualada A, CB Igualada B. 

Jordi Sala, al motocròs d’Olvan

IGUALADA / LA VEU 

El passat  12 de setembre es va disputar 
la 6a. prova puntuable pel Campionat de 
Catalunya de Motocròs al circuit d’Olvan.  
El jove pilot del Moto Club Igualada, Jor-
di Sala va ser-hi present després d’haver 
estat apartat dels circuits durant un llarg 
període a causa d’una greu lesió que el 
va fer passar per la sala d’operacions el 
passat mes d’abril.
Després d’uns mesos de molt esforç i 
treball de rehabilitació, en Jordi es re-
incorpora de nou amb moltes ganes al 
Campionat Català i tot i no estar encara 
al cent per cent , sens dubte va fer una 
extraordinària cursa.
A la tanda d’entrenaments aconseguia 

el 3r. millor temps a la categoria Juvenil, 
molt bon resultat per obtenir un bon lloc 
a la graella de sortida. A la primera mà-
niga, després d’haver estat rodant entre 
el grup dels deu primers, acabà en 6è 
lloc. A les dues del migdia es donava la 
sortida a la segona màniga. Molta calor, 
el cansament de la màniga anterior i una 
no molt bona sortida van fer que en Jor-
di passés, a la primera volta, en 15a. po-
sició, però tot i així va aconseguir remun-
tar i acabar en 7è lloc, quedant a la final 
7è. classificat d’un total de 21 pilots. 
El proper dia 3 d’octubre, al circuit de 
Parcmotor a Castellolí, es  disputarà 
l’última prova del Campionat d’Espanya 
de Motocròs, on en Jordi també hi serà 
present.

Un equip suec cadet ha visitat aquests dies Igualada de la mà del CBI.
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Jordi Sala
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Teatre
Ja estan a la venda els 
abonaments 4x4

Poesia
Dissabte s'inicia  la nova temporada 
de Poesia Viva
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Igualada, inclosa en el programa “Nous 
catalans, nous cinemes”

LA POBLA / LA VEU
L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
va presentar, el diumenge 12 de setem-
bre, els dos llibres guanyadors del Premi 
Gumersind Bisbal i Gutsems 2009: Els 
primers fotògrafs de la Pobla de Clara-
munt (1890-1945), de Josep Riba i d’Isi-
dre Escala, i Els inicis de la historiografia 
contemporània a Lleida (1750-1860), de 
Quintí Casals. Les dues publicacions es 
van presentar en el marc d’un acte aca-
dèmic a l’Ateneu, presidit per l’historia-
dor i catedràtic d’Història Medieval de la 
Universitat de Lleida Flocel Sabaté.
En primer lloc, va intervenir l’alcalde 
poblatà, Santi Broch, que va afirmar que 
l’Ajuntament, tot i la crisi econòmica que 
ens envolta, “segueix i seguirà donant 
suport, com ja ha fet al llarg dels anys, al 
Premi Gumersind Bisbal, que, per la seva 
categoria i el seu valor cultural, té ressò 
a tot el territori de parla catalana”. Broch 
va agrair la col·laboració de l’empresa 
poblatana Unión Industrial Papelera, SA 
per tirar endavant aquest projecte edi-
torial.
L’alcalde va felicitar els autors dels dos lli-
bres i les persones que han treballat per 
a la seva publicació. Santi Broch també 
va agrair que Flocel Sabaté acceptés la 
invitació de presidir el certamen.
Tot seguit, va intervenir la regidoria de 
Cultura, Esther Touriñán, que va llegir la 
convocatòria del premi de l’any 2011. El 

Premi Gumersind Bisbal i Gutsems, fun-
dat el 1972, té una periodicitat bimen-
sual i es concedeix a un estudi d’inves-
tigació sobre una comarca de llengua 
catalana o de qualsevol de les seves 
localitats o dels seus personatges. Però, 
en igualtat de mèrits, es donarà amb 
preferència a un tema referit a la Pobla 
de Claramunt o a la comarca de l’Anoia.
Els treballs es podran presentar fins al 

mes d’abril de l’any 2011. L’import del 
premi és de 1.200 € i el guanyador es 
donarà a conèixer el 10 de setembre de 
l’any que ve a l’Ateneu Gumersind Bis-
bal. Les bases es poden consultar al web 
www.lapobladeclaramunt.cat. 

Record a la Fundació Salvador Vives i 
Casajuana
Després de la convocatòria de la nova 

edició del certamen, Lídia Martorell, 
membre del jurat del Premi Gumersind 
Bisbal i Gutsems 2009, va presentar el 
llibre Els primers fotògrafs de la Pobla de 
Claramunt (1890-1945). Martorell va des-
tacar el valor que té aquest llibre per als 
poblatans i les poblatanes, ja que recull 
imatges del poble, de la vida social, cul-
tural i religiosa local. 
A continuació, va intervenir Pere Pascual, 

La Pobla presenta els dos llibres premiats amb el 
Premi Gumersind Bisbal 2009
Els premiats del 2009 • L’Ajuntament publica un llibre de fotografies de la Pobla i un, sobre la història de Lleida

membre del jurat del Premi Gumersind 
Bisbal i Gutsems 2009, que va presentar 
el treball Els inicis de la historiografia con-
temporània a Lleida (1750-1860). Pascual 
va ressaltar el valor històric d’aquesta 
obra de l’historiador lleidatà Quintí Ca-
sals, no només per a Lleida sinó també 
per a Catalunya.
Un cop presentades les dues publicaci-
ons, l’alcalde i la regidora de Cultura van 
fer el lliurament dels llibres als autors, 
Josep Riba, Isidre Escala i Quintí Casals. 
L’acte el va tancar el catedràtic Flocel 
Sabaté. L’historiador va felicitar l’Ajun-
tament per tirar endavant iniciatives 
editorials com la del Premi Gumersind 
Bisbal i va recordar la Fundació Salvador 
Vives i Casajuana, que fins el 2005 s’en-
carregava de la publicació dels llibres 
guanyadors del certamen.
Abans de l’acte acadèmic, Flocel Sabaté 
va passar per l’Ajuntament, on va signar 
el Llibre d’Honor. A l’acte hi van assistir 
el president del Consell Comarcal de 
l’Anoia, Marc Castells, i la regidora de 
Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, Ma-
ria Enrich. Aquesta activitat estava inclo-
sa dins de la programació de les Festes 
Culturals, que organitza la regidoria de 
Cultura durant els mesos de setembre, 
octubre i novembre.

CINEMA / LA VEU
Dimecres es va presentar a Igualada 
el programa “Nous catalans, nous ci-
nemes”, elaborat pel departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació i el 
departament d’Acció Social i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya, amb la 
col·laboració de la Federació Catalana 
de Cineclubs. L’objectiu del programa és 
formentar espais de trobada entre enti-
tats d’un mateix territori i fer del cinema 
una eina de participació per poder com-
partir nous espais de diàleg amb l’excu-
sa d’una pel.lícula. 
La presentació a Igualada va comptar 
amb la presència de la directora dels 
Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, Gemma Boix; el director 

dels Serveis Territorials a Barcelona del 
departament d’Acció Social i Ciutadania, 
Josep Gonzàlez-Cambray; la regidora de 
Cultura i Festes de l’Ajuntament d’Igua-
lada, Maria Enrich; ; la regidora de Medi 
Ambient, Habitatge, Cooperació i Soli-
daritat de l’Ajuntament d’Igualada, M. 
Concepció Castells, i com a membre del 
Cineclub d’ Igualada, Ricard Fusté.
El Cineclub d’Igualada ha inclòs en el 
programa el film La teta asustada, que 
servirà per iniciar la temporada de cine-
club, divendres 24 de setembre.  Con-
tinuarà amb dos films més: Les coeurs 
brûlés i Como celebré el fin del mundo.
El primer, Les coeurs brûlés es projecta-
rà el 7 d’octubre al Museu de la pell i es 
comptarà amb al presència del director 
del film, Ahmed Al Maanounin. El segon, 

Como celebré el fin del mundo, es podrà 
veure el 21 d’octubre, també al Museu 
de la pell. Les dues pel.lícules es podran 
veure en versió original subtitulada en 
català i s’han inclòs dins de les activi-
tats de l’Octubre Solidari que organitza 
l’ajuntament d’Igualada i la Comissió 
Octubre Solidari.
A més d’Igualada, el programa “Nous 
Catalans, Nous Cinemes” arriba als se-
güents municipis: Arbúcies (Selva), Ba-
laguer (Noguera), Cassà de la Selva (Gi-
ronès), Cervera (Segarra), Figueres (Alt 
Empordà), Granollers (Vallès Oriental), 
Igualada (Anoia), Vic (Osona), Olesa de 
Montserrat (Baix Llobregat), Manresa 
(Bages), el Pont de Suert (Alta Ribagor-
ça), Reus (Baix Camp), Roquetes (Baix 
Ebre), Valls (Alt Camp), el Vendrell (Baix 

Penedès) i Vilafranca del Penedès (Alt 
Penedès). La selecció de municipis s’ha 
realitzat des del departament d’Acció 

Social i Ciutadania i el material cinema-
togràfic l’ha escollit la Federació Catala-
na de Cineclubs.

Presentació a Igualada de Nous catalans, nous cinemes

Els autors amb els llibres presentats aquest any
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ART / LA VEU
Dimarts va tenir lloc l’acte inaugural 
del nou curs a l’Escola Municipal d’Art 
Gaspar Camps d’Igualada.  L’acte va ser 
presidit per la regidora d’Educació de 
l’Ajuntament d’Igualada, Sra. Montserrat 
Mateu, i la conferència inaugural del curs 
va anar a càrrec del Dr. Jesús del Hoyo 
Arjona, professor titular de projectes de 
disseny gràfic de la Universitat de Barce-
lona i degà electe del Col·legi Oficial de 
Disseny Gràfic de Catalunya.
Amb el títol “Per què els dissenyadors 
vesteixen de negre ?” el Dr. del Hoyo va 
parlar sobre els canvis que ha d’afron-
tar en aquests moments el disseny, i les 
oportunitats que això comporta tant en 
l’àmbit personal com professional, ad-
ministratiu i social.  A partir de la reflexió 
sobre projectes i casos, tant propis com 
d’altres professionals, s’ha pogut veure 
la validesa i la necessitat del disseny en 

una societat com la nostra, i la impor-
tància per a tot estudiant i professional 
d’aquest món, de l’estudi, el treball i la 
formació continuats, ingredient fona-
mental per arribar a l’èxit.

“Impressions”, la primera exposició
La primera exposició d’aquest curs a la 
sala Gaspar Camps, “Impressions”, és 
un recull de gravats de Gabriel Junyent 
i Jaume Enrich, de diferents tècniques, 
estils i èpoques.
La inauguració va tenir lloc el passat di-
jous 9 de setembre i el públic assistent, 
molt interessat i una bona part alumnes 
del Taller de Gravat de la mateixa esco-
la, va poder gaudir de les explicacions 
sobre tècniques i procediments per a la 
creació d’aquestes obres, que el Gabriel 
i el Jaume van explicar de manera molt 
didàctica. L’exposició es podrà visitar 
fins al proper 1 d’octubre. t.

L’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps inicia el curs

Conferència de Jesús del Hoyo

ANOIA / LA VEU
El Correllengua passa per la ciutat 
d’Igualada el proper dissabte 18 de se-
tembre, després d’haver recorregut ja 
d’altres pobles de la comarca com Tous 
o Santa Margarida de Montbui.
El pas d’aquesta iniciativa popular per 
la comarca de l’Anoia representa ja una 
tradició, així com el fet de dedicar-lo a al-
guna figura representativa de la cultura 
catalana. És per això que el Correllengua 
d’enguany va dedicat al poeta Salvador 
Espriu, amb motiu dels vint-i-cinc anys 
de la seva mort.
El poeta, significat pel seu paper en les 
lletres catalanes i pel seu compromís 

ma i es llegirà el manifest d’enguany.
A les nou del vespre, hi ha un sopar po-
pular a la mateixa Plaça Pius XII i a dos 
quarts d’onze, un cop finalitzat el sopar,  
tindrà lloc el Cercamots: la tradicional 
gimcana per la llengua que enguany 
celebra la tercera edició, amb un èxit no-
table de participació els anys anteriors. 
Un seguit de proves en colla per posar a 
prova l’enginy lingüístic i cultural recor-
reran el centre de la ciutat i deixaran pas, 
a mitjanit, a la festa del Correllengua ce-
lebrada al bar l’Envelat (Carrer Òdena, 
37) on es clourà el Correllengua amb 
una sessió de Gresca Catalana.

El Correllengua passa per Igualada demà 
dissabte

TEATRE / LA VEU
Ja són a la venda els abonaments “Conca 
Escena” del Teatre Municipal l’Ateneu i el 
Teatre de l’Aurora, que ofereixen poder 
gaudir de quatre espectacles per 44 €.
Des del Teatre Municipal l’Ateneu es vol 
mantenir i potenciar una programació 
de qualitat,  diversa i per a tots els gus-
tos que compta amb quatre representa-
cions i alguns dels millors intèrprets de 
la nostra escena.

“El meu nom és Rachel Corrie”
L’actriu Marta Marco arriba amb un 
monòleg compromès i emocionat que 
dóna vida a  Raquel Corrie, una nord-
americana que va arribar a Palestina 
com a escut humà internacional, va mo-
rir el 2003 atropellada per una excava-
dora de l’exèrcit israelià. La traducció de 
la mateixa Marta Marco i Gerald-Patrick 
Fannon  ens desvetlla qui era realment 
aquesta noia que els palestins consi-
deraven una màrtir, els israelians una 
benintencionada equivocada i alguns 
nord-americans una traïdora. 

“Elèctra de Sòfocles”
El director Oriol Broggi , després de l’èxit 
assolit amb Antígona fa quatre tempora-
des, torna a endinsar-se en una tragèdia 
grega, i aquest cop ens proposa Electra, 
de Sòfocles. Una producció feta conjun-
tament amb l’equip de les Q-Ars Teatre, 
que d’aquesta manera completen la 
trilogia sobre les heroïnes gregues que 
van encetar amb Les suplicants i Ilíada. 
Electra, la primera tragèdia grega que el 
Teatre Nacional de Catalunya ha produït 
compta amb un repartiment excepcio-
nal, especialment pel que fa a les actrius: 
Clara Segura, Mercè Anglès, Anna Güell, 
Mar Ulldemolins, Borja Espinosa,  i Marc 
Serra. Un text canònic traduït directa-
ment del grec que esdevé un espectacle 
indispensable i que arriba al Teatre Mu-
nicipal l’Ateneu, el diumenge 24 d’octu-
bre, a les 7 del vespre.

“Un déu salvatge”
Dues parelles de classe benestant es 
reuneixen per resoldre el petit conflicte 
que ha enfrontat els seus fills, dos no-

Ja són a la venda els abonaments 4 espectacles per 44 
euros del Teatre Municipal l’Ateneu

iets que s’han barallat a l’escola. Uns i 
altres es mostren inicialment tolerants i 
conciliadors, però de seguida sorgeixen 
les primeres diferències, que acabaran 
enredant-los en una discussió molt més 
acarnissada i violenta que la dels xavals... 
La crítica despietada contra la hipocre-
sia i les convencions socials és una de les 
constants de l’obra de Yasmina Reza
Òscar Rabadán, Roser Camí, Ramon 
Madaula i Vicenta Ndongo interpreten 
quatre adults ponderats i reflexius que, 
de mica en mica, van transformant-se en 
autèntics salvatges. Aquest espectacle, 
elogiat per la crítica barcelonina, arriba-
rà al Teatre Municipal l’Ateneu el dissab-
te 13 de novembre, a les 10 del vespre.

“La Serva Padrona”de Pergolesi
La Serva Padrona  ha estat considerada 
com a primera Òpera bufa de la història.  
La versió que es presentarà el dia 12 de 
desembre, a les 7 del vespre al Teatre 
Municipal l’Ateneu alterna la flexibilitat 
del format de concert amb elements es-
cènics que fan compressible a tot el pú-

blic l’evolució de l’argument. La durada 
de l’obra (45 min amb una petita pausa)  
la fan ideal per al públic que es vol inici-
ar en el món de l’òpera.
L’Orquestra Terres de Marca i Solistes 
acull en una sola producció joves artis-
tes de la nostra ciutat i comarca amb 
d’altres d’arreu del nostre país, tots ells 
amb un alt nivell interpretatiu i una sòli-
da experiència dalt dels escenaris.

A part d’aquestes quatre funcions s’ofe-
reix en abonament i de manera conjunta 
amb el Teatre de l’Aurora tres propostes 
que inclouen espectacles com Exercicis 
d’amor de la companyia El pont flotant;  
el nou espectacle del Teatre Gaudí, Desi-
guals  o una obra proposada pel Circuito 
de la Red de Teatros Alternativos. Manu-
als de saliva de la Cia Viajes a Marte.

amb el país, porta enguany la flama de 
la llengua a la capital de l’Anoia, amb el 
corresponent manifest obra de la perio-
dista Patrícia Gabancho, que fa especial 
esment en la necessitat de reivindicar 
per al català l’estatus que es mereix com 
a llengua europea i usar-lo com a llen-
gua de cohesió en un país de diversitat.
A les set de la tarda, hi ha prevista una 
cercavila que comptarà amb la presèn-
cia dels grups de cultura popular d’Igua-
lada. La concentració serà a la Plaça de 
l’Ajuntament i recorrerà els carrers del 
centre de la ciutat fins arribar a la Plaça 
Pius XII, seu dels altres actes, on amb 
l’arribada de la cercavila es rebrà la fla-

ANOIA / LA VEU
Malgrat dissoldre’s fa vint-i-cinc anys, les 
cançons d’Esquirols han passat a formar 
part tant de l’imaginari col·lectiu de di-
verses generacions com del del patrimo-
ni musical i cultural d’una nació. Qui no 
ha cantat o escoltat “Fent camí” o “Arrels”, 
a la vora del foc o en una festa? Ara podrà 
tornar a fer-ho en el concert d’homenat-
ge a les músiques i lletres d’Esquirols que 
Sciurus oferirà el 16 d’octubre a La Sala 
d’Igualada.
A l’espectacle Esquirols XXI, el grup Sciu-
rus  recupera les cançons d’Esquirols 
amb la voluntat de fer-les sonar tal com 

Igualada recordarà les cançons d’Esquirols
el grup les va deixar enregistrades i res-
pectant-ne els arranjaments originals. Els 
llegendaris Esquirols (Osona-Bages 1973-
1985) van conrear un estil proper al folk i 
amb una  evolució que els portà a prop 
de la cançó d’autor: crítics i comprome-
sos amb el país, la seva gent i la seva evo-
lució com a poble.
Al llarg d’aquests 25 anys sense les veus 
de Joan Crosas, Joan Vilamala, Dolors 
Roca, Josep Casadesús i Ramon Estrada 
dalt l’escenari, han sorgit diverses inicia-
tives d’homenatge al grup, alguna d’elles 
demanant, fins i tot, el seu retorn.

Entrades anticipades ja a la venda
Ja es  poden adquirir les entrades antici-
pades del concert a Posa’l Disc, Discs Fan-
tasia, Cal Ble, La Sala, Events. També es 
poden adquirir fent un ingrés a al compte 
d’UNNIM nº 2074-0028-60-3349886483, 
indicant el nom (caldrà portar el DNI i el 
comprovant d’ingrés el dia del concert. 
També es poden comprar trucant al tel. 
609394628. El preu de les entrades és de 
10 euros (anticipada) i 13 euros (el mateix 
dia del concert). L’aforament és limitat. 
Més informació a: esquirols_21@hotmail.
com i al grup “Concert ESQUIROLS XXI a 
Igualada” del Facebook.

Marta Marco és Rachel Corrie
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POESIA / LA VEU
Poesia Viva d’Igualada encetarà la seva 
nova temporada  - la catorzena - dis-
sabte vinent dia 18 de setembre, a les 5 
de la tarda, a l’auditori de la Biblioteca 
Central. 
La sessió s’obrirà com es habitual amb la 
Roda de Poetes que coordina Adoració 
Aliberch. Hi haurà un sorteig de llibres. 
La segona part estarà dedicada a la me-
mòria de la coneguda llevadora iguala-
dina Maria Rosa Casanovas Palop, que 
va morir el setembre de fa dos anys.
La Maria Rosa havia nascut al Poblenou 
de Barcelona, però en casar-se amb 
Jaume Jorba Gabarró es va establir a la 
nostra ciutat. Era una dona inquieta i 
sensible que ens ha deixat el testimoni 
vivencial de la primera etapa de la seva 
vida, en el llibre titulat “Pere IV, 416, far-
màcia”, un volum que ella no va poder 
veure imprès. Són els records d’una 
nena que va viure els primers anys de la 
post-guerra. Un llibre de memòries amb 
alguns capítols durs i impactants.
En el transcurs d’aquesta sessió també 
coneixerem un altre aspecte per a molts 
inèdit en la vida de Maria Rosa Casano-
vas: la seva poesia que es desvetlla els 
anys setanta, fruit del contacte amb el 
grup igualadí Balsamor.
El guió d’aquesta sessió ha estat ela-
borat per Lleonard del Rio que actuarà 
com a narrador. També hi prendran part 
els rapsodes M. Carme Miserachs, Jaume 
Ferrer, Adoració Aliberch i Eusèbia Fane-
ga. La vetllada s’il·lustrarà amb una se-
lecció d’imatges feta per Pep i Jep Jorba, 
els quals s’encarregaran igualment del 
muntatge musical.
El preu de l’entrada serà de tres euros.

Poesia Viva enceta 
dissabte nova 
temporada

TALLERS / LA VEU
Diumenge 19 de setembre a les 12 del 
migdia,  descobrireu i manipulareu les 
principals matèries ceràmiques.  
Us proposem un taller gratuït i familiar 
per a descobrir i manipular la ceràmica. 
Les rajoles antigues de ceràmica que 
servien per a paviment o com a arram-
badors es decoraven a mà amb la tècni-
ca de l’estergit. Apropeu-vos al Museu i 
podreu pintar la vostra pròpia rajola. Al 
cap d’uns dies, un cop cuita, es podrà re-

Taller de rajola ceràmica al 
Museu de la pell

TEATRE / LA VEU
El teatre de l’Aurora enceta aquest cap 
de setmana la Temporada de tardor 
amb una festa avui divendres i l’estrena 
a Igualada d’Exercicis d’amor, una obra 
de teatre que es va presentar el passat 
cap de setmana a Fira Tàrrega i que des-
prés d’Igualada s’intal·larà a la Sala Bec-
kett de Barcelona.
La festa d’inici de temporada començarà 
a 2/4 de 9 del vespred’avui divendres i és 
oberta a tothom.

“Exercicis d’amor”
La companyia valenciana El pont flo-
tant porta al Teatre de l’Aurora un dels 
espectacles més inusuals i sorprenents 
del moment: Exercicis d’amor, una obra a 
mig camí entre el teatre i la realitat, que 
desplega tot el que és important per ser 
feliç en aquesta vida, contagia il·lusió i a 
més, inclou sopar.
Es tracta d’un muntatge original que a 
través del joc, la ironia i la paròdia, con-
vida el públic a ser testimoni de les dife-
rents parts d’una celebració. Recorrent 
els diversos espais de les instal·lacions 
del teatre, provoca situacions per ex-

El Teatre de l’Aurora obres les portes amb 
“Exercicis d’amor”

pressar i experimentar l’amor amb la 
parella, amics i desconeguts.
Gràcies a la proximitat dels actors, el pú-
blic passa a convertir-se d’espectador a 
convidat, s‘integra en l’escena i esdevé 
còmplice del que està passant. Les esce-
nes de l’obra van lligades amb un mateix 

eix temàtic, però no és previsible com 
salten d’una a l’altra i la gent connecta 
molt.
Exercicis d’amor es representarà al Teatre 
de l’Aurora el divendres i el dissabte a les 
10 del vespre i el diumenge a les 7 de la 
tarda. El preu de les entrades és de 14 

euros (10,50 euros amb els descomptes 
habituals) i es poden adquirir a la taqui-
lla del teatre una hora abans de cada 
funció. Es poden fer reserves trucant al 
938050075 o través del correu electro-
nic a reserves@teatreaurora.cat.

collir al Museu. 
El taller de RAJOLA CERÀMICA, a càrrec 
del Museu de L’Enrajolada. Casa-Museu 
Santacana, de Martorell i organitzat pel 
Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia és una activitat gratuïta en 
la que hi pot participar tota la família. 
Aquest taller entra dins una programa-
ció d’activitats, liderat pel Museu de la 
Pell, amb altres museus, entre les quals 
hi ha un intercanvi de tallers i d’activitats 
pròpies.

LLENGUA / LA VEU
El Servei Local de Català organitza dues 
sessions pràctiques, per mitjà de les 
quals es demostrarà com fer la inscripció 
i com seguir un curs de català en línia.
Dijous 7 d’octubre, de 19 a 20.30 h, al 
Centre Cívic de Fàtima (av. Pietat, 42)
Dimecres 20 d’octubre, de 19 a 20.30 h, a 
l’Espai Cívic Centre (c. Trinitat, 12) 
El Parla.cat és un entorn d’aprenentatge 
de català en línia desenvolupat per la 
Secretaria de Política Lingüística i l’Ins-
titut Ramon Llull en col·laboració amb 
el Consorci per a la Normalització Lin-
güística. Té per objectiu posar a dispo-
sició de tothom, independentment de 
l’origen, residència o nivell de coneixe-
ment de català, materials didàctics per 
aprendre la llengua catalana o millorar 
les habilitats comunicatives.
Parla.cat ofereix quatre nivells d’apre-
nentatge i cada nivell està organitzat en 
treus graus:

- Nivell Bàsic: Bàsic 1, Bàsic 2, Bàsic 3
- Nivell Elemental: Elemental 1, Elemen-
tal 2, Elemental 3
- Nivell Intermedi: Intermedi 1, Interme-
di 2, Intermedi 3
- Nivell de Suficiència: Suficiència 1, Sufi-
ciència 2, Suficiència 3
Els cursos s’ofereixen en dues modalitats 
d’aprenentatge: modalitat lliure (per-
met l’aprenentatge totalment autònom, 
ja que els materials dels cursos són de 
lliure accés). Els cursos d’aquesta moda-
litat són gratuïts. I modalitat amb tutoria 
(permet l’aprenentatge amb el suport 
d’un tutor o tutora). Els cursos d’aquesta 
modalitat són de pagament: 90 euros 
per curs.
La inscripció a la modalitat amb tutoria 
és oberta fins al dia 24 de setembre. Les 
places són limitades.
Per a més informació: http://www.cpnl.
cat/xarxa/cnlenlinia/index.html

Sessions pràctiques per 
seguir el curs Parla.cat

SARDANES / LA VEU
Aquest passat divendres 10 de setem-
bre, a les 6 de la tarda els sardanistes 
de Vilanova del Camí varen anar a ballar 
sardanes a la Residència AMMA de la 
mateixa localitat.
Els 35 participants oferiren un galop 
d’entrada i una sardana llarga, per pas-

sar després a ballar sardanes curtes on 
hi podia participar tothom, l’acte que va 
finalitzar als voltants de les 8 del vespre 
va fer passar una agradable estona als 
residents de AMMA.
Tots els sardanistes vilanovins lluïen el 
mocador lila que ja estrenaren per la ba-
llada de sardanes de la Festa Major.

Sardanes a Vilanova del Camí
ANOIA / LA VEU
Avui divendres, a partir de  les 6 de la 
tarda a la Biblioteca Central d’Igualada 
tindrà lloc la presentació  i explicació 
del conte El conill despistat, una història 
que porta cua, a càrrec de Vavau. L’acte 
és adequat per a nens i nenes a partir de 
3 anys.
Organitza Llegim...? Llibreria amb la col.
laboració de la Biblioteca Central.

Endinsa’t en un conte 
reciclat, a la Biblioteca

Imatge promocional d’Exercicis d’amor

Diumenge es podran decorar rajoles al Museu
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MÓN CASTELLER / LA VEU
Dissabte passat al migdia, i als Hostalets 
de Pierola, els Moixiganguers d’Igualada 
protagonitzaren una exhibició conjun-
tament amb els Castellers d’Esplugues, 
en la jornada commemorativa de la Di-
ada Nacional de Catalunya. Els iguala-
dins tingueren una plàcida actuació tot 
descarregant a la primera el tres i quatre 
de set, que acompanyaren amb el cinc 
de sis.
Després dels pilars de quatre caminats 
de salutació per part de les dues colles, 
els Moixiganguers obrien plaça amb el 
tres de set. Realment, una construcció 
molt parada, que aconseguiren carregar 
i descarregar sense pràcticament, com 
es diu habitualment, despentinar-se.
En segona ronda fou el torn del quatre 
de set, que malgrat algun canvi en el 
tronc, tampoc revestí cap mena de di-
ficultat, aconseguint, d’aquesta manera 
els morats descarregar el segon castell 
de set de la jornada. En tercera ronda, 
fou el torn del cinc de sis, descarregat 
amb solvència, davant una plaça que 
comptà amb un bon nombre d’espec-
tadors. 
Per acomiadar-se dels Hostalets de Pie-
rola i la seva fira, els Moixiganguers clo-
gueren actuació amb un pilar de cinc, 
que posteriorment acompanyaren amb 
un espadat de quatre que fou coronat al 
toc dels Segadors per part dels grallers.
Per la seva part, els Castellers d’Esplu-
gues arrodoniren una bonica i alhora 
meritòria actuació tot descarregant el 
tres, el cinc i el quatre de set, acomi-
adant-se de manera idèntica que els 
igualadins, és a dir primerament un pilar 

de cinc, acompanyant després l’himne 
nacional amb un pilar de quatre.

El proper diumenge, els Moixigan-
guers a Sant Cugat
Diumenge vinent al migdia, els Moi-
xiganguers es desplaçaran fins a Sant 
Cugat del Vallès, concretament al seu 
barri de Valldoreix, on participaran en 
l’exhibició de la seva Festa Major, con-
juntament amb la colla amfitriona dels 
Castellers de Sant Cugat, i també acom-
panyats pels Xicots de Vilafranca.
Sens dubte serà una bona ocasió per 
prendre el pols al bon estat de forma 
dels morats, que encaren el tram final 
d’actuacions de l’any amb l’esperan-
ça de seguir consolidant el que s’ha 
aconseguit fins el moment, que no és 
poc, sense descartar una nova sorpresa 
abans que finalitzi la temporada.

Els Moixiganguers descarreguen 
dos castells  de set als Hostalets

FOLKLORE / LA VEU
Dissabte passat, 11 de setembre,  a Igua-
lada es van dur a terme els actes de cele-
bració dels 10 anys del Petits Diables. 
Per celebrar aquesta efemèride, la ciutat 
es va omplir de color, llum i foc amb la 
Trobada de colles diables infantils, a la 
qual varen assistir les següents colles: 
Ball de diables infantil de les Cabanyes, 
Infernals de Gavà, Colla dels Diables pe-
tits de Ribes, Colla infantil Diables de Pi-
era, Petits Diables Aristois de Sant Martí 
Sarroca, Petits Diables de Sant Quintí de 
Mediona, Potafocs de Castellbisbal i la 
Satànica de Sant Andreu. En total eren 
més de 200 diables amb 300 acompa-
nyants.
Els actes es van iniciar a la tarda a la pla-
ça de Cal Font on va tenir lloc la concen-
tració de les colles. Allà es va donar el 
tret de sortida de la cercavila de foc que, 
encapçalada pels Petits Diables d’Igua-
lada, va portar totes les colles cap a 
l’amfiteatre de l’Estació Vella. La cercavi-
la la tancava el grup de joves dels Petits 
Diables d’Igualada, els Pixapolvores. A 
l’amfiteatre es van dur a terme tres tan-
des de foc i una encesa final conjunta de 

tots els aplegats.
L’acte va seguir amb el sorteig d’un cap-
gròs d’un diable del qual fou premiat el 
número 109.
Per acabar, el cap de colla de l’entitat, 
en Toni Monclús i la regidora de Salut i 
Acció Social de l’Ajuntament d’Igualada, 
Pilar Salat van fer entrega d’un record a 

Igualada va celebrar una exitosa 
trobada de petits diables

tots els participants de la trobada.
Els Petits diables d’Igualada volen agra-
ir la col·laboració d’en Toni Poch en la 
presentació i animació  de la festa i a les 
diverses empreses i botigues de la ciutat 
que han fet possible aquesta gran Troba-
da, amb el seu patrocini i col·laboració.

LLENGUA / LA VEU
El passat cap de setmana la població 
anoienca Sant Martí de Tous va acollir el 
pas del Correllengua 2010 amb un gran 
èxit de participació. Aquest any Tous, 
juntament amb Montbui i Hostalets, ha 
estat un dels primers pobles en rebre La 
Flama de la llengua i en llegir el manifest 
escrit per la periodista i escriptora Patrí-
cia Gabancho.
Justament fou l’autora del manifest la 
que va presentar el seu llibre “Crònica de 
la independència”, en la conferència que 
es va realitzar al casal de Tous. El debat i 
la participació hi  van ser presents, així 
com l’assistència de públic. En acabar 
l’autora va firmar llibres als assistents 
que ho van voler.
La celebració va continuar dissabte amb 
un espectacle d’animació infantil a càr-
rec de Jaume Barri que va entretenir a 
públic de totes les edats. La gent gran 

del casal d’avis del municipi van ser els 
encarregats de portar La Flama de la 
llengua i de llegir el manifest. Un bere-
nar a base de coca de forner i xocolata 

Tous ha acollit el pas del Correllengua 2010

va posar el punt i final a l’acte , però amb 
la certesa de que ja queda menys per el 
pròxim Correllengua.

LA POBLA / LA VEU
El Castell de la Pobla de Claramunt serà 
l’escenari, el dissabte 18 de setembre a 
partir de les 10 de la nit, d’un concert 
de música de Broadway. L’audició, amb 
el títol “Broadway & Films Music”, anirà 
a càrrec de la soprano Isabel Ricciardi 
di Gaudesi, que estarà acompanyada 
al piano per Joan Vila i al violí per Oriol 

Saña.
Aquest concert està inclòs dins de la 
programació de les Festes Culturals, que 
organitza la regidoria de Cultura, i forma 
part del cicle de Música als Castells, que 
promou la Fundació Castells Culturals 
de Catalunya. El públic que pugi fins 
a la fortalesa podrà escoltar peces de 
George Gershwin, com Summertime, 

de Louis Armstrong, com It’s a wonder-
ful world, o de Harold Arlen, com So-
mewhere over the rainbow, música de 
la pel·lícula El mago de Oz.
Per pujar fins al castell hi haurà un ser-
vei d’autobús que sortirà des de la plaça 
de l’Ajuntament, des de 2/4 de 9 fins a 
2/4 de 10 del vespre. El preu de l’entrada 
serà de 4 €. 

Música de Broadway, al Castell de Claramunt

Encesa conjunta de totes les colles de petits diables

Jaume Barri va animar els més menuts
ANUNCI

L’alcalde president d’aquest ajuntament, el dia 8 de 
setembre de 2010, va dictar la resolució que es transcriu 

a continuació: 

“I.- Prorrogar el termini d’informació pública del Pla 
especial del catàleg de masies i cases rurals de Jorba, 

que inclou l’inventari de construccions en sòl no urbanit-
zable, �ns el dia 2 de novembre de 2010. 

II.- Publicar el corresponent anunci al Butlletí O�cial de la 
Província, al periòdic La Veu de l’Anoia, al tauler 

d’anuncis municipal i a la pàgina web www.jorba.cat. “.

Jorba, 13 de setembre de 2010. 

La secretària accidental,

Anna Maria Trull Marlès

Ajuntament de Jorba
(Anoia)
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ANIMALS FENOMENALS
- Igualada
Els contes infantils vavau fan olor 
de somriure. Van sempre acompa-
nyats dels ninos fets amb materi-
als reciclats que els protagonitzen 
i expliquen històries on és possible 
retrocedir cap endavant i dibuixar 
un futur amb un altre aire.
Avui divendres, a les 6 de la tarda 
a la Bliblioteca Central d’Igualada. 
Organitzat per Llibreria Llegim...?.

TEATRE. “EXERCICIS D’AMOR”
- A Igualada
Necessites estimar? I que t’estimin? 
T’atreveixes a jugar amb l’amor en-
mig d’un laberint d’espais, de sen-
sacions i emocions sorprenents. 
Viu una experiència única.
Avui divendres, a les 10 del vespre, 
al Teatre de l’Aurora. A càrrec de la 
companyia El Pont Flotant.

XERRADA
- A Igualada
Xerrada informativa sobre un pro-
jecte d’orientació laboral i suport 
a l’ocupació.
Avui divendres a les 5 de la tarda a 
les oficines de Creu Roja Anoia.

CINEMA
- Als Hostalets de Pierola
Amb la projecció de la pel.licula 
“Pequeña miss Sunshine”. Acte 
organitzat per l’Associació de la 
gent gran
Avui divendres a 2/4 de 6 de la tarda 
a l’Auditori Cal Figueres.

MONÒLEGS
- A Igualada
Tornen els monòlegs a la Sala. 
Avui amb Toni Moog, un dels mi-
llors monologuistes del país
Avui divendres a les 12 de la nit a la 
Sala.

DISSABTE 18

TEATRE. “EXERCICIS D’AMOR”
- A Igualada
Necessites estimar? I que t’estimin? 
T’atreveixes a jugar amb l’amor en-
mig d’un laberint d’espais, de sen-
sacions i emocions sorprenents. 
Viu una experiència única.
Dissabte, a les 10 del vespre, al Tea-
tre de l’Aurora. A càrrec de la com-
panyia El Pont Flotant.

CONCERT. 15 ANYS DELS MOIXI-
GANGUERS D’IGUALADA
- A Igualada
Concert per commemorar els 15 
anys de l’entitat. 
Demà dissabte, a partir de la mitja-
nit a la pista de l’Ateneu.

POESIA. MARIA ROSA CASANO-
VAS EN EL RECORD
- A Igualada
Primera part. Roda de poetes, co-
ordinada per Adoració Aliberch. 
Segona part: esqueixos de vida 
i de poesia de la llevadora Maria 
Rosa Casanovas i Palop. 

Demà dissabte, a les 5 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada. Or-
ganitza Poesia Viva.

CLUB DE FILOSOFIA
- A Igualada
Espai de reflexió i tertúlia a l’entorn 
de la lectura d’un text de filosofia. 
Moderador: Rafa Carmona. 
Demà dissabte,  a les 11 del matí, a 
la Biblioteca central d’Igualada.

CONFERÈNCIA.  “L’AVENTURA DE 
TROBAR PIS”
- A Igualada
Amb aquesta conferència, el Punt 
Municipal d’Informació Juvenil té 
per objectiu orientar i proporci-
onar al jovent la informació ne-
cessària per facilitar el procés de 
recerca de pis: ajuts de l’adminis-
tració, contractes d’arrendament, 
compartir pis... 

Demà dissabte, a les 12 del migdia a 
La Kaserna.

PATITROBADA
- A Igualada
Cada dos mesos, la gent del Pati 
organitza les Patitrobades a l’Ate-
neu. Jocs abstractes, d’estratègia, 
d’administració de recursos... tot-
hom pot venir a jugar. 
Demà dissabte, a partir de la mitja-
nit a la pista de l’Ateneu.

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA
- A la Tossa de Montbui
Observació astronòmica a la Tossa 
de Montbui amb l’Agrupació As-
tronòmica de l’Anoia, AstroAnoia 
– www.astroanoia.org, i l’Obser-
vatori de Pujalt. L’acte l’organitza 
la Fundació la Tossa de Montbui. 
Demà dissabte, a 2/4 de 9 del vespre 
a la Tossa de Montbui.

FESTIVAL DE PATINATGE
- A Piera
Repetició del Festival de patinatge 
de l’escola de patinatge de Piera. 
Demà dissabte, a les 9 del vespre al 
pavelló del Prat.

X TROBADA DE PUNTAIRES
- A Masquefa
Organitzada pel Grup de Puntai-
res de Masquefa. 
Demà dissabte, a les 5 de la tarda a 
la plaça Josep Maria Vila (Plaça de 
l’Estació).

DIUMENGE 19

TEATRE. “EXERCICIS D’AMOR”
- A Igualada
Necessites estimar? I que t’es-
timin? T’atreveixes a jugar amb 
l’amor enmig d’un laberint d’es-
pais, de sensacions i emocions 
sorprenents. Viu una experiència 
única.
Diumenge,a les 7 de la tarda del ves-
pre, al Teatre de l’Aurora. A càrrec 
de la companyia El Pont Flotant.

ACTIVA’T! DIUMENGES AL MU-
SEU
- A Igualada
Taller de rajola ceràmica. Les ra-
joles antigues de ceràmica que 
servien per a paviment o com a 
arrambadors es decoraven a mà 
amb la tècnica de la trepa o l’es-

targit. Apropeu-vos al Museu i 
podreu pintar la vostra pròpia 
rajola. 
Diumenge a les 12 del migdia al 
Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia.

BALL POPULAR
- A Carme
Ball popular amb Francesc Clotet.  
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda al 
Centre.

BALL
- A Òdena
Ball en directe amb el músic Dot.  
Diumenge a les 6 de la tarda al Ca-
sal d’Avis.

BALL
- Als Hostalets de Pierola
Ball de la gent gran amb Moncayo 
Music.  
Diumenge a 2/4 de 7 de la tarda a 
l’Auditori Cal Figueres.

CAMINADA FAMILIAR
- A Miralles
Caminada familiar pels boscos de 
Cal Maure amb una sessió de con-
tacontes a càrrec del grup Vivim 
del Cuentu..  
Diumenge a partir de 2/4 de 10 del 
matí des de la granja de cal Maure.

DILLUNS 20

CONFERÈNCIA. “L’ELECTRICITAT A 
CASA”
- A Igualada
A càrrec de Josep Margets, engi-
nyer tècnic electricista.
Dilluns a les 6 de la tarda al Tea-
tre Municipal l’Ateneu. Organitza 
AUGA.

DIMARTS 21

TALLER D’EXERCICIS PER A LA 
MEMÒRIA
- A Òdena
Taller destinat especialment a la 
gent gran, a càrrec de Rosa Arbós.
Dimart a 2/4 de 6 de la tarda al Ca-
sal d’Avis.

DONACIÓ DE SANG
- A Òdena
Nova sessió de donació de sang.
Dimarts de 5 de la tarda a les 9 del 
vespre a l’Espai Cultural Recreatiu

DIMECRES 22

CINEMA. PANTALLA OBERTA
- A Igualada
“La linia recta” de José M. Orbe.
Bones propostes de cinema per 
descobrir.  
Dimecres a les 8 del vespre a la Sala 
de socis de l’Ateneu Igualadí.

FIRA DE SETEMBRE. PROCLAMA-
CIÓ DE LA PUBILLA
- A Igualada
Proclamació de la pubilla de la 
Fira Elisenda Font i Rica i les se-
ves dames d’honor Irene Galiano i 
Vargas i Olga Jordana i Obejero.  
Dimecres a les 7 de la tarda al Saló 
de Sessions de l’Ajuntament. Orga-
nitza Fira d’Igualada.

ECONOMIA
- A Igualada
Presentació del Pla estratègic de 
l’Anoia elaborat pel CESCA. Es 
comptarà amb la intervenció del 
prestigiós economista Oriol Amat
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Sala.

DIJOUS 23

“EM SENTO ESTAFADA” D’ARACE-
LI BRUCH
- A Igualada
Presentació del llibre subtitulat 
“una lectura de Simone de Beau-
voir”, que permet seguir la trajec-
tòria vital i creativa d’una de les 
dones més remarcables i avan-
çades del segle XX. Presentació a 
càrrec de M. Ernrich, regidora de 
Cultura i Festes.  
Diijous a 2/4 de 8 del vespre a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CAFÈS AMB HISTÒRIA
- A Òdena
Renaixença vinícola
El món agrícola s. XIX-XX : coope-
ratives, sindicats...  
Diijous a les 4 de la tarda al Casal 
d’avis.

EXPOSICIONS

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.

OLIS. 
- De Josep Crivillers
L’autor ens mostra una selecció 
d’olis sobre tela dels racons i pai-
satges que més l’han captivat, 
que van des de l’ermita de Sant 
Jaume Sesoliveres fins a les illes 
Cyclades de Grècia.
Del 18 de setembre al 9 d’octubre 
a la sala d’exposicions La Talaia 
del Centre Cívic de Fàtima.

DIBUIXOS, CARICATURES I CÒ-
MICS. 
- Antoni Raja  i Enrich
L’il.lustrador igualadí mostra 
una selecció de dibuixos de 
còmics, caricatures, cartells, 
il.lustracions... ue s’han realitzat 
sobre cartrolina o paper i utilit-
zant diferents tècniques.
Fins al 30 d’octubre, al punt de 
lectors de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
17 de setembre de 201034 WWW.VEUANOIA.CAT Cultura  



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.    **

STEEP UP 3
Estats Units. Musical. De Jon M. Chu. Amb Rick Malambri, Adam Sevani i Alyson Stoner. Un 
grup de ballarins de barri torna a omplir els carrers de Nova York amb els seus balls a ritme 
de hip hop. Lucas i Natalie participaran en una mena de concurs que canviarà les seves 
vides per sempre.   ESTRENA

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. **    

LA ULTIMA CANCION
Estats Units. Drama. De Julie Anne Robinson. Amb Miley Cyrus, Bobby Coleman i Greg 
Kinnear. La història té lloc en una petita ciutat costanera del sud dels Estats Units, on un 
pare separat es disposa a passar l’estiu amb una reticent filla adolescent, que preferiria 
quedar a casa a Nova York. El pare tracta de tornar a connectar amb la seva filla a través de 
l’únic que tenen en comú, la música. **

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. ***

UN PEQUEÑO CAMBIO
Estats Units. Comèdia romantica. De Will Speck i Josh Gordon. Amb Jennifer Aniston, Jason 
Bateman i Jeff Goldblum. Kassie és soltera, intel ligent i festera. Un día decideix tenir un 
fill, i es fertilitza. Set anys desprÉs descobrira que el pare el més neurÒtic dels seus amics, 
Wally. ESTRENA

EN EL LIMITE DEL AMOR
Gran Bretanya. Drama romàntic. De John Maybury. Amb Keira Knightley, Sienna Miller, 
Matthew Rhys i Cillian Murphy. Història de dues dones poc convencionals. Ambdues 
mantenen una relació amb el carismàtic poeta gal.lès Dylan Thomas, que se les estima. El 
poeta es casarà amb una d´elles, Caitlin. Però deu anys després retrobarà l´altra a Londres. 
ESTRENA

IGUALADA 

KURSAL 1 
STEP UP 3 (apta)
Dv. 17: 18:30/20:30/22:30
Ds. 18: 16:30/18:30/20:30/22:30/01:00
Dg. 19: 16.30/18:30/20:30/22:30
Dm. a Dj: 18:30/20:30/22:30

KURSAL 2
EL APRENDIZ DE BRUJO (7 anys)
Dv. 17: 18:00/20:15/22:30
Ds. 18: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg 19: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dm. a Dj.: 18:00/20:15/22:30

KURSAL 3 
RESIDENT EVIL. ULTRATUMBA (12 anys)
Dv. 17: 18:00/20:00
Ds. 18: 16:00/18:00/20:00
Dg 19: 16:00/18:00/ 20:00
Dm. a Dj.: 18:00/ 20:0

KURSAL 3 
LOPE (7 anys)
Dv. 17: 22:30
Ds. 18: 22:30/01:00
Dg. 19: 22:30
Dm. a Dj: 22:30

SALÓ ROSA 
UN PEQUEÑO CAMBIO (apta)
Dv. 17: 18:30/20:30/22:30
Ds. 18: 16:30/18:30/20:30/22:30/01:00
Dg. 19: 18:30/20:30/22:30
Dm. a Dj: 18:30/20:30/22:30 

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

SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL 
TENIAS QUE SER TU  (apta)
Diumenge 19: 18:00
EN EL LIMITE DEL AMOR (13 anys)
Diumenge 19: 19:50

SANTA COLOMA DE QUERALT
CINEMA RAVAL
LA ULTIMA CANCION
Divendres 17: 22:30 
Diumenge 19: 19:15
ELM STREET, EL ORIGEN  
Diumenge 19: 17:30

 ABRERA
1/ EL AMERICANO 
Dv.: 18:30/20:40/22:50
Ds.: 16:15/18:30/20:40/22:50/01:00
Dg.: 16:15/18:30/20:40/22:50
Dl. a Dj.: 18:30/20:40/22:50

1/ NIÑOS GRANDES (apta) 
Dg.: 12:00

2/THE KARATE KID (7 anys) 
Dv.: 19:30/22:30
Ds.: 16:00/19:0022:00/00:45
Dg.: 11:30/16:30/19:30/22:30
Dl. a Dj.: 19:30/22:30

3/PREDATORS (12 anys)
Ds.: 16:10
Dg.: 12:15/16:10

3/ADELE Y EL MISTERIO MOMIA (apta)
Dv. a Dj: 18:20/20:20/22:20
Ds.: 18:20/20:20/22:20/00:20

4/STEP UP 3 (apta) 
Dv.: 18:00/20:10/22:15
Ds.: 16:00/18:00/20:10/22:15/00:30
Dg.: 12:15/16:00/18:00/20:10/22:15
Dl. a Dj.: 18:00/20:10/22:15

5/RESIDENT EVIL ULTRATUMBA 3D (12 anys)
Dv.: 18:30/20:45/22:45
Ds.: 16:30/18:30/20:45/22:45/00:50
Dg.: 11:45/16:30/18:30/20:45/22:45
Dl. a Dj.: 18:30/20:45/22:45

6/EL APRENDIZ DE BRUJO (7 anys)
Dv.: 18:00/20:20/22:30
Ds.: 15:40/18:00/20:20/22:30/00:45
Dg.: 12:15/15:40/18:00/20:20/22:30
Dl. a Dj.: 18:00/20:20/22:30

7/TOY STORY 35mm (apta) 
Dv.: 18:15
Ds.: 16:00/18:15
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.: 17:50
Ds.: 15:50/17:50
Dg.: 11:30/15:50/17:50
Dl. a Dj.: 17:00

8/ORIGEN (12 anys)
Dv. a Dj: 20:00/22:50
Ds.: 20:00/23:00
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RAMON ROBERT.-
Segons una llegenda irlandesa que 
remunta al segle V, les dones poden 
demanar la mà dels seus xicots. Però, i 
sempre hi ha un però, només disposen 
de 24 hores una vegada cada quatre 
anys per fer-ho; d’un dia per dir la famosa 
frase a un nòvio “reticent”, i aquest dia 
és el 29 de febrer. Qualsevol dona que 
anhela portar el desitjat anell al dit ho 
pot intentar perquè l’amor tot ho pot ... 
Només ha d’esperar un any de traspàs.
Al transcórrer un altre any, el quart, sense 
proposta matrimonial, la decoradora 
Anna Brady (Amy Adams) decideix que 
ja està bé. Quan s’assabenta que una 
antiga tradició irlandesa permet a les 
dones demanar en matrimoni als seus 

xicots el 29 de febrer, Anna decideix 
seguir el seu nòvio, el cardiòleg Jeremy 
(Adam Scott), de Boston a Dublín i fer el 
gran pas. Compta amb el beneplàcit de 
Jack, el seu rebel i benintencionat pare, 
(John Lithgow). Simple. Fàcil.
Però els avions es retarden, el temps 
fa de les seves i la mala sort es posa en 
marxa, deixant a Anna perduda a l’altra 
banda d’Irlanda. No li queda més remei 
que demanar ajuda al malhumorat i 
despreocupat Declan (Matthew Goode). 
Mentre Anna i Declan discuteixen 
creuant l’illa maragda, descobreixen 
una cosa que haurien hagut endevinar: 
el camí cap a l’amor porta a llocs 
inesperats. 

Es projecta a Tous • Tenías que ser tu

Street dance, break dance i hip hop Estrena a Igualada •  Steep up 3

Amor irlandès

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

RAMON ROBERT.-
Després de l’èxit als Estats Units de 
les pel·lícules Step Up (2006) i Step Up 
2 the Streets (2009) arriba la següent 
seqüela, Step Up 3, que en algunes sales 
es projectarà en versió tridimensional. 
Aquesta és una pel·lícula consagrada 
al ball, i més específicament a l’street 
dance, break dance i al hip hop. En 
aquesta ocasió, la trama de balls, 
amistat i relacions sentimentals canvia 
d’ubicació, Ara som a la ciutat de 
Nova York. La pel·lícula mostra alguns 

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  

espectaculars moviments de ball, i 
aquest és precisament el seu  atractiu 
prioritari. Repeteixen alguns actors 
secundaris de la segona part i Jon Chu 
(Step up 2 the Streets) repeteix com a 
director.
En aquesta tercera part viurem els balls 
i les relacions d’un grup de ballarins 
de carrer, entre els quals hi ha Luke 
(Rick Malambri), Natalie (Sharni Vinson) 
i el novell Moose (Adam Sevani). 
Els millors ballarins de hip hop del 
món s’enfrontaran en una decisiva 
confrontació final que canviarà les seves 
vides per sempre. Cal també dir que 
la banda sonora d’aquest film reuneix 
alguns dels artistes més coneguts del 
moment en el gènere urbà, com Flo 
Rida, Trey Songz, Roscoe Dash, T-Pain, 
Laza Morgan, Pitbull i Sophia Fresh. 
En les properes setmanes s’estrenarà 
Streetdance, pel·lícula no massa diferent 
a aquesta.

D E  L ’ A N O I A
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CUINA CATALANA I INTERNACIONAL, MOLT ESMERADA
- Presa ibèrica - Filet ibèric - Espatlla de xai al forn 

- Cargols - Ànec rostit - Amanides vàries i altres

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

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

OBERT DIUMENGES I FESTIUS



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

Rambla Sant Isidre, 12
Igualada

Tel. comandes i reserves: 
93 803 00 10

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

Terrassa íntima d’estiu!

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

Te
l. 

67
8 

93
 7

8 
73

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

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

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

www.museudeltraginer.com

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

· IGUALADA nou urbisol
restaurant

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

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

 menjador 
amb vistes 
a Castellolí

Cuina 
de mercat

L’Eucaria - Ctra. Bellprat - (davant del pantà de Tous)
08712 Sant Martí de Tous  ·  Tel. 93 809 62 38 - 618 19 42 01

www.eucaria.com

R e s t a u r a n t
L’EUCARIA

Menú diari de dilluns a diumenge i servei a la carta
Especialitat de carn a la brasa i tapes

Paelles - Calçotades- cargols a la llauna als cinc pebres
CASAMENTS, COMUNIONS, BATEJOS I FESTES D’ANIVERSARI

Obert de dilluns a diumenge tot el dia
Fem menús per a grups a preus concertats

AMPLI APARCAMENT VIGILAT 

Ctra. Igualada a Vilafranca C-244, Km. 8,3
La Torre de Claramunt / Capellades
(al costat de la benzinera Evolution) Tel. 93 801 41 66

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

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

BAR DE LA
PISCINA DE JORBA

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

Música en viu tots els dijous d'estiu

· 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

DIVENDRES
17 de setembre de 2010 37WWW.VEUANOIA.CATLa bona taula  D E  L ’ A N O I A



DIVENDRES
17 de setembre de 201038 WWW.VEUANOIA.CAT Espai de fe  D E  L ’ A N O I A

IGUALADA / LA VEU
Demà, 18 de setembre, Mons. Romà Ca-
sanova, bisbe de Vic, serà de nou a Igua-
lada per ordenar de diaques a tres reli-
giosos llatinoamericans de l’ordre dels 
Pares Josefins, fundada precisament per 
l’igualadí Josep Maria Vilaseca. La cele-
bració tindrà lloc a les 6 de la tarda a la 
Basílica de Santa Maria.
Els religiosos ordenats són Sergio Garcia 

Garcia, de 28 anys, natural de Mèxic; Es-
tid León Guerra, de 29 anys, natural del 
Salvador; i Miguel Angel Ojeda Jirón, de 
29 anys i natural de Nicaragua. Tots tres 
estan estudiant a Roma.
Poques persones de la congregació 
podran acompanyar-los, ja que gairebé 
tots els seus centres estan repartits en-
tre Mèxico i tot centreamèrica. Des de la 
parròquia de Santa Maria s’afirma que 

tot i això,  “podem ser-hi tots nosaltres, 
els fidels de les parròquies d’Igualada, 
acompanyant-los en la pregària, do-
nant-ne gràcies a Déu” i per aquest mo-
tiu se suprimiran les misses vespertines 
d’aquest dia.
L’ordenació se celebra a la capital de 
l’Anoia en motiu del centenari de la mort 
del Pare Vilaseca, batejat justament a la 
Basílica de Santa Maria.

Dissabte, ordenació de tres nous diaques a 
Igualada

IGUALADA / LA VEU
Aquest diumenge es festeja Ntra. Sra. 
De la Soledat, en la parròquia igualadina 
que està sota la seva advocació, a Iguala-
da. A 2/4 d’11 del matí, se celebrarà una 

solemne Eucaristia que presidirà Mn. 
Joan Prat, fill de la nostra Parròquia, el 
qual diumenge passat dia 5 fou ordenat 
prevere a la catedral deVic. Acompanya-
rà en el Cant la Coral de Santa Maria.

Festa de la Mare de Déu de la 
Soledat, diumenge

ESGLÉSIA / LA VEU
Diumenge 19 de setembre, dia de la 
Catedral, presidits pel nostre Sr. Bisbe, 
compartirem una solemne Eucaristia, 
centrada enguany en el Baptisme, tal 
com preveu el Pla Diocesà de Pastoral vi-
gent. La celebració tindrà lloc a les 6 de 
la tarda, a la catedral de Vic. Per facilitar 

els desplaçaments, hem previst un auto-
car, amb sortida a les 4 de la tarda de la 
pl. del Rei, i passant per l’estació d’auto-
busos. Podeu reservar-hi plaça contac-
tant amb Mn. Pere Roig, al despatx del 
c. Trinitat, 2, tel. 93 803 05 28. Preu del 
bitllet d’anada i tornada: 10 €.

Eucaristia a la catedral de Vic 
centrada en el baptisme

IGUALADA / LA VEU
Les inscripcions a la Parròquia de la 
Sagrada Família d’Igualada per el curs 
2010-2011, començaran dilluns vinent, 

dia 20, fins al divendres, de 6 a 8 de la 
tarda. S’acabarà el dia 30 del present. 
Les edats de referència son de set anys 
per la primera comunió i 14 anys per la 
confirmació.

Inscripcions a la catequesi a la 
Parròquia de la Sagrada Família

MÓN / LA VEU
L’ONG Mans Unides ha estat guardona-
da amb el Premi Príncep d’Astúries de la 
concòrdia 2010. Mans Unides, que l’any 
passat va complir 50 anys, s’ha imposat 
en les últimes votacions del jurat a l’Or-
ganització Internacional del Treball i a 
la dissident birmana i Premi Nobel de la 
Pau Aung San Suu Kyi, segons han infor-
mat fonts de la fundació que concedeix 
els guardons. La candidatura de Mans 
Unides, entitat de l’Església catòlica a 
l’Estat espanyol per a l’ajuda, promoció 
i desenvolupament del Tercer Món, la 
va presentar el secretari general de la 
Conferència Episcopal Espanyola, Juan 
Antonio Martínez Camino, i comptava 
amb més de 6.300 suports.
Mans Unides ha guanyat el Premi Prín-
cep d’Astúries de la Concòrdia 2010. El 
veredicte es va donar a conèixer ahir 

dimecres 15 de setembre a les 12 hores. 
Els finalistes han estat l’Organització In-
ternacional del Treball (OIT) i la dirigent 
de l’oposició democràtica birmana, Daw 
Aung San Suu Kyi.
El premi Príncep d’Astúries de la Con-
còrdia es concedeix a la persona, insti-
tució, grup de persones o d’institucions 
que hagi o hagin contribuït de manera 
exemplar i rellevant a l’enteniment i a 
la convivència en pau entre els homes, 
a la lluita contra la injustícia, la pobresa, 
la malaltia, la ignorància o la defensa de 
la llibertat, o que hagi obert nous horit-
zons al coneixement o s’hagi destacat, 
també de manera extraordinària, en la 
conservació i protecció del patrimoni de 
la Humanitat.
La societat espanyola ha donat suport 
decididament a la candidatura de Mans 
Unides, cosa que ha demostrat la gran 

implantació que Mans Unides té en 
tots els segments socials: Parlaments, 
diputacions, corporacions municipals 
de grans i petites ciutats i polítics a títol 
individual, han donat suport, sense dis-
tinció d’ideologies.
També ho han fet en l’àmbit empresa-
rial i de la banca, així com diversos re-
presentants del món dels esports i les 
arts, institucions religioses i educatives. 
A més, s’han rebut suports de rectors 
d’universitat i de professionals liberals 
de tots els camps (notaris, metges, ar-
quitectes, advocats, personal sanitari ...) 
i de membres d’altres organitzacions no 
governamentals.
D’altra banda, Mans Unides vol ressaltar 
el gran nombre d’adhesions rebudes 
des dels països on treballen o han treba-
llat al llarg d’aquests 50 anys.

Mans Unides, Premi Príncep d’Astúries de la 
Concòrdia 2010

MÓN / LA VEU
Oxfam (Intermón Oxfam a l’Estat espa-
nyol) ha alertat recentment de la possi-
bilitat d’una catàstrofe de salut pública 
després de les inundacions al Pakistan. 
Segons l’ONG, mentre les donacions 
s’han estancat en les últimes setmanes, 
el nombre de casos de malaltia repor-
tats, el nombre de persones desplaça-
des, i el nombre de persones afectades 
per les inundacions continua augmen-
tant dia a dia.
La primera crida de l’ONU per satisfer les 
necessitats immediates de 6 milions de 
pakistanesos, s’ha cobert en un 67 per 
cent, i ha patit un augment de només 
el deu per cent en les últimes dues set-
manes i mitja. Durant aquest mateix pe-
ríode, se sospita que el nombre de casos 
de diarrea aguda, malalties de la pell, 
infeccions respiratòries agudes i malària 
s’han triplicat.
Les malalties cutànies han passat de 
260.000 a 860.000 casos, la diarrea agu-

da ha augmentat de 200.000 a 610.000 
casos, i les infeccions respiratòries agu-
des s’han incrementat de 200.000 a 
670.000 casos.
La crida de l’ONU es va preparar a corre-
cuita, quan les inundacions van comen-
çar, i no reflecteix les necessitats actuals. 
Des d’aleshores, el nombre de persones 
afectades per les inundacions ha aug-
mentat de 14 a 21 milions. 10 milions 
de persones s’han hagut de desplaçar, i 
d’ells, vuit milions necessiten assistència 
immediata, ja que les aigües s’han des-
plaçat cap al sud i han inundat gran part 
de les províncies de Punjab i Sindh.
Oxfam ha advertit que les dues partides 
més importants per a la prevenció i el 
tractament de malalties són les més mal 
dotades econòmicament. Només s’ha 
rebut el 30 per cent dels diners necessa-
ris per a l’aigua i el sanejament i el 57 per 
cent per a l’àmbit sanitari.
Fins ara, només 2,5 milions de persones 
han estat proveïdes d’aigua neta, que 

és vital per prevenir la propagació de 
malalties. La manca de donacions està 
impedint a les agències humanitàries 
expandir els seus programes. L’Organit-
zació Mundial de la Salut adverteix que 
si no es subministra immediatament a la 
població afectada aigua neta i material 
de sanejament i higiene, podem veure 
fins a sis milions de nous casos de diar-
rea aguda en les zones afectades per les 
inundacions.
L’actual aportació de l’ONU serà revisada 
aquesta setmana a Nova York i és proba-
ble que sigui el triple de la quantitat del 
recurs inicial, que puja a 459.700.000 de 
dòlars.
El Regne Unit, per la seva banda, apor-
ta més de 50 milions d’euros, Alemanya 
15 milions i Suècia 13 milions. En canvi, 
l’Estat espanyol, ha realitzat una contri-
bució de 5,5 milions d’euros i França ha 
contribuït amb menys de dos milions 
d’euros fins ara.

Oxfam adverteix que la congelació de les 
donacions pot sumir el Pakistan en una 
greu crisi sanitària
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Em dic Guim Sagrera Brunet • Vaig néixer el dia 
05/08/10 a  les 7 i 4 minuts de la tarda i vaig pesar 2kg 890 g. 
Els meus pares són la Núria i el Daniel. I sóc d'Igualada.

Em dic Ainara Horcas Alias • Vaig néixer el dia 
01/08/10 a  1/4  de 5 de la tarda i vaig pesar 3kg 320 g. Els 
meus pares són l'Ana Ma. i l'Antonio. Els meus  germans l'Abril i 
el Fran. I sóc de Sta. Margarida de Montbui.

Nadons

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

Em dic Néstor Sánchez Rubio • Vaig néixer el dia 
04/07/10 a 2/4 de 7 de la tarda i vaig pesar 3kg 290 g. Els 
meus pares són la Mireia i el Rafael. I sóc de Vilanova del Camí.

Em dic Joana Lagunas Jubert • Vaig néixer el dia 
06/08/10 a  les 5 i 7 minuts de la matinada i vaig pesar 3kg 
060 g. Els meus pares són la Gemma i el Joan.  I sóc de Santa 
Margarida de Montbui.

Em dic Hugo Ruiz López • Vaig néixer el dia 05/08/10 
a 1/4 i 10 minuts de 8 del matí i vaig pesar 3kg 160 g. Els meus 
pares són la Verónica i el Pedro. I sóc de la Torre de Claramunt.

Em dic Paula Grau Ruiz • Vaig néixer el dia 18/08/10 a 
1/4 de 2 del midgia i vaig pesar 2kg 850 g. Els meus pares són 
la Ma. Pilar i l'Albert. I sóc de Sta. Margarida de Montbui.

Em dic Jean Paul Reategui Díaz • Vaig néixer el dia 
18/08/10 a 2/4 de 10 del vespre i vaig pesar 3kg 160 g. Els 
meus pares són la Meritxell i el Jean Rusbel. I sóc d'Igualada.

Em dic Leire Carbonell Garcia • Vaig néixer el dia 
18/08/10 a 1/4 de 9 del vespre i vaig pesar 3kg 080 g. Els 
meus pares són la Mireia i l'Albert. I sóc de Sta. Margarida de 
Montbui.

Em dic Oriol Jiménez Rusiñol • Vaig néixer el dia 
13/08/10 a 2/4 de 4 de la matinada i vaig pesar 3kg 700 g. 
Els meus pares són la Laura i l'Oscar. La meva germana és la 
Clàudia. I sóc d'Igualada.

Em dic Diego Cano Sierra • Vaig néixer el dia 11/08/10 
a 2/4 de 4 de la tarda i vaig pesar 3kg 040 g. Els meus pares 
són la Noemí i el Javier. El meu germà és diu Derek. I sóc de Sta. 
margarida de Montbui.

Em dic Paula Martos Fernández • Vaig néixer el 
dia 09/08/10 a 3/4 i cinc minuts de 4 de la matinada i vaig 
pesar 3kg 290 g. Els meus pares són la Carmen i l'Ivan. I sóc de 
Vilanova del Camí.
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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

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

ESPAÑOLA
DIABLILLA,
MADURITA,

CARIÑOSA I JUGUETONA

¿TU QUIERES 
JUGAR?

649 35 11 20
Vilafranca 

DONA CATALANA 
43a. Trobades 

esporàdiques srs. 
solvents  Tinc lloc. 

INFORMA’T
695 96 11 18 91 

discreció.

SABRINA 
MADURITA ATRACTIVA
BRASILEÑA DISPUESTA 
A CUMPLIR TODOS TUS 

DESEOS CON MUCHA 
DISCRECIÓN. 

LLAMAME

627 095 183

NUEVAS
CHICAS 

ORIENTALES
GUAPAS Y

 CACHONDAS
TODA CLASE DE 

SERVICIOS
FRANCÉS SIN, SADO, 

GRIEGO.
MASAJES ERÓTICOS

24 HORAS
Y TAMBIEN 

DOMICILIOS Y 
SALIDAS

COPA GRATIS
TELEFONOS
689 51 47 06
664 01 55 58

MUJER
CON MUCHA EXPERIENCIA 

VEN TE ESPERO

VANESA 
A PARTIR DE 30 EUROS

PODRAS DISFRUTAR 
AL MAXIMO DEL SEXO

LLAMA AL
634 165 456 
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NECESSITA
que li portin la comptabilitat 

de la seva empresa?

646 97 94 66
màxima confidencialitat

ES TRASPASSA
RESTAURANT
A CAPELLADES

TEL.
93 801 27 21
605 91 76 84

A Igualada
BAR ANOIA
es traspassa 

per jubilació.
OFERTA ESPECIAL

TRASPÀS NEGOCIABLE
TEL. 697 381 020

D E  L ’ A N O I A

Magní�c 
local 

al centre d’Igualada
92 m2 apte per a tot 

tipus de negoci
Preu 95.000 €

Tel. 669 527 661

per
anunciar-vos aquí:

93 804 24 51 
publicitat@publianoia.cat

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.

Reforç escolar
anglès

proves accés
grau superior
938034946
626082108

Per jubilació de l’Administrador, 
es ven una Societat Immobiliària S.L.,

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

Directament de la família propietària.
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

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)

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

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

S’HA PERDUT LLORO GRIS
CUA VERMELLA-YACO.

RESPON AL NOM DE RIKI
ES RECOMPENSARÀ ECONÒMICAMENT.

SI EL TROBEU, SI US PLAU, 
TRUQUEU AL TELÈFON

93 803 00 34 - 609 92 41 41

Plaça Cal Font

OFICINA LLOGUER
1r. pis 45 m2, amb terrassa 15m2,

serveis d’alta.
Tel. 692 810 807

LOTERIA
VENC

EN IGUALADA
93 804 27 01
664 777 000

Es necessita

PROFESSOR/A

d’anglès
amb

experiència.

Trucar  al:

696 987 912

Asistencia 
Podológica

preventiva
CONCERTAR HORA
 al 618 14 64 33

ATENCIÓN A DOMICILIO
Podòloga. 

Trinidad Solà

ES LLOGA
PLAÇA DE 

PÀRQUING A
CTRA. MANRESA 131. IGUALADA

INTERESSATS 
TRUQUEU AL
696 233 803

Es necessita

O�cial de primera per 
portar perruqueria.

Trucar els matins al: 98 805 46 08

EMPRESA 
LÍDER EN EL SEU SECTOR, 

SELECCIONA PERSONAL 
ENTRE 18/45 ANYS.

LA SOLIDESA DE L’EMPRESA I L’EXPANSIÓ 
ACTUAL DEL NEGOCI POSSIBILITEN

UN SERIÒS PROJECTE D’ESTABILITAT I 
PROMOCIÓ PROFESSIONAL.

S’OFEREIX FORMACIÓ, CONTRACTE  DE 
TREBALL, ALTS INGRESSOS.

PER CONCERTAR ENTREVISTA TRUQUEU AL 
TEL. 661 84 81 57  i pregunteu

per Mònica.



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
17 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.

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

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

NINUS
Rambla General Vives, 33 ............................. 93 803 54 56
MOTOS
ANOIA MOTOS
Av. Caresmar, 54, baixos .........................................93 805 39 38
MÚSICA
DISCOS FANTASIA
C/. Custiol, 12 ................................................ 93 803 19 98
POSA’L DISC
Plaça del Rei, 1 ............................................. 93 805 15 31
NETEJA
AGUILERA (Neteja Clavegueram)
Av. Manresa, 204 (Òdena) ............................. 93 803 46 00
NOTARIES
NOTARIS D’IGUALADA
Rambla de Sant Isidre, 17 ............................. 93 804 75 50
OBJECTES DE REGAL
BASAR ORO’EL
Pl. de la Creu, 26 .......................................... 93 804 50 01
CRISTALLERIES VALLS
Av. Balmes, 1................................................. 93 803 75 05
LA CAVA DEL FUM
C/ Santa Caterina, 5 ...................................... 93 804 59 61
LA GUSPIRA
C/ St. Agustí, 68 ............................................ 93 805 32 94
MERCAT MUNICIPAL TENDA 10
C/. Virtut ........................................................93 805 47 68
OBJECTES I RECORDS ROSET
C/. Comarca, 15 ............................................ 93 804 37 18
REGALS VICTORIA
C. Dr. Fleming, 6-8 ........................................ 93 803 57 48
OFTALMÒLEGS
CENTRE OFTALMOLÒGIC Dr. ASENSI
C. La Torre, 5 ................................................ 93 804 29 00
ÒPTIQUES
ÀUDIO-ÒPTICA EL PILAR
Av. Mestre Muntaner, 26 (Cant. Comarca) .... 93 805 04 79
ÒPTICA RODRIGO
Rambla Sant Isidre, 29 .................................. 93 803 18 18
Ctra. Manresa, 80 .......................................... 93 804 67 57
ÒPTICA TORELLÓ
Pg. Vergaduer, 55, local 3 ............................. 93 803 47 89
ÒPTICA TRIOPTIC
Plaça de Cal Font, 3 ..................................... 93 803 11 21
ORTOPÈDIES
ORTOPEDIA ALMENAR
C/ Bélgica, 2 - local 6 ................................... 93 805 50 76
ORTOPEDIA DURAN
St. Simplici, 13 .............................................. 93 803 17 14
PARAMENT DE TAULA I CUINA
REGALS VICTORIA
C. Dr. Fleming, 6-8 ........................................ 93 803 57 48
PARCS INFANTILS
PLANETA MÀGIC
C. Lleida, 53 (ÒDENA) .................................. 93 804 31 54
PARQUETS
JORDI TOMAS VILA
Sant Antoni de Baix, 7 .................................. 606 94 94 49
PASTISSERIES
EL PA DE LA RAMBLA
Rambla de Sant Isidre, 5 ............................ 678 01 113 38
FIDEL SERRA
C/ Nou, 10 ..................................................... 93 803 16 62 
LA MONTSERRATINA
Av. Caresmar, 4 ............................................. 93 805 39 98
ÓSCAR PASTISSER
C/ Lleida, 34 ................................................. 93 805 22 25
Av. Europa, 7-9 ............................................. 93 804 13 14
PA, PASTISSERIA I DEGUSTACIÓ LES COMES S.C.P.
C/ Abat Oliva, 2-4, local 13 ........................... 93 804 63 38
PASTISSERIA PLA
Rambla Nova, 43 ........................................... 93 803 15 28
Av. Barcelona, 12........................................... 93 803 29 13
PASTISSERIA TARGARONA
C/ del Roser .................................................. 93 803 07 05
PENSIONS
PENSIÓ - BAR CASA RAMON
Retir, 3 ...........................................................93 803 00 34
PEIXATERIES
PEIXATERIA DUEÑAS
C/ Lecco, 7 .................................................... 93 803 39 19
PEIXATERIA VILA- MASSANA
Mercat Municipal ............................................ 93 804 14 01
Pl. Espanya, 10 ............................................. 93 803 11 19
PEIXOS MASSANA
Mercat de la Mesuca, parada 16-17.............. 93 805 04 96
.......................................................................670 54 81 07
PEIXOS ROSA
Mercat la Masuca (Parada 14-15) ................. 93 805 52 60
PERFUMERIES
PERFUMERIA DALPER
Òdena, 2 ........................................................93 803 76 10
PERFUMERIA DUNIA
C/. Masquefa, 4 ............................................. 93 804 05 22
PERFUMERIA PONS
C/ De la Creu, 10 .......................................... 93 803 17 06
Av. Països Catalans, s/n (M.Plus) ................. 93 804 00 14
PERFUMERIA STEL
C/. Sant Pere, 1 ............................................ 93 803 62 33
PERRUQUERIES
DUE PERRUQUERES (ÈLIA  & VANESSA)
C/. Sor Rita Mercader, 41 ............................. 93 804 23 85
D: HOME
C.Santa Caterina, 32 ..................................... 93 803 30 17
ESCODA
C/ del Retir, 36 .............................................. 93 803 59 99
ENRIC GUMÀ PERRUQUER
C/. Argent, 3 .................................................. 93 803 10 05
FERRUS PERRUQUERIA
Avda. Pau Casals, 3 ...................................... 93 805 37 17
FIGUERES PERRUQUERS

C/ Nou, 51 ..................................................... 93 804 57 55
FRIZZ PERRUQUERS
Av. Balmes, 27 ............................................... 93 804 17 05
IMATGE I MODA
C/ Rei Ferran d’Antequera, 13 ...................... 93 805 19 50
JOAN RAMIS
Rambla General Vives, 4, 1r-1a .................... 93 803 58 34
LLOMBART ASSOCIAT LLONGUERAS
Av. Barcelona, 46 baixos ............................... 93 803 22 96
MARI I EQUIP - HOME I DONA
Vilafranca, 2 ................................................... 93 804 92 50
MIQUEL PERRUQUERS
Avda.Barcelona, 40 ........................................ 93 804 42 92
PENTINATS A I B (TRACTAMENTS CAPIL·LARS)
C/ Mariano Cuiner, 47 ................................... 93 803 22 86
PERRUQUERIA CARMEN MANSILLA
Rambla Sant Ferran, 22 ..........................................93 803 55 04 
PERRUQUERIA I ESTETICA NÚRI
Av. Balmes, 12 ............................................... 93 803 68 56
PERRUQUERIA FRANCINA VIDAL
Av. Mestre Muntaner, 28 baixos .................... 93 803 27 66
PERRUQUERIA FRANCISCO
C/ Sant Simplici, 8 ......................................... 686 58 82 20
PERRUQUERIA M. PAZ LOOK
Av. Balmes, 94 ............................................... 93 804 41 22
PERRUQUERIA NOVA IMATGE
Gardenies, 22, baixos .................................... 93 804 92 54
PERRUQUERIA SOTERAS
C/ Sant Simplici, 23 ....................................... 93 803 16 94
PERFIL’S
Ps. de les Cabres, 7 ..................................... 93 804 14 18
RAFAEL PERRUQUER
Plaça de la Sardana, 1, baixos ..................... 93 804 30 82
TONI GUIX PERRUQUER
C/. Del Roser, 13 ........................................... 93 803 20 03
PINSOS
ALEMANY MUNNÉ, A.
C/. Sant Pau .................................................. 93 803 21 24
PINTORS i PINTURES
JORDI TOMAS VILA
Sant Antoni de Baix, 7 .............................................606 94 94 49
PINTURES ANOIA
C/ Bellprat, 14 ............................................... 93 804 25 65
PINTURES PLANELL
Pg. Jacint Verdaguer, 158 ............................. 93 803 22 84
Av. Barcelona, 121 ......................................... 93 805 06 25
RIBA’S PINTORS, S.C.P
Josep Galtés, 46 ............................................ 93 805 05 33
PISCINES I TRACTAMENT D’AIGÜES
ÀNGEL ESCURA, S.L.
Soledat, 24 .................................................... 93 803 03 38
PLA-POL
Masquefa, 19, baixos ..................................... 93 805 41 62
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
SENAGUA, S.A. ............................................ 93 809 61 30
PIZZERIES
GUFO
C/. Òdena, 18 ................................................ 93 804 40 02
PNEUMÀTICS
JORALFRAN GRUP - SERVEI MICHELIN
C/. França, 22 Nau - 2 .................................. 93 806 84 80

TALLERS QUERALTÓ
Ctra. Nacional II Km 551 ............................... 93 803 34 57
POUS
SENAGUA, S.A. (Pous amples) ................... 93 809 64 29
TECNI-POU. 
C/ Esquiladors, 29 bis. ....... .......................... 93 801 25 73
PRECUINATS
CAL MISSÓ
C/. Del Carme, 16 ......................................... 93 805 05 72
CAN GALL
Av. Barcelona, 40  ...................................................93 804 67 02
ELS FOGONS DE L’ANOIA, S.L.L.
Pl. Catalunya, 2 (Estació Vella)  ................... 93 803 93 40
TORRES
Passeig Verdaguer, 142 ................................. 93 803 78 62
PRODUCTES DE MANTENIMENT I NETEJA
AD QUIMICA, SCP.
C/. Doctor Pujades, 100 ................................ 93 805 46 16
PROFESSORS MERCANTILS
JOAN ENRICH LEAL
C/. Florenci Valls, 48, 3r ................................ 93 803 34 62
JOSEP POCH VILAMAYOR
Avda. Balmes,13, 1r. ...................................... 93 804 20 61
PERE CORTADELLAS LLADÓ
C/. Florenci Valls, 48, 3r ................................ 93 803 34 62
JOSEP Ma MORROS CARULLA
Pg. Jacint Verdaguer 120E, 2n ...................... 93 804 52 62
PSICÒLEGS
GESSAMÍ - teràpies naturals
Av. Barcelona, 178  .................................................93 803 58 26
GRUP DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA
C/ Industria, 1 ................................................ 93 805 29 95
PUNT DE SERVEI FECSA
SERVEIS ELÈCTRICS (Capellades)
Passeig de la Concepció, 40  ....................... 93 801 26 01
ELM, S.L.

EL QUINQUÉ
Pasatge Capità Gali, 7.............................................93 803 60 58
EL ROVELL DE L’OU
Plaça del Pilar, 13 ....................................................93 804 53 27 
EL TRÈBOL
C/ Florènci Valls, 71 .................................................93 804 03 74
EL XARÓ
Ctra. Igualada-Vilafranca
(La Pobla de Claramunt) ............................... 93 808 61 66
FEL CAFÉ
Plaça de la Creu, 9 ..................................................93 805 55 14
FONDA MATEU
Crta. Igualada, 15 (La Llacuna) ...............................93 897 60 28 
GRAN MURALLA-2
Passeig Verdaguer, 133  ............................... 93 803 92 03
GUFO
C/. Òdena, 18 ..........................................................93 804 40 02 
LA GUARDIA
C/ Sta. Joaquima de Vedruna, 23............................93 803 20 20 
LA LLESQUERIA
C/ Òdena, 41 - Girona, 37 ............................ 93 805 15 56
LES OLLES
Plaça de Sant Miquel,3 ................................. 93 803 27 44
L’EUCARIA
Ctra. Bellprat - (Sant Martí de Tous) ............. 93 809 62 38
.......................................................................618 19 42 01
LOS ARCOS
Av. Països Catalans, 89 (Les Comes) ........... 93 805 30 96
MUNICH
Rambla Sant Isidre, 30 ............................................93 803 57 05 
RESTURANT MARTÍ
Av. canaletas, 14 (Jorba)  ........................................93 807 81 80
NOU URBISOL
Baixada Cal Betas s/n (Castellolí) ................. 93 808 40 03 
PAK ESPAN - DÖNER KEBAB
Av, Europa, 7, local 6 .................................... 93 804 90 59
PORT LLIGAT
Rambla Sant Ferran, 42 ..........................................93 804 06 68 
RACÓ DEL TRAGINER
C/. Traginers, 5 .............................................. 93 805 01 63
SNACK & BAR MARSAL
Passeig de Jacint Verdaguer, 180 ................. 93 803 78 63
SAMUNTÀ
Finca Pau Magí (Òdena) ............................... 93 804 15 01
SENTSOVÍ
Av. Barcelona, 184 ...............................................93  804  19  62 
SNACK BAR CATALUNYA
C/ Clavells, 15 ............................................... 93 804 65 05
SNACK BAR RESTAURANT CAL JAUME
C/ St. Carles, 65 ............................................ 93 804 65 11
TABERNA RESTAURANT EL SOMNI
Copons, 27 .................................................... 677 58 24 02
TALL DE CONILL
Àngel Guimerà, 11 CAPELLADES ..........................93 801 01 30 
TERRANOVA
C/ Pierola, 7 .................................................. 93 803 14 16
VINYANOVA
Masia Vinyanova (El Bruc) ............................ 93 771 03 24
XAROP’S
Ctra. NII, Km 548,4. Sant Genís ................... 93 809 40 37
RÈTOLS
RÈTOLS PLANELL
C/ Pau Muntades,9 ........................................ 93 805 07 53
TOT RÈTOL
C/ Tarragona, 3 i 5 ........................................ 93 805 50 17
ROBA DE LA LLAR
MARCELINO (La Casa de les mantes)
C/. Argent, 24 ................................................ 93 803 13 83
MIRÓ TORRES S.L.
C/ Pere Dalmases, 10 ................................... 93 803 18 77
SABATERIES
CALÇATS AURORA
C/ Florençi Valls, 69 ...................................... 93 805 13 28
LA BONA ESPARDENYA
Pl. Sant Miquel, 1 .......................................... 93 803 16 35
PAS A PAS
C/. Sant Magí, 35 .......................................... 93 805 41 23
VIFFER
C/. Argent, 12 ................................................ 93 805 51 82
SALES DE JOC
BINGO IGUALADA - Sala de joc i ruleta
Av. Balmes, 76 ............................................... 93 801 90 93
SALONS DE TE
ÒSCAR PASTISSER. C. Lleida, 34 ...........................93 805 22 25
SANITARIS
PROELEK, S.A. C.Salut, 9-11 ...................................93 803 26 81
SEGURETAT i COMUNICACIÓ
PROELEK, S.A. C.Salut, 9-11 ...................................93 803 26 81
SEIMA Rambla Nova, 16 ............................... 93 805 11 67
SERVEI D’INTERPRET
NEW YORK institute 
C. Sant Antoni Ma Claret, 14....................................670 38 9860
SERVEIS SOCIOCULTURALS
ATLAS 
C/. Sant Pau  ...........................................................93 805 57 92
SEX SHOP
EROTIC’S C/. La Torre, 12  ......................................93 805 15 69
TALLER DE PATCHWORK
BLAU JARDINS I MANUALITATS, S.L.
C/ Cervantes, 56-58 ....................................... 93 805 53 70 
TAPES
BAR IGUALADA 
C/ Lleida, 51 ............................................................93 804 41 00
BAR TARRAGONA 
C. de Tarragona, 43 .................................................93 803 00 13 
EL MOSCATELL 
C/ Sant Pau, 28 .......................................................93 803 00 37
SNACK BAR CATALUNYA 
C/ Clavells, 15 .........................................................93 804 65 05
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Per horari i visites:
Tel. 691 578 913 (tardes)

o benetaplanell@hotmail.com

Visites guiades

ESMORZARS I BERENARS 
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(capacitat 50 persones)

( Consulteu codicions.
Pressupost a mida)

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5
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Sant Cristòfol, 17 ........................................... 93 776 23 69
PERRUQUERIES
PERRUQUERIA FIGUERES
Piereta, 56 ..................................................... 93 778 85 37
ELLA I ELL  
Cta. Igualada, 21 ........................................... 93 776 13 32
RESIDÈNCIES
RESIDENCIAL SANT CRIST  .....................................93 778 81 09
RESIDÈNCIA LINA (Llar 3a´edat)
Sant Josep, 59 .............................................. 93 778 83 73
XARCUTERIES
XARCUTERIA ARTESANA CARME (Elaboració pròpia)
C/ Sant Bonifaci, 47 ...................................... 93 776 09 04

VILANOVA DEL CAMÍ
ACCESSORIS I RECANVIS
TOT RECANVI I AUTOMOCIÓ
C/ Manresa, 16 .............................................. 93 806 23 88
ALIMENTACIÓ
SUPERMAS
C/ Sta. Llúcia, 13 ........................................... 93 804 00 01
ARTS GRÀFIQUES
TALLER GRÀFIC GILAVER
C/. Jaume Balmes, 54 ................................... 93 806 24 16
ASSEGURANCES
CORREDURIA DE SEGUROS MORENO
C/ Santa Llucia, 29 baixos ............................ 93 803 70 61
GALTÉS - SECCIÓ 3
C/. Nou, 52 .................................................... 93 803 74 10
SAVI - SERVEIS ADMINISTRATIUS VILANOVA
C/. Sant Isidre, 2-4 ........................................ 93 806 24 58
ASSESSORIES I GESTORIES
SAVI - SERVEIS ADMINISTRATIUS VILANOVA
C/. Sant Isidre, 2-4 ........................................ 93 806 24 58
AUTOESCOLES
AUTOESCOLA GALTÉS - ÅSECCIÒ 3
C/. Nou, 52 .................................................... 93 803 74 10
AUTOMÒBILS i TALLERS MECÀNICS
AUTOMOTOR NADAL S.L
Av. Dr. Barraquer, 59 ..................................... 93 806 07 80
TURBO DIESEL INJECCIÓ
Ctra Sitges,150 .............................................. 93 806 04 28
C/ Thomas Alva Edison, parcel·la 75, nau 2 
(Polígon Industrial Plans d’Arau)....................93 808 84 54
BANCS I CAIXES
CAIXA SABADELL
Av. Verge de Montserrat, 15 .......................... 93 807 05 84
BANYS
DAY CRIS - (SOLUCIONS A MIDA, BANYS I CUINES)
C/. Major, 32 .................................................. 93 806 36 64
BARS
BAR EXTREMEñO
C/. Santa Lucía, 74 ....................................... 93 803 60 89
CAL RICARD
C/. Tarragona, 36 ........................................... 93 805 04 39
DREAMS
C/. Fray Junipero Serra, 1 ............................. 93 806 01 27
PA I CAFÈ
C/. Montserrat, 90 .......................................... 93 804 56 82
BICICLETES
MAGATZEMS ANGELINA
C/. Migdia, 60 ................................................ 93 803 49 90
BODEGUES
BODEGA LA MORENETA (Vins  granel, vins, caves, conserves)
C/. Sant Isidre, 19 ......................................... 93 803 19 46
CALÇATS
VIFFER 
C/. Eduard Marquina ...............................................93 806 08 07
CONSTRUCCIONS
CONSTRUCCIONES I REFORMAS CAPIFER
C/. Sant Isidre, 125 - 1er. ...........................93 805 29 07
EDIFICACIONS 92
C/. Joan Bosco, 22 A. ................................... 93 803 70 80
CROISSANTERIES
CROISSANTERIA TOTEM
C/. President Companys ................................ 93 803 20 25
GRANJA VILANOVA
C/. Mossen Borràs, 52 .............................................93 805 44 95
ELECTRICITAT i ELECTRÒNICA
SERVI ESPIN, S.L.
C/ Alfons XIII, 40 baixos ................................ 93 806 08 60
INSTAL.LICIONS F.CABALLERO
C/ 11 de setembre, 7..................................... 93 806 09 79
INSTAL·LACIONS MARTÍ, C.B.
C/ Sol, 50 ...................................................... 93 803 48 81
INSTAL.LACONS TOSTADO, S.L.
C/. Cireret, 9 .................................................. 93 804 36 75
ELECTRODOMÈSTICS
RADIO TVC MARTINEZ
C/. Montserrat, 7 ........................................... 93 803 47 79
FARMÀCIES
FARMÀCIA MORA I FONT
C/. Santa Llúcia, 97 ....................................... 93 803 61 71
FERRETERIES
FERRETERIA MONTSERRAT
C/. Montserrat, 32 .......................................... 93 803 75 82
FLORISTERIES
JARA FLORISTERIA
C/. Mossen Borràs, 60 ................................... 93 804 02 21
FORN DE PA
PASTISERIA CARME
C/ Sant Josep, 37 .......................................... 93 806 29 59
FOTOGRAFIA i VÍDEO
VALENTÍ FOTOGRAFIA I VÍDEO
C/. Santa Llúcia, 4 ......................................... 93 803 51 63
GAS, CALEFACCIÓ i AIRE CONDICIONAT
SERVI ESPIN, S.L.
C/ Alfons XIII, 40 baixos ................................ 93 806 08 60
INSTAL·LACIONS MARTÍ, 
C/ Sol, 50 ...................................................... 93 803 48 81

BAR DEL SUD
C/Portal, 9 ...................................................... 93 801 00 85
CAFÉ BAR LA LLIGA
C/ de Pilar, 13 ............................................... 93 801 17 30
BAR RESTAURANT TERRANOVA
Prol. Miquel i Mas, 48 ................................... 93 801 27 21
CAFETERIES
CAFÈ CAPELLADES
C/ Major, 72 ................................................... 93 802 51 10
CALÇATS
SEPUS
C/ Sant Jaume ............................................... 93 801 09 80
CERÀMIQUES
CERÀMICA CAMARO
Crt. Igualada Capellades Km. 8’2 .................. 93 801 11 51
CONFECCIÓ i MODA
BOYS
C/ Major 82 .................................................... 93 801 11 07
CONSTRUCCIONS
CONTRUCCIONS BERNABEU BUSQUETS S.L
C/ Sant Francesc, 55 ..................................... 93 801 00 51
CONSTRUCCIONS M.VILLEGAS
C/ Tarragona, 7 .............................................. 93 801 04 03
CONSTRUCCIONS QUINTANA
C/ Muntanya, 9 .............................................. 93 801 04 83
CONSTRUCCIONES ALMABAR S.L
C/ Carme, 5 A 2on ........................................ 93 801 37 56
CONSTRUCCIONES RICARDO MORCILLO
C/ Divina Pastora, 48 .................................... 93 801 07 46
ELECTRODOMÈSTICS
ELECTRODOMÈSTICS MARTÍ S.A.
C/ Major, 41 ................................................... 93 801 02 82
ESTANCS
ESTANC CARRER MAJOR
C/Major, 21 .................................................... 93 801 10 07
EXPORTACIÓ
ELGON INTERNACIONAL S.L.
Ctra. Capellades, 7-9 
La Torre de Claramunt ................................... 93 801 17 17
FERRETERIES
FERRETERIA XALOC
Passeig Concepció, 28 .................................. 93 801 11 70
FISIOTERAPEUTA
CENTRE MÈDIC CAPELLADES
C/ Sarrià de Ter, 12 ....................................... 93 801 37 22
FINQUES
FINQUES VALLBONA
C/Major, 26 .................................................... 93 801 31 55
FOTOGRAFIA
ROIG FOTÒGRAFS
C/Major, 34 .................................................... 93 801 30 02
FORNS DE PA
FORN  DE PA “XATA”
C/ Major, 62 ................................................... 93 801 00 58
Passeig Miquel i Mas, 28 .............................. 93 801 36 68
FORN SABATER
C/ Major, 37 ................................................... 93 801 04 58
FRUITERIES
FRUITS GABARRÓ S.L
Pl. Sant Jaume, 1  ........................................ 93 801 08 40
FRUTAS M. RUIZ “LA MORENETA”
C/Major, 31 .................................................... 93 801 03 56
FRUTAS Y VERDURAS MARY
C/ Call,6 .........................................................93 801 30 77
TUTTI FRUTI
C/ 11 de setembre, 7..................................... 93 801 31 70
LLIBRERIES
LLIBRERIA CAPELLADES
C/ Major, 51 ................................................... 93 801 31 97
LLIBRERIA CASTELLS 
C/ Doctor Fleming, 1 ....................................93 801  34 16
LLIBRERIA TAGA
Pl. Sant Miquel, 28 ........................................ 93 801 26 90
MOBLES
BAS INTERIORS
Passeig Concepció, 20 .................................. 93 801 37 03
MOTOS
MOTOCICLETES ROVIRA
Miquel i Mas, 3 .............................................. 93 801 01 06
PASTISSERIES
FERMI GUASCH
C/. Major, 22 .................................................. 93 801 01 08
FLECA PASTISSERIA L’ESPIGA
Pl. Sant Jaume, 5 .......................................... 93 801 11 05
LA VIOLETERA
C/. Verge del Pilar, 19 ................................... 93 801 26 00
PEIXATERIES
PEIXATERIA JOANNA
C/. Major, 43 .................................................. 93 801 11 57
PESCA SALADA
C/ Garbí, 4 ..................................................... 93 801 04 35
PERRUQUERIES
DAMER
Passeig Miquel i Mas, 54 .............................. 93 801 06 63
JESUS ARANA
C/. Major, 38 .................................................. 93 801 21 77
ANTONIA 
C/. Miquel i Mas, 26 ...................................... 93 801 30 05
PINTURES
ESCALA DECORACIÓ
Ptge. Divina Pastora, 7 .................................. 93 801 08 30
JUAN HERNANDEZ PARRA
Av. Capellades, 29. Ca l’Anton ...................... 93 801 09 48
PINTURES CAMPOY 
Dr. Fleming, 3 ................................................ 93 801 01 09
PLANXISTERIES
PLANXISTERIA ANOIA S.L.
C/. Joan Maragall, 16, .....................................................93 801 04 91
PVC i ALUMINI
UNIONES METALICAS SOLER S.L
C/Sant Joan,33 ................................................................ 93 801 11 33

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

CAPELLADES
AIMENTACIÓ
AGROPECUARIA FEMINA, S.L
La Torre de Claramunt ................................... 93 801 17 17
CAPRABO ................................................................902 11 60 60
ARTS GRÀFIQUES I  FOTOCOMPOSICIÓ
TALLERS GRÀFICS ROMANYA VALLS S.A
Pg. Verdaguer 1 ............................................. 93 801 21 03
ASSEGURANCES
CENTRE  GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ RESPALL S.L
C/ del Pilar SN .............................................. 93 801 10 32
GALTES 
C/ Abat Muntadas 13 B ................................. 93 801 04 33
GASSO-CASANELLAS SCP
C/ Major 80 .................................................... 93 801 02 09
ROVIRA 
C/ Major 24 .................................................... 93 801 02 83
AUTOESCOLES
GALTES
C/Abat Muntadas 13 B .................................. 93 801 04 33
AUTOMÒBILS I TALLERS  MECÀNICS
JOAN JORDI PIQUE GUIXÀ S.L
C/ Divina Pastora 49 ..................................... 93 801 09 43
J. MARGARIT S.L
Av. Matis Guasch, 12, 14 .............................. 93 801 01 55
TALLER MECÀNIC XAUS
C/Sant Ramon 25 .......................................... 93 801 30 40
BARS
BAR DEL NORD
C/ Sant Joan 1 .............................................. 93 801 00 60

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

TAVERNES
EL CLOT DEL CLOS 
C. del Clos, 53 .........................................................93 804 87 45
TEIXITS
MIRÓ TORRES S.L.
C/ Pere Dalmases, 10 ................................... 93 803 18 77
TELEFONIA
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
RADIO MARIMON
C/ Custiol, 17 ................................................. 93 803 68 11
SEIMA Rambla Nova, 16..........................................93 804 68 00
TINTORERIES
TINTORERIA FISOL
Av. Barcelona, 23........................................... 93 804 60 51
C/. Pau Muntadas, 20 .................................... 93 803 68 88
TRACTAMENTS D’AIGUA
AIGUA DE RIGAT
Comarca,47 .............................................................93 803 14 83
AMBRÓS ALEMANY SERVEIS, S.L.
C/. Vallbona, 43 baixos .................................. 93 805 42 96
ÀNGEL ESCURA
C/ Soledat, 24 ................................................ 93 803 03 38
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
VENDA PRODUCTES PERRUQUERIA
PERFUMERIA STEL
C/. Sant Pere, 1 ............................................ 93 803 62 33
VIDEOJOCS
ELECTRODOMÈSTICS MARTINEZ
Passeig Verdaguer,135 .................................. 93 803 31 91
VINS CAVES i LICORS
BOHIGAS
Finca Can Macià (Òdena) .............................. 93 804 81 00
NATURE
C/ Ferran d’Antequera, 18 ............................. 93 805 36 03
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G ....................................618 55 00 08
.......................................................................93 803 05 79
TRADUCCIONS
NEW YORK institute
C. Sant Antoni Ma Claret, 14...................................670 38 98 60
XARCUTERIES
CAL CODINA
C. Major, 1 (Sant Martí de Tous)................... 93 809 63 06
TOCINERIA ESQUIUS
Av. Caresmar, 50 ........................................... 93 803 02 83
TOCINERIA LLANES
Av. Barcelona, 23........................................... 93 803 33 44

ADVOCATS

ANIMALS
MASCOTENDA SCOOBY
( Perruqueria, accessoris, mascotes)
C/ Bas, 1 .......................................................93 803 38 01
ARTS GRÀFIQUES I  FOTOCOMPOSICIÓ
GRÀFIQUES LLUC
C/ St. Ramon s/n ........................................... 93 805 12 14
ASSEGURANCES i  ASSESSORIES
ASSEGURANCES I SERVEIS MONTBUI, S.L.
Ctra. Valls, 50 ..........................................................93 804 41 27
AUTOESCOLA, ASSESSORIA I ASSEGURANCES, CID
Ctra. de Valls, 47-49 ...................................... 93 804 03 51
AUTOESCOLES
AUTOESCOLA CID
Ctra, de Valls, 47.49 ...................................... 93 804 03 51
AUTOMÒBILS I TALLERS  MECÀNICS
AUTOREPARACIONES AGUSTIN, S.L.
Ctra. Valls, 70-72 ........................................... 93 803 20 66
MECÀNICA GRAL. FRANCESC BÒRIA FONT
C/ La Pau, 10 ................................................ 93 803 59 74
BARS
BAR CHUMI
Crta. de Valls, 43 .....................................................93 804 92 14
CAL MAGDALENO
C/ St. Jordi, 25 .............................................. 93 804 40 46
CALÇATS
FERRER VALLS, S.A.
Primer de Maig, 7 .......................................... 93 804 44 61

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

PIERA
ARQUITECTES
PARRAMON ARQUITECTURA
C/. Cardoner, 30 ...........................................93  778 90 92
ASSEGURANCES
ÀLEX JULIÉN, GABINET D’ASSEGURANCES 
C/. Piereta, 43, 2n (Piera) ............................. 93 778 96 53
CATALANA OCCIDENT, Jaume Poch
Sant Cristòfol, 24 ........................................... 93 776 05 13
ASSESSORIES I GESTORIES
GESTORIA GALTÉS
C/ St. Cristòfol, 3  ......................................... 93 778 90 78

GESTORIA I SERVEIS JURÍDICS PIERA
C/ Tarragona, 145, entressol .......................... 93 776 2591
CONGELATS
CONGELATS ENRICH
Sant Cristòfol, 17-19 ...................................... 93 776 23 69
CONSTRUCCIÓ
SUSECOSA, S.L.
Ctra. Martorell a Capell., km 8,700 ............... 93 778 90 98 
FARMÀCIES
FARMÀCIA RECASENS
C/ Sant Cristòfol, 3 ........................................ 93 778 82 32
Sant Cristófol, 40 ........................................... 93 776 02 23
FRUITS SECS
FRUITS SECS TERMENS
Can Aguilera s/n ...............................................93 7760261
LLIBRERIES
LLIBRERIA DALMAU
Pau Claris, 14 ................................................ 93 776 18 57
LLIBRERIA JOAN FONS
Jaume Fons,13 .............................................. 93 778 83 70
PAPERERIA J. AMAT
Sant Cristofófol, 55 ..........................................93 776 18 7
MOBLES
MOBLES BALART
Piereta, 52 ..................................................... 93 778 90 97
MOBLES MUSARRO
C/ Montmar,2 ................................................. 93 776 07 51
MOBLES SANGO
Ctra. d’Igualada, km 9, nau 13 ...................... 93 776 22 50
MODA I CONFECCIÓ
ROBA SERRET
Sant Cristòfol, 17 ........................................... 93 778 80 51
PASTISSERIES
PASTISSERIA CARREñO
Sant Cristòfol, 21 ........................................... 93 778 80 65
PARAFARMÀCIES
PARAFARMÀCIA DE PIERA
C/ Piereta, 14 ................................................ 93 779 40 60
PESCA SALADA
ENRICH

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

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

IGUALADA

Aigües Artés 93 805 38 39
Aigües de Rigat     93 803 14 83
Alcohòlics anònims       93 317 77 77
Jugadors anònims                             606 46 18 83
Oficina de Benestar i Família  93 805 17 14
Biblioteca Central      93 804 90 77
Butano, S.A. 93 803 15 17
Cambra Comerç      93 804 64 08
Camp d’Esports        93 804 49 04
Càritas 93 803 27 47
Cementiri Vell 93 803 02 14
Clínica Sant Josep        93 803 26 50
Unit. Atenció al Client ICS 93 805 44 55
ABS Anoia Rural      93 805 38 18
Correus 93 803 09 45
Dep. Agricultura           93 803 19 85
Estadi Atlètic 93 803 17 43
Ferrocarrils de la Generalitat               93 205 15 15
Funerària Anoia   93 803 11 14
Gas Natural Igualada 93 805 00 50
Hispano Igualadina                            93 804 44 51
Jutjat 1a Inst. IGUALADA 93 693 80 50
Registre civil                93 693 80 35
Llar del Pensionista       93 803 33 12
Llar del Sant Crist        93 803 12 67
Ludoteca 93 805 57 34
Mercat Municipal        93 803 61 60
Mútua Igualadina    93 805 04 04
Oficina d’Ocupació       93 805 33 75
Oficina del Ciutadà  93 805 21 12
ONCE 93 805 11 11
Parròquia del Barri de Fàtima     93 803 18 15
Parròquia del Barri de Montserrat 93 803 76 63
Parròquia de la Sagrada Família         93 803 04 27
Parròquia de Santa Maria 93 803 18 15
Parròquia del Barri de la Soledat 93 803 05 28
Patronat d’Esports        93 805 42 10
Piscines Municipals:
Les Comes 93 803 77 07
Molí Nou 93 805 12 37
Ràdio Igualada - E.M. 93 805 41 00
Recoll. escombraries 93 805 50 59
Registre Propietat 1     93 803 11 18
Registre Propietat 2     93 804 82 73
Res. Pare Vilaseca        93 804 55 15
Servei Permanent de grua 93 803 06 89
 93 803 28 32
Taxis - Igualada        93 873 22 22
Taxi - La T. de Claramunt  93 801 35 58  
                                                       629 33 21 24
Unió Empresarial       93 805 22 92
HOSPITAL GENERAL
Centraleta 93 807 55 00
Atenció a la dona – ASSIR 93 807 55 88
Consultes externes  93 807 55 55
Diagnòstic per la imatge 93 807 55 98
PADES  93 807 55 61
                                                       93 807 55 58
Rehabilitació  93 807 55 74
Salut Mental   93 805 81 70
Urgències  93 807 55 77

INSTAL.LACONS TOSTADO, S.L.
C/. Cireret, 9 .................................................. 93 804 36 75
GESTORIES
PLATAS I ASSOCIATS, SL
C de Sant Isidre, 6 ........................................ 93 805 55 57
GIMNASOS
ALEX POWER FITNESS
C/ Manresa,27 ............................................... 93 803 55 70
GRANJES
GRANJA - PASTISSERIA CARME
C/. Manresa 31 .............................................. 93 806 10 12
JOGUINES i OBJECTES DE  REGAL
MAGATZEMS ANGELINA
C/. Migdia, 60 ................................................ 93 803 49 90
JOIERIES
JOIERIA - RELLOTGERIA DIAZ
C/. Major, 73 ............................................................93 804 06 00
LAMPISTERIA
INSTAL.LACIONS ESPIN
C/ Alfons XIII, 40 baixos ................................ 93 806 08 60
INSTAL·LACIONS MARTÍ, 
C/ Sol, 50 ...................................................... 93 803 48 81
INSTAL.LACONS TOSTADO, S.L.
C/. Cireret, 9 .................................................. 93 804 36 75
LLIBRERIES
ESTANC Núm. 1
Av. Verge de Montserrat, 15 .......................... 93 807 03 36
ESTANC Núm. 2
C. Migdia, 56 ................................................. 93 803 48 73
LLIBRERIA HUGUET
C. Santa Llúcia, 10 ........................................ 93 804 54 98
LLIBRERIA LA PAU
C. Zorrilla, 14 ................................................. 93 806 24 12
LLIBRERIA VILANOVA
C. Major, 89 ................................................... 93 803 61 84
MERCERIES
MAGATZEMS ANGELINA
C/. Migdia, 60 ................................................ 93 803 49 90
MODA i CONFECCIÓ
IMAGINE - FINA MODA
C/ Jacint Verdaguer, 24 ................................. 93 804 68 05
PERRUQUERIES
NOU ESTIL
C/ Manresa, 31 .............................................. 93 806 08 40
PERRUQUERIA CASAJOANA
C/. Major, 66 .................................................. 93 803 59 88
RAMON PERRUQUER
C/. Major, 115 ................................................ 93 806 05 28
REPARACIÓ DE CALÇAT
REPHER (Reparació de calçat, duplicat de claus i esmolats)
C/ Santa Llúcia, 9, baixos ...............................687 52 81 4
RESTAURANTS
DREAMS
C/. Fray Junipero Serra, 1 ............................. 93 806 01 27
PA I CAFÈ
C/. Montserrat, 90 .......................................... 93 804 56 82
SABATERIES
VIFFER
C/. Eduard Marquina, 6 ................................. 93 806 08 07
TELEFONIA MÒBIL
ESTANC NUM.2
c/ Migdia 56  ................................................. 93 803 48 73
VIDRES
CRISTALLERIA CARLOS
C/ Pare M. Claret, 3 ...................................... 93 803 79 24
VIDRES VILANOVA
C/. Rafael de Casanovas, 14 ........................ 93 803 49 55

LA POBLA DE
 CLARAMUNT

SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS

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

tel. 93 808 84 54
Fax 93 808 84 57

vendes@ferro7.cat@

Felicitacions

Felicitats, SANDRA !

Si voleu felicitar un amic, nadó o un familiar només 

cal que porteu una foto,

i un text divertit al carrer del Retir, 40 d'Igualada. 

Feliç  8è aniversari
Maria Cano Sevilla.
De part dels seus pares, germans, 
avis i tiets.

Felicitats, Maria!
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Telèfons d ’interès

PER
PUBLICITAT

TEL. 93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

Moltes felicitats
en els vostres
50 anys de casats!
Els vostres néts i nétes i fills i filles
(i el Pere també)
us desitgem que en gaudiu
molts més encara.

Felicitats, Rosa!

La Rosa el dia 16 celebra
el seu aniversari.
Moltes felicitats
de part de la Maria del Valle
i tota la teva família.

El Rafael i la Mercè fan 50 anys
de casats el dia 18 de setembre.
Tota la vostra família
us desitgem moltes felicitats.

Felicitats, Rafael i Mercè!

Felicitats, Joan i Maria !
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PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

· PSICOLOGÍA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA  · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA

ANÀLISIS CLÍNIQUES

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DERMATOLOGIA

ODONTOLOGIA

ORTOPÈDIA

APARELL DIGESTIU

LABORATORI D'ANÀLISIS
CLÍNIQUES LA CREU

FARMÀCIA LA CREU 1890
J.M. Godó i Soler

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

Plaça de la Creu, 7
Tel. 93 803 14 88

IGUALADA

LABORATORI D'ANÀLISIS 
DR.  ECHEVARNE

· Anàlisis clíniques, industrials, 
sotmeses a control internacional de 

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

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

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

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

aqualatamèdics
consultoris

DR. MARTIN ELENO
Ecografia abdominal i digestiva

C. Indústria, 1
Tel. 93 805 29 95 

IGUALADA

DR. JORDI GRAELLS i 
ESTRADA

· Dermatologia medicoquirúrgica 
i venereologia · Criocirurgia 

Visita: Dimecres tarda i dissabtes matí.   
           Hores convingudes. 

Rambla Nova 39, 1r 
IGUALADA

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

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

Tel.  93 805 36 26

ORTOPÈDIA 
CASES

Passeig Verdaguer, 110
Tel. 93 804 12 02

IGUALADA

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

VILANOVA DEL CAMÍ

ORTOPÈDIA 
ALMENAR

Plantilles a mida, 
faixes ortopèdiques, etc...

 
C. Bèlgica, 2, 

local 6
Tel. 93 805 50 76

 IGUALADA 

ORTOPÈDIA 
E. VIVES SINGLA

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

· Carrutxes · Pròtesis mamàries
· Material antiescares

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

vives.singla@cofb.net

OTORINOLARINGOLOGIA

DRA. LÍDIA RAMOS i MIQUEL

Estudis d’audició:
· Audiometria · Impedanciametria  

· Acumetries
Tècnica Endoscòpica:

· Orella · Nas · Rinofaringe
· Laringe

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

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

MARTA SANDOVAL PUIG

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

· Adults i nens.
· Mútues concertades.

Visites a hores convingudes: 
POLICLÍNICA IGUALADA

Ctra. Manresa, 59, planta baixa
IGUALADA

Tel. 93 804 37 48

            CENTRE DE PSICOLOGIA 
             CLÍNICA i PSICOTERÀPIA

              ALBERT CUBÍ I MESTRES

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

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

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

IGUALADA
Hores convingudes:

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

CENTRE DE 
PSICOLOGIA

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

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

Tel. 93 804 22 99
08700 IGUALADA

Ma DOLORS CAPELLADES 
Psicòloga

EMDR - Resolució del trauma pel 
moviment ocular.

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

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

Tel. 93 805 35 72
Hores convingudes
Igualada i Barcelona

Teràpia infantil, adolescents, adults, 
parella i familiar: Ansietat - Depressió - 
Estrès - Fòbies - Autoestima - Inseguretat - 
Obsessions - Perfeccionisme - Timidesa - 

Entrenament en Habilitats Socials - Tècniques 
de Relaxació - Addiccions - Tabaquisme
C. Aurora, 64-66 (Plaça de Cal Font) 
IGUALADA · Tel. 93 803 49 14  

www.institutpehuen.es
pàrquing gratuït

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

Institut de

Psicologia
PehuénPSICOLOGIA - ORIENTACIÓ - FORMACIÓ
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Jaume Singla.-
En Carles Fernandez és asturià 
i vilanoví. És un home d’idees 
tan clares que no renuncia mai a 
defensar-les davant de qui sigui. 
És també un  home que fa vilano-
visme recolzant tota mena d’enti-
tats, ja sigui amb suport econòmic, 
personal o posant-se a treballar 
directament. Dissabte, Diada Naci-
onal de Catalunya, Carlos Fernan-
dez va finançar una musclada 
popular.
Què és aquesta festa dels musclos 
que esteu fent?
Des de fa vuit anys fem una mus-
clada a benefici d’una entitat 
vilanovina sense ànim de lucre. 
Aquest any és a benefici del Centre 
Cultural Andalús.
Vostè és asturià de naixement però 
col·labora amb els extremenys, els 
andalusos, amb la Penya Madri-
dista tot i ser culer....
Sempre he estat un home de vida 
associativa. Potser hi ha persones 
que els costa d’entendre la dis-
ponibilitat que algunes persones 
tenim per participar en tota mena 
d’entitats de Vilanova.
Això d’estar amb totes les entitats 
és un costum molt vilanoví. Vila-
noves és una població molt vari-
ada i a la vegada molt integrada.
Hi ha diferències entre les entitats, 
com és lògic, però també hi ha 
persones que tenen molta més dis-
ponibilitat i ganes de col·laborar 
amb tothom.

Penso que les mateixes entitats 
haurien de col·laborar més entre 
elles i deixar-se de diferències que 
no porten enlloc.
Som uns quants vilanovins que 
estem sempre disposats a col-
laborar amb totes les entitats i 
només es tracta de trobar la dispo-
nibilitat necessària. 
Vostè sempre ha cregut en el comerç 
vilanoví i va ser fundador de l’ACI 
tot i que actualment no forma part 
de la seva junta directiva. Continua 
creient en el comerç vilanoví?
Naturalment! Actualment potser 
estem en un moment d’impàs i pot-
ser no s’acaba de trobar la mesura 
més efectiva per potenciar el 
comerç de Vilanova del Camí, però 
no sóc jo la persona més adient per 
fer un comentari, precisament per 
la vinculació que sempre he tingut 
amb ACI.
Es diferencia el comerç de Vila-
nova de la resta del comerç de la 
comarca?
És perfectament homologable i en 
alguns rams és punter. Penso que 
ha de millorar en el tracte als clients 
i en la formació, perquè el nivell de 
qualitat dels productes que serveix 
és perfectament homologable.
Potser no tenim unes zones comer-
cials significatives i una part dels 
comerciants són persones noves en 
l’ofici. Els demanaria a totes les per-
sones que són noves en el comerç, 
que aprenguin dels comerciants 
més antics.

Penso que millorant una mica les 
tècniques de venda, en general 
Vilanova del Camí té un excel·lent 
comerç. I en alguns productes som 
realment punters i sense res a enve-
jar ni a Igualada ni cap altra capital 
de comarca de Catalunya.
Vostè és un home que sempre ha llui-
tat contra la venda no sedentària. És 
contrari que amb diners públics es 
muntin fires que omplen els carrers 
de venedors sense garanties i sense 
que “la festa” ajudi per res al comerç 
vilanoví.
Sempre he lluitat contra la venda 
no sedentària que molt sovint es 
presenta potenciada pels mateixos 
ajuntaments. L’única excusa que 
posen és que es fa a tot arreu. No 
és veritat. Els ajuntaments i els sec-

Un veterà republicà d’Igualada, Pere 
Rodrigo, després de 33 de militància 
a ERC, exregidor de l’Ajuntament, s’ha 
passat a Reagrupament. La notícia no 
deixa de ser sorprenent, donat el pes 
que Rodrigo semblava tenir dins dels 
esquemes d’Esquerra a Igualada, on 
sempre havia tingut un pes significatiu. 
Mals vents deuen bufar hores d’ara a 
l’independentisme català  clàssic quan 
fins i tot les vaques sagrades d’ERC 
escampen la boira cames-ajudeu-me 
cap a nous escenaris que, de moment, 
són només propostes pel 28-N. Des-
prés de l’anunciat adéu de Marina 
Llansana a la política activa -sense 
abandonar ERC- no deixa de ser curiós 
que Esquerra a Igualada pugui tornar 
a ser notícia per un altre adéu, enlloc 
de ser-ho per un nou bon fitxatge, que 
bona falta li fa.
Sigui com sigui, Reagrupament acull 
molta gent empipada amb ERC, i 
la nova Solidaritat de Joan Laporta, 
també bastants empipats amb Reagru-
pament. I a Igualada potser en surten 
també d’altres a les municipals empi-
pats amb CiU...
A veure si amb això ens passarà com 
tantes vegades ha passat amb el sentit 
nacional de Catalunya en la llarga his-
tòria d’aquest país durant segles: que 
s’ha perdut tot el que s’havia guanyat 
per garrotades entre nosaltres matei-
xos. 
És que no n’aprendrem mai?

tors comercials de cada població 
haurien de tenir una mica més 
de cura i orgull per defensar els 
interessos de llur comerç.
Si hi ha una llei que es respecti o 
que es derogui. El que no es pot 
fer és promocionar amb diner 
públic la venda il·legal al car-
rer de productes alimentaris que 
estan a l’abast de la mà i de l’es-
copinada.
Va tenir enfrontaments amb l’al-
calde de Vilanova del Camí quan 
vostè era president de l’ACI. Ara 
que ja no ho és hi té una relació 
molt cordial.
Vàrem tenir un conjunt d’errors 
tant meus com de l’alcalde. Hem 
entès que ens podem avenir i 
col·laborar i ara estem contents 
de tenir una bona relació. De les 
nostres pugnes no en va sortir 
ni un guanyador ni un perdedor 
perquè ambdós treballàvem per 
Vilanova del Camí.
Vostè sempre ha recomanat com-
prar a Vilanova del Camí. Encara 
ho recomana?
Naturalment. Tenim bon pro-
ducte i bon servei. Si som capa-
ços de somriure més al client, 
serem encara molt millors.

Carlos Fernández DIVENDRES
17 de setembre de 2010
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