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  La vaga general a l'Anoia es 
deixa sentir amb força només en 
el transport de mercaderies, de 
passatgers, i en les grans empreses

La vaga
triomfa a 
les grans 
empreses... 
que queden

Reportatge
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90.000 metres quadrats •  El passat 13 de setembre la 
multinacional alemanya va estrenar la nova seu a l'Anoia

Primeres contractacions • Masquefins i pierencs entre els 
primers contractats, i la intenció és augmentar plantilla 

 

ALDI ja treballa des de la nova 
planta de distribució a Masquefa

•• Manifestació a Igualada, dimecres al migdia, convocada pels sindicats majoritaris.
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  Comerç, petites i mitjanes 
empreses, educació i sanitat, a prou 
feines van seguir la convocatòria. 
Algunes empreses van donar festa 
de comú acord amb el personal.

Vilanova del Camí 
viu la Fira del Comerç 
i la Indústria

P  18

Espectacular operació 
dels Bombers en ple 
centre d’Igualada

P  11



No voldríem valorar la jornada de la vaga 
des de l’àmbit estrictament local. Tampoc 
les angúnies, les pors, l’assoliment dels 
objectius, o els papers dels piquets que 
han estat informant amb la cara coberta 
amb passamuntanyes a l’estil de la policia 
que actua contra organitzacions de les 
que pot rebre represàlies. I no ho fem per-
què aquesta ha estat una vaga preparada 
amb molta anticipació pels sindicats en 
contacte permanent amb el govern. I s’ha 
treballat com si fos una estratègia militar, 
sabent el que calia fer per intentar para-
litzar el país, i distribuint els recursos per 
optimitzar els resultats. 
Ha estat clau l’acord de mínims pactat en 
temes com els transports públics. La pri-
mera vegada que els sindicats ho fan amb 
un govern contra de qui es preparava la 
protesta. Perquè aquesta no era una vaga 
contra la patronal, sinó una vaga política 
per modificar les decisions preses pel exe-
cutiu. 
Sempre ens ha sorprès que, malgrat tot 
el que es diu, el dret a la vaga o al treball 
no sigui dels propis treballadors ni dins 
l’àmbit econòmic de l’empresa. Els serveis 
mínims en són l’exemple més fefaent per-
què qui els pacta, dóna per descomptat 
que un pilot d’avió, tren o autobús, no pot 
fer el que creu ell individualment creu que 
ha de fer, sinó que ha de fer el que li diuen. 
I algú hauria d’explicar els drets que con-
culquen uns i altres en defensa del que 
consideren que és el interès comú. 
Com quasi sempre hi ha hagut insults, 

algun cop, i lamentar enfrontaments 
personals que no condueixen enlloc. A la 
comarca pocs incidents d’aquesta mena, 
però a nivell estatal s’han de lamentar al-
guns ferits i situacions molt més punyents. 
La situació econòmica de la comarca ja no 
requeria fer venir tanta gent a parar fàbri-
ques perquè malauradament són moltes 
les que ja fa temps que estan tancades i 
molts els treballadors que no van a treba-
llar perquè senzillament ha desaparegut el 
lloc de treball que tenien. Pel centre algu-
nes pintades contra el capital. A vegades 
en alguna entitat financera, però altres en 
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algun lloc o botiga més o menys emble-
màtica que estava oberta. També silicona 
en alguns panys per impedir s’obrissin les 
portes i petites empreses obertes, però 
preparades a tancar si passava pel davant 
algun piquet i manifestació, per tornar a 
obrir tan aviat se n’haguessin anat.  
Ja són habituals la guerra de xifres i les de-
claracions sobre la repercussió de la vaga, 

Hem viscut una vaga 
general plantejada 
oficialment per paralit-
zar el país en contra del 
govern, que era precisa-
ment el més interessat 
en què la vaga tingués 
èxit

Les cares 
de la setmana

XavierBoquete
L’alcalde de Masquefa i expresident del 
Consell Comarcal de l’Anoia, veu com el 
seu municipi disposa de més llocs de tre-
ball gràcies a la posada en marxa d’una 
potent central logística multinacional, 
que va aterrar a l’Anoia per l’esforç com-
binat de l’ajuntament i l’Administració.

Severiano Ruran
El veterà dirigent de Comissions Obre-
res ha sabut tirar endavant una jornada 
de vaga general amb pocs incidents a 
l’Anoia i amb un important seguiment.
Ja fa molts mesos que els sindicats majo-
ritaris -CC.OO. i UGT- exigeixen mesures 
concretes per millorar la situació laboral 
de l’Anoia.

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

Classes INFANTS i ADULTS!
Tots els nivells,

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

ENS HEM TRASLLADAT!!
NOVES INSTAL·LACIONS!

ELISABET SEUBA
C/ Marià Cuiner, 40

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

Mòbil: 670 38 98 60

CLASSES D’ANGLÈS
i Traduccions

Classes INFANTS i ADULTS!
Tots els nivells,

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

i la valoració sobre el impacte que tindrà 
en les factures actuacions del govern. Els 
sindicats s’hi ha bolcat quasi tant com el 
mateix Govern, que amb la boca petita 
han dit que es mantindran ferms, però el 
veiem com el principal instigador, segu-
rament per justificar a Brussel·les i als cer-
cles financers els esforços que està fent. 
Aquesta és la paradoxa més gran. Una 
vaga general plantejada per paralitzar el 
país, oficialment en contra del govern, 
que era precisament un dels més interes-
sats en què la vaga tingués èxit.
Dins del plantejament sindical hi havia tres 
actituds diferenciades. L’opció de justificar 
unes reformes que, encara que doloroses, 
poden ser jutjades com a necessàries. La 
disposició de molts a resignar-s’hi sense 
entrar en grans valoracions. I, finalment, 
la posició de rebutjar-les del tot ja que es 
veuen com una greu retallada de drets 
socials. Però la percepció social era dife-
rent. Per una banda la traïció soferta per 
les classes més humils, a les que el Presi-
dent Zapatero i el seu govern, els havien 
promès que no s’aniria més enllà de deter-
minades línies vermelles, i que ara s’ha de-
passat abastament. I per altra la sensació 
que no està a la mà d’aquest govern im-
plementar polítiques alternatives, la qual 
cosa fa que l’oposició s’hi hagi acarnissat 
dient que el problema és el propi govern i 
que no s’arreglarà res mentre hi siguin els 
que consideren gestors maldestres que 
prometen el que no poden complir i no 
fan el que s’ha de fer.

Que Espanya necessita una potent agen-
da reformista és inqüestionable, i quasi 
ningú ho discuteix. I és impossible fer-ho 
sense sacrificis a tots els nivells socials. La 
diferència radica en el fet que reformar 
va més enllà de la simple disminució de 
drets. Perquè reformar significa repensar, 
transformar i establir unes noves bases 
de convivència. Perquè el deute espanyol 
cada dia és mer car. Les agències de ràting 
ens penalitzen més. Espanya acaba de 
perdre la triple A, i Catalunya pitjor. Però 
també pateixen els ajuntaments, consells 
comarcals i altres entitats i empreses satèl-
lits. S’estén cada vegada més la sensació 
d’estar en un final de cicle. Sembla que no 
hi ha un euro a la caixa i que el problema 
no és si un acomiadament és més o menys 
car, sinó si hi haurà o no llocs de treball 
dignes.
I tothom sap que cada vegada s’allarga 
més el termini d’una recuperació amb la 
que tothom somnia, però que tothom 
sap que és llunyana. L’emprenyament de 
la gent hi és. I per que es manifesti no cal 
organitzar piquets. Sols que es pensi que 
mobilitzant-se hi ha possibilitat de que les 
coses poden arreglar-se. Cada vegada està 
més clar que, o algú hi posa remei o s’anirà 
a les barricades. I en aquest moment tots 
ens sentim orfes de projectes, de canals 
d’expressió i de mecanismes per expressar 
tot el potencial humà que hi ha per poder 
posar-lo a treballar en coses que siguin 
quelcom més que xifres en els diaris i di-
alèctica partidista. 

Dr. Héctor López Llauradó

Urologia i andrologia
Cirurgia làser de la pròstata

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

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



El tema de la setmana  

La vaga general a l’Anoia triomfa 
a les grans empreses... que queden
JORDI PUIGGRÓS.-
La vaga general a l’Anoia va passar di-
mecres sense pena ni glòria. Més enllà 
del transport públic i les grans empre-
ses, que compten amb comitès sindi-
cals potents, l’aturada convocada a tota 
Espanya va transcórrer en el nostre ter-
ritori amb un seguiment desigual, i on 
realment va obtenir una fidelitat absolu-
ta va ser en les poques grans empreses... 
que queden. La major part dels centres 
d’atenció primària, les escoles públiques 
i concertades, i fins i tot els ajuntaments, 
van tenir un seguiment de la vaga gene-
ral dispers. En cap cas es pot dir que la 
convocatòria, però, fos un èxit rotund, al 
menys en la comarca més castigada per 
l’atur a tot el país. El comerç i la petita 
i mitjana empresa va treballar, en gene-
ral, amb absoluta normalitat, i només va 
aturar el seu funcionament en el cas de 
rebre alguna visita dels piquets informa-
tius,  o bé, en el cas d’Igualada, pel pas 
de la manifestació. Persianes avall, passi 
la manifestació, persianes amunt. Això 
és el que tothom va poder veure a Igua-
lada dimecres passat.  Altres van tancar 
de comú acord amb els treballadors i la 
direcció. En el cas de l’educació, molts 
pares van decidir deixar els fills a casa, 
però el cert és que la majoria de centres 
van obrir.
Segons els sindicats, la convocatòria de 
vaga general ha estat un èxit especial-
ment al sector industrial i al transport de 
mercaderies. A tota la comarca des de 
bon matí ja es va poder observar menor 
circulació de vehicles especialment de 
transport de mercaderies. No circulava 
pràcticament cap camió. A mig matí, els 
piquets informatius van convidar a Vila-
nova del Camí als treballadors de Merca-
dona a tancar després de dialogar una 
estona i arribar a un acord. El mateix va 
succeir als Caprabo d’Igualada, però no 
al Carrefour, on es va obrir amb norma-
litat. Alguns edificis públics de l’Anoia es 
van trobar al matí amb els panys inutilit-
zats i van haver de necessitar els serveis 
de manteniment o tècnics per desblo-
quejar-los. L’Edifici d’Entitats de Vilano-

Vaga general a l’Anoia
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Comerç, escoles, 
sanitat i petites i 
mitjanes empreses 
van treballar dins de 
la normalitat, i només 
van tancar si s’acostava 
la manifestació o els 
piquets informatius, o 
per acord previ amb la 
direcció

La manifestació per la vaga general a Igualada, al seu pas pel carrer Sant Magí. Fotos: JP

va del Camí en va ser un dels afectats.
A Igualada, al Consell Comarcal de l’Ano-
ia el seguiment de la vaga va ser del 
10&%, extensible al 23% a l’Ajuntament 
d’Igualada. En el govern municipal de la 
ciutat, dels 10 regidors, només dos, els 
d’Iniciativa per Catalunya, van secundar 
l’aturada. El seguiment de la vaga per 
part del personal de l’Ajuntament de Vi-
lanova del Camí va estar d’un 9,35 per 
cent.
Els sindicats majoritaris UGT i CC.OO. van 
oferir el mateix dimecres algunes dades 
informant d’una valoració molt positiva 
del seguiment de la vaga a la comarca, 
especialment a nivell industrial. Sectors 
com transport de mercaderies, cons-
trucció, metall, paper, gràfiques, quími-
ques i adobers la van secundar majori-
tàriament, en vàries indústries fins i tot, 
el cent per cent de la plantilla, però les 
xifres majoritàriament oscil·laven entre 
80 i 90 per cent. Els serveis mínims acor-
dats a Catalunya entre sindicats, Gene-
ralitat i Ministeri de Foment pel que fa al 
transport es van seguir sobre el previst, 
en línies generals. 
A Igualada, el matí de dimecres, hi va 
haver una petita incidència quan els 
piquets informatius van impedir durant 
una estona la sortida de les cotxeres 
d’alguns serveis de la Hispano Iguala-
dina. Fonts sindicals van explicar que el 
motiu va ser que els serveis proposats 
per l’empresa s’extralimitaven dels mí-
nims pactats.
Una altra incidència denunciada per 

UGT ha estat l’enfrontament entre pi-
quets i un conegut empresari, quan 
aquest accedia a la seva empresa, però 
que no va passar d’un petit aldarull.
Pel que fa a altres serveis mínims pactats 
per a Catalunya hi va haver garantida 
l’assistència sanitària a urgències, aten-
ció als ingressats i neteja de zona d’alt 
risc. En alguns centres sanitaris es van 
suspendre les analítiques programades 
sense avisar a les persones que tenien 
hora, provocant les seves queixes. En 
qualsevol cas, a l’Anoia, no es conei-
xen problemes derivats de la vaga ni a 
l’Hospital General, ni tampoc a cap cen-
tre d’assistència primària.  Per posar un 
exemple, al CAP de Vilanova del Camí, 
només una persona va decidir secundar 
l’aturada sindical.

Manifestació a Igualada
A Igualada, UGT  i Comissions Obreres 
van organitzar una manifestació que 
va iniciar-se al passeig Verdaguer a les 
12 del migdia, i va finalitzar a la plaça 
de l’Ajuntament. La convocatòria va ser 
seguida per unes 300 persones, sense 
remarcar cap incident. La manifestació 
va seguir pels carrers més comercials 
de la ciutat, i, pocs segons abans de 
que passés per davant dels comerços, 
aquests baixaven les seves persianes, 
per tornar-les a aixecar pocs segons 
després. Algunes pintades en bancs, 
caixes i immobiliàries van esdevenir el 
testimoni de la jornada de vaga general 
a Igualada. El tercer sindicat a l’Anoia, la 
CGT, va anar per lliure i alguns piquets 
informatius d’aquesta formació van fer 
la seva funció independentment de la 
festa de forces sindicals.

Jornada tranquil·la, segons la UEA
Des de la Unió Empresarial de l’Anoia 
es  va fer un balanç de la vaga molt típic 
de la patronal. Una jornada “tranquil·la”, 
que suposarà “una important despesa 
per a moltes empreses precísament en 
uns moments molt difícils per a tothom”. 
Segons la patronal anoienca, alguns ne-
gocis van decidir tancar de comú acord 

entre direcció i treballadors “per evitar 
problemes”.
Segons va informar la Generalitat, el sec-
tor públic va secundar la vaga general 
en un 14,82% del personal, inclosos el 
sector educatiu i el de la salut. A Cata-
lunya es va detectar un descens del 25% 
en el consum elèctric, i una baixada del 
19% en la demanda de gas natural.  

La manifestació a Igualada va iniciar-se al Passeig Verdaguer.

7a Sortida de Motos i Vehicles antics
i clàssics de la Llacuna

Recorregut:
La Llacuna- Mas Llorenç

Pontons- La Llacuna
25€ per persona: Inscripció, esmorzar ofert per Carnisseria Riu, 

visita la col-lecció privada de Ramón Magriñà, dinar i sortejos

INSCRIPCIONS AL:
669 983 835

Pagament al núm. de compte:
2081 0077 07 3300005694

 (fer constar el nom del/la participant)
Preu sortida per persona: 25 €

PLACES LIMITADES
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JORDI PUIGGRÓS.-
Els dos portaveus sindicals de les forces 
majoritàries en representació dels tre-
balladors a l’Anoia estaven força satis-
fets de la jornada de vaga general a la 
comarca. Tant David Méndez (UGT) com 
Severiano Durán (CC.OO.) coincidien a 
manifestar que el 29-S havia estat un 
“èxit” a la comarca.
Méndez explicava a La Veu poc després 
de la manifestació a Igualada que “el se-
guiment ha estat molt positiu, i no hem 
tingut conflictes a la majoria d’empre-
ses. Els serveis mínims s’han respectat, i 
l’únic lloc on hem tingut problemes ha 
estat a la Hispano Igualadina, on els ser-
veis mínims s’han decretat de forma uni-
lateral. Creiem que és abusiu que entre 
2/4 de 7 i 2/4 de 10 del matí, s’hagi posat 
un autocar cada 30 minuts. Aquesta fre-
qüència de pas suposa un 50% de l’acti-
vitat normal de l’empresa, quan la quota 
de serveis mínims fixada legalment és 
del 25%. D’aquí que hagim tingut algun 
problema amb aquesta empresa”.
El secretari general de CC.OO. a l’Anoia, 
Seve Durán, afegia que “la valoració que 
fem juntament amb les nostres com-
panys d’UGT és molt positiva, i reconei-
xem que, en alguns casos, fins i tot su-
pera les nostres expectatives. El que ha 
passat també contradiu el que alguns 
mitjans havien dit d’un temps ençà, 
afirmant que la vaga seria un fracàs, que 
no s’havia de fer, i que arribava tard. Ha 
estat un èxit rotund, i al nostre entendre 
haurà de fer rectificar al govern, si no en 
tota, en alguna part de la seva política, 
en contra dels treballadors”.

Els dos sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, van compartir objectius durant la vaga general del 29-S. A la foto, al final de la manifestació a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada.

David Méndez (UGT) i Seve Duran (CC.OO.), responsables sindicals a l’Anoia.

Per Duran, que també forma part del 
Consell Econòmic i Social de l’Anoia 
(CESCA), l’aturada de dimecres suposa 
“un avís al govern per part d’un sector 
que fins ara no s’havia pronunciat d’una 
forma tan contundent, però que ho ha 
hagut de fer per un canvi evident de la 
seva actitud”. De fet, molts dels mani-
festants van proferir crits de “Zapatero 
dimissió”.
Més en clau local, Duran, que coneix 
molt bé la realitat comarcal i el treball 
-poc o molt- que s’ha fet des del territori 
per a intentar aixecar aquesta comarca,  
advertia que la manifestació dels treba-
lladors durant la vaga general també era 
“un avís per als polítics locals i comarcals, 
de manera que hem de treballar d’una 
vegada junts. Ens hem de posar colze a 

colze, de manera que el dia que això co-
menci a funcionar de nou, puguem estar 
tots plegats en unes millors condicions 
que les actuals”.
David Méndez (UGT) recorda que “la 
nostra comarca és una de les més afec-
tades per l’atur a tot el país, i amb la re-
forma laboral que ha aprovat el govern 
espanyol el que s’està incentivant és 
l’acomiadament, de manera que això 
encara ens pot portar a agreujar enca-
ra més la situació que patim. Ens diuen 
que això és per fomentar la contractació 
indefinida, però nosaltres el que ente-
nem és que, el que estant intentant, és 
equiparar el contracte temporal que 
tots coneixem, amb els que són fixos al 
es empreses”. El portaveu d’UGT Anoia 
afegeix que “per posar un exemple, un 

treballador que portava cinc anys treba-
llant en una empresa, amb un salari brut 
de 1.500 euros, si el feien fora la indem-
nització li sortia a l’empresari per 11.000 
euros, amb 45 dies per any treballat. Ara, 
amb la nova reforma, com que es pot 
justificar com a acomiadament objectiu 
la simple previsió de pèrdues, només 
s’han de pagar 20 dies per any treballat, 
amb l’agreujant que,  d’aquests 20, dot-
ze els pagarà l’empresa i la resta Fogasa, 
que avui ja paga a 10 mesos vista i, si hi 
ha més aturats, tardarà més. En definiti-
va, dels 11.000 euros que li costava en 
aquest cas la indemnització a l’empresa-
ri, només li costarà 3.000 euros. Això és 
una mesura que encara agreugerà més 
la situació que vivim a l’Anoia, afavorint 
als empresaris mesures dràstiques per 
a reduir la plantilla”. Segons Méndez la 
reforma laboral, objecte de la raó de 
la vaga general, també “redueix com-
petències dels sindicats en relació a la 
negociació col.lectiva, a més de que es 
pot pressionar més fàcilment als treba-
lladors en canvis de jornades laborals”.

“Això és també un avís per als polítics d’Igualada 
i comarca”, diuen des dels sindicats

Seve Duran (CC.OO.): 
“A la comarca hem de 
treballar d’una vegada 
junts. Ens hem de posar 
colze a colze, de manera 
que el dia que això 
comenci a funcionar de 
nou, puguem estar tots 
plegats en unes millors 
condicions que les 
actuals”

Es van registrar 
problemes amb la 
Hispano Igualadina, 
que va decretar serveis 
mínims de  forma 
unilateral, un 25% més 
del previst per la Llei

C. Sta. Caterina, 28 - baixos (Cal Font)
Tel. 93 804 08 66 · info@anoialingua.com



Penso que tots ens en hem adonat que  l’ús de l’intermitent va a la baixa. 
És a dir, es fa servir poc. Al començament la gent es queixava dient que 
quan es posava en les “rotondes” a vegades distreia més que avisar. No 
era clar. I a poc a poc ha deixat de ser  “usual” fins i tot en maniobres com 
el gir a dreta o esquerra, avançaments etc. Però quan el cotxe que va al 
davant nostre fa una maniobra “sense avisar”, ens enfadem i lamentem la 
seva poca educació cívica, oblidant que sovint nosaltres fem el mateix. 
Alguns volen justificar-ho dient que la tecnologia dels vehicles avui fa 
tantes coses automàtiques que hem oblidat que hi ha coses que encara 
s’han de fer manualment. Però crec, al meu entendre, que es tracta d’una 
explicació massa complaent. Penso que és una mostra clara del poc que 
ens importen els altres: “Jo giro i ja sé el que faig, els altres doncs que 
s’aguantin”. I de tant en tant encara expressem el nostre enuig amb els al-
tres amb algun que altra botzinasso de queixa.”Què s’ha cregut aquest!”. 
Cada dia està més clar que la societat no està satisfeta amb ella mateixa. 
Ni de com viu - ara encara més per la crisi material – ni d’on va - la crisi 
moral no li va al darrere. La gent té preocupacions de tota mena: socials, 

JAUME DESCARREGA ·    

Petits gestos, nobles objectius
materials, sentimentals...  Està de mal humor, per dir-ho suau. Pocs no hi 
estan d’acord, en això,  i per tant no hi ha gaire per sucar-hi pa. El que ja 
no s’entén és que aquest malestar es faci pagar als seus conciutadans!. 
Hom s’enfada amb el veí, el familiar, el companys de treball... I es fan pa-
gar als altres les pròpies frustracions.
Fixem-nos en la multitud d’exemples quotidians i veiem quant negatiu 
és socialment mantenir aquestes actituds. Els nostres infortunis  els fem 
pagar a gent tan “infortunada” com nosaltres. És una baralla entre ger-
mans. En lloc d’ajudar-nos i posar-hi el més valuós sentiment que tenim 
a mà que és la complicitat, ens sentim agredits i fem de la nostra lluita 
una guerra “fratricida”. I així fem el joc als grans manipuladors. Els que 
ens roben, ens enganyen i ens prenen el sentiment humà fins convertir-
nos en llops entre nosaltres, contra els que hem de lluitar per seguir vius. 
Mentre “ells”, amb el parany apunt, ja tenen les nostres pells venudes.
Quin tip de riure, es fan els que mouen el gran joc, en veure’ns així! És allò 
del “divide et impera” . El primer pas, per donar-hi la volta, ha de ser pren-
dre consciència del que hi ha, per poder tenir un sentiment comú, (amb 

llicència d’en Amin Maalouff): el  grup de pertinença dels manipulats. I 
això ens portaria a l’estadi següent per fer-hi front: la complicitat entre 
nosaltres en el nostre enfrontament amb els titellaires.
Els nostres conciutadans no són l’enemic. Són els nostres companys. 
Aquells de qui s’ha d’aprendre, compartir i també alliçonar. Gent amb 
semblants esperances, desitjos, idees. I també de les accions de canvi 
profund, que han de començar per nosaltres. I així fer veure als titellaires 
que no ens dividiran en el nostre desig per una societat més humana, 
preparada i combativa, que lluita per un món millor. I així fer possible 
aquelles darreres paraules d’en Salvador Allende, aquell nefast 11 de Se-
tembre de 1973: “Mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán 
las anchas alamedas por donde pase el hombre libre para construir una 
sociedad mejor”.
I davant dels manipuladors, dels titellaires i dels que gestionen les finan-
ces mundials, només hi ha la força de la raó, la confiança en la humanitat, 
l’esperit de lluita i de victòria que hi podem posar si anem tots plegats, 
segurs de que aquest són els objectius i aquest és el camí.
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Si al món l’11 de setembre rememora el fet luctuós que va trasbalsar 
la racionalitat humana per la seva crueltat i maldat sense sentit, a Eu-
ropa en idèntica data una nació, Catalunya, fa vora tres segles que ret 
homenatge als màrtirs i herois que van donar la vida per defensar la 
llibertat i independència del seu territori. I quan els morts es comp-
ten per milers, les dates els pobles no les obliden.
Vella nació europea la catalana, amb modèlics textos Constituents 
que brutalment Espanya (aleshores de nom Castella, 1705-1715) va 
engolir i sotmetre per la força de les armes a noves -per forasteres- 
lleis uniformadores castellanes. I com a indicador d’invasió hostil i 
introducció subtil d’eines d’uniformització i assimilació, els catalans 
han resistit i cada 11 de setembre surten al carrer en una diada ple-
na d’ofrenes i reivindicativa de l’autogovern perdut i clara expressió 

MANEL RAMONEDA ·    

Time
denúncia del calculat intent de genocidi per enfonsar les torres bes-
sones de la llengua i la cultura: vers bastions de tota nació que ho és 
per naturalesa.
Per la secular i exemplar resistència a l’esperit del colonitzador, sobta 
de llegir un article signat per una tal Lisa Abend/Madrid (Time, 26/
juliol/2010, pàg.28) que porta per títol “A Nation Wins As One”. Una 
interpretació esbiaixada que se’n fa de voler fer creure al lector in-
ternacional que un foc d’encenalls, una fumarada esportiva d’un dia, 
-guanyar el Regne d’Espanya la copa del mundial de futbol- pot fer 
oblidar 300 anys de sentiment i Història –història en majúscula- i 
englobar espanyols i catalans sota el càntic amnèsico-psicogen i de-
finitivament unionista -suposat per la reportera anglesa- escoltat a 
Barcelona del “yo soy español, español, español”. 

Com als Estats Units d’Amèrica, a Europa també hi ha ciutadans que 
se senten espanyols-espanyols quin orgull, felicitat i alegria l’expres-
sen allà on viuen o volen significar-se. Quan la comunitat ‘diferent’ és 
prou important crida l’atenció i poca cosa més a concloure objectiva-
ment que suposar enyor o suport puntual a un fet extraordinari.
A Catalunya entre centenars de nacionalitats d’arreu també n’hi ha 
d’allà i respectar-ho o conviure-hi no vol dir pas imaginar cor, cap i 
estomac compartint el mateix sentir o renunciant disposar de selec-
cions esportives nacionals pròpies, acceptar un feixuc i banal pre-
sent, tancar la porta a la identitat catalana o el dret a decidir amb 
l’estil propi i mil·lenari que ens precedeix i presideix, benestar, futur 
i model de país.

Una de les  notícies més felices que he pogut escoltar ha estat l’allibera-
ment dels dos catalans que estaven encara segrestats a l’Àfrica. De segui-
da em vaig afanyar precipitadament a fer zapping per poder escoltar to-
tes les versions, conscient que TVE sol tenir imatges exclusives d’aquest 
tipus d’operacions. No vaig trobar-ne ni de millors ni de pitjors, d’imatges 
en altres canals fora de les que ja havia vist a  TV3, però sí que vaig trobar-
me amb una desagradable realitat. Els missatges emesos en català pels 
rescatats es traduïen com si es tractés d’un idioma absolutament inintel-
ligible. Em vaig sentir transportada inevitablement als records d’infància 
quan veia les retransmissions de l’entrega dels Òscar o l’elecció de Miss 
Univers en aquells països que vostès coneixen com a “tercer món”.
Em vaig sentir ofesa i irritada. Si us plau: el més complicat d’entendre del 
que va dir el cooperant era la paraula “segrestament”, però la resta era 
perfectament entenedora per a un castellanoparlant. Doncs sí, la traduc-
ció era simultània, gravada a sobre, com si fós la d’un idioma mai sentit 
en aquest país. Només vaig poder pensar: aquests senyors són xenòfobs, 
i segur que la justificació que poden donar per meritar semblant traduc-
ció és l’alta relevància de la informació.
Tanmateix l’estiu m’ha deixat més perles per compartir. Una, la prohibició 
de les curses de braus a Catalunya, festa folklòrica per la qual no compar-
teixo el gust i que em fa un cert “repelús” per tal com vinc d’Equador, on 
el mestissatge ens ha deixat aquesta perla incrustada a la nostra cultura 

PAULINA JORDAN HIDALGO 

Vostè sap que és xenòfob?
indígena i hi tenim una de les “plazas” més cobdiciades pels toreros de la 
“madre patria” (llegiu Espanya). Però també, quan vaig escoltar la notícia, 
vaig pensar: mal negoci, aquest de prohibir. Que ningú s’enfadi amb mi, 
però la llei té trets clars de xenofòbia. El comú dels catalans no va als 
toros perquè la seva cultura li permet de ser l’únic espai geogràfic de la 
península on no es veu el toro d’Osborne, i on majoritàriament el jovent 
prefereix altres distraccions a la de perseguir els pobres animals amb ca-
pes i “olés”.  Però no només hi ha aquest tipus de gent, a Catalunya.
En les meves vacances familiars no he parat de somriure per sota el nas 
quan feia, acompanyada del meu germà equatorià i la seva família, un 
recorregut per diversos països europeus. És clar que devíem semblar 
més un clan que no pas turistes, perquè anàvem amb quatre criatures 
entre dues famílies. Quan la gent ens veia amb curiositat, sobretot per les 
maneres dels nens en les visites a museus, en els àpats, ens demanaven 
de quin país veníem. No podré oblidar les cares de sorpresa de la majo-
ria quan déiem que érem set equatorians i un català. Fins i tot algun va 
etzibar: ah, espanyol! Però en aquell moment no vaig pas pensar que fós 
xenòfob, sino simplement incult, i en tot cas aquest és un altre tema.
Tots ho sóm, de xenòfobs. De moltes maneres. La xenofòbia, que ens fa 
veure només el nostre melic i pensar que perquè tenim quatre cèntims 
de més fruit d’un esquema social no sustentat en el coneixement, sinó 
en la irrealitat d’un sistema  especulatiu que ja s’ha ensorrat, i que no ens 

permet donar una visió diferent als nostres fills ni a la nostra cultura, sigui 
quina sigui. I quan la xenofòbia es barreja amb el poder de la prohibició, 
es posa en marxa un joc dolorós que la història ens diu que mai acaba 
bé.
La majoria de gent té al cap el neguit de com s’ho van fer els immigrants 
per portar les seves famílies, perquè se senten envaïts, i hi ha qui es mo-
lesta quan al costat del seu fill s’hi asseu un nen àrab que segurament 
està subvencionat i es pregunta amb aire de despit que: per què ells re-
ben ajuda i nosaltres no? És veritat. Per escriure aquest mateix article jo 
mateixa he fet la meva introspecció i també m’adono de la meva pròpia 
xenofòbia, accentuada en veure’m diferent en un país que no és el meu, 
on encara, a la feina, el meu cap es troba en situacions compromeses 
perquè els seus dos treballadors, colombià i equatoriana, no són prou 
bons interlocutors per segons quin client.
És bo que tots reconeguem la nostra petita parcel·la d’ignorància. Aque-
lla ignorància que arrossega els pobles a no reconèixer-se i encara pitjor 
a no respectar-se.
Només una cosa més: s’imagina vostè Catalunya sense un sol immigrant 
“treballador”? Em penso que seria interessant veure qui són els que van 
a fer les recol·leccions de collites i quin seria el preu dels aliments si no fos 
així. Tal com ha passat ara amb les taronges als Estats Units. 



cartes al director

Algú no ho acaba de tenir prou clar. No sé si es tracta d’una “performance” 
teatral o senzillament d’un cas de barra insolidària. Dimarts a la cruïlla del 
carrer Sant Magí i l’avinguda de Barcelona hi apareixia un espai de la vorera 
tancat amb cinta i al bell mig del perímetre un dipòsit i una tapa de vàter que 
res tenen a veure -que se sàpiga- amb les telecomunicacions. 

Fotonotícia

Jaume S. Bertran · Igualada
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Resposta a la carta del Sr. 
Torras i Payerol

•• PERE CALBÓ

Benvolgut senyor:
He llegit amb atenció la seva car-
ta publicada en La Veu de l’Anoia, 
el passat 24 de setembre, on fa una 
valoració de la proposta del Partit 
Popular respecte a les zones blaves 
entorn de l’Hospital. Respecto les 
opinions que emet vostè en el seu 
escrit, però la gran majoria d’elles no 
les comparteixo. En relació a aques-
tes opinions m’ofereixo a contrastar-
les quan vulgui i a conèixer quina és 
la seva proposta ja que no la formula 
en el seu escrit.
Però, alhora, vostè fa afirmacions que 
senzillament no són certes. I per tant 
li contestaré.
En primer lloc, l’actual ampliació de 
les zones blaves, que suposa doblar 
les que havia a la ciutat, es va apro-
var mitjançant Decret de l’Alcaldia, és 
a dir, per decisió de l’alcalde d’Igua-
lada (que era l’òrgan competent per 
aprovar-ho). El Partit Popular, en el 
Ple Municipal, en moltes ocasions, 
ha manifestat que estava en contra 
d’aquest augment perquè el consi-
derava desmesurat, fora de lloc. I el 
seu vot en el Ple, conjuntament amb 
d’altres grups municipals –CIU i ERC-
, ha estat decisiu per treure aquesta 
facultat a l’Alcalde i atorgar-li al Ple 
Municipal.
En segon lloc, l’empresa SIMA, a més 
de la zona blava, gestiona l’aparca-
ment de l’Hospital d’Igualada –per 
cert, aparcament que el Govern de 
la Generalitat es va negar a construir 
malgrat ser la seva obligació- i la grua 
municipal.
En tercer lloc, no es pot afirmar que 
no hagi transparència en l’empresa 
SIMA ja que en el seu consell d’admi-
nistració estan representats els grups 
municipals del govern i de l’oposició 
(també el seu partit).
En quart lloc, les referències a que la 
recaptació de les zones blaves “vagin 
a la butxaca d’algun particular” no té 

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.

cap tipus de fonament. Crec que és 
molt injust i poc ètic sembrar aquest 
tipus d’insinuacions.
Tots els ingressos que obté SIMA, un 
cop descomptat el cost del servei, re-
verteixen en la resta de serveis que 
presta la societat com per exemple 
l’aparcament (per tant, retornen a la 
ciutat i a l’Ajuntament). En definitiva, 
en aquests moments, reverteixen en 
serveis municipals de la nostra ciutat. 
Si el servei el gestionés una empresa 
privada, el que sobrés dels ingressos, 
descomptat el cost del servei i en el 
seu cas el cànon a l’Ajuntament, re-
vertiria com a benefici d’aquesta em-
presa privada. Potser és el que vostè 
proposa.
Si SIMA generés beneficis, l’Ajunta-
ment hauria de decidir si incorpora 
aquests en el pressupost municipal o 
els destina a altres nous serveis que 
pugui prestar la societat.
En cinquè lloc, no entraré en les apre-
ciacions personals que vostè fa a di-
versos responsables polítics. La meva 
experiència en política m’ha de-
mostrat que quan algú ha d’utilitzar 
aquest tipus d’afirmacions és per què 
li manquen arguments per defensar 
la seva tesis.
En sisè lloc, potser vostè per la seva 
legítima afinitat política esta en con-
tra d’aquesta proposta del Partit Po-
pular, però no podem admetre que 
utilitzi expressions com “deixin d’una 
vegada d’intentar prendre el pèl al 
ciutadà”.
Finalment, si em permet li explicarem 
clarament la nostra proposta.
-Suprimir les 15 places ubicades a 
l’avinguda Andorra. En coherència, 
amb el que sempre hem defensat, 
creiem que l’augment aprovat per 
l’Alcalde és excessiu. Aquesta pro-
posta rectifica parcialment l’excés de 
l’Alcalde.
-1 hora gratuïta en les places que es 
troben en el carrer Lecco. Vostè sap 
que l’estada màxima en la zona blava 
és de 1 hora i 30 minuts. Per tant, si 
un ciutadà vol estar el temps màxim 
haurà d’abonar només 30 minuts ja 
que la primera hora no haurà de pa-

gar-la.
Ens pregunta per què una hora? La 
resposta és clara. De forma majori-
tària el temps d’utilització de la zona 
blava és en l’interval de menys d’una 
hora.
Considerem que una hora és un 
temps raonable per accedir al servei 
de l’Hospital. Si féssim 1 hora i 30 mi-
nuts seria a la pràctica la gratuïtat –ja 
que el temps màxim d’estada és de 
1 hora i 30 minuts-. Però, si es fes la 
gratuïtat de la zona blava vostè creu 
que els usuaris podrien aparcar en 
l’entorn de l’Hospital i del nou Centre 
d’Atenció Primària? Nosaltres estem 
convençuts que no –moltes places 
estarien ocupades durant la jornada 
laboral-. Si vostè estableix la gratuïtat 
veurà que no hi haurà rotació de ve-
hicles i les persones que vulguin ac-
cedir a l’Hospital no podran aparcar 
en el seu entorn, llevat que ho facin 
en l’aparcament de l’Hospital. Potser 
és això el que defensa.
Sempre m’ha agradat respectar l’ar-
gument de l’altre. Escoltar-lo i con-
trastar els arguments. Sempre que 
el debat es faci des del respecte per-
sonal. Malgrat que vostè en algunes 
afirmacions ha faltat aquest respecte, 
davant d’afirmacions que no s’ajusten 
a la realitat m’he vist en l’obligació de 
contestar-lo. Si vol continuar aquest 
contrast d’opinions li exigiré aquest 
respecte personal. Si no, senzillament 
no el contestaré.
L’animo a que em faci arribar quina és 
la seva proposta envers la zona blava 
de l’entorn de l’Hospital i què li sem-
bla la proposta de CIU que va formu-
lar al Ple de l’Ajuntament d’Igualada 
del mes de juliol.”
 

Potenciar o perjudicar el 
comerç

•• MIQUEL LUCENA

La decisió de l’ajuntament d’Igualada 
de posar càmeres en lloc de pilones 
als carrers de vianants pot acabar es-
devenint un problema per als comer-

ços situats en aquests carrers d’Igua-
lada.
M’explico.
Fins ara hi havia pilones que, fora dels 
horaris, no et deixaven entrar al car-
rer. Si volies, per exemple, recollir un 
paquet voluminós d’un establiment 
comercial amb el cotxe i et topaves 
amb la pilona, simplement miraves 
d’accedir-hi des del carrer més pro-
per.
Ara, amb les càmeres i sense barreres, 
el més normal és que el conductor 
pensi: per recollir un paquet o per re-
tirar una compra pesant, no tardaré ni 
un minut i, per tant, entro a l’àrea de 
vianants, ja que no hi ha cap impedi-
ment físic.
El problema és que dies després el 
conductor o conductora rebrà una 

quantiosa multa per haver entrar al 
carrer, sigui quina sigui la durada de 
la seva estada al carrer.
Després del disgust del comprador o 
compradora, el més probable és que 
deixi d’acudir a l’establiment que li va 
costar la sanció.
No dubto de la bona intenció de 
l’ajuntament d’Igualada en substi-
tuir les pilones per càmeres, però 
l’experiència que han tingut els ciu-
tadans d’altres poblacions que han 
fet aquesta experiència, em fa témer 
que la recaptació per multes -que és 
molt alta- farà caure de forma inver-
sament proporcional, les vendes dels 
comerços situats en alguna d’aques-
tes àrees, especialment els dedicats a 
la venda d’objectes voluminosos.
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Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

He passat uns dies a la República de l’Equador i he tornat enamorat 
del país i, sobretot, de la seva gent.
L’Equador és un país multiètnic, multicultural i geogràficament i ge-
ològica molt variat. És l’únic país del món on pots esmorzar a nivell 
del mar, dinar a més de quatre mil metres d’alçària i sopar a la selva 
envoltat d’animals salvatges. 
A més ho pots trobar tot a uns preus molt avantatjosos per a un 
europeu. Parlis amb qui parlis té un parent a Catalunya, o a València 
o en qualsevol llogaret de Madrid. Ho saps perquè t’ho expliquen, 
només si els ho preguntes, perquè l’Equador és un poble emigrant 
que té en les remeses foranes la seva primera font de riquesa.
Les companyies espanyoles en treuen molt de profit d’Equador, so-
bretot de la passió que tenen els equatorians per la comunicació. 
No sé si he vist mai un lloc amb tantes persones parlant per telèfon 
a totes hores.
Els equatorians tenen molt de respecte per les seves llengües mino-
ritàries que no dubten a utilitzar sempre. Si be és cert que el castellà 
o espanyol és la llengua comú, les diverses llengües i cultures indí-
genes tenen molta protecció. Sobretot perquè continuen parlant-
les sense embuts els que les tenen com a llengua materna.
A difereència del que veiem habitualment en les nostres contrades, 
els equatorians tenen bastant sentiment religiós, però no ho de-
mostren més que quan són a l’església pregant.
Potser perquè com diu el savi: l’home que torna d’un viatge, no 
és mai el mateix que va marxar, penso que l’oportunitat de tenir 
tants equatorians entre nosaltres, ens hauria de fer interessar més 
per aquesta cultura i per aquest país on la natura és absolutament 
espectacular, on la cuina és senzilla, autèntica i carregada de sentit 

  Equador

JAUME SINGLA ·  a peu pla

Si be és cert que el castellà (o espanyol) és la 
llengua comú, les diverses llengües i cultu-
res indígenes tenen molta protecció. So-
bretot perquè continuen parlant-les sense 
embuts

La darrera setmana va tenir lloc una sessió parlamentària extraordinària 
a San Fernando rememorant les Corts Generals que endegar la Primera 
Constitució, coneguda popularment com “La Pepa”, i que es va promulgar 
el 19 de març del 1812. En aquesta sessió el Rei va animar a seguir l’exem-
ple de consens sembrat fa 200 anys per les Corts de Cadis i continuar la 
construcció “d’una Espanya moderna, unida, diversa i solidària, al voltant 
d’una Constitució de tothom i per a tothom”. Insistia que “aquells homes 
van forjar els primers pilars del nostre Estat de Dret, van promulgar drets 
individuals, van consagrar la igualtat, van establir la divisió de poders”. Al 
seu criteri, va ser una jornada “per manifestar l’admiració, reconeixement 
i gratitud a la ingent tasca d’aquells diputats dels dos hemisferis que van 
fer possible l’inici del modern parlamentarisme i constitucionalisme, no 
només a Espanya, sinó també a tot el món de parla espanyola”. 
No es quedava enrere el president del Congrés dels Diputats, José Bono, 
i en el seu parlament feia més poesia dient que “el rellotge de la història 
va assenyalar amb una campanada la seva última hora, la que tocava 
per l’antic règim i a la vegada repicava alegre per la Sobirania Nacional”. 
Segons ell va ser aleshores quan les Corts van declarar sobirana la na-
ció i des d’aquí es va fer possible que Argüelles, una vegada aprovada la 
Constitució el març del 1812, proclamés que, per fi, els espanyols tenien 
pàtria. I seguint amb la seva floritura verbal va homenatjar el Rei, dient 
que “des del 1978 gaudeix del període de llibertat continuada més llarg 
de la història” ressaltant que  la seva prudència, capacitat i decisió ha es-
tat fonamental a l’hora de tallar amb l’herència de la Dictadura i posar-se 
al costat del seu poble, i “no és exagerat afirmar que heu fet per Espanya 
i per la Monarquia més que tots els vostres avantpassats junts”.
Quasi tot es manipula amb justificacions interessades. És el que sembla, 
d’aquests discursos i de voler explicar que aquell esperit de llibertat és 
el que va inspirar els pares de l’actual Constitució. El 24 de setembre de 
1810, en el Real Teatre de les Corts de L’Illa de Lleó, avui coneguda con 
San Fernando, hi havien els que quedaven de les Corts que s’havien es-
capat de Sevilla perquè s’hi acostaven els francesos - a Cadis se senti-
en protegits per l’Armada anglesa - i es feu la petició d’inici del procés 
constitucional al President de la Regència, Pedro Quevedo i Quintana, 
bisbe d’Ourense. No podem perdre de vista l’entorn històric en què es va 

PERE ESCOLA

L’Espanya “unida i diversa” del Rei Joan Carles
elaborar aquella Carta Magna que mai va arribar a ser operativa. 
Primer va ser el crit d’independència contra el Francès i un intent d’har-
monitzar els territoris d’ambdós hemisferis, per evitar el trencament de 
l’Imperi. Però s’acabà dos anys més tard amb l’arribada de Ferran VII. Es 
va promulgar fins a tres vegades, i mai va ser plenament operativa, ni va 
evitar els moviments independentistes iniciats el 1820. A les Amèriques 
mai la sentien seva ni satisfeia les seves aspiracions. En els 166 anys que 
van des del 1812 fins avui sols s’ha gaudit de 16 anys d’un règim que 
se’n pogués dir democràcia. I la Constitució del 1978 ha estat fruit dels 
espanyols després dels patiments de la Guerra Civil i els seus anhels de 
viure en una Europa en pau i llibertat.
Per això hom vol saber el fons del missatge, si és que n’hi ha. Hom vol 
saber què vol dir aquesta Espanya Unida i Diversa que el Rei Joan Carles 

pregona. Perquè si hi ha Pàtria Espanyola per uns papers constitucionals 
del 1812, i altres Pàtries Americanes per altres papers semblants que ela-
boraren en el segle XIX, a què s’espera perquè la resta de pobles d’Espa-
nya se’ls reconegui la seva Pàtria? Molts dels títols oficials que sa majes-
tat ostenta, sonen avui a arnat, a ranci i a avinagrats, fruits de la història 
però sense contingut present... Rei d’Espanya, de Castella i Lleó, d’Aragó, 
de les Dues Sicílies, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de 
València, de Galícia, de Mallorca, de Sevilla, de Sardenya, de Còrdova, de 
Còrsega, de Múrcia, de Menorca, de Jaen, dels Algarves, d’Algeciras, de 
Gibraltar, de les Illes Canàries, de les Indies Orientals i Occidentals i de 
les Illes de la Terra Ferma i Mar Oceà. Arxiduc d’Àustria, Duc de Borgo-
nya, Bragant, Milà, Atenes i Neopàtria, Comte d’Habsburg, Flandes, Tirol, 
Rosselló i Barcelona, senyor de Bizcaia i Molina, Rei Catòlic... Potser que 
es parli menys de poesia casposa i es resolguin els problemes pendents 
del present.

Si hi ha pàtria espanyola per uns papers constitucio-
nals del 1812 i altres pàtries americanes per papers 
semblants del Segle XIX, a què s’espera perquè la res-
ta de pobles d’Espanya sel’s reconegui la seva pàtria?

comú, on la cultura no és una arma defensiva ni ofensiva, i on les 
persones són amables, simpàtiques i molt atentes.
Tenen també motius de divisió. Els de “la sierra” no tenen molt bon 
concepte dels “costeños” i els partidaris del president Correa són 
bastant contraris als de tendència més dretana. Però el millor és 
que a poc a poc l’Equador està bastint una potent classe mitjana 
que és la que dóna cos i consistència a una societat. 
Durant els quinze dies que hi he estat he trobat diversos ciutadans 
catalans que tenen negocis a l’Equador i en alguns casos, com en 
el de Jaume Rull, amb la més important fira de turisme al seu càr-
rec. També en el ram de l’hostaleria hi he trobat ciutadans bascos, 
navarresos o castellans que hi ofereixen el millor de la cuina res-
pectiva.
Actualment, i a causa de la crisi, a tot Europa, són molts els equa-
torians que estan tornant a casa on invertiran els seus estalvis en 
muntar un negociet, en acabar l’habitatge que s’estan fent o senzi-
llament recuperant les seves arrels.
Ja sé que l’Equador no està a la cantonada, però no està pas més 
lluny que altres llocs que visitem molt asiduament i potser per això, 
conèixer l’Equador directament ha estat per a mi una sorpresa. Una 
sorpresa relativa ja que entre nosaltres hi viuen bastants equatori-
ans que treballen cada dia amb honradesa i ganes de prosperar i fer 
prosperar el país. El seu i el nostre.
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Pere Brescó, president • El ginecòleg igualadí és el president del Comitè Organitzador 
Barcelona, València i Igualada • Dimarts es va fer un workshop previ a l'Hospital d'Igualada, a València i a Barcelona 
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Piera
Protestes dels veïns de Can 
Mata

Igualada
Espectacular actuació dels
bombers
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IGUALADA / JAUME SINGLA
Des de dimecres i fins demà dissabte 
se celebren a Barcelona -Palau de Con-
gressos- els congressos Internacionals 
d’ESGE i de la EIDEG, dues entitats in-
ternacionals dedicades a la ginecologia 
i l’endoscòpia ginecològica.
Els dos congressos coincideixen a Bar-
celona i són organitzats per l’Hospital 
Clínic de Barcelona, La Mútua de Terras-
sa i l’Hospital d’Igualada, i el president 
del Comitè organitzador és el ginecòleg 
igualadí Pere Brescó.
A banda dels més de dos mil cinc-cents 
especialistes arribats de tots els con-
tinents, les sessions són seguides en 
temps real des de diversos països de tot 
el món.
Dimarts a Barcelona, a València i a Igua-
lada es varen fer uns workshops previs 
-una mena de tallers on practicar la ci-
rurgia laparoscòpica- que es varen de-
senvolupar, en el cas d’Igualada, a l’àrea 

docent de l’Hospital que va acollir unes 
dues-centes persones de diversos paï-
sos europeus. Dimecres es varen realit-
zar diverses intervencions quirúrgiques 
a Igualada que es varen retransmetre 
-amb permís de les pacients- al Palau de 
Congressos de Barcelona. 
Tant els congressos com els workshops 
es duent a terme en anglès.

Igualada, ciutat pionera
Igualada és, des de fa anys, una ciutat pi-
onera en la pràctica i l‘ensenyament de 
la cirurgia ginecològica per laparoscòpia 
que ja va començar en l’antic hospital 
però que, amb les noves instal·lacions de 
l’actual, s’hi fan periòdicament cursos, 
seminaris, trobades, màsters i congres-
sos organitzats conjuntament pel Clínic, 
Mútua de Terrassa i Hospital d’Igualada.
A nivell de ginecologia, des de la in-
corporació del doctor Pere Brescó a 
l’Hospital d’Igualada, s’ha anat fent una 

L’Hospital d’Igualada és seu dels congressos 
internacionals d’Endoscòpia Ginecològica

El workshop contempla classes teòriques i pràctiques

important progressió en ginecologia la-
paroscòpica.
A l’Hospital d’Igualada es va crear la pri-
mera escola de laparoscòpia -ara també 
n’hi ha una altra a València, més recent- 
aprofitant la col·laboració entre els tres 
centres hospitalaris esmentats.
L’àrea de l’escola “atén a un conjunt de 
més d’un milió de persones -ens diu el 
doctor Pere Brescó- i això ens permet 
veure tot tipus de patologies amb pro-
fessionals de totes les especialitats”

Videoconferències
Les trobades de cirurgia laparoscòpica 
tenen la particularitat que, en realitzar-Dimarts es varen fer els workshop previs a l’Hospital d’Igualada

se les intervencions quirúrgiques mit-
jançant aparells de televisió per seguir 
l’evolució dels bisturís i altres aparells 
per l’interior de la pacient, “ens facilita 
poder-nos connectar en temps real amb 
qualsevol especialista del món i interac-
tuar. En aquest sentit les telecomuni-
cacions ens han permès avançar molt 
en la millora professional. Abans, per 
aprendre una tècnica nova havies d’aga-
far la maleta i anar a un altre país o un 
altre continent. Ara, mitjançant internet, 
podem veure les noves tècniques en 
temps real. La medicina ha millorat molt 
gràcies  a les telecomunicacions”.
Les instal·lacions de telecomunicaci-

ons que disposa Igualada “són les més 
punteres d’Espanya pel que jo he tingut 
ocasió de veure. Tenim fibra òptica des 
de les sales d’operacions fins a les aules 
que ens permeten la màxima definició. I 
quan retransmetem per videoconferèn-
cia, les nostres intervencions es veuen 
amb molta nitidesa des de qualsevol 
lloc del món i això ens està donant molt 
de prestigi. No es tracta del fruit del tre-
ball d’una sola persona, sinó d’un gran 
equip de persones molt motivades. La 
presència de l’escola fa que Igualada si-
gui una plaça molt atractiva per als bons 
professionals de la ginecologia” ens diu 
el doctor Pere Brescó.

OFERTA  CAMPIONS DEL MÓN
EQUIPAMENT DE REGAL O DESCOMPTE EQUIVALENT

MATTS 
TFS TEAM

a partir
de 799,95

NINETY - SIX Carbon Team    8.9 kg 0.NINE Carbon Team 7.9 kg



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
1 d’octubre del 2010 09WWW.VEUANOIA.CATGent  

PIERA /JAUME SINGLA
Tot i que per a l’únic regidor del PP a 
l’ajuntament de Piera, aquestes tro-
bades no serveixen per a res “perquè 
l’ajuntament no resol els problemes 
dels barris”, dimecres en la trobada 
amb els dirigents veïnals, el barri de 
Can Mata va protestar ostensiblement 
pels problemes que els causa un mur 
de contenció quan plou.
La darrera vegada que va succeir 
“vuitanta-cinc cotxes es varen quedar 
sense poder entrar a Can Mata i més 
de trenta-cinc no podien sortir perquè 
l’únic camí d’entrada i sortida estava 
coŀlapsat per l’aiguat”.
La vintena de veïns de Can Mata auto-
ritzats a assistir a la reunió mostraven 
cartells reivindicatius quan el seu re-
presentant va parlar. Les explicacions 
de l’equip de govern de l’ajuntament 
de Piera foren que s’està treballant per 
a resoldre aquest tema “que s’arrossega 
des el 1986 però que entre la construc-
ció de la variant de Piera i un any amb 
més pluges i molt torrencials s’ha com-
plicat molt la situació”.

Els veïns de Can Mata porten la seva protesta 
pels aiguats, fins a l’ajuntament de Piera

Això no obstant diversos punts de l’or-
dre del dia es varen aprovar per unani-
mitat i altres amb l’abstenció dels grups 
de CiU o del PP.
Un dels punts que va obtenir la unani-

CiU va votar en contra i la resta de 
grups a favor.

De qui és la runa del Gall Mullat?
L’enfrontament més dur es va produir 

Mentre CiU denuncia un 
presumpte abocament 
il·legal de runes al Gall 
Mullat, Jordi Madrid diu 
que són runes abocades 
durant el mandat de CiU

Els veïns dels barris presentaven dimecres les seves queixes a l’ajuntament de Piera

a precs i preguntes quan un dels regi-
dors de CiU va fer un seguit de quei-
xes, la més important de les quals feia 
referència a un presumpte abocament 
de runes al Gall Mullat, per part d’una 

A Can Mata els aiguats els provoquen alguns desperfectes com es pot veure en aquest cotxe

La primera intenció dels veïns era fer 
una manifestació des de Can Mas fins 
a l’ajuntament “però no hem pogut 
perquè calia fer la sol·licitud amb deu 
dies de temps. L’hem convocada per al 
dissabte dia 16 d’octubre a les 10 del 
matí” es manifestava un dels veïns de 
Can Mas, assistents a la trobada de les 
entitats amb l’ajuntamenrt de Piera.
Can Mas és un dels barris de Piera. Si-
tuat a l’entrada del municipi -venint 
des de Martorell- hi viuen gairebé 1500 
persones i els caps de setmana, com 
passa en general a Piera, el nombre de 
residents creix molt.

Polèmiques polítiques
Després de  la trobada veïnal, es va 
celebrar una nova sessió plenària de 
l’ajuntament de Piera on es va palesar 
novament la situació d’enfrontament 
entre l’equip de govern -PSC-ERC- i 
l’oposició -CiU- que en alguns moments 
puja bastant de to.

mitat del ple, fou la moció de suport a 
la concessió de la Creu de Sant Jordi a 
la coral igualadina La Llàntia “que l’any 
2011 complirà el 130 aniversari de la 
seva activitat ininterrompuda, excepte 
durant el trienni de la guerra civil”. 
L’enfrontament es va posar molt de 
manifest en el punt del conveni per a 
la construcció d’unes pistes de tennis 
i pàdel a Can Bonastre. CiU va mostrar 
mitjançant documents “que són pen-
jats a la web de l’ajuntament de Piera” 
que les instal·lacions comportaran des-
peses al consistori. 
Per la seva banda l’alcalde Jordi Madrid 
feia afegir un quart punt en el conveni 
entre els inversos privats i l’ajuntament 
de Piera, on es descarta totalment la 
possibilitat que l’ajuntament faci cap 
mena de subvenció o financiï cap mena 
de despesa d’aquestes instal·lacions 
que s’aixecaran en uns terrenys cedits 
per l’ajuntament per un termini de qua-
ranta anys.

empresa constructora que està realit-
zant un projecte per a l’ajuntament. Per 
al grup municipal nacionalista, “estem 
davant d’un greu problema. És un trac-
te de favor a una empresa o una greu 
negligència? es preguntava el regidor 
de CiU que, a més, va repartir unes fo-
tografies demostratives entre tots els 
regidors.
L’alcalde Jordi Madrid va deixar que el 
regidor Perellón respongués les altres 
preguntes de CiU i es va reservar la res-
posta al voltant de les runes. Madrid va 
reconèixer que “l’empresa va cometre 
un error i se li va fer corregir i a més 
se l’ha sancionada. Recordi però que 
al Gall Mullat vostès hi varen fer molts 
abocaments i, ara, cada vegada que hi 
ha un moviment aflora la seva runa”
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CALAF / LA VEU
El Centre de Dia “Casa Joan Gimferrer” de 
Calaf va organitzar dissabte una trobada 
d’acordionistes al qual hi varen assistir al 
voltant de les 200 persones. 
L’acte es va organitzar amb motiu del Dia 
Mundial de l’Alzhèimer, en suport de les 
persones afectades per aquesta malaltia 
i els seus familiars. 
El concert va començar a les 5 de la tarda 
al pati del Centre de Dia i, durant gairebé 
una hora i mitja, 7 acordionistes  vinguts 
de diverses localitats del Bages van fer les 
delícies de tots els assistents al concert. 
Al final del concert es va oferir un berenar 
per a tothom. 
Amb aquesta activitat solidària el Centre 
de Dia Casa Joan Gimferrer de Calaf vol 
sensibilitzar la societat sobre aquesta ma-
laltia i a la vegada apropar-se a la pobla-
ció de Calaf i donar a conèixer els serveis 
que ofereix a la gent gran i les persones 

amb dependència. El 89% dels usuaris 
que atén el centre presenta Alzhèimer o 
algun altre tipus de demència.

Centre amb llarga trajectòria
El Centre de Dia Casa Joan Gimferrer va 
obrir portes l’any 2006. Es tracta d’un 
servei de suport a les persones amb de-
pendència per ajudar-les a recuperar o 
millorar l’autonomia personal. Els seus 
professionals ofereixen, durant el dia, 
una atenció mèdica, terapèutica, psico-
lògica i sociocultural individualitzada per 
facilitar als usuaris i usuàries totes les tas-
ques de la vida diària i, d’aquesta manera, 
contribuir a que puguin continuar vivint 
a casa i en el seu entorn familiar habitual. 
En aquests quatre anys de funcionament, 
el Centre de Dia Casa Joan Gimferrer ha 
anat incrementant la seva activitat. L’any 
2009 va atendre 28 persones. 

Calaf commemora, amb una 
trobada d’acordionistes, el 
Dia Mundial de l’Alzhèimer 

ANOIA / LA VEU
La política de potenciació del turisme 
per part del Consell Comarcal de l’Ano-
ia fa un pas endavant. 
Ahir dijous es va presentar el nou pro-
jecte de Turisme Accessible a l’Anoia 
amb l’assistència de Marc Castells,  pre-
sident Consell Comarcal de l’Anoia, Jor-
di Mercader,  vicepresident i responsa-
ble àrea Turisme del Consell Comarcal 
de l’Anoia i Joan Carles Vilalta, director 
general de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya. 
Amb l’objectiu d’obrir l’accés al turisme 
de qualitat, les noves iniciatives previs-
tes pel Consell Comarcal de l’Anoia, van 
dirigides a fomentar el turisme accessi-
ble a totes les persones amb discapa-
citat. 
Les primeres actuacions d’aquest pro-
jecte van dirigides a recollir totes aque-
lles infraestructures, serveis, activitats i 
transports dels que es disposen i que 
compleixen la normativa d’accessibi-
litat i posteriorment aplicar polítiques 
que fomentin l’adaptació d’aquells ser-
veis que tenen mancances.
Amb aquesta nova política, el Consell 
Comarcal de l’Anoia vol fer realitat el 
principi que les persones amb disca-
pacitat es troben en igualtat de con-
dicions en una societat plural i respec-
tuosa. L’Anoia és una comarca que ha 
demostrat abastament la seva preocu-
pació per les persones amb algun tipus 
de disminució física.
Per altra banda, l’oferta de serveis ac-
cessibles -i per tant amb més potencial 
de clients- suposa un valor afegit de 
l’oferta i en conseqüència nous avan-
tatges competitius per l’economia de 
la comarca.

El Consell Comarcal de l’Anoia, fa una 
aposta pel turisme de proximitat
El Consell Comarcal de l’Anoia fa temps 
va decidir de fer una aposta ferma per 
la promoció turística del territori. La pri-
mera actuació important desenvolupa-
da en aquest àmbit va ser l’elaboració 
d’una guia turística que recollia tots els 

El Consell Comarcal de l’Anoia fa una 
aposta pel turisme accessible

recursos de la comarca. Després es va 
publicar en una pàgina web i ara el pro-
jecte evoluciona en la recerca i foment 
d’una oferta turística qualitativa. 
El turisme a l’Anoia és, des de fa una 
anys, un sector emergent, amb poten-
cial per crear empreses i ocupació i mo-
tor econòmic del nostre territori. El tu-
risme té un gran potencial tant des del 
punt de vista de l’activitat econòmica 
com des de la seva projecció territorial, 
cultural i de reforçament de la identitat 
local.

Molt bona oferta hotelera
Malgrat el que es podria pensar inici-
alment, a l’Anoia hi ha una important 
oferta hotelera i d’establiments de tu-
risme rural de molta qualitat, repartits 
per tot el territori anoienc. 
Alguns dels recursos turístics accessi-
bles ja detectats són: l’Hotel Robert de 
la Pobla de Claramunt, l’Hotel Ciutat 
Igualada d’Igualada, l’Hotel Can Bonas-
tre de Masquefa, Arcs Llacuna de la Lla-
cuna, Cal Joan Pau de Pujalt, Cal Farrés-
La Farraja de Calonge de Segarra, Hotel 
Tall de Conill de Capellades, Hotel El 
Bruc, Molí Blanc Hotel de Jorba, Hotel 
Amèrica d’Igualada, Cal Grapissó de La 
Llacuna, Ca l’Americano de La Llacuna, 
Can Casellas de Bellprat i Cal Xelín de 
Calonge de Segarra. 
Tots aquests hotels disposen d’algunes 

Vista de la Trobada d’Acordeonistes del Centre de Dia Casa Joan Gimferrer

habitacions adaptades i entre els que 
disposen de pàrquing propi, també n’hi 
ha que el tenen accessible. 

També Museus 
En quant a museus accessibles la llista 
de l’Anoia inclou els següents: Museu 
del Traginer a Igualada, el COMAM a 
Masquefa, el Museu de la Muntanya de 
Montserrat del Bruc, Museu Molí Pape-
rer de Capellades, Abric Romaní de Ca-
pellades i Museu de la Pell d’Igualada i 
comarcal. 
Alguns d’aquests museus estan adap-
tats per persones amb deficiència vi-
sual o per persones amb deficiències 
auditives. 

Primera cistella de globus adaptada 
En aquest marc, també ahir dijous es va 
realitzar el primer vol en globus aeros-
tàtic equipat amb una cistella adaptada 
innovadora. 
L’empresa anoienca Camins de Vent 
disposa d’aquest equipament, que a di-
ferència d’altres cistelles adaptades ja 
existents permet elevar les cadires fins 
a quedar a una alçada suficient com per 
poder gaudir del paisatge amb vistes 
per sobre de la cistella. 
L’Anoia és de les primeres comarques 
en posar l’accent en la necessitat de fer 
el turisme accessible a totes les perso-
nes. 

Joan Carles Vilalta, Marc Castells i Jordi Mercader, ahir en la presentació de la campanya

CARME / LA VEU
Dins l’espai de dinamització de gent gran 
de Carme, dilluns va tenir lloc  una xerra-
da a càrrec dels Mossos d’Esquadra de 
l’Anoia  sobre les estafes.  Es va conèixer 
quines són les més freqüents, que tot i 
ser conegudes, sempre hi ha qui cau en 
el parany, doncs els estafadors  són “bons 
professionals” i com a tals acostumen a 
assolir el seu objectiu. Es va parlar sobre 
el “tocomotxo”, el “timo de la “estampita”, 

la “falsa assistenta”, el “revisor del butà” , 
“la taca de Cacaolat” i altres situacions. 
Consells a tenir en compte són: no deixar 
entrar cap desconegut a casa, demanar 
identificacions, no donar mai diners en 
efectiu, anar amb molt de compte quan 
es treuen quantitats elevades  de diners 
del banc, com per exemple la pensió, etc. 
Un dels factors en que es basen els esta-
fadors a l’hora d’actuar, és la vulnerabili-
tat de la víctima, persones grans  i soles.

IGUALADA / LA VEU
Durant els dissabtes del proper mes de 
novembre s’impartirà a l’Equipament Cí-
vic Polivalent de l’Anoia el curs de forma-
ció contínua de Carretoner. Aquest curs 
és organitzat per l’Aprendre a aprendre, 
impartit per Fons Formació i subvencio-
nat pel Consorci per a la Formació Contí-
nua de la Generalitat de Catalunya
El curs, de 20 hores de durada, té contin-
guts tan teòrics com pràctics i està desti-
nat a treballadors en actiu del sector de 
la construcció o del sector del metall i a 
aturats. Es pretén que les persones pu-
guin millorar la seva competència profes-

sional i el seu desenvolupament personal 
i se sentin més preparades per a accedir a 
llocs de treball del sector de la indústria i 
magatzem.
L’Aprendre a aprendre és un servei d’ori-
entació laboral del departament de Go-
vernació i Administracions públiques 
de la Generalitat de Catalunya i gestio-
nat per la Fundació FIAS, i està ubicat a 
l’Equipament Cívic Polivalent de l’Ano-
ia, al carrer Orquídies, 7 d’Igualada. Per 
a més informació i inscripcions al curs 
truqueu al 93 804 36 61. Les places són 
limitades i la data límit per inscriure’s és 
el 22 d’octubre.

Curs de formació de carretoner 
durant el mes de novembre 

Xerrada sobre estafes, a Carme

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

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA



Espectacular operació dels Bombers en ple centre d’Igualada
IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

Dimecres a la tarda, el xamfrà dels car-
rers Clos i Sant Magí va quedar literal-
ment col·lapsat per una espectacular 
operació dels Bombers de la Generalitat. 
Un dels paletes que treballava en una 
casa en obres va sofrir un accident labo-
ral en caure-li part d’un sostre i, per evi-
tar moure massa el seu cos, els Bombers 
van decidir transportar-lo des d’una de 
les finestres. L’operació va necessitar 
d’un camió grua de grans proporcions 
que va tenir moltes dificultats per acce-
dir al lloc de l’accident.
La grua, capaç d’arribar a 30 metres d’al-
tura, va aconseguir treure l’accidentat 
sense problemes, gràcies a l’habilitat 
dels Bombers, Policia Local i SEM 061 
que van acudir al lloc dels fets. La víc-
tima, que estava desperta, va ser tras-
lladada a l’Hospital General d’Igualada 
amb una forta contusió, però, afortuna-
dament, no s’ha de lamentar res pitjor.
El fet que l’accident passés en un dels 
carrers més comercials de la ciutat, que 
fos dia de vaga i molta gent no treballés, 
va produir que moltes persones acudis-
sin al lloc dels fets, convertint el succés 
en un espectacle visual gens habitual a 
Igualada, i que, per sort, no va tenir més 
conseqüències. La grua dels Bombers, amb el ferit a la part superior. La grua va tenir moltes dificultats per poder accedir al carrer Clos. Molta gent va seguir de prop el succés. Fotos: Jordi Puiggròs.
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CALAF/ LA VEU
Diumenge vinent, 3 d’octubre se cele-
brarà la XVII Festa dedicada a l’avi i a 
l’àvia odenencs. Al llarg del dia se cele-
braran un seguit d’activitats en motiu 
d’aquesta diada.
Al punt del migdia hi haurà la missa a 
l’església Sant Pere Apòstol situada a la 
plaça Major.
A la 1 de la tarda es farà l’homenatge al 

Diumenge, es celebra el Dia de 
l’Avi i l’Àvia odenencs

soci i a la sòcia més grans. Es realitzarà 
al Casal d’Avis situat al carrer Jauem I 
s/n. Seguidament hi haurà un vermut 
per a tots els assistents.
I a les 6 de la tarda se celebrarà com 
cada setmana el ball en directe. Aques-
ta vegada actuarà el músic Ramon Por-
ta. La Festa és organitzada des del Casal 
d’Avis i rep el suport de l’Ajuntament 
d’Òdena. 

ANOIA / LA VEU
Els esplais que Creu Roja Anoia porta a 
terme a diferents pobles de la comarca, 
tornen a obrir les seves portes. 
A Piera, l’esplai obrirà tots els dissabtes 
des del 2 d’octubre fins al mes de juny i 
l’horari serà de 2/4 de 5 a 2/4 de 7.  Les 
activitats es duran a terme a l’espai del 
carrer Josep Ballesteros (darrere dels 
Bombers i la Policia) i està cedit per 
l’Ajuntament de Piera. L’esplai està dirigit 
a tots els nens i nenes d’entre 3 i 12 anys 
que vulguin passar la tarda dels dissabtes 
fen activitats del lleure (tallers, jocs, sor-
tides etc...)
El cost de l’esplai està subvencionats 
des de l’Ajuntament de Piera, i els pares 
hauran d’abonar 10€ d’inscripció, que es 
retornaran al acabar el curs.
Per altra banda l’esplai de Creu Roja Ano-
ia a Vilanova del camí està dirigit a nens 

i nenes de 4 a 12 anys i l’horari serà tots 
els dissabtes de 4 a 6 de la tarda. La Lu-
doteca “El Cireret” de Vilanova del Camí 
és l’espai on es realitzaran les activitats 
que començaran el proper 2 d’octubre i 
s’allargaran fins al mes de juny.
Les inscripcions es podran realitzar el 
proper divendres 1 d’octubre de 5 a 2/4 
de 7 a la Ludoteca “El Cireret” de Vilanova 
del Camí. La documentació que cal por-
tar és la següent: DNI del pare o la mare, 
una fotografia mida carnet, fotocòpia de 
la targeta sanitària del nen o la nena i 20€ 
en efectiu que és el cost de l’esplai per tot 
el curs.
Per a més informació sobre els dos es-
plais poden trucar de dilluns a divendres 
de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 al te-
lèfon 93.803.07.89 o personalment a les 
oficines de Creu Roja Anoia c/ Les Comes, 
34 d’Igualada. 

Tornen els esplais de Creu Roja 
a Piera i Vilanova del Camí

ANOIA / L A VEU
La cova de Fuentemolinos a Puras de 
Villafranca (Burgos), va rebre, el cap de 
setmana passat, la visita d’un grup de 
l’EGAN.
Aquesta cavitat, excavada fa 35 milions 
d’anys en conglomerat calcari, es va for-
mar per l’erosió del curs de l’aigua i ac-
tualment compta amb un recorregut de 
més de quatre quilòmetres. L’exploració 
de la cova va començar al 1959 i actual-
ment ocupa el 6è lloc en relació mundial 
de cavitats del seu gènere.
El recorregut de Fuentemolinos és pràc-
ticament horitzontal i té tres pisos. El 
nivell inferior és un canó per on discorre 
el riu subterrani que brolla de l’exterior, 
segueix un traçat meandriforme i en 
alguns punts rebassa els 25 metres d’al-
çada.
Els dos pisos superiors es troben en es-
tat fòssil i evolucionen en paral.lel al curs 

L’Espeleo Grup Anoia a la cova de 
Fuentemolinos 

del riu. És a l’ultim pis on trobem major 
nombre de formacions, totes de gran 
bellesa: excèntriques, gours, colades, 
estalactites, estalgmites i columnes. Pro-

perament es farà un passe de fotografies 
a la seu de l’EGAN. Per a més informació: 
www.egan.cat. 
  

El grup d’EGAN a l’interior de la cova de Fuentemolinos

IGUALADA / LA VEU
Tijana Postic, diplomada d’Infermeria i 
Faraidon Ehsan, anestesiòleg de l’Hos-
pital d’Igualada explicaran al programa 
Tot un món de TV3 com veuen la sanitat 
catalana des del punt de vista d’un ex-
tranger. 
Tot un món és un programa de TV3 
que aborda els diferents aspectes re-
lacionats amb la nova immigració i les 
diverses cultures i religions que convi-
uen a Catalunya. Ho fa des de les ex-
periències personals dels immigrants i 
de les persones que, en contacte amb 
ells, treballen des de tots els àmbits de 
la societat.
Enguany han entrevistat a dos professi-
onals de la sanitat perquè expliquessin 
com veuen la situació sanitària catala-
na i com la comparen amb la dels seus 
països d’origen.

Algunes opinions de Tijana Plostic
- Penso que el sistema sanitari tal i com 
està ara es bó, és a dir, els usuaris tenen 
una atenció integral. No és perfecte, té 
les seves mancances com tot, però està 
prou bé! El problema és que tal i com 
està muntat ara és insostenible! S’hau-
ria de fer un canvi en la gestió molt 
important i ja! Les despeses que té son 
molt més superiors que els ingressos 
i si no es canvia la gestió no li queda 
gaire temps de vida tal i com l’entenem 
ara!- Aquesta és l’opinió de la Tijana, 
una infermera que va néixer a Sarajevo, 
Bòsnia i Hercegovina i que des del 1992 
està al nostre país. 

- Aquí -a Igualada- hi vaig venir amb 
la família més propera, en un princi-
pi amb la idea d’estar-nos com a molt 

6 mesos fins que acabés el conflicte a 
Bòsnia, però es va anar allargant...  Tots 
vam fer la nostra vida aquí i ja veus en-
cara hi som!- 

Les opinions del Dr. Fara
D’altra banda el Dr. Fara com tots el 
coneixen, és anestesista del Kurdistan 
(Irak) i treballa a l’Hospital des de fa 
20 anys i 31 que viu a Catalunya.  – El 

Dos professionals de l’Hospital 
d’Igualada a “Tot un Món” de TV3

sistema sanitari actual és insostenible 
des del punt de vista financer i seria 
necessari un gran pacte entre polítics, 
gestors i personal sanitari. S’ha de do-
nar més protagonisme als professionals 
assistencials ja que són aquests els que 
han fet possible amb el seu sacrifici 
mantenir, malgrat totes les dificultats i 
no disposar dels mitjans adequats,  el 
sistema sanitari a dia d’avui– Comenta.
Els periodistes de TV3 van estar agafant 
imatges del treball que diàriament de-
senvolupen tant la Tjana com el Fara, 
així, van poder visitar la UCI, quiròfan i 
alguna planta hospitalària.  Així mateix, 
a l’entrevista que se’ls va fer a la Biblio-
teca els van preguntar com veuen tam-
bé la situació actual amb la crisi pel que 
te relació amb la sanitati i si l’augment 
de la immigració ha comportat una so-
brecàrrega a la feina. 
El programa Tot un Món s’emetrà el dis-
set d’octubre a TV3 sobre 1/4 de 3 del 
migdia.

Un moment de pausa en el rodatge del capitol de Tot un Mon a l’Hospital d’Igualada

CALAF/ LA VEU
Avui divendres es presenta en públic el 
nou restaurant Els Curtidors, situat a la 
Rambla Sant Isidre, 12 d’Igualada.
Es tracta del mateix espai on hi havia 
estat El Jardí de la Granja Pla que els 
darrers anys només s’obria per encàr-
rec. Ara en Xavier Flores ha remodelat 
la decoració del local, amb un gran ús 
del cuir, per bastir un espai agradable 
on trobar-hi cuina de qualitat cada dia.

Avui es presenta al public el nou 
restaurant “Els Curtidors”

No s’ha facilitat el segment de mercat 
que vol ocupar Els Curtidors, pero tot 
sembla indicar que serà cuina de mer-
cat, de qualitat i tal com marquen els 
temps, amb contenció de preus.
La presentació tindrà lloc a partir de les 
8 del vespre, pero per accedir-hi cal dis-
posar de la corresponent invitació.
Amb la reobertura d’aquest espai, la 
Rambla recupera un altre dels seus 
bons restaurants.

Un moment de pausa en el rodatge del capitol de Tot un Mon a l’Hospital d’Igualada

“S’ha de donar més 
protagonisme als pro-
fessionals assistencials 
ja que són aquests els 
que han fet possible 
mantenir, amb totes les 
dificultats, el sistema 
sanitari a dia d’avui”



Diumenge el Dinar de l’Avi clourà la 
Setmana de la Gent Gran de Montbui
MONTBUI / LA VEU

La Setmana de la Gent de Montbui es 
clourà diumenge 3 d’octubre, a les 2 del 
migdia amb la celebració a Can Passanals 
del Dinar de l’Avi. L’acte estarà amenitzat 
per la rondalla “Nova Unió” i amb el ball a 
càrrec del grup Top Music’s.
Durant el Dinar de l’Avi es retrà home-
natge el matrimoni de més edat del nucli 
urbà, format per Salvador Peláez Vera i 
per María Sánchez Ruiz. També es retrà 
homenatge a totes aquelles parelles que 
enguany celebren 50 anys de casats o de 
convivència.

Avui excursió i playback
Avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, hi ha 
una excursió a peu i esmorzar a “Els Molins 
de la Font Trobada”, on podran veure en 
funcionament un molí fariner del segle 
XVII. També avui, però a les sis de la tarda, 
es farà un espectacle de “Playback” a La Vi-
nícola, a càrrec del Casal de la Gent Gran 
d’Igualada. 
I demà dissabte 2 d’octubre a partir de les 
vuit del vespre tindrà lloc a La Vinícola un 
espectacle teatral a càrrec del Centre Cul-
tural Extremeny.
La Setmana de la Gent Gran ha inclòs di-
ferents activitats, com ara una xerrada a la 
Vinícola sobre “Els subministraments de 

la llar. Les revisions del gas natural i butà”, 
a càrrec de María José Cayuelas. Es pot 
veure al Centre de Serveis Nucli Antic una 
exposició sobre “Manualitats i labors del 
Casal de la Gent Gran”. 
Una de les activitats destacades va ser la 
tradicional excursió-esmorzar-ball, que es 
va dur a terme el passat dilluns 27 a l’Ate-
neu del nucli antic. En aquest acte, que va 
estar acompanyat per la música de Jordi 
Soler, es va lliurar una placa commemo-
rativa a Rosa Colell Jounou, àvia del nucli 
antic. Durant aquest acte, el president del 
Casal de la Gent Gran Joan Compte va vo-
ler agrair la participació dels avis i àvies de 

L’alcalde Teo Romero amb els Avis homenatjats
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Montbui a les activitats i va recordar que 
“el nostre objectiu és que hi participeu, i 
que en gaudiu”.  
De la seva banda, l’alcalde Teo Romero va 
voler “agrair la tasca que realitzen diària-
ment els nostres avis: ajudant a les seves 
famílies, cuidant els néts... Ells encarnen 
els valors de l’experiència, de conèixer co-
ses, i d’haver superat moltes vicissituds a 
la vida. Sens dubte són un referent a tenir 
molt present a la nostra societat. Ells han 
viscut moltes situacions de crisi, i les han 
superat”.  Una excursió a Girona i la Costa 
Brava i una competició de bitlles comple-
ten les activitats realitzades exitosament.

Gent  

HOSTALETS DE PIEROLA/ LA VEU
Amb la signatura el dia 27 de setembre 
dels contractes per a la redacció dels 
projectes de construcció de la Residèn-
cia assistida i Centre de Dia i de l’edifici 
d’Habitatge per a la Gent Gran, l’Ajunta-
ment continua avançant amb el projecte 
per dotar al municipi dels Hostalets amb 
nous equipaments destinats a cuidar i 
millorar la qualitat de vida de la gent gran 
del poble.
En el mateix sentit el ple de 24 de se-
tembre va aprovar, amb el suport de tots 
els grups de govern i el vot contrari del 
PSC, els estatuts del consorci que gestio-
narà la construcció i l’explotació del cen-
tre assistencial i la modificació de normes 
que permetrà la construcció dels pisos 
tutelats. Malgrat haver mantingut durant 
vàries legislatures com a prioritat po-
tencial la construcció d’aquest centre, el 
PSC es desmarca de la iniciativa al·legant 
que no estan d’acord en com s’està fent i 
anunciant que tenen l’objectiu d’impug-
nar tot el procés, alhora també han decli-
nat formar part del consorci constituït.
La firma dels contractes de redacció dels 
projectes per a la construcció del nou 
equipament van comptar amb la presèn-
cia de Jordi Calpe, Alcalde dels Hostalets, 
i de Ferran Mateu, en representació de 
l’empresa adjudicatària.

Primers pasos per la 
Residencia de la Gent 
Gran d’Hostalets

IGUALADA/ LA VEU
La fundació Humana-Pueblo para Pu-
eblo ha concedit a la ciutat d’Igualada 
el premi al Municipi amb major crei-
xement en el volum de quilos de roba 
recollits l’any 2009. 
L’Ajuntament d’Igualada va doblar l’any 
passat el nombre de contenidors per a 
la recollida d’aquesta fracció i això ha 
permès que el volum de roba recollida 
hagi crescut de forma molt important, 
fins al punt d’aconseguir el guardó es-
mentat. La roba usada es reconverteix 
novament en roba per a utilitzar i a tra-
vés de la venda en establiments espe-
cialitzats, es recullen fons per dedicar a 
la solidaritat.
El premi es va lliurar dijous passat en el 
decurs de la Jornada de portes obertes 
que la fundació Humana-Pueblo para 
Pueblo va celebrar a les seves instal-
lacions situades a l’Ametlla del Vallès, 
on  hi ha la seu central d’aquesta ONG, 
i va consistir en un diploma i en una es-
cultura d’art africà.

Roba usada solidària
Aquesta fundació destina els beneficis 
que obté amb la comercialització de la 
roba usada a finançar projectes de co-
operació a diferents països de l’Àfrica 
subsahariana, Amèrica del Sud i Àsia. 
En aquests moments tenen engegats 
uns 250 projectes, la principal caracte-
rística dels quals és la seva durada, per 
tal de garantir-ne l’efectivitat a llarg ter-
mini en benefici de la comunitat.
La fundació Humana Pueblo para Pue-
blo forma part de la federació Humana 
People to People, que agrupa 34 orga-
nitzacions a nivell mundial. En l’àmbit 
de l’estat dóna feina directa a 220 per-
sones, compta amb 3.400 contenidors 
per a la recollida de roba usada i té 
acords de col·laboració amb més de 
700 ajuntaments i prop de 500 entitats 
i empreses privades. 

Igualada rep el 
premi Humana per 
la recollida de roba 
usada

MONTBUI/ LA VEU
Una representació montbuienca va ser 
present a l’acte d’inauguració del nou pa-
velló esportiu de Sant Hipòlit de Voltregà. 
Aquest municipi d’Osona és un dels que 
van prendre part durant la passada Fira 
del Bou en la primera trobada de munici-
pis agermanats amb Alcaudete. 
L’acte d’inauguració va comptar amb la 
presència del president de la Generalitat 
José Montilla, el de la Diputació Antoni 
Fogué, l’alcalde de Sant Hipòlit i el de 
Montbui.

Representació 
montbuienca a Sant 
Hipolit de VoltregàCARME/ LA VEU

En la darrera convocatòria del FEOSL, 
l’Ajuntament de Carme optà per fer peti-
tes i nombroses accions que milloressin 
l’accessibilitat i la seguretat: rampes a 
l’entrada en els edificis públics, voreres 
amb depressió, enllumenar zones fos-
ques o posar baranes on hi havia perill de 
caiguda.
L’Ajuntament proposa ar fer-ne un segui-
ment a peu. Serà diumenge vinent a par-
tir de la una del migdia. El punt de partida 
és davant del Casal i és previst que l’acte 
acabi a les Fonts de Carme amb un petit 
refrigeri per a tothom. 

Diumenge caminada 
per Carme

VECIANA/ LA VEU
Enquadrat dins el pla d’extensió dels 
serveis de comunicacions electròniques 
Catalunya Connecta, i concretament en 
el marc de l’Anoia Connecta, s’ha proce-
dit a la instal·lació d’una torre de teleco-
municacions a Veciana
La construcció consta d’una estructu-
ra metàl·lica de 20 metres d’alçaria i 
d’una caseta prefabricada, i és obra de 
l’empresa Cobra. La nova torre donarà 
cobertura Banda Ampla Rural (BAR) i te-
lefonia mòbil a aquest municipi.

Anoia Connecta instala una antena  
de telefonia a Veciana

L’Anoia Connecta, que és el nom que rep 
el pla d’extensió dels serveis de comuni-
cacions electròniques de la comarca, su-
posa una inversió de 4,4 milions d’euros 
i inclou un total de 58 actuacions per do-
tar de telefonia mòbil, internet de banda 
ampla i TDT tots el nuclis de població de 
més de 50 habitants, i de més petits, ate-
nent a les especificitats del territori. 
Al mateix temps, la nova antena per-
metrà donar cobertura de banda ampla 
i telefonia mòbil a tots els polígons in-
dustrials del Vallès Occidental. 
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IGUALADA / JAUME SINGLA
Diumenge tots els propietaris d’una 
motocicleta de qualsevol model o ci-
lindrada tenen ocasió de participar a la 
primera Matinal Motera Popular de Les 
Comes.
La concentració de motos es farà a par-
tir de les 10 del matí a l’avinguda Països 
Catalans -entre els números 11 i 19- des 
d’on se sortirà -a les 11 del matí- en di-
recció a Santa Coloma de Queralt, Gui-
merà, Vallbona de les Monges, Solivella, 
Pira, Sarral, novament Santa Coloma i 
de retorn a Igualada. Són 90 quilòme-
tres que es faran en gairebé 3 hores.
Cal fer una inscripció prèvia i anar 
equipat amb casc i la sortida no té cap 
aspecte competitiu sinó gaudir de la 
moto i del paisatge.
Es previst que hi hagi un vehicle es-
combra per anar esperant els moteros 
que es quedin enrera.

Corretapa
Serà a l’arribada de les motos quan co-
mençarà la festa gran. Al voltant de les 
2 del migdia començarà el corretapa 
obert a tothom, entre els establiments 
que donen suport a la iniciativa.
Amb un sol tiquet es té dret a provar 8 
plats i 2 postres a més de 9 begudes i 
un cafè.
També a partir de les 2 del migdia hi 
haurà activitats infantils amb un infla-
ble i un grup d’animació. La festa es 
perllongarà durant tota la tarda ja que 
és oberta a tothom i no només als afec-
cionats a les motos.
Aquesta activitat és una iniciativa dels 
establiments de Les Comes que hi col-
laboren amb les seves tapes i begudes 
i té la col·laboració de l’ajuntament 
d’Igualada, de UBIC, de l’associació cul-
tural Les Comes, del Moto Club Iguala-
da.
  

Diumenge, Matinal Motera 
Popular i Corretapa per a tothom 
a Les Comes d’Igualada

ANOIA / LA VEU
Gairebé un miler de persones, 961, van ser 
ateses l’any 2009 en els diversos serveis i 
equipaments que gestiona el Consorci So-
ciosanitari d’Igualada (CSSI). La xifra certi-
fica l’espectacular creixement que el Con-
sorci ha experimentat i que l’ha consolidat 
com el referent en l’atenció a la gent gran 
i les persones amb dependència no no-
més a Igualada i l’Anoia sinó també a les 
comarques veïnes.
La posada en marxa de nous serveis i l’am-
pliació d’equipaments en el 2010 incre-
mentarà encara més el nombre d’usuaris 
i usuàries. La plantilla de professionals va 
créixer l’any passat fins arribar a l’equiva-
lent a 139 persones a jornada completa, 
set més que el 2008 i 104 més des dels 
seus inicis.

Garantir el ‘continuum assistencial’
L’objectiu del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada és garantir el que es coneix 
com el continuum assistencial, és a dir, 
atendre les persones que es van fent grans 
i perden autonomia, oferint-los l’assistèn-
cia més adequada en cada etapa del pro-
cés. Per això l’entitat disposa d’una àmplia 
xarxa pública d’equipaments que van des 
de pisos de lloguer amb serveis per a gent 
gran (per a persones amb un grau mínim 
de dependència) fins a residències (per a 
persones amb dependència elevada).
De les 961 persones ateses pel CSSI l’any 
passat, 340 van ser usuaris del Servei 
d’Atenció Domicliària (SAD), que presta 
assistència sanitària i social a persones 
que volen continuar vivint a casa seva. Des 
de juliol del 2010, el Consorci ha ampliat el 
seu radi d’actuació, oferint també el SAD a 
tots els municipis de l’Anoia per encàrrec 
del Consell Comarcal. 
D’altra banda, les dues residències que 
gestiona el CSSI, la Residència Pare Vilase-

El Consorci Sociosanitari va 
atendre 961 persones el 2009 

ca d’Igualada i la Residència Nostra Senyo-
ra del Carme de Santa Coloma de Queralt, 
van registrar una ocupació del 99%, amb 
un total de 232 usuaris (177 i 55 respecti-
vament). 
Així mateix, els quatre centres de dia del 
CSSI van donar resposta a les necessitats 
de 154 persones: el centre Pare Vilaseca va 
atendre 51 usuaris; el centre de dia Arian, 
també a Igualada, 54; el centre de dia Nos-
tra Senyora del Carme, 21, i el centre de dia 
Casa Joan Gimferrer, a Calaf, 28 
També l’Hospital de Dia Sant Jordi, que 
ofereix atenció especialitzada a persones 
amb Alzhèimer i altres malalties neurode-
generatives, ha vist créixer la seva activitat. 
L’any 2009 va atendre a 135 persones.
Els pisos de lloguer amb serveis Residen-
cial Viu B van registrar l’any passat plena 
ocupació, amb 100 persones, 11 més que 
en la seva estrena l’any 2008.

Creació d’ocupació
L’augment d’activitat que experimentat 
pel CSSI l’any passat es va traduir en la 
creació de nous llocs de treball. La plan-
tilla del Consorci estava integrada el 2009 
per l’equivalent a 139 persones a jornada 

Diumenge a Les Comes, després de les motos, ens conviden a conèixer les millors tapes completa, 7 més que el 2008.
Des dels seus inicis el CSSI ha esdevingut 
una important font d’ocupació i ha creat 
l’equivalent a 104 llocs de treball a jornada 
completa. 

Projectes per continuar creixent
Amb aquesta consolidada trajectòria, la 
voluntat del CSSI és ara continuar creixent 
i esdevenir un model a seguir.  
En l’actualitat el Consorci ja dóna cober-
tura al 75% de la població major de 85 
anys d’Igualada. La seva xarxa d’equipa-
ments públics ofereix fins a 195 places de 
residència, 124 places de centre de dia, 40 
places d’Hospital de dia, i 66 pisos de llo-
guer amb serveis.
La xarxa s’ampliarà amb projectes que avi-
at seran una realitat. Entre aquests desta-
quen completar l’ampliació de la Residèn-
cia Nostra Senyora del Carme (que creixerà 
fins a les 70 places), ampliar la part antiga 
de la Residència Pare Vilaseca, construir la 
segona promoció de pisos de lloguer amb 
serveis, amb 71 nous habitatges, i la cons-
trucció d’un nou equipament a la Pobla de 
Claramunt, amb 62 places de residència i 
10 de centre de dia.    

El Consorci Sociosanitari d’Igualada va atendre gairebé 1000 persones l’any 2009

Cinc-centes trenta-sis persones van do-
nar sang durant la Marató de Donació de 
Sang de dissabte 25 de setembre coinci-
dint amb la Fira Multisectorial d’Igualada. 
Per tant es dona per assolida a fita d’obte-
nir 500 donacions.
Ressaltar les 45 persones que no havien 
donat mai sang es van iniciar en la dona-
ció en aquesta Marató. Per edats el col-
lectiu mes nombros entre els donants es 
el que es situa 35 i els 54 anys d’edat .
S’ha de destacar la col·laboració d’enti-
tats i empreses en les activitats, regals 
i serveis que van tenir lloc a la Marató. 
Tot l’ambient festiu i l’esperit participatiu 
d’entitats i particulars va ésser el secret 
de l’èxit de la Marató. La campanya ha fet 
augmentar els baixos índex de sang exis-
tents al Banc de Sang i Teixits.
El Centre Mèdic MIPS Fundació Priva-
da, promotor d’aquesta Marató des de 
fa anys, ens han fet arribar una nota on 
agraeixen i feliciten a tots els participants 

i col·laboradors en la jornada d’acapte de 
sang i en l’assoliment del repte.

MIPS lliura un televissor
Un any més, la Mútua Igualadina MPS va 
fer entrega d’una televisió per a sortejar 
entre els donants de la Marató d’Iguala-
da. Es un televissor LG tecnologia LED, 
22”, resolució 1920x1080, TDT Alta defini-
ció, USB Vídeo i Subwoofer.
El sorteig es va dur a terme al finalitzar la 
Marató. De totes les butlletes que havien 
dipositat els donants, la guanyadora va 
ser la de Sra. Esther Morist Nevado.
Dilluns passat, al centre de Mútua Iguala-
dina MPS, la gerent Gemma Alemany, va 
fer entrega del premi a la guanyadora. 
Mútua Igualadina MPS, és una entitat 
amb conveni amb el centre mèdic MIPS 
Fundació Privada, que ofereix assegu-
rances mèdiques privades per invertir en 
salut. És una entitat sense ànim de lucre, 
amb gairebé 70 especialistes. 

La Marató de sang supera les 500 donacions 

Ester Morist va rebre dilluns el seu premi a MIPS



Una vinya bicentenària de Castellolí 
rep l’atenció de Vins Torres
CASTELLOLÍ / JORDI PUIGGRÒS

Una vinya bicentenària de Castellolí, 
que data de 1780, que cuida Pere Guixà 
Mabras, ha rebut l’atenció de la cone-
guda marca Vins Torres fins al punt que 
s’han analitzat els seus ceps en labora-
toris especialitzats de França per conèi-
xer les seves propietats, que podrien ser 
inèdites.
Guixà ha explicat a La Veu que “els seus 
ceps centenaris torçats i retorçats en for-
mes estranyes a causa de la seva antigui-
tat són per a mi entranyables”. Es dóna 
el cas que, després de la fil·loxera, que 
va atacar les vinyes del país cap a 1885, 
la família d’en Pere Guixà “va plantar de 
nou la vinya, però per evitar aquesta 
malaltia van posar peus americans que 
posteriorment s’empeltaven de les vari-
etats que hi havia en aquells temps, ni 
més bones ni més dolentes que les que 
hi ha avui dia, senzillament diferents”.
Actualment, explica Guixà, els cellers 
importants del Penedès tenen interès 
en recuperar aquestes varietats de ceps 
antics, ja sigui per fer vi amb altre sabor 
o buquet, o també per estudiar si seran 
més adequats davant el canvi climàtic. 
“Em vaig posar en contacte amb els 

Un dels ceps de la centenària vinya de Pere Guixà.
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cellers Torres de Pacs del Penedès que 
varen enviar un tècnic a comprovar so-
bre el terreny si trobaven una varietat 
desconeguda. Cada cep interessant era 
situat mitjançant les coordenades d’un 
GPS i se li donava un nom per identifi-
car-lo, recollint una mostra per enviar a 
un laboratori francès per fer una anàlisis 
genètica”.
Es veu que, de totes les mostres que es 
va emportar Torres, una d’elles no estava 
catalogada, i a la qual se li ha posat el 
nom de “Ninots-3”.

Segons explica el castellolinenc Pere 
Guixà, “ara aquesta classe de cep serà 
conreat amb la cura que mereix i a la 
propera primavera en treurem sarments 
per fer-ne plançons per traslladar aques-
ta espècie a la finca on la firma Torres fa 
experiments amb aquestes variants des-
conegudes. Si el seu saber i rendiment 
són positius, es multiplicaran i se’n plan-
taran vinyes. Jo em sento molt satisfet en 
haver pogut col·laborar modestament a 
recuperar una miqueta de la nostra his-
tòria vitivinícola”.

Condemnats empresaris 
d’una paperera de Carme

CARME / JORDI PUIGGRÒS

L’Audiència de Barcelona ha condemnat 
a un any i nou mesos de presó els dos 
responsables de l’empresa Paperera de 
Carme, Ramon Sans i Mariano Gallego, 
per haver contaminat durant 14 anys la 
riera del municipi. La sentència conside-
ra que els dos condemnats sabien que 
part de l’aigua residual anava a parar a 
la riera i no van fer res per evitar-ho. De 
fet l’empresa havia estat sancionada en 
quatre ocasions durant els anys anteri-
ors. També se’ls condemna a pagar una 

multa de més de 5.000 euros cadascun. 
La defensa ha recorregut contra la sen-
tència i confia que els condemnats no 
aniran a la presó perquè no tenen an-
tecedents i la pena és inferior als dos 
anys.
L’empresa, que actualment no funcio-
na, es dedicava a la fabricació de paper 
blanc parafinat, a base de paper reciclat. 
Segons la sentència, l’aigua utilitzada 
per triturar el paper passava a un dipòsit 
però de vegades sobreeixia i anava a pa-
rar directament a la riera.

 

Dos empresaris de Carme han estat condemnats per l’Audiència.
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CALAF/ LA VEU
Ja s’ha obert la inscripció als cursos de 
català i informàtica que es realitzaran 
enguany.
Pel que fa als cursets de català, se’n fa·
ran tres :
- Català de nivell bàsic 2 , dirigides 
sobretot als alumnes que fins ara han 
cursat el nivell bàsic 1. El curs comença·
rà el proper dilluns, dia 4 d’octubre, és 
gratuït i les classes es faran els dilluns i 
dimecres, de 7 a 9 del vespre,  l’Institut 
Municipal de Formació Permanent de 
Calaf.
- Català de nivell bàsic 3, dirigides so·
bretot als alumnes que fins ara han cur·
sat el nivell bàsic 2. El curs començarà 
el proper dimarts, dia 5 d’octubres, és 
gratuït i les classes es faran els dimarts 
i dijous, de 7 a 9 del vespre, a l’Institut 
Municipal de Formació Permanent de 
Calaf.
- Català de nivell C Dirigits a les perso·
nes que estiguin interessades en treu·

S’ha obert lainscripció als cursos 
de català i d’informàtica de Calaf

re’s aquest nivell de català. Aquest és 
l’únic dels cursets que és de pagament, 
si bé hi ha descomptes per persones a 
l’atur, jubilades o famílies nombroses. 
El curs començarà el proper dijous, dia 
7 d’octubre, i les classes es faran els 
dijous de 7 a 9 del vespre a l’Institut 
Municipal de Formació Permanent de 
Calaf.

També informàtica
En relació als cursets d’informàtica es 
durà a terme un curset d’ofimàtica i 
internet. El curs començarà el dijous, 
14 d’octubre, és gratuït i les classes es 
faran els dijous de 3 a 5 de la tarda a 
l’Institut Municipal de Formació Perma·
nent de Calaf.
Les places de tots els cursos són limi·
tades.
La inscripció estarà oberta fins a la data 
d’inici de cada curs o bé fins que s’ha·
gin cobert les places disponibles. 

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU
El Castell de Claramunt va rebre durant 
els tres dies de les Jornades Europe·
es del Patrimoni quasi 140 visitants. 
Aquesta activitat es va fer el 24, 25 i 26 
de setembre i va consistir en una visita 
guiada, gratuïta, a la fortalesa. La Pobla 
de Claramunt ja fa anys que participa 
en aquesta iniciativa que impulsen el 
departament de Cultura i Mitjans de Co·
municació de la Generalitat, l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació de Municipis de Catalunya, 

amb el patrocini del Consell d’Europa.
El primer dia de les Jornades, el monu·
ment va rebre 21 visitants; el segon dia, 
65 i el tercer, 53. A la Pobla l’activitat es va 
organitzar des de la regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament. Enguany en aquesta 
iniciativa cultural hi van participar prop 
de 200 municipis que van oferir més de 
450 activitats, entre les quals hi havia 
exposicions, presentacions de llibres, 
conferències, visites teatralitzades, rutes 
a peu o jornades de portes obertes. 

El Castell de Claramunt rep 
140 visites en les Jornades 
del Patrimoni

JORBA / LA VEU
A causa de l’augment de població al 
municipi, però també, per l’atractiu que 
ha generat aquesta escola entre les fa·
mílies d’Igualada i rodalies (una tercera 
part dels noranta dos alumnes són de 
fora de la zona escolar del municipi), el 
CEIP Jorba necessitava des del curs pas·
sat una ràpida ampliació d’espais. Així, 
a durant el curs anterior, la direcció de 
l’escola de primària de Jorba i l’ajunta·
ment es van posar d’acord per tal d’ha·
bilitar uns nous espais que permetessin 
l’ampliació de les aules disponibles, i 
no s’hagués de recórrer a les cargoleres 
que ofereix el departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. 
Segons Josep Maria Palau, alcalde i 
regidor d’Educació de Jorba, “durant 
aquest estiu, s’han transformat els es·
pais de dues de les antigues cases dels 
mestres, en tres aules més que comple·
ten la disponibilitat d’espai del centre 
escolar, amb el qual, de moment, hi ha 
espai suficient fins que el departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalu·
nya pugui construir la nova escola d’una 

L’escola de Jorba s’ha ampliat amb 
tres noves aules

línia a Jorba”. A més a més, d’acord amb 
el departament d’Educació, s’ha limi·
tat més el nombre d’alumnes de nou 
ingrés, amb l’objectiu que la xifra total 
d’alumnes de l’escola quedi estabilitza·
da al voltant del nombre actual.
En total són 140 m2 més d’espai acon·
dicionats per a l’ús escolar, dividits en 
una aula gran i dues de més petites, 
que es poden unificar en una de sola, 

El castell de Calramunt va rebre uns 140 visitants en les Jornades Europees del Patrimoni
a través d’una separació practicable. 
L’obra s’ha adjudicat per un import de 
125.370 euros que s’ha finançat amb 
una subvenció del departament d’Edu·
cació de la Generalitat de Catalunya de 
50.000,00 euros, del departament de 
Governació de la Generalitat de Cata·
lunya, de 67.083 euros i una aportació 
municipal de 8.287 euros.
  

Una de les tres noves aules de l’Escola de Jorba

ÒDENA / LA VEU
La primera sessió de Cafès amb Histò·
ria sota el nom de “La vinya i la fil·loxera”. 
Aquesta i la sessió celebrada dijous passat 
es van realitzar al Casal d’Avis del nucli 
d’Òdena, carrer Jaume I s/n.
En aquestes ocasions tot fent un cafè els 
components de l’empresa Diagnosi Cultu·
ral Daniel Gutiérrez i Xavier Pérez van fer la 
presentació del cicle “El boom de la vinya 
i la fil·loxera “.
Es van explicar els orígens de la vinya i el 
vi a Catalunya de la mà dels fenicis, la seva 
expansió i comercialització fins al segle 
XVIII quan es va produir el “boom” del cul·
tiu de la vinya, l’exportació dels productes 
catalans per l’Atlàntic i les Amèriques, i la 
dinamització de tota l’economia del Prin·
cipat. Durant el segle XIX l’arribada de la fil·
loxera a territori francès fa que el vi català 
tingui un increment de demanda desme·
surat, és el moment en què es plantaven 
ceps per tot el territori perquè el benefici 
era garantir malauradament la plaga de la 
fil·loxera que també va arribar a Catalunya 
i els seus efectes van ser devastadors. 
En aquet sessió inicial es van comparar els 
efectes de la fil·loxera en dos pobles de la 
comarca, Masquefa i Òdena.

La vinya i la filoxera, 
a Cafès amb Història

La primera promoció de Nivell B de Català amb l’alcaldessa de Calaf, Antònia Trullàs

CALAF/ LA VEU
El passat dimarts, dia 28 de setembre, 
va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajun·
tament de Calaf l’acta de lliurament de 
diplomes als alumnes que van superar 
l’examen per a l’obtenció del nivell B de 
català. 
Es tracta de la primera promoció 
d’alumnes que han fet tots els estudis 
de nivell B de català (examen inclòs) a 
Calaf. Concretament són 12 persones 
que van ser felicitades de forma molt 
especial per l’alcaldessa, Ma. Antònia 
Trullàs, la regidora de Cultura, Imma 

La primera promoció de nivell B de 
Català de Calaf rep els diplomes

Sans, i la professora responsable del 
curs, Conxita Giralt, les quals van fer 
esment del esforç i la dedicació dels 
alumnes per tal de superar aquest rep·
te i de la importància que té per Calaf el 
fet de poder realitzar aquests cursos de 
nivell, de manera que no calgui anar a 
fer·los o a examinar·se a Manresa o bé 
a Igualada.
En el curs que comença a primers d’oc·
tubre es realitzarà per primera vegada 
el nivell C de català de manera que els 
alumnes que participin en el curs es po·
dran examinar a Calaf. 

PER PUBLICITAT TEL. 93 804 24 51
publianoiadisseny@gmail.com
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La fira ha canviat de 
dates, i passa del maig 
a l’octubre tornant 
així als seus orígens. 
L’objectiu és guanyar 
més afluència de públic
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Avui divendres al vespre, s’inaugurarà una 
nova edició, la quinzena, de la Fira del Co-
merç i la Indústria de Vilanova del Camí, 
que organitzen conjuntament l’Ajunta-
ment de la vila i l’Associació del Comerç i la 
Indústria (ACI). Durant els tres dies del cer-
tamen, s’han preparat un llarg reguitzell 
d’activitats que complementaran l’oferta 
que presentaran els expositors al recinte 
firal de Can Papasseit.
El president de l’ACI, Asenci Sánchez, 
ha explicat que “en els moments de cri-
si que estem vivint, és tot un luxe poder 
organitzar una fira a Vilanova del Camí, 
i representa un gran esforç per a tots els 
comerciants. També és un orgull per a 
tots nosaltres que el 80% dels expositors 
siguin socis de la nostra entitat”.

Festa comercial amb canvi de dates
El regidor de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament, Ricard Torras, ha definit la 
fira com una “gran festa comercial”, i, tot i 
que “és un mal moment el que travessem,  
s’ha d’agrair moltíssim als establiments 
que han decidit participar en aquesta edi-
ció. Aquesta és una forma de voler supe-

La Fira del Comerç i la Indústria de Vilanova obre 
portes avui al recinte de Can Papasseit

Asenci Sánchez, president de l’ACI, amb l’alcalde Joan Vich i el regidor de Promoció Econòmica Ricard Torras, durant la presentació de la Fira. Foto: JP

rar la crisi, i cal donar suport a la gent que 
s’implica en aconseguir-ho”.
A més, en aquesta edició s’ha decidit can-
viar les dates de la fira, passant del mes de 
maig al d’octubre. Torras explica que “de 
fet, tornem als orígens, perquè abans la 
fira ja s’havia celebrat en aquestes dates. 
Ho fem per temes d’afluència de públic, ja 
que creiem que s’aprofitarà millor ara que 
no a la primavera”.
Un total de 23 empreses participen a la 
fira, vint d’elles ja consolidades més tres 
de noves que s’han instal.lat recentment a 
Vilanova del Camí. “Aquestes últimes han 
participat en el Pla Inicia de la Generalitat, 
els hem cedit un espai dins de l’estand de 
l’Ajuntament per a que puguin promocio-
nar el seu negoci”. En el certamen també 
hi participen 12 entitats, que ajudaran  a 
“fer venir més públic”, apunta el regidor de 
Promoció Econòmica.
De fet, aquesta és l’edició de la Fira amb 
més activitats paral·leles, que gairebé 
s’han doblat respecte l’any passat. “El pal 
de paller de la fira és una idea estrictament 

comercial, naturalment, però si s’acompa-
nya amb una festa, l’èxit de públic està 
més garantit”. L’austeritat ha fet també 
que s’hagi anul·lat el sopar de l’expositor, 
tot i que part dels diners públics que s’hi 
destinaven han anat a parar a disminuir el 
preu dels estands i a publicitat.
Per a Ricard Torras “tenim una fira a la mida 
de Vilanova del Camí, i estem convençuts 
que a poc a poc recuperarem l’esbranzida. 
La línia que hem començat és la que hem 
de continuar treballant”. Tot i que les fires 
representen “vendre i promocionar”, el 
cert és que seria “irreal pensar que no es 
veurà afectada per la crisi. En qualsevol 
cas, ara es tracta de sembrar, i les fires són 
sempre un gran aparador”.

Un esforç de 15 anys
Per a l’alcalde de Vilanova, Joan Vich, 
aquesta edició “representa una continua-
ció de l’esforç que ja va fer l’ACI fa 15 anys”. 
El canvi de dates coincideix, però, una 
semana després de la Fira Multisectorial 
d’Igualada, un fet que és completament 

casual. “La nostra és una fira amb una 
vessant més local, modesta, amb l’única 
pretensió de promocionar el comerç de la 
nostra vila”.
En l’àmbit econòmic Vilanova del Camí, se-
gons l’alcalde, “està fent un esforç impor-
tant que té opcions de futur. L’inauguració 
recent de la plaça del Mercat expressa la 
nostra intenció de promocionar l’eix co-
mercial del nostre municipi. Vol donar llus-
tre i singularitat econòmica, i d’aquí que 
també s’estigui fent arribar la fibra òptica, 
que també ajudarà a la modernització del 
comerç i la indústria. També estem cons-
truïnt el Centre de Serveis a les Empreses”, 
al polígon Riera de Castellolí. Vich va afegir 
que “cal destacar l’esforç que s’està fent 
per a potenciar el comerç del centre de 
Vilanova, que s’ha vist afectat per les obres 
en molts punts, i que han causat molèsti-
es”. Amb tot, segons l’alcalde, “volem recu-
perar el temps i es demostrarà que dona-
rem dues passes més endavant, respecte 
com estava tot abans de que s’iniciessin 
les obres”.

L’alcalde Joan Vich va voler destacar la im-
portant presència d’entitats de la vila. “En 
certa manera, la fira serveix per a reforçar 
el teixit associatiu, de la mà del comerç. És 
una manera d’avançar conjuntament”. 
La Fira del Comerç i la Indústria obrirà por-
tes avui divendres a les sis de la tarda, però 
l’acte inaugural no serà fins a les 8 del ves-
pre, i anirà seguit d’un pica-pica popular. 
El gruix d’actes es deixa per dissabte i diu-
menge, durant tot el dia. La mostra s’obri-
rà avui fins a les 10 de la nit, i demà i diu-
menge, des de les 10 del matí a les 2 del 
migdia, i de 5 de la tarda, a 10 de la nit.

de dimarts a diumenge de 8 a 22 h.

BONA FIRA!Horari : de dilluns a dissabte de 7 a 20h

Espai pensat per a nens i nenes de 0 a 6 anys
Funcionem per  hores o abonaments mensuals. 
Flexibilitat d’horaris i tarifes.
Els pares poden participar a les activitats amb el nen.
Assegurança de responsabilitat civil.
Personal especialitzat amb psicopedagògic i sanitari.

Etapa dels 0 als 3 anys:
 Jocs de descoberta
 Jocs motrius
 Joc Simbòlic
 Relaxació
 Cançons i contes
 Tallers de plastilina, pintura de dits, 
 experimentació en paper, textures, etc.

A partir dels 3 anys
Vine a passar estones molt divertides amb 
pallassos, manualitats, tallers, fent els deures.
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DIVENDRES 1 
Obertura de la Fira: 18:00h
Inauguració: 20:00h i seguidament refri-
geri popular.
DISSABTE 2
- MoltaXamba - Grup de percussió de 
l’Associació Cultural Camp del Rei. HORA: 
13:00h  - EXPOSITOR: Associació Cultural 
Camp del Rei.
- Grup d’Animació DYVERESPAI: cançons, 
balls... HORA: 17:30 – 18:30h - EXPOSITOR: 
Ludoteca Dyverespai.
- Degustació de productes del Mercat Mu-
nicipal Sant Hilari. HORA: 19:00h - EXPOSI-
TOR: Mercat Municipal Sant Hilari.
- Exhibició de Bollywood a càrrec del cen-
tre “Sweet India”: Descobreix una dansa 
diferent, plena de color i molta energia 
positiva. Masterclass de Bollywood: aprèn 
una coreografia per nens i adults. HORA: 
18:30 – 19:30h - EXPOSITOR: Centre “Swe-
et India”.
- Actuació de música i dansa de l’escola 
“Artístic”. HORA: 19:30 – 20:30h - EXPOSI-
TOR: Escola Artístic.
DIUMENGE 3
Demostració d’encesa conjunta de car-
retilles amb fum vermell. HORA: 12:00h  
- EXPOSITOR: Associació juvenil Colla de 
Diables “Cabrons de Vilanova”.
- Entrega de premis del concurs de dibuix 
“Com t’agradaria que fós el Mercat de Vila-
nova del Camí?”. HORA: 13:00h - Jurat for-
mat per: Paradistes del Mercat Municipal 
Sant Hilari i el regidor de l’àrea de Promo-
ció Econòmica, Ricard Torras Esquius.
- Demostració d’arts marcials a càrrec de 
Budokan Vilanova del Camí: Karate, tai-jit-
su, katana japonesa. HORA: 17:30 – 18:30 
h - EXPOSITOR: C.E. Budokan Vilanova del 
Camí.
- Quadre flamenc i masterclass en directe. 
Vols aprendre a ballar sevillanes? Vine i 
n’aprendràs! HORA: 19:00 – 20:30h - EXPO-
SITOR: C.C. Casa d’Andalucia de l’Anoia.
ACTIVITATS 
- Taller de Cometes. HORARI: Dissabte 
12:00h  - EXPOSITOR: Abacus Cooperativa 
- Taller de percussió: En una hora d’ense-
nyarem  un ritme per a després tocar-lo al 
costat de MoltaXamba. HORARI: Dissabte 

12:00h - EXPOSITOR: Associació Cultural 
Camp del Rei
-  Taller de creació de Titelles. HORARI: Dis-
sabte a les 17:00h  - EXPOSITOR: Abacus 
Cooperativa.
Enlairament globus aerostàtic i inflables 
per nens. HORARI: Dissabte 09:00 a 14:00h  
- EXPOSITOR: Assegurances Bilbao Grup 
Catalana Occident. L’activitat es realitzarà 
si les condicions meteorològiques ho per-
meten.
- “Cocido Extremeño”. HORARI: Diumenge 
de 10:00h – 14:00h - EXPOSITOR: Unión 
Cultural Extremeña Anoia. 
- Taller de Hama. HORARI: Diumenge a les 
12:00h - EXPOSITOR: Abacus Cooperativa.

Programació, activitats i expositors
Interiors:
Cal Rubio, Vilanoveta Viatges SL, Grà-
fiques Vilanova, Imagine “Fina Moda”, 
Confort Dreams,  Bodega Gallardo, Punt 
d’Instal·lació Samy, Vidres Vilum, Dyveres-
pai, Assegurances Allianz ML, Ke Viatges 
SLU, La Botiga d’Informàtica, Cristalleria 
Maria, Natural Balear, Daycris, Europea de 
Ecocalefacción, Canal Taronja Anoia.
Exteriors:
Abacus Cooperativa, Auto Motor Nadal, 
Assegurances Bilbao Grup Catalana, 
Occident, Carpa de la Diputació de Bar-
celona “Per la promoció dels Mercats 
Municipals” Mercat Municipal Sant Hilari, 
Ajuntament de Vilanova del Camí.
Entitats:
C.F. Vilanova del Camí, Associació del Co-
merç i la Indústria de Vilanova del Camí, 
Associació Juvenil Colla de Diables “Els 
Cabrons de Vilanova del Camí“, Associa-
ció Abderrahman El Dakhel, Geganters 
i Grallers de Vilanova del Camí, Unión 
Cultural Extremeña Anoia, Associació 
de lleure infantil i juvenil Endinsa’t, Agru-
pació Cultural Recreativa, Casa de An-
dalucia Anoia, Protectora Arco Iris, C.E. 
Budokan Vilanova del Camí, Associació 
Cultural Camp del Rei.
Emprenedors:
Sweet India, Tot Recanvi, IT Anoia

Expositors de la 
15a. Fira de Vilanova 

a 14:00h i de 17:00h a 22:00h. Diumenge 3 
d’octubre de 10:00h a 11:00h. EXPOSITOR: 
Mercat Municipal Sant Hilari.
A MÉS A MÉS...
VI Edició Custom & Clasics  Sindy-Kat’s 
Rock & Roll Club. HORA: 09:00h Inscripci-
ons, esmorzar i proves diverses. Ruta mo-
to-turística. DINAR: Catering “Gran Paella” 
- Bodegas Gallardo. Concert “ The Atomic 
Leopards”. Entrada gratuïta. LLOC: Pista es-
cola Marta Mata (Vilanova del Camí). Per a 
més informació: www.sindykat-rock.com.

La Fira del Comerç i la Indústria de Vilanova del Camí acollirà els visitants a partir d’avui al vespre.

c. Papa Joan XXII, 29 -A
Tel./ Fax 93 804 33 19

ferreteriamontserrat@hotmail.com
08788 Vilanova del Camí

Si véns aquest octubre,
el novembre el color al 

50%!
Santa Llúcia, 27 08788- Vilanova del Camí. Tel. 93 803 19 32c. Sant Isdre, 47 - baixos

08788 VILANOVA DEL CAMÍ
Tel. 646 514 215

instal.checa@orange.es

C. Amadeu Amenós, 4 - 08788 VILANOVA DEL CAMÍ (Bcn)
www.pegesl.com               e-mail: info@pegesl.com

venda de pisos, pàrquings i locals
PROMOCIONES Y CONTRATOS S.L.

93 805 20 89

PISOS  I  CASES 
A  IGUALADA

- L’ESPAI LÚDIC de la FIRA: EnDINsa’t orga-
nitzarà un ESPAI LÚDIC on els infants po-
dran decorar els seus dibuixos amb dife-
rents materials. També podran construir la 
seva gorra de cartró i pintar-la al seu gust. 
Activitats adreçades a infants de 3 a 12 
anys. HORARI: Dissabte i diumenge, horari 
de la fira.    EXPOSITOR: enDINsa’t – Asso-
ciació de lleure infantil i juvenil.
- CONCURS DE DIBUIX “COM T’AGRADARIA 
QUE FÓS EL MERCAT DE VILANOVA DEL 
CAMÍ?” Podeu penjar els dibuixos a la Car-
pa del Mercat Municipal Sant Hilari (Recin-
te de Can Papasseit). Durant el divendres 
1 d’octubre en horari de 18:00h a 22:00h. 
Dissabte 2 d’octubre en horari de 10:00h 

Perruqueria i estètica canina i felina

Productes d’higiene i complements

Hores concertades

Tel. 625 75 77 03

c. Guix núm 11. 
Vilanova del Camí

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

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

Av.  D r.  B a r r a q u e r,  5 9  -  0 8 7 8 8  V I L A N O VA D E L C A M Í
Te l .  9 3  8 0 6  0 7  8 0  -  F a x  9 3  8 0 6  0 3  6 8

Visiti’ns!Visiti’ns!

Grans ofertes
 en manteniment i pneumàtics!!!

Us esperem 
a la  Fira!
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38 nous plans d’ocupació 
per a Vilanova del Camí

El Servei Català d’Ocupació de Catalunya 
ha concedit a l’Ajuntament de Vilanova 
del Camí 38 plans d’ocupació per aquest 
2010. Els plans d’ocupació són programes 
destinats a promoure la contractació labo-
ral de persones aturades, que en aquests 
moments no reben cap tipus d’ajuda ni 
prestació, per a la realització d’actuacions 
de caràcter temporal i d’interès general 
i social. A Vilanova del Camí, aquestes 38 
persones van començar a treballar el mes 
de juliol en 6 projectes diferents que hau-
ran d’estar enllestits a finals de desembre: 
la urbanització exterior de Can Muscons, 
l’adequació dels equipaments escolars, 
l’adequació de la zona esportiva, la distri-
bució de la nau de la brigada municipal, 
la instal·lació de reg gota a gota en zones 
verdes i la digitalització de documents de 
l’arxiu municipal d’obres.
D’altra banda, l’ajuntament vilanoví des-

tinarà l’estalvi del 2009 a inversions per al 
municipi que fomentaran l’ocupació de 
persones aturades. La proposta del govern 
contempla destinar prop de 120.000€ a la 
rehabilitació exterior de la torre de Can 
Muscons, que ha d’acollir el futur centre 
d’interpretació del riu Anoia, l’aula de na-
tura i altres activitats de dinamització del 
Parc Fluvial i del territori. La recuperació 
de Can Muscons ja compta amb una sub-
venció de 600.000€ del FEIL, una xifra gens 
menyspreable que podrà dur a terme gran 
part del projecte.
El centre d’interpretació del riu Anoia 
comptarà amb un circuit botànic, una aula 
de natura, una zona d’horta i una sala de 
noves tecnologies on es projectarà un au-
diovisual.   A la pràctica, aquest projecte 
vol esdevenir un factor de dinamització 
de la comarca i un reclam turístic més en-
llà de l’Anoia.

Torre de Can Muscons.

L’Incasòl posa a la venda més hectàrees del 
nou polígon vilanoví “Riera de Castellolí”
L’Institut Català del Sòl ha tret a la venda 
vuit parcel·les industrials al polígon Riera 
de Castellolí de Vilanova del Camí. Son 
dues parcel·les de 3.000 i 3.500 metres 
quadrats i sis parcel·les més d’entre 5.000 i 
17.500 metres quadrats. Els lots s’ofereixen 
en règim de venda o dret a superfície. El 
preu de sortida s’ha fixat en 170 euros per 
metre quadrat per a les parcel·les petites 
i entre 145 i 155 euros metre quadrat per 
les grans. Les instàncies per participar en 
l’adjudicació de les parcel·les es poden 
presentar a l’Incasòl o bé a l’ajuntament 
de Vilanova fins el dia 15 del mes que ve.
L’Incasòl va presentar dies enrera un nou 
Pla de comercialització de prop de 80 hec-
tàrees de sòl industrial amb la voluntat de 
facilitar la implantació de noves indústri-
es arreu de Catalunya. El nou pla ofereix 
descomptes directes de fins al 10% en el 
preu final del sòl, flexibilització dels termi-
nis 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 dura-
da de 50 anys o l’arrendament de la nau 
acabada.

A banda d’aquestes 80 hectàrees de sòl 
industrial en estoc, l’Incasòl disposa d’al-
tres parcel·les urbanitzades d’alt valor 
estratègic ubicades en parcs tecnològics 
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’es-

toc que l’Incasòl ofereix per a la instal·lació 
d’activitats econòmiques estan concen-
trades al polígon de Castellolí-Can Parera. 
Disposa d’una excel·lent ubicació i acces-
sibilitat 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.

El polígon “Riera de Castellolí” i el “Pla de Rigat” són les dues zones industrials de Vilanova.

El Mercat de St. Hilari de Vilanova proposa 
un berenar saludable per a petits i grans
El Mercat Municipal Sant Hilari de Vilanova 
del Camí iniciarà, a mitjans del mes que ve, 
una campanya adreçada també als més 
petits de la casa, als quals se’ls convida a 
berenar saludablement pel simbòlic preu 
d’un euro.
És una campanya amb l’objectiu de cons-
cienciar a la població que l’alimentació és 
una cosa molt important ja que sembla 
que menjar bé, equilibrat s’ha deixat una 
mica de banda. La presidenta del mercat 
Alícia Lanuza ha explicat que seguint la 
idea del Bon dia, esmorzem, ara s’ha pro-
posat fer una cosa similar en el berenar. 
Aquesta campanya, a diferència del Bon 
dia, té un públic més ampli, no només els 
escolars. La idea és que tothom, indepen-
dentment de la seva edat, hi pugui parti-

cipar i la cosa serà ben senzilla. Mentre el 
temps ho permeti s’instal·larà una parada 
davant la porta principal del mercat en la 
que s’oferirà un berenar saludable: un en-
trepà amb embotit variat, amb un suc o 
una aigua. Tot a un preu simbòlic, entre un 
euro o un euro i mig, depenent de la mida 

de l’entrepà.
La campanya comença el 15 d’octubre, i es 
farà els dimecres i divendres de 5 a 6 de la 
tarda. Mentre el temps ho permeti, es farà 
a la plaça del Mercat, just davant la porta 
principal. Quan arribi el fred, l’activitat es 
traslladarà al bar del Mercat.

Mercat de St. Hilari.

Reparació i venda de tot 
tipus de microcotxes i 

motocicletes, recanvis i 
accessoris.

VENDES i TALLER
Ntra. Sra. de la Mercè, 26

08788 VILANOVA del Camí
Tel. i fax. 93 805 24 40



Òdena aprova inicialment 
el seu nou POUM
J.P./M.P. / LA VEU
L’Ajuntament d’Òdena ha aprovat inicial-
ment el seu nou Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM), seguint així l’estela 
de municipis de la comarca que renoven 
els seus plans urbanístics, la majoria dels 
quals eren de finals dels anys vuitanta. El 
POUM odenenc estarà en període d’ex-
posició pública durant 45 dies, de ma-
nera que tothom qui ho desitgi pugui 
presentar al·legacions. El pla d’Òdena 
arriba dos anys després d’intensa polè-
mica per la valoració cadastral i també 
pels problemes derivats de la discussió 
sobre el Pla Director de la Conca d’Òde-
na. Precísament el POUM s’adapta ara al 
nou “dibuix” del municipi producte del 
Pla Director i també del pas per Òdena 
del futur Eix Transversal Ferroviari, l’ae-
roport corporatiu o el també previst 
canvi de traçat de l’autovia A-2.
L’aprovació inicial del POUM odenenc va 
rebre els vots a favor de PSC i CiU, i ERC 
es va abstenir. El regidor no adscrit Toni 
Méndez va votar-hi en contra.
L’elaboració del POUM és possible grà-

Ple de l’Ajuntament d’Òdena.

Política  
WWW.VEUANOIA.CAT

Piera
Solidaritat Catalana es va 
presentar a Piera

Jorba
Reagrupament presenta demà a 
Jorba la "Constitució de Catalunya"
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cies al finançament que n’ha fet una 
empresa privada, Fortyseven, vinculada 
a la família Singla, propietària alhora de 
la finca Can Morera, que va signar un 
conveni amb l’Ajuntament i el Consorci 
de la Zona Franca per a abonar els diners 

que costaria redactar tot el Pla General. 
Aquest fet no ha estat exempt de polè-
mica. ERC, mitjançant el seu portaveu 
Carles Casanova, ho ha criticat oberta-
ment, i estudia presentar al·legacions. 

CiU Òdena presenta un llistat de les 
prioritats del municipi
El grup municipal de CiU Òdena vol po-
sar fil i agulla a les necessitats del muni-
cipi i per això ha elaborat un llistat amb 
les prioritats de la localitat seguint un 
criteri constructiu, lluny de la política 
del “no a tot” i pensat per a tots els ode-
nencs. Segons el partit, “CiU Òdena vol 
evitar la crispació entre partits, fugir dels 
personalismes i treballar per aconseguir 
els objectius entre tots, d’una manera 
unida i assenyada”.

Francesc Jorba, responsable del grup, 
explica que aquesta ha estat sempre la 
línia del seu partit ja que tot i la majoria 
absoluta del PSC, “CiU ha sabut treballar 
en grup, pactant perquè els projectes 
no s’aturessin i vetllant pel rigor dels 
processos”.
Seguint aquesta mateixa línia i en el 
marc de la situació econòmica actual, 
CiU Òdena ha elaborat una llista de les 
propostes prioritàries pel municipi i que 
seran els eixos del seu treball. 
El grup vetllarà sobretot per la creació 
de llocs de treball per això no deixarà 
perdre la Zona Franca i treballarà perquè 
el nou aeròdrom sigui una realitat.  En 
aquest sentit, també lluitarà per parar 
les inversions no necessàries i només 
contemplarà aquelles que considera 
prioritàries com el nou centre de dia, 
l’espai d’entitats, la e-biblioteca, la de-
puradora de l’Espelt, la millora de l’en-

torn del barranc Santa Olga i un pla de 
manteniment integral que, en la mesura 
del possible, estigui integrat per empre-
ses, autonoms,.. . Seguint aquest reajust, 
també proposa reduir les despeses dels 
politics.
Els eixos de treball de CiU també es fi-
xen en acabar les obres ja començades 
com els vestidors del nou poliesportiu, 
les millores a la pista poliesportiva i la 
neteja de la riera de la plaça de la Font, 
entre d’altres. 
Quant a polítiques socials, CiU creu que 
cal potenciar els ajuts i vetllar per que 
arribin a les persones necessitades d’una 
manera àgil i sense tràmits innecessaris. 
Per altra banda, el partit creu que les 
associacions han de tenir un paper més 
protagonista i que amb la col·laboració 
de tots els ciutadans es dibuixi l’Òdena 
de tots.

Avui, inauguració de les 
obres de pavimentació 
del camí de l’Espelt a 
Rubió

Avui divendres dia 1 d’octubre està pre-
vista la visita de finalització de les obres 
de pavimentació del camí de l’Espelt a 
Rubió, que representarà una alternativa 
d’accés a aquest municipi des de la Con-
ca d’Òdena. A les 18’30 h. hi haurà una 
trobada a l’Ajuntament d’Òdena i aten-
ció dels mitjans i seguidament, despla-
çament al camí de l’Espelt.
L’acte comptarà amb la presència del 
director general de Desenvolupament 
Rural del departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural, el coponenc 
Jordi Bertran Muntaner.

Un grup d’anoiencs impulsa una iniciativa 
per una campanya sense cartells
Un col·lectiu de persones de la comarca 
de l’Anoia ha impulsat una iniciativa a 
través de les xarxes socials per fomentar 
una campanya electoral ‘sense cartells’. 
Des del grup diuen que no volen cartells 
‘ni de plàstic ni de paper’, ja que ‘hi ha 
eines a la xarxa que poden substituir 
aquests suports’. 
A més, també denuncien que els cartells 

suposen un ‘perjudici’ pel medi ambient 
i produeixen una ‘contaminació visual 
evitable pel seu ràpid deteriorament’. 
Sota el nom ‘Per una campanya electo-
ral sense cartells’, el grup de facebook 
compta amb gairebé 250 adhesions. A 
més també disposen d’una pàgina ‘voo-
ta.cat’ perquè els usuaris puguin votar a 
favor o en contra de la campanya.

Cinc candidats de l’Anoia de Plataforma per 
Catalunya a les eleccions al Parlament

Cinc anoiencs formaran part de la llista 
de PXC per Barcelona. Són Robert Her-
nando (Igualada) en el número 7, Maria 
Dolors Tomba, (Piera) en el número 35, 
Germà Valero (Igualada) en el número 
38, Sergi Balcells (Vilanova) en el nú-
mero 61 i Cristina Medina (Igualada) en 

el 67, la qual cosa demostra que la for-
mació de Josep Anglada té força repre-
sentació a la nostra comarca. PxC Anoia 
organitza el proper diumenge la seva 
primera trobada de militants, al mones-
tir de Montserrat. 

Importants acords plenaris als Hostalets en 
projectes per a la gent gran

Els Hostalets de Pierola va celebrar el 
primer ple ordinari després de l’estiu, un 
ple interessant doncs s’hi passaven dos 
punts directament relacionats amb el 
projecte de construcció del equipament 
per la gent gran, el complex assistencial 
de residència, centre de dia i pisos tute-
lats.
Un es tractava de la modificació de nor-
mes subsidiàries de planejament per 
poder fer els pisos tutelats i l’altre era 
l’aprovació definitiva dels estatuts del 
consorci que es crearà juntament amb 
el consorci socio sanitari d’Igualada per 
la construcció i gestió d’aquest equipa-
ment i el nomenament dels membres 
que per part de l’Ajuntament s’integra-
ran en aquest consorci.
Els acords van tirar endavant amb el su-
port dels membres de govern (ERC, CiU 
i regidor no adscrit) i van ésser votats en 
contra pel grup del PSC.

Des de ERC en fan una valoració molt 
positiva alhora que lamenten l’actitud 
del PSC que va arribar a dir que impug-
naria els acords per no estar d’acord en 
com es plantejava el projecte. “És molt 
lamentable que aquest grup hagi decli-
nat formar part del consorci que tirarà 
endavant aquest projecte. Definitiva-
ment creiem que la gent del PSC s’ha 
tret la mascara i ens ha demostrat que 
en realitat ells no volen aquest equipa-
ment, que el seu discurs de fa més de 20 
anys era tant sols un discurs de cara a la 
galeria, que l’únic que buscaven era el 
titular i els vots d’un col·lectiu a qui han 
portat enganyat des de el primer dia”.
L’alcalde, Jordi Calpe, apunta que “ara 
que estem segurs que els PSC no vol la 
residència a Els Hostalets de Pierola, es-
tarem atents a les seves maniobres en-
caminades a bloquejar aquest projecte”.
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JORBA/TOUS / LA VEU

Demà dissabte 2 d’octubre a les 6 de la 
tarda, a la sala polivalent del carrer de Sort 
número 11 de Jorba, Reagrupament pre-
sentarà el seu projecte de “Constitució de 
Catalunya”.
Ignasi Planas, membre de la junta nacional 
de Reagrupament Independentista i nú-
mero 17 de la llista de la candidatura per 
Barcelona a les properes eleccions al Par-
lament de Catalunya, farà una presentació 
del document que ha elaborat l’organitza-
ció i del qual n’és el màxim impulsor. 
El acte comptarà també amb la interven-
ció de Sandra Lomas, número 4 de la llista 
de Barcelona, que exposarà el projecte 

Reagrupament presenta demà a Jorba la 
“Constitució de  Catalunya”

de Reagrupament com a única candida-
tura electoral eficaç cap a l’alliberament 
nacional enfront la situació d’espoli fiscal 
i opressió cultural que el poble català pa-
teix de la ma de l’estat espanyol.

Acte a Sant Martí de Tous
D’altra banda, dissabte passat Carles Móra 
i Teresa Pelegrí van presentar el projecte 
de Reagrupament Independentista al Ca-
sal de Tous amb 40 assistents.
La candidata número 12 per Barcelona, la 
igualadina Teresa Pelegrí, va fer especial 
incís en la humilitat que regeix a les files 
de Reagrupament però alhora també la 
professionalitat i preparació que tenen 
els militants de base:  ‘’Entre els nostres 

associats hi ha gent molt vàlida. Amb i 
sense experiència política”  i ha recordat 
que: “A les nostres llistes hi ha gent normal 
d’aquest país’’.
Va puntualitzar també fent memòria que 
“si bé Reagrupament va néixer com a cor-
rent crític dins d’ERC, fa més de dos anys 
que caminem sols, amb adhesions de 
molta gent que abans no formava part 
de cap partit polític”. Ha esmentat el full 
de ruta que té Reagrupament “Ideologia 
transversal, estratègia nacional i valors i 
ètica republicana”.
“No som mediàtics ni vedettes. I la premsa 
d’aquest país hi contribueix en gran ma-
nera.  Només de tant en tant, i sobretot si 
la vessem, se’n fa ressò”.
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PIERA / JAUME SINGLA

Per primera vegada en la història, a les 
properes eleccions al Parlament de Cata-
lunya, la independència serà el cavall de 
batalla entre les opcions polítiques. Si les 
dues darreres convocatòries el debat era 
Mas o Montilla, en aquestes el debat és 
Independència o Autotomia. Això és així 
perquè per primera vegada es presenten 
llistes transversals que proposen la decla-
ració unilateral d’independència de Cata-
lunya, dins d’una Europa unida.
Dilluns es presentava a Piera la formació 
Solidaritat Catalana per la Independència 
en un acte que va comptar amb l’igualadí 
Antoni Castells Sanabra, l’escriptora Isabel 
Clara Simó, el professor -i cap de campa-
nya de Solidaritat Catalana- Emili Valdero 
i el notari Alfons López Tena.
 
Oportunitat històrica
Nicolau Sagrera va fer la presentació dels 
quatre oradors tot destacant alguns dels 
aspectes de la trajectòria política de ca-
dascun. Va destacar que “aquesta és la pri-
mera intervenció del jove igualadí Antoni 
Castells Sanabra, que s’ha unit al projecte 
per la situació que viu Catalunya”.
Antoni Castells, després de definir-se com 
un jove de 21 anys que estudia enginye-
ria, va dir que “tinc l’orgull i el privilegi de 
formar part de la llista de Solidaritat Ca-
talana per la Independència perquè he 
estat elegit pels meus companys”. Castells 
va explicar que “sempre he estat vinculat 
a la defensa dels drets de Catalunya. Em 
ve de família. El deu de juliol passat vaig 
quedar impressionat pel civisme dels ca-
talans que ens manifestàvem a Barcelona 
reclamant la independència de Catalunya. 
En conèixer les persones que formen Soli-
daritat Catalana em vaig decidir a formar-
ne part”.
Castells va acabar la seva intervenció re-
cordant que “estem davant d’una opor-
tunitat històrica que no podem deixar 
passar. La independència és el clam d’un 
país que aspira a la seva sobirania. I el pro-
per vint-i-vuit de novembre podem fer-la 
possible”.
Isabel-Clara Simó, feminista militant, va 
començar per parlar que “la revolució més 
important de la història de la humanitat 
és la que hem fet les dones. Sense armes, 
sense violència, sense altres víctimes més 
que les pròpies dones”. Un esclau és una 
persona sense drets civils que treballa 
sense salari i, per tant, no pot decidir el seu 
destí. “Els espanyols consideren Catalunya 
propietat privada seva i no volen que pu-
guem decidir el nostre destí. L’altre dia en 
una televisió un opinador deia que si los 
catalanes quieren ser independendientes 
que se vayan, pero que dejen el territorio. 
Deuen voler que ens tirem al mar” ironit-
zava Clara Simó.
“Si les dones ens hem alliberat també Ca-
talunya s’ha de poder alliberar en pau  per-

Solidaritat Catalana per la Independència es va 
presentar dilluns a Piera amb èxit de públic

què hi tenim dret” deia com a cloenda de 
la seva intervenció.
Emili Valdero va fer la intervenció més po-
lítica centrant-se en els tres grans eixos de 
programa electoral de Solidaritat Catalana 
per la Independència. Va començar per re-
cordar que “les grans decisions no les pre-
nem nosaltres, al nostre parlament. Llei 
dels toros, reforma laboral, de pensions, 
model energètic, augment de l’IVA, ce-
mentiri nuclear... Tot ho decideix Madrid. 
Cal madurar i esdevenir un poble normal. 
Sense independència no tenim cap futur 
econòmic ni cultural”.
La proposta de Solidaritat Catalana és 
aconseguir que una majoria de 68 dipu-
tats faci una declaració unilateral d’in-
dependència al Parlament “com ha fet 
Kosovo i ha aprovat el Tribunal Internaci-
onal de la Haia. Som membres de la Unió 
Europea, som una gran potencia turística 
mundial. Podem anar a la independència 
per la via democràtica. El nostre objectiu 
és una majoria social que faci possible la 
independència de Catalunya”.

Ni tripartit ni autonomistes
Segons Emili Valdero, exmilitant d’ERC, 
“cap dels nostres diputats facilitarà la for-
mació d’un govern tripartit, ni donarà su-
port a cap alternativa que sigui únicament 
autonomista. L’autonomia, en aquest mo-
ment, és una gran estafa”.
Els diputats de Solidaritat Catalana “farem 
propostes sobiranistes i contra l’espoli 
fiscal, al Parlament de Catalunya. Només 
amb la independència podem garantir el 
benestar dels ciutadans de Catalunya”. 
La Generalitat de Catalunya podria aug-
mentar el seu pressupost en un setenta 
per cent “si no perdéssim els 22.000 mili-
ons d’euros que ens costa l’espoli fiscal. El 
deu per cent de totes les nostres opera-
cions comercials es queda  a Madrid o el 
que és el mateix: l’espoli fiscal ens costa 
tres mil euros a cadascun dels catalans”. 
La banca espanyola no dóna crèdits a les 

empreses perquè ha de comprar deute 
públic espanyol. “Sense l’espoli fiscal po-
dríem augmentar cent euros les pensions 
i eliminar tots els peatges de Catalunya”.
Solidaritat Catalana per la Independència 
proposa una regeneració política “perquè 
ara la vida política està molt lluny del ciu-

Antoni Castells Sanabra,  Emili Valdero, Alfons López Tena, Isabel-Clara Simó i el presentador de l’acte Nicolau Sagrera

tadà. Ens fan votar una llista tancada, deci-
dida per les cúpules dels partits que no hi 
posen els més capaços sinó els més obe-
dients amb la direcció del partit. Nosaltres 
volem el control democràtic dels ciuta-
dans i per això proposarem llistes obertes 
i consultes permanents als ciutadans”.

El Constitucional diu que Catalunya no 
existeix
Alfons López Tena començava reconei-
xent que Catalunya ha avançat des dels 
anys setanta en què hi havia una deman-
da popular de democràcia “es va restablir 
la Generalitat però el model autonòmic 
està esgotat. El nou estatut volia limitar 
l’espoli fiscal i no ho ha aconseguit. La sen-
tència del Tribunal Constitucional diu que 
Catalunya no existeix, que és únicament 
una varietat del poble espanyol. L’Estatut 
ha fracassat i els partits catalans improvi-
sen fantasies. Un cop surt la sentència del 
Constitucional només queda la postura 
del PP de retallar l’Estatut o la indepen-
dència, perquè és absolutament invi-
able una reforma de la Constitució Es-
panyola”. Per modificar la Constitució es 
requereix el vot del PSOE i del PP junts. 
Per això Lopez Tena considera que l’úni-
ca via possible és la declaració unilateral 
d’independència d’una majoria de di-
putats catalans i després sotmetre-ho a 
referèndum ciutadà. Això és possible si 
el dia vint-i-vuit de novembre el poble 
català vota per la independència. No vo-
lem desitjar el que tenim sinó que volem 
tenir el que desitgem”. 

PIERA / LA VEU

Demà dissabte, 2 d’octubre, a les 7 de la 
tarda, el Partit Popular de Piera inaugura-
rà la seva nova seu. Aquesta es troba en 
la carretera d’Igualada, número 45, locals 
2-3.  A l’acte d’inauguració assistiran el se-
cretari general del Partit Popular de Cata-
lunya, Jordi Cornet; la portaveu del Grup 
Parlamentari al Parlament de Catalunya, 
Dolors Montserrat; el diputat, Pere Calbó; 
i el president del Partit Popular de l’Anoia, 
Joan Agramunt. 

El PP inaugura demà la seva seu a Piera
José Maurenza, president del Partit Popu-
lar de Piera i portaveu del Grup Popular a 
l’Ajuntament de Piera, ha manifestat que 
“amb aquesta nova seu volem assolir un 
doble objectiu. Per una banda, volem que 
sigui una oficina d’atenció als ciutadans 
i per això atendrem totes les consultes 
i queixes que els ciutadans de Piera ens 
vulguin fer arribar. En aquest sentit, la seu 
romandrà oberta totes les tardes de 4 a 8. 
I, per altra banda, volem posar la nostra 
seu a disposició de totes les entitats i as-

sociacions del nostre municipi perquè la 
facin servir per celebrar les seves reunions 
i actes.”
Pere Calbó, diputat del Parlament de Cata-
lunya, ha explicat que “l’obertura d’aques-
ta nova seu del Partit Popular és una fita 
molt important. En primer lloc, pel muni-
cipi on s’ubica que es el segon municipi 
en número d’habitants de la comarca. En 
segon lloc, perquè enforteix la presencia i 
la implantació del PP, i apropem el projec-
te als ciutadans.



El centre de distribució 
està ubicat prop del nu-
cli de Masquefa i ocupa 
més de 90.000 metres 
quadrats de superfície

La multinacional Aldi posa en marxa el 
seu centre de distribució a Masquefa
13 províncies i 65 hipermercats • La multinacional alemanya va començar a treballar en el nou centre el 13 de setembre.
Plantilla local • L'empresa ja ha contractat a persones de Masquefa i Piera, i pensa anar augmentant gradualment la plantilla.

J.P./X.D. / MASQUEFA
Només un any i tres dies després de 
posar la primera pedra, la multinaci-
onal alemanya ALDI Supermercats va 
començar aquest 13 de setembre l’acti-
vitat al nou centre logístic de Masquefa, 
des d’on ja distribueix a 13 províncies i 
65 botigues del terç nord de l’estat.
En les noves instal·lacions del polígon del 
Clot del Xarel·lo hi treballa des d’aquest 
setembre la plantilla que s’ha traslladat 
des de la planta d’ALDI a Montornès del 
Vallès i també els primers masquefins i 
masquefines contractats per la multi-
nacional. ALDI Supermercats intensifica 
ara el procés de selecció de personal per 
anar ampliant gradualment la plantilla, 
procés en què tenen prioritat els mas-
quefins i masquefines. En la seva recerca 
de treballadors, la multinacional treballa 
coordinadament amb el Servei d’Ocu-
pació de l’Ajuntament de Masquefa, que 
fa d’intermediari entre les ofertes labo-
rals i els demandants de feina inscrits a 
la borsa de treball.
Des de Masquefa ALDI vol abordar la 
seva expansió a Catalunya, per a la qual 
espera continuar comptant amb el su-
port institucional i necessita l’arribada 
de noves i necessàries infraestructures 
com el Quart Cinturó.
El centre logístic de Masquefa, el tercer 
d’ALDI en funcionament a tot l’estat, és 
resultat d’una inversió de 58 milions 
d’euros per part de la multinacional 
alemanya. El centre compta amb un ma-
gatzem de gran capacitat, 32.000 me-
tres quadrats i 14.000 més d’ampliables, 
que en aquests moments té ja 69 molls 
operatius. En destaca especialment el 
sistema d’emmagatzematge amb cà-
meres frigorífiques amb diferents nivells 
de fred en funció del tipus de producte. 
També les oficines, situades en un edi-
fici de 3.000 metres quadrats, estan en 
marxa. 
En total el centre logístic d’ALDI ocuparà 
fins a 97.000 m2, en un emplaçament 
que ha estat expressament construït per 
a donar resposta a les seves necessitats 
específiques. Les instal·lacions, especial-
ment dissenyades per reduir al màxim el 
seu impacte en l’entorn i garantir la inte-
gració en el paisatge, destaquen per l’ús 
d’energies renovables.
L’arrencada d’ALDI és una excel·lent 
notícia per a Masquefa i el conjunt de 
l’Anoia, una de les comarques més afec-
tades per la crisi. A més de la creació de 

ALDI és una empresa líder en el sector 
de la distribució. Actualment disposa 
de més de 7.000 supermercats, la mei-
tat dels quals a Alemanya, on el 85% de 
les llars compren en les seves botigues. 
L’empresa està present en 18 països: 
Austràlia, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, 
França, Alemanya, Gran Bretanya, Grècia, 
Hongria, Irlanda, Luxemburg, Holanda, 
Polònia, Portugal, Eslovènia, Espanya, 
Suïssa i els Estats Units. A l’estat espa-
nyol continua en expansió i en l’actuali-
tat ja compta amb 230 supermercats.
ALDI la van fundar el 1946 els germans 
Karl i Theo Albrecht. La seva mare havia 
obert una botiga d’ultramarins el 1913 a 
Essen i els germans van agafar les regnes 
del negoci ofertant una reduïda gamma 
de productes a preus molt mòdics. Crea-
ven així una nova fórmula comercial: els 
supermercats de descompte.

Les obres de la planta de distribució d’Aldi a Masquefa, pràcticament acabades.

nous llocs de treball, la seva arribada es 
tradueix en una important generació 
de riquesa en el territori, ja que la mul-
tinacional traslladarà a Masquefa aquest 
mateix octubre la seva Raó Social i la 
Central de Compres Nacional..
La implantació d’ALDI és resultat de la 

col·laboració entre el sector públic i el 
privat. En aquest sentit, la multinacional 
alemanya agraeix les facilitats que ha 
trobat en la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Masquefa. De fet l’arri-
bada d’aquesta empresa capdavantera 
del sector de la distribució és fruït de 

les gestions fetes per l’actual i l’anterior 
equip de govern de Masquefa, amb el 
suport d’Invest Catalonia –ACC1Ó, or-
ganisme de la Generalitat especialitzat 
en l’atracció d’inversió a Catalunya, així 
com de la iniciativa dels promotors pri-
vats que han impulsat el nou polígon. 
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La Fira d'Igualada rep més de 
30.000 visitants

Comerç
MercAnoia engega un nou format 
als Prats de Rei
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Ferran Soriano (Spanair), 
proper convidat de la UEA
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JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

Més de 30.000 persones van passar el pas-
sat cap de setmana per la Fira Multisecto-
rial d’Igualada, segons han comentat a La 
Veu fonts de l’organització. Es compleixen 
així les previsions inicials de Fira d’Iguala-
da. Durant els tres dies del certamen es 
va poder veure molta gent tant a l’interior 
com a l’exterior del recinte de Cal Carner, i 
divendres moltes van ser les escoles que 
van visitar la mostra. Els actes tradicionals 
també van transcórrer segons el previst. 
L’organització encara no ha valorat de 
forma fefaent els resultats econòmics 
d’aquesta edició de la Fira Multisectorial, 
que va comptar amb la participació de 259 
expositors representats en 292 estands, i 
que ocupaven 18.000 metres quadrats de 
superfície. Sí que es coneix que els exposi-
tors d’automòbils van vendre fins a 62 cot-
xes, xifra, però, allunyada dels noranta que 
es va vendre l’any passat. Fins dissabte, 
l’exposició de les sis copes guanyades pel 
FC Barcelona, en una iniciativa de la Penya 
Blaugrana, va ser tot un èxit.
Diumenge es va poder comprovar, amb 
una altíssima afluència de públic, l’espec-
tacular creixement de la fira d’artesania, 
que va instal.lar-se al carrer Pujades i l’avin-
guda Pau Casals. Els actes tradicionals de 
diumenge també van ser molt concorre-
guts, com la trobada d’hereus i pubilles, 
i l’homenatge als avis de més edat de la 
comarca, Cecília Orpinell, de 101 anys, i 
Antoni Ostal, de 96 anys. Es va comptar 
també amb l’assistència de delegacions 
de les ciutats agermanades de Lecco, Gui-
maraes i Aksakovo.

Més de 30.000 persones a la Fira d’Igualada

Hereus i pubilles de la comarca, diumenge a la seu del Consell Comarcal.
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Les sis copes del Barça, exposades per la Penya Blaugrana d’Igualada.

L’estand de la UBIC va ser molt visitat per les escoles, el divendres de la Fira. A la dreta, els gegants de la ciutat a la Rbla. St. Isidre, diumenge al matí.

El projecte Campus Motor Castellolí, 
protagonista de l’estand del Consell 
L’apartat institucional també va tenir força 
importància en aquesta edició. Convidats 
per l’organització, els ajuntaments d’Ar-
gençola i Bellprat -l’any que ve n’hi hau-
rà dos més- van donar a conèixer el seu 
municipi en dos estands. D’altra banda, 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Igualada oferien, en dos espais molt am-
plis, un resum gràfic dels projectes duts 
a terme, i el Consell Comarcal va obrir un 
estand destinat, sobretot, al seu projecte 
per a Parcmotor.
Hi havia exposada una maqueta del Cam-
pus Motor Castellolí,  un projecte  impul-
sat pel Consell Comarcal de l’Anoia, que 
vol ser un centre de formació de referèn-
cia nacional i internacional en el món de la 
competició del motor. 
Aquest any, com a novetat i a diferència 
d’altres anys en els que es mostrava bàsi-
cament informació turística,  l’ens anoienc 
ha volgut donar a conèixer altres impor-
tants serveis que el Consell Comarcal 
ofereix als ciutadans, com per exemple les 
borses d’habitatge, el suport en la crea-
ció d’empresa, els cursos de formació per 
emprenedors i empresaris, ajuts de men-
jador i desplaçament escolar, orientació i 
assessorament als joves, l’oficina d’atenció 
al consumidor, serveis socials, campanyes 
de conscienciació de recollida, l’escola de 
dansa, ajuts a entitats, ...entre molts d’al-
tres serveis i iniciatives impulsades des de 
les diferents àrees del Consell. 

Molta gent va apropar-se al recinte de Cal Carner el diumenge.Generalitat i Ajuntament van ocupar gran part del recinte firal de Cal Carner.



ELS PRATS DE REI / LA VEU

El passat dissabte es va celebrar el 
mercAnoia als Prats de Rei, en aques-
ta ocasió les parades es van muntar a 
les afores del nucli urbà, concretament 
a l’aparcament del centre comercial 
JIP que està situat a la rotonda de la 
C1412, a l’entrada del poble. El mercA-
noia és una mostra de l’activitat comer-
cial dels petits emprenedors anoiencs, 
on la Federació Anoienca de Comerç 
Serveis contribueix a donar rellevància 
als productes que s’ofereixen, en espe-
cial, als petits municipis. En aquest cas 
i han col·laborat tots els establiment 
dels Prats de Rei que són: el forn de pa 
Isabel, alimentació Cal Rafael, apicultor 
Cal Biosca, pa i queviures Cal Ramonet, 
Agriplant Huguet i Comercial Textil JIP.
El president de la FACS Emili Castells 
explica que “aquest nou format de mer-
cAnoia podria esdevenir un referent de 
l’activitat econòmica dels petits muni-

La FACS renova el MercAnoia amb un 
nou format als Prats de Rei

cipis. En ells hi trobem un accés fàcil, un 
ampli aparcament gratuït, l’espai d’ex-
posició és diàfan envoltat de natura, i 
s’ofereix una oferta comercial variada, 
de qualitat, a preu competitiu i arrela-
da al territori”.  En aquest nou model 
de mercat, continua explicant Castells, 
“el protagonista del mercAnoia no han 

de ser l’espectacle, que generalment 
formen  aglomeracions, però que en 
absolut contribueixen a fer negoci i/o 
ventes, sinó al contrari. La FACS pen-
sem que  els autèntics protagonistes 
d’aquest mercat han de ser els produc-
tors, els elaboradors, els artesans, els 
comerços  i els nostres serveis”.

Ferran Soriano, dalt d’un avió d’Spanair.

Jordi Pujol participarà avui en el Sopar de la 
Professió dels treballadors de la salut a l’Anoia
IGUALADA / LA VEU 

Avui divendres tindrà lloc la NIT DE LA 
PROFESSIÓ, un acte de benvinguda, de 
reconeixement i de trobada al conjunt 
dels professionals de la salut de l’Anoia.
Aquest acte, a més de ser punt de tro-
bada, és un fòrum d’actualitat entre tots 

Ferran Soriano (Spanair), proper 
convidat dels Esmorzars UEA
IGUALADA / LA VEU 

El proper 7 d’octubre, a les 9 del matí, 
al Museu de la Pell d’Igualada, Cr. Joan 
Mercader, s/n, tindrà lloc el proper es-
morzar col·loqui UEA. Aquest tindrà 
com a convidat especial a Ferran Soria-
no i Compte, president d’Spanair. 
Soriano és llicenciat en Ciències empre-
sarials i MBA, i en els seus 20 anys de 
carrera professional ha viscut i treballat 
a 10 països d’Europa i Amèrica.
Va començar la seva carrera professi-
onal en consultoria estratègica, treba-
llant per The MAC Group en projectes 
a Europa i Sud-amèrica. Continuà a 
la multinacional de productes de ne-
teja ReckittBenckiser, en diverses po-
sicions de màrqueting internacional. 
Fou cofundador de l’empresa “Cluster 
Consulting”, dedicada a la consultoria 
estratègica en la indústria de les teleco-
municacions que va créixer en 8 països 
i cotitzar en el NASDAQ.
Entre el 2003 i el 2010 va ser vicepresi-
dent econòmic del FC Barcelona, club 

del qual fou també director general. 
Actualment, a més de la presidència 
de Spanair, participa en activitats de 
capital risc en la indústria de les teleco-
municacions a través de Nauta Capital i 
presideix 36L, el primer distribuïdor de 
llibres electrònics d’Espanya.
El proper Esmorzar UEA que compta 
amb el patrocini de Caixa Penedès, s’ini-

ciarà a les 9 del matí i després s’obrirà 
un debat entre tots els presents. Per fi-
nalitzar s’oferirà, com ja és habitual, un 
petit refrigeri a tots els assistents.
Les places són limitades. Es prega con-
firmació d’assistència mitjançant cor-
reu electrònic (uea@uea.cat ) o telèfon 
(938052292).   

ells i per això cada any conviden una 
personalitat que abans del sopar fa una 
breu exposició de la seva visió de l’actu-
alitat sanitària al nostre país. Enguany els 
acompanyarà i presidirà l’acte el M. Hble. 
Sr. Jordi Pujol i Soley, president de la Ge-
neralitat de Catalunya (1980-2003).

Els Prats de Rei va acollir una nova edició del MercAnoia.
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Sembla que el Govern continua impro-
visant i ara se li ha acudit que cal donar 
exemple, i juga cara la galeria dient que 
els petits detalls són importants. Plante-
ja uns pressupostos sense suports i per 
poder-los aprovar arriba a un acord amb 
el PNB que li costa 472 milions d’euros, i 
al mateix temps per acontentar els que 
demanen una reforma fiscal pugen els 
impostos als “rics” que guanyen més de 
120.000 euros a l’any, amb la que recap-
tarà uns 200 milions, i deixarà la famosa 
escala de progressivitat allunyada de la 
mitjana europea. I a Catalunya encara 
un 2% més que a la resta de l’estat.
Però si ens fixem en la composició de 
la renda espanyola -segons les dades 
de la Memòria de l’Administració Tri-
butària 2008 que s’ha publicat aquesta 
setmana, amb dades del 2007 (abans 
de la crisi econòmica)– 16,83 milions 
de persones, (el 90% dels espanyols) 
ingressa menys de 39.000 euros l’any, 
i 3,3 milions no superen els 1.250 eu-
ros mensuals. Gairebé 3,3 milions (el 
20% dels contribuents) van declarar 
en 2008 uns ingressos que oscil·laven 
entre els 10.500 i els 15.000 euros. Més 
de 910.000 contribuents van ingressar 
menys de 9.000 euros a l’any, i no van 
tenir ingressos 102.000 persones, (el 
0,5% del total). Hi ha un grup format 
pels que cobren entre 39.000 i 120.000 
euros l’any (el 9,1% del total) la majoria 
concentrats en el tram entre 39.000 i 
42.000 euros, mentre que el 0,6% van 
guanyar més de 120.000 euros a l’any, 
i sols 10.600 contribuents reconeixen 
haver guanyat més de 600.000 euros (el 
0,1% de les declaracions). 
D’aquestes dades se’n desprenen dife-
rents lliçons. La més significativa és que 
són les rendes del treball (les que es 
declaren) les que serveixen de base per 
tot el càlcul de l’IRPF. Es veu clarament 
que hi ha molta gent amb ingressos no 
declarats que construeixen patrimonis 
immensos i viuen una vida a tot drap. 
Són els que no “existeixen” o els que es 
guanyen la vida sense salaris. L’altra lliçó 
és que els dèbils sempre són els que pa-
guen i que els problemes de veritat, no 
s’arreglen perquè és d’on viuen els que 
manen. I com que sovint es diu que no-
més es critica i no s’aporten solucions, 
en proposem algunes. Però la llista és 
molt més  llarga... 

PERE PRAT

Eliminar el Senat, absolutament inope-
rant, on hi ha 260 senadors que ni ells 
saben el que fan, però cobren subs-
tanciosos sous, dietes i mantenen una 
estructura funcionarial. Eliminar orga-
nismes i ministeris duplicats o sense 
funcionalitat. Eliminar delegats gover-
namentals i gent que tenen grans sous i 
serveis, i cap o poques responsabilitats. 
També tots els funcionaris alliberats (és 
a dir que no van mai a treballar). Establir 
un control d’eficiència d’aquells funcio-
naris que pel dematí no treballen i per 
la tarda no hi van. Que no puguin sortir 
a esmorzar ni de compres durant les ho-
res de feina. Limitar la pensió vitalícia de 
senadors i diputats a corts als imports 
que cobren la resta de jubilats. Definir el 
sou dels alcaldes i regidors per tots els 
ajuntaments d’Espanya, classificant-los 
per grups segons nombre d’habitants. 
Suprimir els càrrecs de confiança i els 
informes que s’encarreguen a “experts”, 
adequant la normativa com per qualse-
vol altra contractació pública. Suprimir 
els cotxes oficials i deixar-los solament 
per aquelles persones que tinguin un 
càrrec de primer nivell. És a dir suprimir 
més del 80% dels que hi ha a Espanya. 
Suprimir les targetes VISA o similars 
amb les que es fan pagaments, fent que 
aquestes despeses siguin controlades 
pels interventors com qualsevol altra. 
Eliminar tota subvenció i ajut graciable 
que es fa en visites “turístiques” i regals 
de diners que sovint no tenen altra des-
tinació que la satisfacció personal de 
qui els dóna, sinó altra cosa. Reduir la 
despesa militar que costa cada dia 50 
milions d’euros. Revisar les despeses de 
representació de totes les entitats públi-
ques. Fons de lliure disposició, ambaixa-
des, consolats i també les partides 4,6 i 
7 dels Pressupostos Generals de l’Estat. 
Que els càrrecs públics no tinguin més 
d’un sou a càrrec de l’Administració. 
Fixem-nos per tant que no parlem de 
que sobrin funcionaris, com metges, 
bombers i mestres. Fent això no caldria 
congelar pensions, o reduir l’obra pú-
blica, salaris i prestacions socials. Està 
bé pagar impostos quan serveixen pel 
comú, però se’n diu un espoli quan ser-
veixen perquè alguns visquin bé i els 
que paguen a més hagin de riure’ls les 
gràcies. I per això sí que caldria fer una 
Vaga General...

Fem números

Acaba el termini de presentació de 
candidatures als Premis Idea

IGUALADA / LA VEU 

Ahir va finalitzar el termini per a la pre-
sentació de les candidatures de projec-
tes empresarials per als Premis IDEA, 
amb l’objectiu de reconèixer l’esforç a 
aquelles persones que han decidit inici-

Seguidament, i en el decurs del sopar es 
fa un reconeixement als  companys que 
ja han deixat l’exercici actiu de la profes-
sió i donen la benvinguda a aquells que 
inicien la seva formació especialitzada a 
la nostra comarca.

ar el seu projecte empresarial. Es dóna 
el Premi a la millor innovació realitzada 
durant l’any 2008 – 2009, i a la millor 
empresa creada durant aquest període. 
Premiat amb una dotació econòmica de 
2.400 €.



Marta Villar, Mireia Conde i Maria Vasco, 
millors esportistes de Montbui

Els millors esportistes de Montbui 2010.

Jordi Foguet/Xavi Borràs.- Partit molt 
emocionant el disputat la tarda del diu-
menge a casa de Grup Barna (73-76), 
pista molt difícil on és vist que guanya-
ran pocs equips en tota la lliga. L’ inici 
del primer quart, va ser una arrencada 
en tromba dels visitants, fent un 0 - 8 
d’inici, molt concentrats en tot moment. 
Tot seguit però, els locals feien valer el 
seu punt fort, el tir exterior, encadenant 
uns triples impossibles.
El segon i tercer quart van ser un estira 
i arronsa, on les diferències màximes 
no van sobrepassar els 4 punts per part 
de cap dels dos equips. La intensitat en 
l’últim quart va ser màxima, on no es 
donava ni una sola pilota per perduda. 
La defensa en zona dels locals, va fer 
que l’Igualada no trobés bones oca-
sions de llençar còmodament, tot i així, 
amb el marcador molt igualat, un triple 
en l’últim minut de Marc Corcelles, feia 

L’IHC comença 
demà a les Comes 
davant l’Alcoi la 
temporada a l’OK 
Lliga

Jornada 2
C.B. PRAT 1   CLIMASOL - ROSER     77  74   
EL VENDRELL  AESC-R. LLULL  55  77  
BASQUET SITGES A  AEC COLLBLANCA       ajorn.
VILADECANS LLUISOS DE GRACIA   78  74
REUS DEPORTIU  C.N. TERRASSA 84  66  
TARREGA A.E.S.E.  70  72  
MARTORELL  L’HOSPITALET  70  91  
GRUP BARNA  C.B. IGUALADA  73  76 
Jornada  3
AESC-R LLULL    BASQUET SITGES 
A.E.S.E.  C.B. MARTORELL
L’HOSPITALET  C.B. GRUP BARNA 
REUS DEPORTIU  C.B. VILADECANS
AEC COLLBLANC PRAT 
LLUISOS DE GRACIA  MAYORAL EL VENDRELL
ROSER  C.N. TARREGA
C.N. TERRASSA   C.B. IGUALADA  (dium., 19h)

Classificació
         J   G   P   NP   TF   TC   PT
1   C.B. L’HOSPITALET   2   2   0   0   168   133   4
2  A.E.S.E.   2  2  0  0  135  124  4
3  C.B. IGUALADA  2  2  0  0  138  128  4
4  C.B. VILADECANS 2  2  0  0  156  149  4
5  AESC-R LLULL  2  1  1  0  152  133  3
6  LLUISOS GRACIA  2  1  1  0  141  134  3
7  REUS DEPORTIU  2  1  1  0  140  133  3
8  C.B. GRUP BARNA   2  1  1  0  145  144  3
9  C.B. PRAT  2  1  1  0  131  137  3
10  BASQUET SITGES   1  1  0  0  100  59  2
11  AEC COLLBLANC  1  1  0  0  78  71  2
12  C.N. TARREGA   2  0  2  0  133  149  2
13  C.N. TERRASSA  2  0  2  0  134  156  2
14  C.B. MARTORELL 2  0  2  0  125  153  2
15  EL VENDRELL  2  0  2  0  126  155  2
16  ROSER   2  0  2  0  133  177  2

bàsquet COPA CATALUNYA

Esports  
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Futbol
El CFI visita diumenge el 
camp de la Gramenet B

Poliesportiu
Intensa activitat esportiva a 
Igualada per la Fira

Motor
Pons i Haro, al ral·li del 
Mundial de França
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hoquei OK LLIGA
Jornada 1
  FC Barcelona   -   Noia Freixenet    _   :   _
  IGUALADA  -  Alcoi  (dis., 20.30h) _  :  _
  Blanes  -  Vilanova   _  :  _
  Reus Dep.  -  GEiEG Girona   _  :  _
  Vic  -  Voltregà   _  :  _
  Lloret  -  Vendrell   _  :  _
  Liceo  -  Tenerife   _  :  _

Redacció.- 
Dissabte passat va tenir lloc a les piscines 
d’estiu de Montbui la gala de lliurament 
dels reconeixements als millors espor-
tistes del municipi, en la seva edició de 
2010. L’acte, que va ser presentat pel 
periodista igualadí Aitor Centelles, va 
proclamar com a millors esportistes a la 
jove nadadora aleví Marta Villar (AMPA 
CEIP G.Lorca); també a la pilot de trial 
de Moto Club Montbui Mireia Conde 
(categoria d’entitats locals) i a la marxa-
dora María Vasco (a la categoria d’entitat 
forània).
L’acte va comptar amb la presència de 
l’alcalde de Montbui Teo Romero, el 
d’Òdena Francisco Guisado, els regidors 
de la corporació municipal, el represen-
tant de la Diputació Abel Garcia i també 
els regidors d’Esports de Vilanova del 
Camí, Piera i la Pobla de Claramunt.
La gala va incloure diferents actuacions 
com la de la cantant Yolanda Sikara i 
també hi van intervenir els grups de 
dansa i ball del poliesportiu Mont-aQua.
Unes 400 persones van assistir a aquesta 
22a Festa de l’Esport. Una de les nove-
tats va ser l’arribada de l’acta del jurat, 
que en aquesta ocasió es va fer a través 
d’un helicòpter d’aeromodelisme, a 
càrrec del Club Aeromodelista Anoia.
Durant la gala es va reconèixer com 
a finalistes escolars a Iker Hernández 
(AMPA Antoni Gaudí), Alba Cespedosa 
(AMPA Antoni Gaudí), Evelin Rico (AMPA 
Garcia Lorca),  Bernat Albors (CEIP Mont-
bou), Jordi Riera (CEIP Montbou), Clara 
Guerrero (IES Montbui) i Paula Moreno 
(IES Montbui).

IHC Blocat.- 
L’Igualada HC comença demà dissabte, 
a 2/4 de 9 a les Comes, el seu periple per 
l’OK Lliga davant l’Alcoi. Enrere queden 
ara vuit partits de pretemporada, i vuit 
victòries, l’última a la pista del Vendrell 
(1-2).  L’Igualada HC ha tancat una pre-
temporada per emmarcar amb el que 
seria un castell impossible: el 8 de 8. Els 
igualadins van fer amb el Vendrell igual 
que abans havien fet amb rivals com 
el Vic, el Vilanova, el Geieg o el Lloret. 
Guanyar. Amb autoritat. Adaptant-se 
sempre a les característiques de cada 
partit. Quan ha estat possible amb un 
joc vertical i atractiu. Quan ha calgut, 
com al Vendrell, amb sobrietat i pacièn-
cia. I és que el partit contra el Vendrell 
va ser molt trabat, amb posessions 
llargues, i no massa oportunitats. Hi va 
ajudar la variant tàctica que va introduir 
Guillem Cabestany, l’exjugador igualadí 
ara tècnic vendrellenc: una defensa 
zonal sobre el quadre que ha dificultat 
el joc ofensiu arlequinat. 
El tècnic de l’IHC, Ivan Sanz, ha valorat 
molt bé la pretemporada: “Molt posi-
tiva. Crec que hem treballat francament 
bé i hem assolit els objectius marcats. 
L’equip ha anat creixent setmana a set-
mana, arribant a poc a poc a la forma i 
assimilant els conceptes dels models 
de joc. Sense cap mena de dubte em 
quedo amb l’actitud excepcional dels 
jugadors, el seu nivell de compromís i 
exigència ha estat insuperable. aquest 
és el camí. L’única nota negativa, molt 
negativa, ha estat la lesió de l’Enric 
Torner”. L’entrenador afirma que s’arriba 
a l’OK Lliga “bé, tenint en compte que és 
el primer partit. Això acaba de començar 
i queda un llarg camí per recórrer. Per ser 
el primer partit hi arribem bé tot i que 
encara estem molt lluny del nivell que 
aquest equip pot arribar a tenir. S’ha de 
seguir treballant i millorant a cada set-
mana. No podem deixar de créixer”.
Sobre l’Alcoi, el tècnic asturià diu que “és 
un equip que s’ha renovat molt aquest 
any. Ha incorporat jugadors joves de 
gran qualitat: Toni Pèrez, Pablo Cancela, 
Manel Garcia i Cesar Candanedo, que 
junt amb els jugadors amb experiència 
que continuen el converteixen en un 
bloc complicat”.
Més info: http://www.blocat.com/575

Pel que fa als finalistes forans, es va retre 
homenatge Javier González Cobacho 
(CAI), Raquel Cañizares (San Roque), 
Javier Pérez (Kitchee), Sheila Avilés (CAI), 
Carlos Brillo (Tai Jitsu) i Sònia Gutiérrez 
(Grup Dreams Aula Cultura Física).
A l’apartat d’entitats, els finalistes 
d’aquesta edició van ser Daniel Fer-
nández (CFS Montbui) David Cano 
(CFS Montbui), Bernat Benito (UE Sant 
Maure), Carlos Martínez (UE Sant Maure), 
José Manuel Cañizares (CT Montbui), 
Carlota Fàbregas (CT Montbui), Josep 
Masip (CTT Montbui), José Ortego (CTT 
Montbui), Isabel Manzano (CH Montbui), 
Gisela Lozano (CH Montbui), Sergi Roca 
(Escacs Montbui), Ainoa Crespo (Club 
Esportiu Montbui), Martina Segalà (Club 
Esportiu Montbui), Basili Solà (Hoquei 
Club Montbui), Jordi Mellado (Hoquei 
Club Montbui), Juan Majada (Esports 
Garcia), Javier González (Esports Garcia), 

José Manuel Márquez (Club Petanca 
Montbui), Francisco Sánchez (Club 
Petanca Montbui), Daniel González (AE 
Vista Alegre), Edgar Martín (AE Vista 
Alegre), Lluc Miquel Sáez (Moto Club 
Montbui), Lluís Fanega (Club Futbol 
Montbui) i Gerard Trilla (Club Futbol 
Montbui).
En el capítol de mencions especials 
es va reconèixer la tasca de la Penya 
Madridista La Tossa de Montbui, per 
aconseguir l’ascens a la Segona Terri-
torial. També la trajectòria esportiva de 
Nicolás Lozano “Lele”, jugador de futbol. 
Es va lliurar el premi a la gesta espor-
tiva per a Julio Garcia, per les seves 
participacions al Ral·li Dakar. També es 
va fer una distinció a la promoció de 
l’esport per al Club Handbol Montbui i 
la seva gran projecció i es va lliurar una 
menció al millor entrenador, que va ser 
per a Jonathan Martos, entrenador del 

Club Tennis Montbui. També va rebre 
una distinció especial l’Hoquei Club 
Montbui per l’organització de la I Copa 
Barcelona. Tammateix el premi al millor 
patrocinador va ser per a Petromiralles. 
Precisament, durant la gala el responsa-
ble d’imatge externa de Petromiralles, 
Emili Miramunt, va fer el lliurament d’un 
petit regal commemoratiu a la pilot de 
MC Montbui Mireia Conde. 
També va ser distingit com a esportista 
amb millor projecció Josua Romero (UE 
Sant Maure), es va reconèixer la tasca rea-
litzada en el món de l’esport de Miguel 
Jiménez (AE Vista Alegre) i també es va 
reconèixer el millor esportista comarcal 
promesa, premi que va ser per al biker 
odenenc Bernat Seuba.
Un dels moments més emotius de la 
gala va arribar quan es va recordar el 
jove Jordi García Cabrerizo, que va morir 
en un fatídic accident de trànsit. El pre-
sentador va llegir un escrit molt emotiu 
de la seva família, molt vinculada a 
l’esport del municipi. Va ser sens dubte 
el moment més emotiu de la gala.
Un cop lliurats els guardons a les tres 
guanyadores: Mireia Villar, Mireia Conde 
i María Vasco, va tancar l’acte l’alcalde 
Teo Romero, qui va recordar que “hem 
gaudit d’una Festa de l’Esport en un 
marc incomparable com les piscines 
d’estiu del nostre municipi, en el gran 
acte de reconeixement a la tasca dels 
nostres esportistes, que porten el nom 
de Montbui fora inclús de la nostra 
comarca”. 

El CBI suma la segona victòria
agafar un avantatge, això sumant un tir 
lliure aconseguit per Jordi Torres, posava 
la diferència final de 3 punts, fent impos-
sible l’atac local per manca de temps.
Grup Barna: Rodriguez 6, Aristín, Arco 7, 
Jordan 5, Porto 11 - cin inicial - Acedo 5, 
Gil 5, Memminger 2, Capellas 6, Vilanova 
11, Ramos 15.
CB Igualada: Richi 7, Pepo 6, Jordi 14, 
Valentí 16, Marc 3 - cinc inicial - David 9, 
Albert 6, Carles 8, Edu 7.
Parcials: 19-21 / 20-18 / 18-22 / 16-15
Àrbitres: Vila i Huertas.
Pel que fa l’equip sènior femení, el CBI va 
derrotar el St. Adrià per 74-65. El partit 
va ser molt intens i igualat des d’un bon 
principi. En el primer període, les locals 
erraven cistelles fàcils i les visitants 
anotaven tot el que llençaven. En el 
segon període es va mantenir la igual-
tat, les igualadines els costava aturar 
el joc ràpid de les bases del Sant Adrià 

i el llançament de mitja distància de 
les seves interiors. Tot i això, al descans 
s’arribava amb una mínima diferència, 
36 a 35.
Acabaren el tercer període amb avan-
tatge, 50 a 53. El darrer període va ser 
espectacular: els tres primers minuts, les 
visitants van augmentar les diferències 

fins als sis punts, màxima diferència de 
tot el partit. La setmana vinent, partit 
novament a casa, aquest cop contra el 
Xamba un equip recent ascendit.
Van jugar: C.Bargalló (2), M.Pujol (4), 
V.Júlvez (4), A.C.Martínez (6), M.Amatllé, 
N.Minguet (18), L.Icart (14), L.Martín 
(4), S.Pujol, X.Freixas (8), È.Vives (14), 
A.Acevedo.



JORDI PUIGGRÒS / LA VEU

El locutor radiofònic Manel Burón, presi-
dent de l’Igualada Hoquei Club des de les 
últimes eleccions a la presidència d’aques-
ta entitat, enceta aquest proper cap de set-
mana la seva primera temporada. Si bé ja 
va poder asseure’s a la llotja de les Comes 
en alguns partits de la passada campanya, 
el cert és que no ha estat fins aquest estiu 
que Burón i els membres de la nova direc-
tiva han pogut començar a gestionar i pre-
parar la nova etapa del club. Austeritat és 
la paraula clau que marca, de moment, la 
gestió de l’entitat, situació provocada per 
la crisi econòmica que vivim, que afecta 
de ple al club, amb una pèssima situació 
econòmica i la manca de patrocinador.

La teva intenció, per damunt de tot, 
és tornar a la ciutat aquella estima per 
l’hoquei que havia tingut fa uns anys, 
que torni a ser no només un referent 
esportiu, sinó també social. Això sí, des 
de la modèstia.
Penso que sí, la gent s’havia desconnec-
tat molt de l’Igualada Hoquei Club, i crec 
que fins i tot dels esports en general. Ara, 
en època de crisi, potser a la gent li costa 
identificar-se amb moltes coses, la intenció 
és que es torni a il·lusionar amb l’hoquei. 
En certa manera, que passi com ha succeït 
amb la “roja” aquest estiu a Espanya... Això 
vol dir guanyar títols? Home, a curt termi-
ni, no, perquè tampoc s’ha fet un primer 
equip per anar a competir amb el Barça, ni 
a nivell de pressupost, ni de jugadors. Ara 
bé, mira el Vic, que aquest últim cap de 
setmana ha estat capaç de guanyar al Bar-
ça la Supercopa, i a casa seva. En qualsevol 
cas, es tracta de tornar a arrelar el club a la 
ciutat, s’estava vivint molt de cara a la gale-
ria i no de la realitat. Hem de tornar a estar 
a prop del petit comerciant, del petit em-
presari, del soci... Són ells els que han de 
tirar endavant de debò el club. Nosaltres 
ho intentarem fer el millor possible.

Per què s’ha desarrelat tant l’hoquei?
Doncs per moltes coses. Quan portes al 
damunt una època gloriosa, en què ho 
guanyes tot, la gent es cansa de guanyar. 
També és cert que els darrers anys l’equip 
tampoc ha enganxat bons resultats, que 
al cap i a la fi són els que omplen els pa-
vellons i recintes esportius. A Igualada tots 
hem vist un pavelló amb 1.500 o 2.000 
persones com quelcom habitual. Ara, si 
n’hi havia 300, ja et donaves per satisfet. 
Penso que ni 2.000, ni 300. S’ha de buscar 
un terme mig.

Això els ha passat també a d’altres clubs 
d’hoquei referents al país?
Sí, i tant! Aprofitant la bombolla immobi-
liària, molts clubs van veure com els seus 
principals patrocinadors eren empreses 
constructores que donaven molts diners. 
En lloc d’aprofitar aquell moment per fer 
guardiola, molts van preferir estirar més 
el braç que la màniga. Quan han arribat 

Manel Burón, president de l’Igualada HC: “Volem tornar a arrelar 
l’hoquei a la ciutat, s’estava vivint massa de cara a la galeria”

les vaques flaques i aquestes empreses 
han fet bluf, els clubs també han fet bluf. 
L’hoquei s’havia convertit en un esport 
desmesurat per les fitxes tan altes que 
s’estaven pagant, i ara de mica en mica 
caldrà tornar a la realitat. L’hoquei no és 
un esport professional, i, tal i com està ara, 
no genera prou recursos com per anar 
pagant determinades quantitats. Cal ser 
coherents i tocar de peus a terra. Es tracta 
avui d’un esport amateur compensat, és 
a dir, que hi haurà una compensació eco-
nòmica, però res més. Qui vulgui viure de 
l’hoquei haurà d’anar a dos o tres equips 
de tota la lliga, i prou. L’Igualada no entra 
aquí. El nostre primer equip ja fa algunes 
temporades que entrena a 2/4 de 9 del 
vespre, perquè hi ha jugadors que com-
binen estudis o feina amb l’esport. Hi ha 
clubs que aquesta temporada han fet in-
tents de fitxar a jugadors, i resulta que el 
que els  poden pagar no els arriba ni per la 
gasolina d’anar als entrenaments. En certa 
manera, la crisi anirà bé per tornar a posar 
les coses al seu lloc.

Els jugadors i entrenadors ja en són 
conscients, d’això? Hi havia fitxes altís-
simes a clubs com Igualada, Reus, Liceo, 
i evidentment el Barça...
De mica en mica es va agafant conscièn-
cia, d’això. Abans, com que hi havia tanta 
oferta, tu li podies oferir a un jugador mil 
euros, però és que un altre club n’hi oferia 
dos mil, i un altre tres mil... Això s’ha aca-
bat. Ara el jugador pensa que és millor es-
tar-se en un lloc on segur que et pagaran, 
que no un on et prometen molt i després 
no hi ha res de res. Qui sembla que encara 
no s’ha assabentat d’això són les federa-
cions, que a nivell de fitxes i d’arbitratges 
continuen creixent els preus. Nosaltres ja 
fa temps que vàrem congelar les quotes 
que paguen els pares de l’hoquei base, 
però en canvi les despeses federatives 
augmenten cada any. Al final, ni amb el 
que els pares paguen pots arribar a cobrir 
les despeses d’un equip base.

I, n’hi ha prou, amb estrènyer-se el 

cinturó? Creus que l’hoquei necessita 
alguna cosa més, com canvis de regla-
ment, una estratègia de màrqueting?
És molt difícil, perquè en qualsevol assem-
blea internacional de federacions, resulta 
que el vot de l’Índia, Mèxic o el Japó val 
el mateix que el d’Espanya, Portugal o 
Itàlia, i ho dic amb tots els respectes per 
aquestes nacions. Per aprovar els canvis 
de normativa que es van aprovar la pas-
sada temporada o els d’aquesta, ja s’ha 
hagut de lluitar molt. La proposta era fer 
les porteries més amples, per donar més 
espectacle i evitar que la figura del porter 
sigui tan important com és en l’actualitat. 
Menys els països forts, la resta tothom s’hi 
nega, com tampoc que es pugui jugar 
amb el patí, excepte per marcar un gol.... 
No ho sé, crec que a l’hoquei li falta alguna 
cosa perquè enganxi a la televisió. Ara hi 
ha oportunitat per buscar algú aposti per 
l’hoquei aprofitant la gran quantitat de ca-
nals de TDT que hi ha. 

A la canalla d’Igualada i comarca li con-
tinua agradant aprendre a patinar i ju-
gar hoquei?
Sí, crec que sí. Tenim 120 nens i 13 equips 
base, a part dels tres equips sènior que té 

Manel Buron, amb la seva junta directiva, el dia que va assolir la presidència del club.
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“Estem en  contacte 
amb les empreses que 
puguin fer aportacions 
per al 2011. Sabem que 
costarà, però no és la 
primera vegada que es 
comença la temporada 
i s’arriba a Nadal sense 
espònsor”

el club. A Montbui, Capellades, Piera, Mas-
quefa també hi ha clubs i molts equips. 
Està clar que a Catalunya és on hi ha els 
millors jugadors i on millor es treballa 
aquest esport, però possiblement no sa-
bem aprofitar-ho. Tenim un bon producte, 
però no el sabem vendre. I si per vendre’l 
s’ha de canviar, en algun moment haurem 
de donar un cop de puny sobre la taula i 
fer-ho. El que fa l’NBA en el bàsquet, ho 
acaba copiant la FIBA després.

Parlem del primer equip. Nou entrena-
dor, amb Ivan Sanz, algun jugador que 
ha tornat, una pretemporada excel·lent 
en resultats. Com es presenta, tot ple-
gat?
Amb ganes, il·lusió i esperança. És cert que 
hem jugat vuit partits a la pretemporada i 
s’han guanyat tots, però l’hora de la veri-
tat comença demà dissabte amb l’Alcoi. El 
que s’ha fet fins ara serveix per veure que 
s’ha seguit una bona línia, i un bon treball 
i bons fonaments, però els primers tres 
punts en joc són demà. Malgrat la lesió 
d’en Torner, que en tindrà per cinc setma-
nes, les bones sensacions hi són, i les pers-
pectives, també. Ara bé, no sabem encara 
quin és el límit d’aquest equip, se’l posarà 

ell mateix. La temporada és molt llarga, i 
hem de tenir molt clar que sortim del desè 
lloc. El que sigui millorar això, serà un èxit.

És un equip per molts anys?
Penso que sí. Si exceptuem el capità Edu 
Fernández, i Marc Navarro, que tenen 28 
anys i que encara són joves perquè enca-
ra els poden quedar cinc o sis anys a gran 
nivell, i el porter Jaume Llaverola, que en 
té 35 i no hem de patir gens pel tema por-
teria, la resta de l’equip tots tenen 20-22 
anys. Hi ha un equip per poder fer coses, i 
a més hi ha els més joves que estan en els 
altres equips. També hi ha igualadins per 
l’OK Lliga i la Primera Nacional, i, si donen 
un bon nivell, potser es poden recuperar 
algun dia per l’equip de casa. Quants més 
jugadors hi hagi d’Igualada i comarca, mi-
llor.

Això del patrocinador està complicat?
Semblava que estava fet abans de l’as-
semblea, però es va acabar trencant. Hi 
ha diverses vies obertes, però la situació 
és difícil, perquè els pressupostos estan 
esgotats per aquest any. Mirem les empre-
ses que puguin fer aportacions pel 2011. 
Sabem que costarà, però no és la primera 
vegada que es comença la temporada i 
s’arriba a Nadal sense espònsor.  

Mentrestant, heu canviat els horaris, 
heu arribat a un acord amb altres clubs 
de la ciutat, busqueu més socis...
Es va fer una enquesta entre els socis per 
trobar el millor horari. Només un 15% vo-
lia jugar els divendres, i es va decidir que el 
gener, febrer i març es jugarà els diumen-
ges a la una, i la resta de l’any els dissabtes 
a 2/4 de 9, per permetre als comerciants 
que col·laboren amb el club poder assis-
tir al partit. Buscar un horari que agradi 
a tothom és complicat, veurem si l’hem 
encertat o no. També hem arribat a un 
acord amb el CFI  i amb el CBI, pacte de 
col·laboració i no agressió. Qui presenti el 
carnet de soci dels tres clubs podrà veure 
els partits de tots, a un 50% de descompte 
en l’entrada. Els horaris també es mirarà de 
que siguin compatibles, en totes les èpo-
ques de l’any. Cal ajudar-nos entre nosal-
tres i endegar accions conjuntes entre els 
tres clubs. Si anem units, amb 50 equips 
base al darrere, sempre és més fàcil nego-
ciar i aconseguir coses.

Edu Fernández, el capità de l’IHC, lidera un equip que demà comença l’hora de la veritat.



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

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Vic    4    12      8:4      4
2   Olesa   4   10     8:2     6
3   Perelada   4   10     8:2     6
4   Tàrrega   4   9     13:5     8
5   Tortosa   4   7     7:4     3
6   Rapitenca   4   7     6:3     3
7   IGUALADA   4   7     6:4     2
8   Olímpic Fatjó   4   6     5:4     1
9   Iberiana   4   6     6:13     -7
10   Santfeliuenc   4   5     5:6     -1
11   Guíxols   4   5     4:5     -1
12   Gramanet   4   4     8:6     2
13   Rubí   4   4     3:4     -1
14   Olot   4   4     3:4     -1
15   Vilassar M.   4   4     2:3     -1
16   Montcada   4   4     4:6     -2
17   Sants   4   4     2:4     -2
18   Poble Sec   4   1     3:7     -4
19   S. Cristóbal   4   1     2:10     -8
20   Blanes   4   0     2:9     -7

futbol PRIMERA CATALANA

Jornada 3
  Bellvitge   -   Cervelló    1   :   0
  Vallirana  -  Moja   3  :  0
  Espluguenc  -  St. Joan D.   0  :  0
  St. Cugat  -  Sitges   0  :  2
  Cubelles  -  St. Maure   6  :  2
  Vilanova G.  -  Juv. 25 S.   2  :  3
  Andalucia  -  Júnior   1  :  3
  Martorell  -  Espirall   2  :  1
  La Múnia  -  Prat   2  :  0
Jornada 4
   Cervelló   -   St. Cugat    _   :   _
   St. Maure  -  Bellvitge   _  :  _
   Moja  -  Cubelles   _  :  _
   Sitges  -  Andalucia   _  :  _
   Júnior  -  La Múnia   _  :  _
   Juv. 25 S.  -  Espluguenc   _  :  _
   Espirall  -  Vilanova G.   _  :  _
   Prat  -  Martorell   _  :  _
   St. Joan D.  -  Vallirana   _  :  _

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

futbol PRIMERA TERRITORIAL G3

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

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

futbol SEGONA TERRITORIAL G8

Jornada 3
 Mediona   -   Les Cabanyes    4   :   1
  St. Pau Ordal  -  Roquetes   3  :  2
  St. Pere M.  -  PM Tossa Montbui   3  :  0
  Capellades  -  Piera   1  :  1
  Vista Alegre MTB  -  Ribes   3  :  4
  Vilafranca Atl.  -  Riudebitlles   5  :  1
  Monjos  -  Òdena   1  :  3
  Suburense  -  Pobla Cl.   3  :  1
  La Granada  -  Vilanova C.   2  :  4
Jornada 4
   Les Cabanyes   -   Capellades    _   :   _
   Ribes  -  Mediona   _  :  _
   Roquetes  -  Vista Alegre MTB   _  :  _
   Piera  -  Monjos   _  :  _
   Òdena  -  La Granada   _  :  _
   Riudebitlles  -  St. Pere M.   _  :  _
   Pobla Cl.  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   Vilanova C.  -  Suburense   _  :  _
   PM Tossa Montbui  -  St. Pau Ordal   _  :  _

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

futbol SEGONA TERRITORIAL G12

futbol TERCERA TERRITORIAL G7/11
Jornada 1 G7 
  Anoia   -   Torre Cl.    3   :   0
  Montbui  -  Montserrat   0  :  1
  Ateneu Ig.  -  Garcia M.   4  :  2
  Tous  -  Jorba   0  :  1
  Òdena B  -  La Paz   2  :  2
  Carme  -  Calaf   3  :  1
  Vilanoveta  -  Fàtima   2  :  2

Jornada 1 G11 
  Can Cartró   -   Raig Ribetà    7   :   2
  Hostalets P.  -  St. Sadurní   2  :  2
  La Llacuna  -  U. Suramericana   2  :  1
  Hortonenc  -  Puigdàlber   4  :  1
  Vallbona  -  St. Cugat S.   1  :  2
  St. Esteve S.  -  Cabrera Anoia   0  :  0
  Quintinenc  -  Gelida   4  :  2
  Piera B  -  Olivella   1  :  3

El CF Igualada va sumar diumenge la 
seva primera victòria davant la seva 
afició, a les Comes, després de superar el 
Rubí (2-0) en un partit lluitat i a estones 
travat que va acabar amb tres lesionats 
i esbroncada entre diversos jugadors 
al final del matx. El partit va començar 
molt inquiet i imprecís, amb un Rubí 
que va tenir dues bones ocasions per 
avançar-se. De mica en mica, l’Igualada 
anava controlant el matx però va ser a 
pilota aturada com es va avançar el con-
junt local (61’). Amb el partit molt més 
obert, l’Igualada va tenir oportunitats 
per fer la sentència, que va arribar en el 
temps afegit mitjançant Epitié.
Aquest cap de setmana, els blaus juga-
ran al camp de la Gramanet B, que 
compta amb dos punts menys i arriba 
de perdre al camp de l’Olesa per 2-0.
IGUALADA: Jaume Albert, Oriol (Marc 
Gràcia, 29’), Baraldés, Ribalta, Torres, 
Jesús (Mili, 58’), Gumà, Gerard (Barnada, 
74’), Isma, Edu Cortada i Epitié
RUBÍ: Suri (Aldric, 45’), Vicente (Julian, 
18’), Juan Serrano (Pedro, 70’), Xavi 
Rovira, Jimmy, Pol, Fermo, Galisteo, Toni, 
Fernando i Carles.
GOLS: 1-0 (61’) Gumà. 2-0 (93’) Epitié.

Futbol territorial
A la primera territorial, el Sant Maure va 

El CFI suma la primera victòria 
a casa i puja a la setena posició

L’Òdena va aconseguir una gran remuntada al camp dels Monjos.
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Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Anoia    1    3      3:0      3
2   Ateneu Ig.   1   3     4:2     2
3   Carme   1   3     3:1     2
4   Montserrat   1   3     1:0     1
5   Jorba   1   3     1:0     1
6   Fàtima   1   1     2:2     0
7   La Paz   1   1     2:2     0
8   Vilanoveta   1   1     2:2     0
9   Òdena B   1   1     2:2     0 
10   Piràmides   0   0     0:0     0
11   Montbui   1   0     0:1     -1
12   Tous   1   0     0:1     -1
13   Garcia M.   1   0     2:4     -2
14   Calaf   1   0     1:3     -2
15   Torre Cl.   1   0     0:3     -3

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Can Cartró    1    3      7:2      5
2   Hortonenc   1   3     4:1     3
3   Quintinenc   1   3     4:2     2
4   Olivella   1   3     3:1     2
5   St. Cugat S.   1   3     2:1     1
6   La Llacuna   1   3     2:1     1
7   St. Sadurní   1   1     2:2     0
8   Hostalets P.   1   1     2:2     0
9   Cabrera Anoia   1   1     0:0     0
10   St. Esteve S.   1   1     0:0     0
11   U. Suramericana   1   0     1:2     -1
12   Vallbona   1   0     1:2     -1
13   Gelida   1   0     2:4     -2
14   Piera B   1   0     1:3     -2
15   Puigdàlber   1   0     1:4     -3
16   Raig Ribetà   1   0     2:7     -5

Jornada 2 G11 
   St. Cugat S.  -  Hostalets P.   _  :  _
   Puigdàlber  -  Piera B   _  :  _
   Cabrera Anoia  -  La Llacuna   _  :  _
   U. Suramericana  -  Vallbona   _  :  _

Jornada 2 G7
  Montserrat   -   Anoia    _   :   _
   Torre Cl.  -  Tous   _  :  _
   Jorba  -  Vilanoveta   _  :  _
   La Paz  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Calaf  -  Òdena B   _  :  _
   Fàtima  -  Carme   _  :  _
   Garcia M.  -  Piràmides   _  :  _

IGUALADA / IGNASI COSTA 

Els atletes Abdeslam El Ouahabi (Carns 
Viaplana) i Anna Noguera (Gimnàs 
Ateneu/C.A. Igualada) foren els guanya-
dors, el  passat diumenge al matí, de la 
7a. edició de la Cursa de Muntanya Fira 
d’Igualada. La Caminada Popular va ser 
dominada per Josep Martí (Roger Roca 
Running) i Olga Manko (UEC Anoia), 
mentre en la cursa de bicicleta de mun-
tanya -BTT, els dominadors foren Enric 
Forn (Pinturex-Odena) i Leen Caubergh 
(Independent).
Les proves, disputades en el marc 
de 57a. Fira de Setembre d’Igualada, 
comptaven amb l’organització con-
junta del Club Atlètic Igualada, en col-
laboració amb el Patronat Municipal 
d’Esports d’Igualada.  Es van disputar 
amb sortida i arribada situades al costat 
de l’Estadi Atlètic Municipal d’Igualada, 
enguany amb una inscripció d’uns 350 
atletes, caminadors i ciclistes entre les 
tres proves, dels quals se’n classificaren 
310 (115 en la cursa atlètica,117 en la 
caminada, i 78 en la cursa de BTT). 
Les proves constaven d’un recorregut 
de 19,500 Km. pel que fa a la cursa atlè-
tica i la caminada popular, forestal en la 
seva major part, amb forts desnivells i 
considerablement dura, en què calia 
superar, entre altres importants cotes, 
l’ascens a la muntanya de la Tossa de 

Més de 350 atletes en una gran matinal del 
CAI durant la Fira d’Igualada

Montbui, i de 31,500 Km. la cursa de 
BTT, que vorejava també la muntanya 
de la Tossa, també forestal en la seva 
major part.  
En la cursa de muntanya, l’atleta 
magrebí Abdeslam El Ouahabi (Carns 
Viaplana ) es va imposar amb un bon 
crono de 1h. 14m. 41 seg., per davant 
de l’atleta del Bruc José Manuel Gra-
nadero (C.A.Igualada), 2n. amb un 
bon registre de 1h. 16m. 16 seg., i era 
3r. Manuel Torres (Esp. Penedès),  amb 
un  registre de 1h. 17m. 44 seg.. Era 4t. 
Albert Ferrer (UEC Anoia) amb 1h. 20m. 
41 seg., entrant en 5a. posició l’atleta 
del C.A. Igualada Antoni Ocaña, amb 
1h. 26m. 16seg., i 6è. l’atleta de l’Esp. 
Penedès Jordi Martínez, amb 1h. 27m. 
23 seg..
Cal ressaltar la important 37a. posi-
ció general i guanyadora absoluta en 
femenines, assolida per l’atleta del 
Gimnàs Ateneu i C.A. Igualada Anna 
Noguera, amb 1h. 41m. 36seg..  Era 2a. i 
65a. general Erika Nuñez (Independent) 
amb 1h. 47m. 04seg,, i 3a. i 97a. general 
Teresa Quintero (Gimnàs Ateneu) amb 
1h. 58m. 57seg..  Entrava 4a. i 100a. 
general M.ª Pilar Ríos (L’Aguineu)  amb  
2h. 01m. 36seg., i 5a. i 101a. general 
Susanna Llopart (Gimnàs Ateneu) amb 
2h. 02m. 20 seg..
En l’apartat de la Caminada Popular, 

va entrar primer classificat absolut en 
meta el marxador igualadí del Roger 
Roca Running Josep Martí, amb 2h. 
14m. 18 seg., seguit de Xavier Civit (C.A. 
Sta. Coloma de Queralt), 2n. classificat 
en meta amb 2h. 14m. 19 seg., i era 
3r. Joan Baliu (X.Avi-Al-Pinisme) amb 
2h. 29m. 00seg.. Era 4t. Loren Hidalgo 
(Eddy Mur) amb 2h. 26m. 08seg., i 5è. 
l’atleta del C.A. Igualada Vidal Chivo, 
amb 2h. 26m. 11 seg..
En femenines, entrava 1a. i guanya-
dora absoluta de la Caminada popular 
Olga Manko (UEC Anoia) amb 2h. 35m. 
00 seg.., entrant  2a. i 3a. les germanes 
llançadores del C.A. Igualada Èlia Pas-
cual, amb 2h. 37m. 32seg., i Níria Pas-
cual, amb 2h. 53m. 32seg..
Pel que fa a la cursa de BTT, va ser domi-
nada per Enric Forn (Pinturex-Òdena) 
amb 1h. 13 m. 56 seg., seguit d’Albert 
Torres (CAS-Sans Vilafranca) amb 1h. 
14m. 28 seg., i entrava 3r. Carles Tor-
rents, amb 1h. 14m. 34 seg.. Era 4t. Raul 
Rubio amb 1h. 15m. 16 seg., i 5è. Isaac 
Riera amb 1h. 21m. 36seg., ambdós del 
Pinturex-Òdena.
En femenines va entrar guanyadora i 
72a. general Leen Caubergh (Indepen-
dent) amb 2h. 26m. 02 seg., seguida de 
Marta Torres (Unió Excurs. St. Joan de 
les Abadesses), amb 2h. 47m. 48 seg.

sortir golejat del camp del Cubelles (6-2) 
i continua fent un mal inici de tempo-
rada, amb només un punt. Els de Bernal 
tenen una oportunitat per a retrobar-se 
amb la victòria a casa, davant el Bell-
vitge.
A la segona categoria, l’Òdena va prota-
gonitzar una gran remuntada al camp 
del Monjos (1-3), mentre que Capellades 
i Piera van firmar taules (1-1) en un altre 
dels partits més destacats de la jornada.   
La Pobla va perdre al camp del nou líder, 
la Suburense, per 3-1, mentre que el Vila-
nova del Camí va treure tres punts molt 
valuosos del camp de la Granada (2-4), 
un dels més difícils del grup. A destacar 

els set gols que es van veure entre el 
Vista Alegre de Montbui i el Ribes (3-4).
Els odenencs són el millor equip anoienc 
de la categoria i s’han situat tercers del 
grup dotzé. Per la seva banda, el Mas-
quefa, al grup vuitè, va sortir derrotat 
per la mínima (2-1) del camp de la Uni-
ficació Prat.
A la tercera territorial, va començar la 
competició. En el grup setè l’Anoia B és el 
primer líder després de guanyarla Torre 
de Claramunt per 3-0. En el grup onzé, 
la Llacuna va assolir la victòria davant la 
Unión Suramericana (2-1), i ni Hostalets, 
ni Vallbona, Cabrera i Piera B van poder 
estrenar-se amb tres punts.



STRASBOURG / JOSEP M. VIDAL

A dos quarts de vuit del matí d’avui diven-
dres comença a Strasbourg una nova pro-
va puntuable per al Campionat del Món 
de ral·lis amb la participació de l’equip 
Nupel Global Racing dirigit per Luis Moya 
i format pel pilot osonenc Xevi Pons copi-
lotat per l’odenenc Àlex Haro amb el Ford 
Fiesta S2000.
Actualment Pons i Haro lideren el mun-
dial S-WRC empatats a 96 punts amb el 
txec Martin Prokop. Segons quin sigui el 
resultat d’aquest ral·li l’equip català ja es 
podria proclamar matemàticament cam-
pió del món, tot i que possiblement el títol 
no es decideixi fins en el darrer ral·li de la 
temporada, el de la Gran Bretanya, el que 
seria tot un sensacional èxit per a l’esport 
de l’automobilisme anoienc. En total seran 
vint els trams cronometrats que es dispu-
taran al llarg dels tres dies tots ells d’asfalt 
en aquest ral·li inèdit pel que fa al mundial, 
doncs fins ara el ral·li francès del mundial 
es disputava a l’illa de Còrsega.
Pel que fa al WRC, tot fa pensar que el pi-

Pons i Haro, al ral·li de França a 
consolidar el seu liderat en el Mundial

lot francès Sébastien Loeb aconsegueixi 
matemàticament el seu setè campionat 
precisament en aquest ral·li que es dispu-
ta per la zona de l’Alsàcia, la regió francesa 
on ell va néixer. I si Loeb, amb el Citroën 
C4 WRC, és el màxim favorit, també tenen 
molt a dir el càntabre Dani Sordo i  francès 
Sébastien Ogier amb Citroën C4 WRC.
Entre els pilots aspirants a ocupar les posi-
cions capdavanteres hi ha els finlandesos 

Miko Hirvonen i Jari-Matti Latvala amb 
els Ford Focus WRC oficials. A més dels 
pilots semi-oficials que segueixen habitu-
alment el campionat mundial, igualment 
en aquest ral·li seran interessant seguir 
les evolucions dels sempre ràpids pilots 
francesos que intentaran aconseguir unes 
bones classificacions en el ral·li de la seva 
nació.

Tot l’equip de Moto Club Igualada.

La Penya Blaugrana d’Igualada 
homenatja el soci número 1

IGUALADA / LA VEU 

Aquest passat dissabte, la Penya Blau-
grana d’Igualada va realitzar un acte de 
reconeixement al soci número 1 de l’en-
titat,  Marcel·lí Bru. Acompanyats per Jor-
di Durà de la Comissió de Penyes del FCB 
i de Jordi Abellan President de l’Agrupa-
ció de Penyes de les comarques d’Anoia, 
Penedès i Garraf, la Junta directiva de 
l’entitat va lliurar al Sr. Bru una insígnia 
de plata en reconeixement a la seva llar-
ga trajectòria com a penyista. El Sr. Bru 
és soci de la PB d’Igualada, des de l’any 
de la seva fundació, el 1959. Incansable 
seguidor culer, és una persona habitual 
a l’autocar que cada quinze dies traslla-
da als penyistes, socis i aficionats culés 
igualadins al Camp Nou. Aquest reco-
neixement al Sr. Bru vol ser extensiu a les 
generacions de penyistes que han man-
tingut viva la flama de la PB d’Igualada 

Sergi Pañella, guanyador d’una brillant 
Pujada a les Maioles
IGUALADA / JMV 

Amb una climatologia excel·lent es va 
disputar la 21a. edició de la Pujada a les 
Maioles amb una perfecta organització de 
Moto Club Igualada encapçalat per Enric 
Ruiz, l’home fort de l’automobilisme del 
club que presideix Jordi Boira.
El dissabte a la tarda, a les instal·lacions del 
principal patrocinador, Auto Anoia con-
cessionari Citroën, es van portar a terme 
les verificacions administratives i tècni-
ques dels vehicles participants en aquesta 
prova puntuable per al Campionat de Ca-
talunya de Muntanya.
Finalment foren vint-i-sis els pilots partici-
pants en aquesta llegendària pujada ano-
ienca, entre els quals hi havia els màxims 
especialistes catalans actual de l’especia-
litat de muntanya, així com quatre pilots 
de MCI.
A les dues pujades d’entrenaments oficials, 
el millor registre el marcà Sergi Pañella (Sil-
ver Car 2) i a turismes la primera mànega 
fou per a Josep Solà (Renault Clio Sport) i 
la segona per a Didier Seive (Porsche 911 
GT3).
Una vegada disputades les dues pujades 

d’entrenaments es van disputar les dues 
de carrera i tal com es va veure en els en-
trenaments, Sergi Pañella amb un crono 
de 2.59.036 es proclamà guanyador ab-
solut de la pujada. I si això és produí a la 
categoria de monoplaces, a la de turismes 
s’imposà a les dues pujades de carrera 
Oriol Boluda (Citroën AX Sport) amb un 
crono de 3.20.445.
Cal destacar, i molt, les bones pujades dels 
pilots de MCI, de tots ells l’igualadí Jau-
me Doncel (BMW 325 I) amb el crono de 

3.23.842 va ser el més ràpid aconseguint 
el 11è lloc absolut. 13è. fou Miquel Prat de 
Maians (Renault Clio 16V), 19è. Joan Mor-
ros d’Òdena (VW Golf GTI) i 22è. Jaume 
Guixà de Piera (Renault 5 GT Turbo).
El nombrós públic assistent va gaudir 
d’una brillant matinal esportiva en un 
marc com és el traçat de les Maioles que 
amb el pas dels anys s’ha guanyat un ex-
cepcional prestigi dins l’àmbit català de 
l’esport de l’automobilisme. 

Marcel.lí Bru, en el moment de rebre l’homenatge.

durant aquests més de cinquanta anys 
d’història de la nostra entitat. Cinquan-
ta anys són un pou d’experiències, de 
fidelitat a uns colors en moments bons 
i en moments no tan bons. I aquesta és 
l’herència que reben les generacions 
més noves de culés. Aquest acte, es va 
realitzar durant Fira multisectorial de 
Setembre i en el marc incomparable de 
les 6 copes que lluïa l’estand de la Penya 
Blaugrana d’Igualada. 
Durant els tres dies que s’han exposat les 
6 copes guanyades pel millor Barça de la 
història, el pas d’aficionats culés que les 
han volgut veure i s’hi han volgut foto-
grafiar ha estat constant. L’estand també 
ha servit per donar informació de les ac-
tivitats que es realitzen durant tot l’any. 
Tot plegat, un nou impuls per ampliar la 
família culé igualadina que representa la 
Penya Blaugrana d’Igualada. 

Pons i Haro intentaran fer un gran ral.li en terres franceses.
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Víctor Montaner, quart a la milla d’Almacelles
L’atleta pierenc del Futbol Club Barcelo-
na, Víctor Montaner, ha començat la pre-
temporada en forma després d’arribar 
en quarta posició en la tradicional Milla 
d’Almacelles (amb un recorregut de 1609 
metres), el cap de setmana passat. 
Montaner va travessar la meta per darrere 
d’Ayad Landasem, Abdelaziz Merzougui i 

Eliseo Martín, superant a companys com 
Pol Guillem (guanyador de la cursa de la 
Mercè) o José Luis Blanco (medallista als 
europeus de Barcelona d’aquest estiu). El 
pierenc es mostra molt il·lusionat de cara 
a la nova temporada esportiva que tot just 
comença.

Gran actuació de Joan Compte 
(CAI) a l’Spartathlon de Grècia

IGUALADA / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada Joan Compte ha 
assolit un gran èxit internacional en la seva 
1a. participació en la duríssima cursa d’ul-
trafons coneguda com a Spartathlon, que 
es duu a terme en un recorregut històric 
de Grècia entre les poblacions d’Atenes i 
Esparta, i que enguany ha arribat a la seva 
28a. edició, i que ha comptat amb la parti-
cipació de 351 atletes de tot el món. 
Cal ressaltar la magnífica  63a. posició as-
solida per l’igualadí, amb un important re-
gistre de 34h. 01m. 40 seg..  La prova va ser 

dominada per l’italià Ivàn Cudin, amb 23 h. 
03 m. 06 seg..   La 1a. classificada femeni-
na va ser la britànica Emily Gelder, que va 
completar la prova en 14a. posició general 
amb 30 h. 17 m. 03 seg..  Es classificaren 
un total de 128 atletes, en les 36 hores de 
marge màxim per poder completar-la es-
tipulades per l’organització, per finalitzar 
els 245,3 km. de cursa.
En el decurs de la prova, calia superar un 
desnivell d’uns 1.000 m. situat a les roda-
lies del punt quilomètric 150 aproximada-
ment,  fet que feia encara més dura aques-
ta peculiar prova.

Elena Barlabé acaba segona a 
l’Àsics Triathlon Series
Diumenge passat es va correr el V Triat-
ló Salou i última prova del circuit Àsics 
Triatlhon-Sèries (després de les triatlons 
de Gavà, Barcelona i Tossa). Malgrat el fort 
vent i el fred,  800 triatletes (70 noies) van 
prendre la sortida.
Pel que fa els resultats  dels integrants del 
C.A. Igualada Triatló-Petromiralles, desta-
car en l’apartat femení la 6a posició d’Ele-

na Barlabé, amb un temps de 1:15:11, ob-
tenint així els punts necessaris per acabar 
en 2a posició a la general del circuit  Àsics 
Triatlhon-Sèries, tant sols superada per 
Núria Pubill.   Pel que fa als representants 
masculins, 109é va quedar Victor Gutiér-
rez amb un temps de 1:11:27 , 141é  l’Aleix 
Carbonell amb un temps 1:12:46  i  277é 
l’Oleguer Suñé  amb un temps 1:18:18.
 
 



IGUALADA / LA VEU

Dissabte passat, com cada any coincidint 
amb la fira d’Igualada, es va disputar a 
les Comes el Trofeu Ramon Orga, on el 
CPP Igualada convida tres clubs més per 
disputar el trofeu que dóna pas a l’inici de 
les lligues. En aquesta ocasió, la ja trenta-
vuitena edició del trofeu va comptar amb 
la presència del CTT Ateneu 1882, el CTT 
Sallent i el CTT Olesa a banda dels amfi-
trions.
El CPP Igualada va començar la defensa 
del títol aconseguit l’any passat amb la 
disputa de la primera semifinal contra 
l’Ateneu. Els partits es jugaven amb el 
sistema de Copa Davis, i els igualadins es 
van imposar per la via ràpida, vencent per 
3-0 amb punts de Jordi Satorras davant de 
Santi Sardà per 3-1, de Lluís Graells sobre 
Adrián Araqué per 3-0 i dels dobles Sa-
torras – Daniel Luco, que va guanyar per 
3-2 a la parella de l’Ateneu. Mentrestant, 
en l’altre semifinal l’Olesa es va imposar al 
Sallent per 3-1.
A la final el CPP Igualada va trobar un rival 
molt complicat que no li va permetre re-
validar el títol. L’Olesa va acabar superant 
els igualadins per 1-3. En el primer punt, 
Renato V. Moscoso va avançar els visitants 
en derrotar a Daniel Luco per 1-3. A conti-
nuació, Jordi Satorras va vèncer a José A. 
Martín per 3-1, però els dobles van tornar 
a ser per l’Olesa, ja que la parella Moscoso 

El CPPI, segon al trofeu Ramon Orga

– Manel Sunyer va imposar-se per 3-0 a la 
igualadina Satorras – Graells. Finalment, 
Renato V. Moscoso va guanyar a Jordi Sa-
torras per 1-3, aconseguint així endur-se el 
trofeu a les vitrines del CTT Olesa.
La classificació es va completar amb el 
tercer lloc del CTT Ateneu 1882, que va 
vèncer al CTT Sallent per 3-2.

Els palistes igualadins participen a la 
primera fase de l’Open Catalunya
Les competicions oficials comencen a 
posar-se en marxa i aquesta setmana va 
ser el torn de l’Open Catalunya, que va 
celebrar la seva primera fase d’enguany. 
Diversos palistes del CPP Igualada hi van 
prendre part en diferents categories.
A la categoria sènior B, el club igualadí hi 
va tenir dos representants, Daniel Luco i 

Ricard Alert. El primer va arribar als quarts 
de final, on es va veure superat per 1-3 per 
Javier Godoy (Borges). Prèviament el palis-
ta igualadí s’havia classificat en la primera 
posició del seu grup. Ricard Alert, per la 
seva banda, va guanyar una partida en un 
grup molt exigent.
Joan Masip va disputar l’Open a la cate-
goria Juvenil A, on no va poder guanyar 
cap partida malgrat estar a punt de fer-ho 
davant els palistes que van acabar a les 
primeres posicions finals.
A la categoria Infantil A hi van prendre 
part dos palistes igualadins més. Albert 
Kenji Matsuoka va aconseguir dues victò-
ries i dues derrotes en el seu grup, sense 
poder accedir a la fase final, mentre que 
Francesc Masip no va poder guanyar a cap 
dels seus rivals.

David Martínez i Imma Vidal, campions 
del torneig de la fira d’esquaix

IGUALADA / LA VEU 

El torneig d’enguany de la Fira va complir 
de nou amb tot que ha estat en els seus 
23 anys de recorregut: Molta igualtat, 
competitivitat i alguna que altra sorpre-
sa. A primera categoria, últimament hi ha 
hagut moltes alternances de campions i 
han estat campions en els darrers anys, 
el Francesc Torelló, l’Edgar Valls i l’any 
passat el Sergi Martinez. Però aquest 
any, victòria contra pronòstic del David 
Martínez que va guanyar per segon cop 
aquest campionat.
El David, no obstant, no va tenir un camí 
de roses i per assolir el seu segon títol va 
haver de derrotar el Santi Odena, el Paco 
Márquez, el Joel Jaume i el F.X Torelló, 
aquest últim a semifinals per 3-1.
Per ser honestos, val a dir que el sorteig 
va ser un xic capritxós i per la part baixa 
del quadre hi havia “bufes” per tothom 
amb molta duresa i igualtat.
Aquesta part del quadre, comptava amb 
més d’un i de dos candidats a ocupar pla-
ça de finalista que finalment va aconse-
guir l’Edgar Valls després d’un maratonià 
dissabte. Per accedir a aquesta final ple-
na d’espines, l’Edgar va guanyar C. Riera, 
A. Sanchez, Toni Jiménez i Bernat Jaume, 
aquest a semis per 3-2. Menció especial, 
aquestes semis entre l’Edgar i el jovenet 
Bernat Jaume que amb 14 anys, va estar 
a un pas de guanyar el partit en un emo-
cionant cinquè set decidit per 11-9.
En la gran final, el David va saber aprofitar 

Els campions del torneig, amb la pubilla i dames de la Fira.

molt bé les seves situacions d’avantatge i 
va dominar de forma molt convincent un 
Edgar molt cansat de la jornada sabatina 
amb 2 partits de 3-2 i un de molt dur de 
3-0.
En categoria femenina, victòria també 
contra pronòstic de l’Imma Vidal gua-
nyant per primer cop aquest campionat. 
L’Imma va guanyar no sense dificultats 
els seus partits davant la Mònica Odena i 
l’Anabel Cortes en la fase regular.
A la gran final va guanyar a la Carme Ri-
era, una de les nostres i més veteranes 
campiones que, després de jugar també 
en el quadre masculí, va acusar com l’Ed-
gar un dissabte amb quatre partits, tots 
ells prou disputats.
A segona, triomf molt treballat del juga-
dor de Tàrrega Paco Márquez que ja va 
salvar una pilota de partit a quarts de 
final davant l’Albert Enrich i que es va 
desfer a semifinals del David Aguilar i a 
la gran final de Joan Llorach per 3-1 que 
prèviament es va desfer a semifinals del 
Joan Homs.
Pel que fa a la tercera categoria, meres-
cuda victòria 3-0 de Xavi Rosich a la final 
davant un David Pozon molt cansat del 
la jornada del dissabte després d’unes 
semis de 3-2 davant el guanyador de la 
TV plana del sorteig del diumenge, Car-
les Sanchez. Xavi Rosich prèviament va 
resoldre els seu partit de semis davant el 
ja veterà J.M Soriano. 

El primer equip del CPP Igualada
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Un any més i ja en són quinze. S’ha arribat 
al final de l’Open de la Fira, que cada any 
comença a finals del mes d’agost i acaba 
amb la Fira d’Igualada. L’Open, un cop 
més, ha demostrat la seva efectivitat per 
a donar compliment a 45 parelles. Dins 
del merament esportiu, cal deixar cons-
tància de la bona acollida d’aquest Open 
per part de tots els afeccionats a aquest 
esport que forma part de nosaltres. Un 
any més, l’Open ha estat fidel a aquest 
esdeveniment que dóna cabuda a tots els 
practicants de la comarca, sigui quin sigui 
el seu nivell, ja que en estar agrupats en 
tres categories tothom troba competidors 
amb qui fer un joc intens i igualat.
El dissabte al matí l’Open va finalitzar amb 
la celebració de les finals de totes les ca-

L’Open Frontennis Fira d’Igualada 
ja té guanyadors

tegories i el lliurament de trofeus i detalls, 
acompanyat d’un petit refrigeri que va 
acabar d’arrodonir l’acte. Aquest va comp-
tar amb la presència de la Pubilla de la Fira 
i les dames d’Honor. A l’acte també van as-
sistir autoritats locals com la de la Regido-
ra d’Esports Silvía Torreblanca, la Regidora 
de l’Ajuntament Rosa Plassa i la Junta del 
Club Frontennis d’Igualada, que van en-
carregar-se del lliurament dels trofeus als 
guanyadors.
En la 3a categoria es van veure unes bo-
nes partides, quedant la parella Manel 
Ruiz-Cristian Ruiz en primer lloc i la Cinto 
Llobet-Miquel Ferrer en segona posició. El 
tercer lloc va ser per la parella Jerson Chia-
Angel Gil.
La 2a categoria va donar lloc a una final 
molt igualada entre dues parelles ami-
gues, aconseguint la primera posició la 

parella Enrique Olmo-Jaume Estape i la 
segona la Chus Rey-Edu Elvira. En aquesta 
categoria el tercer lloc el va ocupar la pare-
lla Julià López-Dani Preixat.
Finalment la 1era categoria va ser tan 
disputada com cada any, on van tornar a 
aconseguir el primer lloc la parella Antoni 
Font-Juan Pedro Moreno, demostrant que 
els anys no passen per ells, tot i tenir algu-
na partida molt ajustada. La segona posi-
ció d’aquesta categoria la va aconseguir 
la parella Paco Manchado-Angel Alonso, 
que van fer un gran joc no posant fàcils 
les coses a l’Antoni Font-Juan Pedro More-
no. El tercer lloc va ser per la parella Raul 
Romero-Jordi Romero.
En línies generals, el XV Open Fira d’Igua-
lada, va ser un èxit tant d’organització com 
d’esportiu, on es va notar una puja de ni-
vell en les 3 categories. 

Els participants en l’Open de la fira.

Victòria dels veterans de l’AVI
IGUALADA / JOSEP M. TALLÓ

IGUALADA  3  -  LA PALMA   0
Tot el primer temps, els equips van llui-
tar al centre del camp, però sense arribar 
amb perill a l’àrea contrària.
Al minut 14, hi va haver una clara juga-
da de gol, mercès a un còrner llançat 
magistralment per Ureña, que Aloy va 
rematar de cap, amb ofici, de dalt a baix, 
però després del bot, la pilota va passar 
per damunt el travesser. El primer gol va 
arribar al minut 27, Aloy passa a l’extrem 
on Sevilla centra al segon pal i Padró, 
perfecte, la posa al centre de la porteria, 
on Milton, molt oportú, remata (1-0).
A la represa, l’Igualada domina i fruit 
d’això hi ha diverses jugades de qualitat.
Al minut 20, bona jugada entre Grau 
i Sevilla, que el porter neutralitza. Un 
parell de minuts després, és Sevilla que 
de volea, obliga al porter a desviar amb 

la mà, i el baló rebota al travesser amb 
molt perill. Poc després, minut 25, Gabri 
realitza una gran passada a Moyes, que 
d’una perfecta rematada de cap, salva la 
sortida del porter i aconsegueix el segon 
gol (2-0). Anotem una bona centrada de 
Yebra que Sevilla no pot convertir en gol, 
al minut 37, una bonica triangulació en-
tre  Piqué i Ivan, aquest la torna al mateix 
Piqué, el qual no perdona i aconsegueix 
un esplèndid gol (3-0).
A las ordres de Jordi Viles, van jugar : 
Alfonso, Ureña, Grau , Corbella, Toro, Pla-
nell, Ivan, Aloy, Padró, Milton, Sevilla, Ro-
bert, Piqué, De Luis, Farre, Yebra, Moyes, 
Gabri, Salva i Tort. Cal indicar que es van 
lesionar Milton i Ureña i que Grau en la 
posició de central, esta rendint a la per-
fecció, com ho fa Padró en la seva nova 
posició d’extrem. Demà dissabte, l’Igua-
lada es desplaça a Esparreguera. 
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TEATRE INFANTIL / LA VEU
Aquest diumenge dia 3 s’inicia a Iguala-
da una nova temporada de teatre famili-
ar i infantil a càrrec de La Xarxa. Enguany 
es comença amb una obra que va ser el 
millor espectacle de la Mostra d’Iguala-
da el passat 2009, En Joan sense por.
Com cada temporada, i ja en són 33, hi 
haurà una programació estable cada 
quinze dies,  que acabarà l’abril i que 
comptarà amb un ampli ventall de gè-
neres per oferir varietat a tots els nens 
i nenes i pares i mares que gaudeixen 
d’aquest espectacles de qualitat els diu-
menges al matí. Es podran veure des de 
titelles i teatre fins a pallassos, passant 
pel musical, la dansa i la màgia. La Xarxa 
intenta oferir una programació atractiva 
i variada, portant els millor i més inno-
vadors espectacles del panorama teatral 
infantil i juvenil per a gaudi dels més de 
2.500 socis que té a Igualada i per a tot el 
públic en general. Durant aquests dies 
els socis de Xarxa rebran a casa un fu-
lletó de tardor en forma de paperina de 
castanyes amb la programació d’aquest 
trimestre.
Tal i com ja es va fer la temporada pas-
sada, les entrades es podran adquirir an-
ticipadament els dissabtes de 7 a 8 del 

vespre al vestíbul de l’Ateneu i el mateix 
dia, des d’una hora abans de l’especta-
cle. Enguany es mantenen els mateixos 
preus que la temporada passada: 4 euros 
per als socis i 5 euros per als no socis.
Fins el mes de desembre passaran per 
l’escenari del Teatre Municipal l’Ateneu 
les següents obres:
- 3 d’octubre. EN JOAN SENSE POR, de 
la companyia Egos Petit
En Joan no sap què és la por. Els mons-
tres de la seva habitació estan desespe-
rats i finalment decideixen contractar 
una bruixa perquè els ajudi i aquí és on 
s’embolica tot ja que condemna el Joan 
a tenir sempre el sanglot i com sabeu el 
sanglot només marxa amb un bon en-
surt. Per sort, al Marta la millor amiga del 
Joan, l’ajudarà a saber què és la por.
- 17 d’octubre. ZING ZING de Roberto 
G. Alonso
Zing zing us convida a fer un viatge a un 
món ple de fantasia a través de la dansa, 
la música, els sons, la llum i les imatges.
- 31 d’octubre. EL CIRC DÉJÀ-VU de la 
Cia. La Baldufa
Després de molts anys, dos vells amics, 
Anselmo i Fausto es retroben i comen-
cen a recordar com era la vida al seu 
petit circ... Els llargs viatges amb el carro 

que els portà a tot el món, faquirs que es 
claven afilades espases, acròbates que 
ballen fent equilibris, els pallassos més 
simpàtics... Nostàlgia i humor es barre-
gen per fer un homenatge a la vellesa i a 
la gent del circ.
- 14 de novembre. HANSEL I GRETEL 
de La Roda Produccions.
Perduts enmig d’un bosc fosc i tenebrós, 
els petits Hansel i Gretel s’endinsaran en 
un fascinant i perillós viatge amb l’únic 
objectiu de trobar el camí que els guiï 
cap a casa. Però es toparan amb una 
fantàstica caseta de xocolata habitada 
per una malvada bruixa.
- 28 de novembre. EL PLORAMIQUES 
de l’Estaquirot Teatre
Tots coneixem els ploramiques. Són els 
nens que ploren, rondinen i fan marra-
nades. Mai estan contents. Sempre ho 
volen, tot i no en tenen mai prou. Hi ha 
però uns personatges, que potser no els 
coneixeu, que es diuen els Aprofits. Sem-
pre estan contents i treuen profit de tot i 
també s’aprofiten dels Ploramiques.
- 12 de desembre. CONTE DE NADAL 
de Sim Salabim.
L’Ebenezer Scrooge és un avar que odia 
particularment el Nadal. Però la seva 
vida donarà un tomb la nit de Nadal 

La Xarxa inicia la temporada de teatre infantil i familiar
En Joan sense por • Diumenge, primera obra, "En Joan sense por" d'Egos Petit

“Novak. Disseny, moda, punt. 1963-2003”, nova 
exposició al Museu de la Pell MÚSICA / LA VEU

La sala del Casal Català dels Hostalets 
de Pierola acollirà dissabte 2 d’octubre 
el concert del grup català Els Amics de 
les Arts. A les 22.30h actuarà el grup de 
Piera Ass Cold Team, que fusionen rit-
mes de reggae amb un pop-rock elec-
trònic presentant temes propis. A les 
24h Els Amics de les Arts presentaran 
el seu darrer treball Bed&Breakfast, en 
un concert que s’allargarà fins a quarts 
de dues de la matinada. 
Les entrades anticipades poden ad-
quirir-se fins divendres 1 d’octubre 
a diferents localitats de la comarca 
(Piera-Casal per a joves i grans;, Vila-
franca-Disco Star; Capellades -Jaç Roig 
i Sant Sadurní-Lliberia Jepi), així com 
als Hostalets de Pierola (Pròxim i Bar 
dels Cafeters del Casal Català). El preu 
és de 10 € anticipades, 12 € taquilla (el 
dia del concert) i 7 € per als socis del 
Casal Català o membres del TR3SC. El 
concert ha estat organitzat pel Casal 
Català dels Hostalets de Pierola en una 
clara aposta per la difussió de la cultu-
ra catalana.

Demà dissabte, Els 
amics de les arts als 
Hostalets

per la visita de tres esperits nadalencs: 
passat, present i futur. Això el farà re-
flexionar el seu comportament vers les 
persones que l’envolten.

Espectacles familiars a Cultura en 
gira
Cultura en Gira del departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya que 
vol obrir una via estratègica per apropar 
la cultura a tots els públics. Així, grans i 

petits poden gaudir de representacions 
teatrals, concerts, dansa i circ adreçats 
especialment a uns públics encara joves, 
que es veuen no només com un valor de 
futur sinó, sobretot, com una realitat de 
present. Cultura en Gira col·labora en la 
difusió d’En Joan sense por d’Egos Petit, 
de Zing-zing de la companyia Ro berto 
G. Alonso i d’El Circ Déjà vu de La Baldu-
fa.

“En Joan sense por”, diumenge a l’Ateneu

EXPOSICIONS / LA VEU
Demà dissabte 2 d’octubre a les 8 del 
vespre, al Museu de la Pell d’Igualada 
i comarcal de l’Anoia s’inaugurarà una 
nova exposició. En aquest cas es tracta 
de “Novak. disseny, moda, punt. 1963-
2003” en què es presentarà una selecció 
de les confeccions més celebrades, es-
bossos, patrons i catàlegs que mostra-
ran la creativitat d’una de les indústries 
de punt més innovadores d’Igualada en 
les darreres dècades del segle XX.
Novak a Igualada ha estat sempre una 
marca de gènere de punt, una empresa 
familiar que al llarg de quaranta anys va 
fabricar peces de punt per a senyores en 
una ciutat que vivia del punt i de la pell. 
Nascuda en els anys d’una lenta recu-
peració econòmica del país, no s’hauria 
mantingut sense la dedicacio constant 
que demana una fàbrica. La generació 
dels seus fundadors, en Miquel Santa-
cana i l’Henar Velázquez va ser la que 

va fer possible el miracle de construir la 
prosperitat amb què va anar creixent la 
ciutat
La vida a la fàbrica era la llana d’abric tei-
xida i tricotada a l’estiu amb els fils de les 
bitlles i els cons, jacquards i links, trama-
da fins a vint galgues. Dues col·leccions 
anuals la marcaven. Una vida que es 
plantejava, es dissenyava, es tallava, es 
remallava, s’overlocava, es repassava, 
es planxava... Clavar etiquetes, plegar 
peces, fer córrer els carretons. Mostraris. 
Retalls i botons, molts botons. Banderes 
de colors. 
Inspiració, treball ben fet i moda van 
donar una identitat pròpia a una marca 
que es va estendre més enllà de les fron-
teres i va aconseguir la identificació de 
ser de “la Novak”, el reconeixement po-
pular que l’exposició pretén compartir.
L’exposició també tindrà actes paral·lels 
com una visita guiada gratuïta el diu-
menge 17 d’octubre a les 12 del migdia, 
visites adreçades als escolars.
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TEATRE / LA VEU
“Pel meu propi egoisme, i perquè vull 
ser optimista, prefereixo creure que fins 
i tot la gent que té enormes privilegis 
no es queda creuada de braços, mirant. 
El que estem finançant aquí és una 
maldat. Potser les diferències de clas-
se, que cada vegada són més comunes 
i majoritàries a tot el món, i la devas-
tació de les vides dels treballadors, 
siguin una maldat absoluta.” Aquestes 
són unes de les darreres paraules de la 
Rachel Corrie. Un centenar de persones 
assistiren a la representació de l’espec-
tacle El meu nom és Rachel Corrie, una 
producció, dirigida per Mikel Gómez de 
Segura i interpretada per  Marta Marco, 
que neix a partir del diari personal, les 
cartes i els escrits d’aquesta activista 
nord-americana, morta als 23 anys sota 
una pala excavadora. L’espectacle en-
cetava la programació estable del Tea-
tre Municipal l’Ateneu i s’englobava en 
els actes de l’Octubre Solidari.
L’expressió de la Marta Marco encara 
és a les pupil·les dels qui assistiren a la 
funció. On comença i acaba la Marta? 
On comença i acaba la Rachel? L’actriu, 
amb la seva gestualitat, el seu movi-
ment i deixant que la seva veu reculli 
les paraules de Rachel Corrie aconse-
gueix posar la pell de gallina amb els 
seus tons, els seus silencis i els seus 
gestos. Cadascun dels seus registres és 
una interiorització de sentiments que 
no es queden a dalt de l’escenari sinó 
que es va infiltrant a la sala com una 
pluja fina. Tècnica, intuïció o, senzilla-
ment, veritat.
L’espectacle es veu arrodonit per una 
impecable direcció de Mikel Gómez de 

Segura. José Ibarrola signa una esce-
nografia on d’un cub de ferro (armari, 
amagatall, runes...) sorgeixen tots els 
elements per al joc escènic i al fons, 
una pantalla emmarcada en òxid o ro-
vell, d’on poc a poc va sorgint l’excava-
dora que li ha de segar la vida a la pro-
tagonista. Acalora i acoloreix l’ambient 
el disseny de llums d’Oier Ituarte. Uns 
feixos de color i claror que acaronen 
l’actriu allà on no arriben les nostres 
mans d’espectadors. Tot posat al ser-
vei de la dramatúrgia d’Alan Rickman 
i Katherine Viner que la mateixa Marta 
Marco i Gerald-Patrick Fannon han tra-
duït al català. Amb una proposta senzi-
lla però acurada de Traspassos Kultur.
Com una nova Antígona, Rachel Corrié 
esdevé protagonista d’una tragèdia ja 
que té tres dels elements imprescin-
dibles:  l’acció d’anar a Palestina se li 
gira en contra, s’adona de la realitat de 
la gent d’aquell país en una mena de 
‘reconeixement’ d’allò que l’envolta i hi 
haurà “l’esdeveniment patètic” o acció 
que provocarà la seva destrucció.
I a les butaques es produirà la catarsi 
aristotèlica aquella ‘purificació allibe-
radora de les passions per mitjà de 
les emocions que suscita l’obra d’art, 
la que produeix la tragèdia en l’ànim 
de l’espectador”.  Podeu preguntar-ho 
als assistents a la representació que ja 
esperen una altra tragèdia, la d’Electra, 
el 24 d’octubre. Una proposta d’Oriol 
Broggi pel Teatre Nacional de Catalu-
nya i Q-ars teatre, protagonitzada per 
Clara Segura. Dos mil cinc-cents anys 
separen uns textos que, encara avui 
dia són vigents. 

Marta Marco  il·lumina 
l’Ateneu amb una Rachel 
Corrie plena de vidaTEATRE / LA VEU

Hi ha històries que sempre agraden, no 
tenen data de caducitat. El conte po-
pular Els tres porquets és una d’elles i el 
passat cap de setmana va guanyar-se 
plenament l’atenció dels centenars de 
nens i nenes que van omplir el Teatre de 
l’Aurora. 
La proposta va arribar en format de tite-
lles de bastó i fils de la mà de la veterana 
companyia de Saragossa Teatro Arbolé. 
Amb una posada en escena meticulo-
sament treballada i uns porquets i llop 
d’allò més eixerits, el titellaire José Igna-
cio Juárez va representar en solitari una 
versió força fidel del conegut clàssic. 
Els infants seguien amb entusiasme la 
narració, ja fos amb els ulls ben oberts 
per no perdre’s ni un detall, aplaudint 
les alegres melodies al ritme de la mú-
sica, cantant l’estrofa principal de les 
cançons o bé celebrant la victòria final 
dels porquets amb un sonor ‘oeee, oe, 
oe, oeeee’. 
Un dels encerts de l’espectacle va ser la 
rebuda del públic per part d’un quart 

porquet, el Manolo, que va interactuar 
amb els petits des que entraven al te-
atre i va romandre a la falda d’un d’ells 
durant tota la funció. 
Teatro Arbolé ja ha ofert més de 500 re-
presentacions de Los Tres Cerditos arreu 

de l’Estat i actualment es troba de gira 
per algunes de les 35 sales associades a 
la Red de Teatros Alternativos –com el 
Teatre de l’Aurora– en el marc del Cir-
cuito.  

“Los tres cerditos” encisen el públic 
infantil a l’Aurora

ARTESANIA / LA VEU
L’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps 
ha participat en la Fira Pell (inclosa en la 
57a. Fira d’Igualada) explicant en el seu 
estand els estudis que imparteix en un 
cicle formatiu de grau mitjà d’Artesania 
en Cuir, únic a Catalunya. Fira Pell neix 
de la voluntat d’impulsar tota l’activitat 
relacionada amb el món de la pell i del 
cuir i va reunir estands d’Artesania de 
Catalunya, del Museu de la Pell d’Igua-
lada i comarcal de l’Anoia, artesans de 
la pell vinguts d’arreu i l’EMA Gaspar 
Camps.
Un dels estands de Fira Pell era de Raül 
Querol, professor de l’EMA Gaspar 
Camps, i Salvador Pereira, que van pre-
sentar les seves noves col·leccions per 
aquesta temporada tardor-hivern.

L’EMA Gaspar Camps, present a Fira Pell

“La maleta de l’Agustí”, a la Setmana 
de la Gent Gran
TEATRE / LA VEU
La companyia igualadina Farrés brothers 
i cia presentarà el seu últim espectacle 
de titelles per a tots els públics: La ma-
leta de l’Agustí en el marc de la Setmana 
Gran. La funció serà aquest dissabte dia 
2 d’octubre, a les 7 de la tarda, al Teatre 
Municipal l’Ateneu.
L’espectacle està inspirat en un frag-
ment de la vida del fotoperiodista català 
Agustí Centelles (1909-1985) i se centra 
en la maleta plena de negatius de la 
guerra civil i els camps de refugiats que 
Centelles va amagar durant més de 30 
anys a les golfes de casa d’uns amics, 

la família Dejeihl, a Carcassona, per por 
que les imatges poguessin delatar repu-
blicans.
Tot i el seu notori protagonisme, la male-
ta de l’Agustí és la desencadenant d’una 
història que, amb humor i emotivitat, 
apel·la al valor de l’amistat. L’acció ar-
renca amb un nen que juga a les golfes 
de casa seva i descobreix en un racó una 
maleta plena d’enigmes. L’àvia li explica 
que està plena de fotos d’una guerra i 
que no pot tocar-la, perquè no pertany 
a la família, sinó a un fotògraf català que 
es diu Agustí i que va demanar d’ama-
gar-la allà fins que passés la por que hi 

havia al seu país. El millor amic del nen, 
però, desobeeix l’ordre, cosa que trenca 
la seva amistat. Finalment, tots dos co-
neixeran de la mà de l’àvia les terribles 
peripècies que va haver de viure l’Agustí 
i comprendran que la guerra no és cap 
joc. 
Farrés brothers i cia aposta per una te-
màtica d’alt contingut social amb el con-
venciment que als nens i nenes se’ls pot 
parlar de tot sempre i quan el to sigui 
l’adequat. La funció d’aquest cap de set-
mana la gent gran la pot gaudir sola o 
en companyia dels néts i netes i de tota 
la família, vaja. 

EXPOSICIONS / LA VEU
A l’Escola Municipal de Música d’Iguala-
da es podrà visitar, del 4 al 21 d’octubre 
(laborables de 9h a 21h) l’exposició Els 
Son Visibles.
Sota aquest títol s’emmarca una exposi-
ció fotogràfica formada per 28 imatges 
que corresponen a les sessions de mú-
sica amb persones amb discapacitat/s 
dutes a terme en el marc del projecte 
Música a l’abast, la música de les perso-
nes amb discapacitat/s al llarg del curs 
2009-10. 
L’exposició és un recull de mirades on es 
contemplen moments d’aprenentatge, 
experiències viscudes i emocions com-
partides a través de l’art. És una manera 
d’ajudar a repensar la visió de l’art i de 
la creativitat, de començar a desmuntar 

perjudicis i esborrar estigmes al voltant 
de la paraula discapacitat. També vol ser 
una finestra oberta cap a tots els que no 
formen part del projecte, incidint així, 
d’una manera o altra en aspectes de 
sensibilització social i de coneixement 
general sobre la discapacitat i l’art.
Les  imatges són de la fotògrafa Ariadna 
Trias, il·lustren la participació d’infants, 
joves i adults amb diversitat funcional 
en activitats força comuns en la vida de 
la major part de la població. Les imatges 
van acompanyades de textos de l’escrip-
tor Màrius Serra que ens conviden a la 
reflexió, a somriure, i que -juntament 
amb la imatge que acompanyen- ens 
transmeten allò que els protagonistes 
no ens poden explicar en paraules.

“Els sons invisibles” a 
l’Escola Municipal de Música

Els titelles van encisar el públic

Estand dels alumnes d’artesania
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MÓN CASTELLER / LA VEU
Els Moixiganguers d’Igualada actuaren 
dissabte passat a Vilanova i la Geltrú, en 
la diada d’Albert Salvany, conjuntament 
amb els amfitrions Bordegassos de Vila-
nova, i els Xicots de Vilafranca. Els igua-
ladins aconseguiren una setmana més 
completar les tres rondes amb castells 
de set, i encaren d’aquesta manera la 
darrera fase de la temporada, que pot 
portar encara les emocions més fortes, 
si és que això és possible.
Després dels pilars de quatre de saluta-
ció per part de les tres colles, els morats 
plantaren en primera ronda el tres de 
set. Com ve essent habitual, el castell 
no tingué massa història, simplement 
tingué una execució perfecta en el seu 
tronc, ben lligat per una bona pinya. Per 
tant, es descarregà sense cap mena de 
dificultat.
A la segona ronda, fou el torn del qua-
trede set, que de forma semblant al tres, 
fou assolit sense pràcticament despen-
tinar-se. No passaria, però, el mateix a la 
tercera ronda. Els Moixiganguers afron-
taven el tres de set amb l’agulla al mig. 
La construcció tingué els seus principals 
problemes en la descarregada de l’agu-
lla. De bon principi hi hagueren molts 
problemes tota vegada que l’agulla no 
aconseguia redreçar una desviació cap 
enrera. Al final, gràcies a les bones arts 
de les primeres mans, així com del se-
gon, el castell fou salvat. Per arrodonir 
aquesta bonica actuació, els Moixigan-
guers s’acomiadaren de Vilanova i la 
Geltrú amb un espadat o pilar de cinc.
Pel que fa a les altres colles participants, 
els Bordegassos de Vilanova tingueren 
una actuació un xic accidentada. En pri-
mera ronda descarregaren el cinc de set. 
A la segona ronda, inicialment hague-

ren de desmuntar un intent de quatre 
de vuit. Posteriorment, s’enfrontaren al 
quatre de set amb l’agulla, que féu llenya 
abans de ser carregat. Tancaren actuació 
amb el tres de set i un pilar de cinc, que 
tant sols pogué ésser carregat.
Pel que fa als Xicots de Vilafranca, des-
carregaren sempre a la primera el cinc 
de set, el quatre de set amb l’agulla i el 
tres de set, cloent la seva actuació amb 
un pilar de cinc.
Ara els Moixiganguers, tenen un pa-
rèntesi de dues setmanes en què no hi 
haurà actuacions, però on evidentment, 
els assajos no només no s’interrompran, 
sinó que s’intensificaran de cara a l’es-
print final de temporada. Els Moixigan-
guers reapareixeran el dia 17 d’octubre 
a Montserrat, en una clàssica, on els 
morats hi volen portar les seves millors 
gales, i per tant, segurament podrem 
veure com tornen a enfrontar-se als cas-
tells de vuit.
 

Tres castells de set més al 
sarró moixiganguer

TEATRE / LA VEU
A mitjan setembre va arrencar la tret-
zena edició del Concurs de Teatre Vila 
de Calaf que enguany comptarà amb la 
participació de set elencs que presenta-
ran les seves obres al públic calafí. Fins 
a dia d’avui s’han pogut veure les obres 
Corre a buscar la teva dona a càrrec de 
Círcol Catòlic de Badalona i El Club de la 
corbata, diumenge passat, a càrrec del 
Grup Gespa de Barcelona.
Per aquest diumenge, a les 6 de la tarda 
és prevista la presentació de Tinc un cuc 
a càrrec de Fatalitats de Viladecavalls. 
En aquest cas és tracta d’una divertida 
comèdia, àcida i sense pèls a la llengua, 
sobre les relacions dins i fora del ma-
trimoni. S’aconsegueix una especial i 
divertida complicitat entre l’espectador 
i els personatges que viuen la seva parti-
cular “vida en parella” sobre l’escenari.
La venda d’entrades és des d’una hora 
abans de cada representació a les taqui-
lles del Casal.

Diumenge, teatre al 
Casal de Calaf amb 
“Tinc un cuc”

FOTOGRAFIA / LA VEU
El passat diumenge 26 de setembre es 
van reunir a la sala d’actes de l’Ajunta-
ment de Passanant i Belltall, en motiu 
del lliurament del primer Premi Foto-
gràfic RAMON ALOY, un nombrós grup 
d’amics de la Trobada Fotogràfica Passa-
nant Foto dirigida per el igualadí Josep 

Bou.
El nivell de les obres presentades era 
de totes elles d’alta qualitat, i el jurat va 
atorgar a la igualadina Maria Gregori, de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada ( AFI), 
el segon premi, un viatge per a dues per-
sones a Tunísia, patrocinat per la també 
empresa igualadina VIATGES ABELUX.

Maria Gregori, segona en el Premi 
Fotogràfic Ramon Aloy

RECERCA / LA VEU
Conèixer in situ tot allò que els pot ser 
útil per al seu treball de recerca, des de 
llibres de consulta a documents d’allò 
més curiosos i desvetllar l’interès per a 
la investigació i la recerca. Aquests són 
els objectius del Taller d’Iniciació a la Re-
cerca que per tercera vegada organitzen 
l’Arxiu Comarcal de l’Anoia, la Biblioteca 
Central d’Igualada i el Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada (CECI). Alumnes 
de primer de batxillerat d’arreu de la co-
marca participaran en aquesta activitat 
que vol servir per estimular l’afany i el 
gust per la recerca dels joves i orientar-
los a l’hora de fer els seus treballs de re-
cerca de caire local, des d’estudis sobre 
un capítol concret de la història del seu 
poble a treballs sobre la flora i fauna de 
l’Anoia. Les sessions de treball es faran 
durant els mesos d’octubre, novembre i 
gener als tres equipaments culturals.
Gràcies a aquestes jornades, els joves 
podran conèixer com és el treball dels 

investigadors de la comarca, que sovint 
passa desapercebut, però que permet 
disposar d’uns fons documentals i bi-
bliogràfics sobre un ampli ventall de 
temes. Precisament una de les funcions 
del CECI, l’Arxiu i la Biblioteca és conser-
var aquests documents i promoure’n el 
seu coneixement per mitjà d’activitats 
de difusió com aquestes jornades. Així, 
durant tot un matí, els joves passen per 
les seus del CECI, l’Arxiu i la Biblioteca, 
on de la mà del seu personal especi-
alitzat poden veure i manipular tots 
aquests documents, així com participar 
tallers pràctics a les seus de cada enti-
tat. Els alumnes es divideixen en grups 
reduïts de 15 persones i acompanyats 
dels professors que coordinen els seus 
treballs de recerca posen en pràctica 
aquests coneixements.
Les dues experiències anteriors van ser 
molt positives i això ha animat els orga-
nitzadors a continuar-les i els instituts a 
participar-hi. 

Alumnes de batxillerat es 
converteixen en investigadors 
per un dia

POESIA / LA VEU
Poesia Viva d’Igualada convoca el VII 
Concurs Poètic de Nadales, en llengua 
catalana, obert a tothom, que se cele-
brarà el dissabte 18 de desembre de 
2010, a les 5 de la tarda, a l’auditori de 
la Biblioteca Central (plaça de cal Font), 
dintre de la seva sessió mensual.
Les obres han de ser inèdites – per con-
següent no publicades, ni premiades -, i 
tenir un màxim de 32 versos. S’han d’en-
viar per quatriplicat, abans del 15 de no-
vembre de 2010, al Sr. Lleonard del Rio, 
president de Poesia Viva, c/ Concepció, 
38, 1r. – 08700 IGUALADA. S’acompa-
nyaran d’una plica a l’interior de la qual 
hi figurarà l’adreça, el telèfon, una foto-
còpia del DNI del concursant i l’e-mail si 
és que se’n disposa. A l’exterior el títol 
del poema. Només s’admetrà un treball 
per concursant.
DOTACIÓ: Un primer premi dotat amb un 
Trofeu i Diploma de POESIA VIVA, i 250€ 
gentilesa de BATA TOT BATA d’Igualada. 
El guanyador o un representant autorit-
zat es compromet a ser present en l’acte 
de lliurament de premis, el 18 de desem-
bre, altrament s’entén que hi renuncia.
El jurat podrà concedir fins un total de 
10 accèssits, amb dret a diploma.
CONFITERIA CLOSA obsequiarà a tots els 
guanyadors amb una barra de torrons 
artesans. 
Els treballs no premiats es destruiran i es 
garanteix l’anonimat dels seus autors.
Qualsevulla qüestió no prevista, serà re-
solta per la junta de Poesia Viva.

Poesia Viva 
d’Igualada convoca el 
VII Concurs Poètic de 
Nadales

LLIBRES / LA VEU
Diumenge, Bellprat es convertirà, per 
tercer any consecutiu, en la Vila del Lli-
bre. Durant tot el dia es comptarà amb la 
presència de coneguts autors que pre-
sentaran els seus llibres o oferiran xer-
rades sobre temes diversos, com poden 
ser Víctor Alexandre, Pilarin Bayés, Mar-
garida Casacuberta, Jordi Mata o Gem-
ma Lienas. També es duran a terme el 
mercat de llibre vell i el mercat del llibre 
nou dels convidats en aquesta edició. 
Durant tot el matí també es podrà gau-
dir de mostres d’artesania i oficis: Artesa-
nia en paper, Restauració de documents 
gràfics antics i L’art de la cal.ligrafia.
A més també es podran visitar tres ex-
posicions: Mostra de dibuixos de Pilarín 
Bayés, Olis de Salvador Collell i La torre 

degli Arabeschi: microedicions per a mi-
croamants.
Per als més joves que visitin la vila s’han 
preparat un seguit d’activitats com un 
taller d’amulets indis, teatre infantil i 
també s’ha previst un espai amb entre-
teniments per a la mainada.
Per acabar d’arrodonir la jornada hi hau-
rà una trobada de balladors de swing i 
un concert de poesia d’Ausiàs March per 
part de l’editora Maria Lluïsa Pazos.
Aquesta edició de Bellprat vila del llibre 
està organitada per l’Ajuntament del 
municipi, els Amics de Bellprat i el Con-
sell Comarcal de l’Anoia.
Podeu trobar informació detallada de 
tots els actes i activitats a www.amics-
debellprat.cat.

Diumenge, Bellprat es converteix 
en la Vila del Llibre

Els nois i les noies fent recerca ala biblioteca



DIVENDRES 1

L’ESCOLA EN BLANC I NEGRE
- Igualada
Dins els actes de la setmana de la 
gent gran. Trobada de persones 
grans que explicaran com va ser la 
seva educació perquè abans anar 
a l’escola era una altra cosa.
Avui divendres, a les 11 del matí a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CLUB DE CINEMA. “RETORN A HO-
WARDS END”
- Igualada
“Retorn a Howards End” va ser 
dirigida per James Ivory (1992) a 
partir de al novel·la “La mansió” 
d’E. Morgan Foster.
En el club de cinema es projecten 
i comenten pel·lícules basades en 
textos literaris.
Avui divendres, a les 6 de la tarda a 
la Biblioteca Central d’Igualada.

CONCERT. TRIO CHIKIBOOM 
(SWING JAZZ)
- Igualada
El trio Chikiboom és un trio inter-
nacional de veus femenines que 
es va formar el 2007. El trio ofereix 
un repertori de jazz/swing dels 
anys 30 i 40.
Avui divendres, a 2/4 de 12 de la nit 
al vestíbul de l’Ateneu Igualadí.

COMEDY CLUB. ALBERT BOIRA
- Igualada
Un canalla de l’humor, el seu estil 
irreverent i provocador el conver-
teixen en un dels humoristes més 
directes i contundents de l’actua-
litat.
Avui divendres, a les 12 de la nit a La 
Sala.

CORRELLENGUA
- Piera
Xerrada: Història i vitalitat de la 
llengua catalana, a càrrec d’Oriol 
Junqueras, historiador i diputat al 
Parlament Europeu.
Avui divendres, a les 8 del vespre al 
Casal.

CLUB DE LECTURA
- Òdena
S’analitzarà el llibre de Gabriel 
Garcia Márquez, “Cien años de so-
ledad”.

Avui divendres, a les 8 del vespre a 
l’Ajuntament.

DISSABTE 2

TEATRE. “LA MALETA DE L’AGUS-
TÍ”
- A Igualada
El dia que compleix 10 anys, l’An-
dré s’atreveix a pujar a les golfes 
de casa. Allà descobreix una ma-
leta plena d’enigmes. Espectacle 
inspirat en un petit fragment de 
la vida del fotògraf català Agustí 
Centelles. Dins els actes de la Set-
mana de la Gent gran.
Dissabte, a les 7 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

MÚSIQUES A CAU D’ORELLA. 
SANJOSEX
- Calaf
Sanjosex presenta el seu treball 
“Al marge d’un camí”.
Dissabte a 2/4 d’11 al Casal de Ca-
laf.

TEATRE FAMILIAR. “MADUUUUI-
XES”
- Els Hostalets de Pierola
Espectacle de teatre familiar a càr-
rec de la companyia La Bleda.
Dissabte, a les 6 de la tarda a l’Audi-
tori Cal Figueres.

CONCERT. ELS AMICS DE LES 
ARTS
- Els Hostalets de Pierola
Concert dels amics de les Arts amb 
l’actuació prèvia dels teloners Ass 
Cold Team.
Dissabte, a partir de 2/4 d’11 de la 
nit a la sala-teatre del casal Català.

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA
- Pujalt
Observació del cel profund a l’ob-
servatori de Pujalt.
Dissabte, a partir de les 9 del vespre 
a l’observatori de Pujalt.

TEATRE. “FUGADAS”
- Piera
Dins el marc del 35è Concurs de 
Teatre Amateur de Piera, la com-
panyia Portugaleteko Antzerti 
Eskola de Portugalete presenta 
l’obra “Fugadas”.
Dissabte,  a 1/4 d’11 de la nit a la sala 
del Teatre Foment.

DIUMENGE 3

PASSEJADA PEL RIU ANOIA 1. OB-
SERVACIÓ DE FIBRES VEGETALS
- A Igualada
Aquesta primera passejada, que 
tindrà continuïtat al llarg de l’any, 
permetrà un apropament a les 
espècies vegetals, l’observació de 
la vida del riu en estat natural i les 
seves modificacions, fruit de la re-
modelació.
Diumenge a les 10 del matí des de 
la porta del CECI (carrer Dr. Merca-
der s/n).

XARXA D’IGUALADA. “EN JOAN 
SENSE POR”
- A Igualada
En Joan no sap què és la por. Els 
monstres de la seva habitació es-
tan desesperats; s´hi esforcen de 
valent cada nit però no aconse-
gueixen espantar-lo.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

VISITA GUIADA AL MUSEU DE LA 
PELL I A CAL GRANOTES
- A Igualada
Cada primer diumenge de mes 
el Museu ofereix una visita gui-
ada gratuïta a tots els espais: La 
pell en la història i Un univers de 
pell; Industrialització de la pell: 
dels clots als bombos; L’home i 
l’aigua, i l’antiga adoberia de Cal 
granotes.
Diumenge a 2/4 de 12 del matí al 
Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia.

BALL
- Piera
Ball de tarda, oberta a tothom 
amb entrada lliure.
Diumenge a 2/4 de 8 de la tarda al 
Teatre Foment.

TEATRE. “TINC UN CUC”
- CALAF
Dins el XIII Concurs de Teatre 
Amateur vila de Calaf, la compa-
nyia Fatalitats de Viladecavalls 
presenta l’obra “Tinc un cuc”.
Diumenge a les 6 de la tarda al Ca-
sal de Calaf.

DILLUNS 4

CAFÈ-TERTÚLIA
- A Carme
La Dinamització de la Gent Gran 
organitza un cafè-tertúlia.
Dilluns a les 5 de la tarda al Casal.
XERRADA: “MENJA BÉ QUAN SI-
GUIS GRAN”
- Piera
Un especialista en nutrició expli-
carà els secrets per tenir una bona 
alimentació a la tercera edat..
Dilluns a 2/4 de 7 de la tarda al Ca-
sal.

DIMECRES 6

BARRUFACINEMA. “ALLA ON VI-
UEN ELS MONSTRES”
- A Igualada
Pel·lícula dirigida per Spike Jonze 
(2009) basada en un clàssic de la 
literatura infantil de Maurice Sen-
dak. Un nen entremaliat i sensible, 
s’escapa de casa per navegar a tra-
vés dels mars i ser el rei d’un món 
ple de monstres, però això no és 
tan fàcil com sembla.  
Dimecres a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca Central d’Igualada.
CONFERÈNCIA-MASTER CLASS  
“TIM KAT”
- A Igualada
A càrrec de Sebastià Caus. Explica-
ció de com s’ha dut a terme a nivell 
filosòfic i tècnic, la col·lecció de 
fotografies Tim Kat: el viatge per 
l’Àfrica, realització del reportatge 
fotogràfic i el resultat final, que és 
un dossier amb totes les imatges 
del fotògraf Sebastià Caus. 
Dimecres a 2/4 d’11 del matí a l’Esco-
la Municipal d’Art Gaspar Camps.

CONFERÈNCIA “QUARANTA I 
TANTS CONSELLS, AMB SENTIT 
COMÚ, PER A LA RECERCA DE FEI-
NA”
- A Igualada
A càrrec de Josefa Morón, llicenci-
ada en Humanitats. És tan impor-
tant el contingut i la presentació 
del currículum? Haig de fer un 
curs d’imatge personal per assis-
tir a una entrevista?. Haig de tenir 
les competències claus per trobar 
feina?.  
Dimecres a les 8 del vespre a la Sala 
de Socis de l’Ateneu Igualadí.

EXPOSICIONS

OLIS
- Manuel Perera
Homes captivats per la naturale-
sa, integrats en la seva essència 
masculina i femenina. Homes en 
plenitud.
Del 24 de setembre al 14 d’octubre, 
a la Sala d’exposicions de l’Ateneu 
Igualadí.

PINTURA RÀPIDA
- Diversos autors
Exposició de les obres presen-
tades al 46è concurs de pintura 
ràpida organitzat dins el marc 
de la Fira de setembre.
Els temes són sobre qualsevol 
indret o aspecte de la ciutat 
d’Igualada. La tècnica és lliure.
Del 27 de setembre al 7 d’octubre 
a la sala d’exposicions de la Bibli-
oteca Central d’Igualada.

30 ANYS AL SERVEI DEL SILENCI
- Xavier Pedraza i Jordana
Breu recorregut per l’obra pic-
tòrica a l’oli al llarg de 30 anys 
que ha viscut com a dimensió 
del coneixement silenciós, més 
enllà del jo.
Del 29 de setembre al 17 d’octubre, 
a la Sala Municipal d’Exposicions.

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.

PRIMERA HISTÒRIA D’ESPRIU. 
Salvador Espriu és un dels es-
criptors mé significatius de la 
postguerra i un dels poetes ca-
talans més importants. la Bibli-
oteca vol retre-liun homenatge 
tot presentant les seves obres i 
mostrant algunes cartes inèdi-
tes que conserva.
De l’1 al 30 d’octubre al vestíbul de 
la Biblioteca central d’Igualada.

NOVAK. DISSENY, MODA, PUNT. 
1963-2003. 
Una selecció de les confeccions 
més celebrades, esbossos, pa-
trons i catàlegs reunits en una 
exposició dedicada a mostrar 
la creativitat d’una de les indús-
triesde punt més innovadores 
d’Igualada.
Del 2 al 24 d’octubre al Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal de 
l’Anoia.

D E  L ’ A N O I A
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ANOIA / LA VEU
El dissabte 25 de setembre a 2/4 de 2 
del migdia, l’alcalde d’Igualada, Sr. Jor-
di Aymamí i Roca va fer lliurament del 
1r Premi del Concurs d’Empremptes 
d’Igualada a l’artesana igualadina Sara 
Castells, que amb la col·laboració de la 
dissenyadora Marta Ferrer van realitzar 
dos imans de nevera que representaven 
dues icones d’Igualada: la Font de la 
Carota i un Globus aerostàtic. El treball, 
realitzat en pell de xai i de cangur ofe-
reix dos producte nous de merxandatge 

a la ciutat que es podran trobar tant a la 
botiga del Museu de la Pell d’Igualada i 
Comarcal de l’Anoia com a la Sala Muni-
cipal d’Exposicions.
El concurs estava convocat per l’Ajun-
tament d’Igualada, per mitjà de l’Insti-
tut Municipal de Cultura i el Museu de 
la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, 
amb la col·laboració de l’Escola Munici-
pal d’Art Gaspar Camps, l’ACAOC (Asso-
ciació Catalana de l’Art i Ofici del Cuir),  
Fira d’Igualada i d’Artesania Catalunya. 

Sara Castells guanya el 1r 
Concurs d’empremtes d’Igualada

Moment del lliurament del premi



ALICIA EN EL PAIS DE LAS 
MARAVILLAS
Estats Units. Fantasia. De Tim Burton. Amb Johnny Depp, Anne 

Hathaway i Helena Bonham Carter. Alicia, de dinou anys, retorna al 
món màgic on va anar sent una nena. Allí és reuneix amb una colla de 

bons amics: el conill blanc, el barreter, el gat de Cheshire i altres. En 
el seu viatge fantàstic, Alicia voldra possar fi al regne de terror de 

la Reina Roja.    ESTRENA

HINCAME EL DIENTE
Estats Units. Comèdia. De Jason Friedberg i Aaron Seltzer. Amb Matt Lant, Emily Brobst i 
Jenn Proske. Una història d´amor i sentiments entre l´adolescent Becca, un vampir molt 
pàl.lid i un jove home llop. S´acosta la nit del ball de l´institut. Paròdia molt còmica de 
la nissaga Crepuscle, amb participacions especials de d´Alicia Wonderland i Lady Gaga..   
ESTRENA

SIEMPRE A TU LADO
Estats Units. Drama Romàntic. De Burr Steers. Amb Zac Efron, Kim Basinger, Amanda Crew 
i Ray Liotta. Charlie és un expert mariner. La seva mare i el seu germà petit l’adoren. Ha 
aconseguit una beca que li allunyarà del seu endormiscat poble natal. Però el seu brillant 
futur s’esvaeix quan una tragèdia s´emporta tots els seus somnis. A més, retorna la noia 
que sempre ha estimat, Tess. Adaptació de la novel.la de Ben Sherwod. ESTRENA    

EL GRAN VAZQUEZ
Espanya. Comèdia. D´Óscar Aibar. Amb Santiago Segura, Merce Llorens, Alex Angulo i 
Enrique Villén. Basada en la vida real del dibuixant Manuel Vázquez. Barcelona, anys 60. 
Les germanes Gilda, Anacleto, la Família Cebolleta  i altres dels seus personatges triomfen 
entre els còmics de l’Editorial Bruguera. Però Vázquez és un barrut. Gaudeix del que vol 
quan vol, no paga res, col.lecciona families i pensa que la vida és una festa continada. ***

BROTHERS
Estats Units. Drama. De Jim Sheridan. De Tobey Maguire, Jake Gyllenhaal, Natalie 
Portman i Sam Shepard. Narra la història de dos germans, el capità Sam Cahill, i el seu 
germà menor Tommy Cahill, autèntics pols oposats. Sam té família. En canvi, Tommy 
sempre ha donat tombs. Ara acaba de sortir de la presó. Sam és enviat a Afganistan 
i Tommy intenta ser responsable amb la seva cunyada i les dues nenes. ESTRENA 

COME, REZA, AMA
Estats Units. Comèdia romantica. De Ryan Murphy. Amb Julia Roberts, Richard Jenkins, 
James Franco i Javier Bardem. Liz Gilbert ho té tot: un marit amable, una casa i una reeixida 
carrera. Però se sent desconcertada i perduda. Es divorcia i davant la disjuntiva de quin 
camí agafar, Liz  ho arrisca tot, embarcant-se en un viatge al voltant del món que es 
converteix en una recerca per trobar-se a si mateixa. Viatja a Itàlia, l´Índia i a Bali. **

STEP 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.. **

FISH TANK
Regne Unit. Drama. D´Andrea Arnold. Amb Katie Jarvis, Michael Fassbender i Kierston 
Wareing. És la història de Mia, una adolescent inestable, amb problemes, que no encaixa 
en el sistema escolar i és rebutjada pels seus amics. Un càlid dia d’estiu, la seva mare porta 
a casa a un misteriós desconegut anomenat Connor, el qual promet canviar-ho tot i portar 
l’amor a les seves vides. ****

IGUALADA 

KURSAL 1 
COME, REZA, AMA (apta)
Dv. 1: 17:00/ 19:45/22:30
Ds. 2: 17:00/ 19:45/22:30/01:15
Dg. 3: 17:00/ 19:45/22:30
Dm. a Dj: 17:00/ 19:45/22:30

KURSAL 2
HINCAME EL DIENTE ( 7 anys)
Dv. 1: 18:00/20:00/22:30
Ds. 2: 16:00/18:00/20:00/22:30/01:00
Dg 3: 16:00/18:00/20:00/22:30
Dm. a Dj.: 18:00/20:00/22:30

KURSAL 3 
SIEMPRE A TU LADO (apta)
Dv. 1: 18:00/20:15/22:30
Ds. 2: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg 3: 16:00/18:00/ 20:15/22:30
Dm. a Dj.: 18:00/ 20:15/22:30

SALÓ ROSA 
STEP UP 3 (apta)
Dv. 1: 18:00
Ds. 2: 16:00/18:00
Dg. 3: 16:00/18:00
Dm. a Dj: 18:00

SALÓ ROSA 
EL GRAN VAZQUEZ (apta)
Dv. 1: 20:15/22:30
Ds. 2: 20:15/22:30/01:00
Dg. 3: 20:15/22:30
Dm. a Dj: 20:15/22:30 

ATENEU IGUALADÍ - Sessió de Cineclub 
Aquesta setmana no hi ha cineclub. 
Properament: SOUL KITCHEN

SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL 
FISK TANK  (16 anys)
Diumenge 3: 18:00 
BROTHERS (13 anys)
Diumenge 3: 20:00

SANTA COLOMA DE QUERALT
CINEMA RAVAL
ALICIA EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS
Divendres 1: 22:30 
Diumenge 3: 19:15
FISH TANK 
Diumenge 3: 17:30

 YELMO CINES ABRERA 3D
1/ HINCAME EL DIENTE (7 anys) 
Dv.: 17:45/19:45/22:00
Ds.: 15:45/17:45/19:45/22:00/00:00
Dg.: 12:00/15:45/17:45/19:45/22:00
Dl. a Dj.: 17:45/19:45/22:00

2/ MACHETE (16 anys) 
Dv.: 18:00/20:15/22:30
Ds.: 15:45/18:00/20:15/22:30/00:45
Dg.: 11:45/15:45/18:00/20:15/22:30
Dl. a Dj.: 18:00/20:15/22:30

3/COME, REZA, AMA (apta)
Dv.: 19:15/22:15
Ds.: 16:00/19:10/22:10/00:40
Dg.: 11:45/16:00/19:10/22:10
Dl. a Dj.: 19:15/22:15

4/TOY STORY 3D (apta)
Ds.: 15:50
Dg.: 12:00/15:50
4/STEP UP 3D (apta) 
Dv. a Dj: 17:40
Ds.: 18:00
4/AVATAR (ed. especial) 3D (7 anys) 
Dv. a Dj: 19:40
Ds.: 20:30/00:00
4/RESIDENT EVIL 3D (12 anys) 
Dv. a Dj: 23:00

5/RESIDENT EVIL 3D (7 anys)
Dv.: 18:30/20:45
Ds.: 16:30/18:30/20:45
Dg.: 11:45/16:30/18:30/20:45
Dl. a Dj.: 18:30/20:45

5/LOPE (apta)
Dv. a Dj: 22:45
Ds.: 22:45/01:00

6/BURIED (16 anys) 
Dv.: 18:15/20:15/22:15
Ds.: 16:15/18:15/20:15/22:15/00:15
Dg.: 12:00/16:15/18:15/20:15/22:15
Dl. a Dj.: 18:15/20:15/22:15

7/THE KARATE KID (7 anys) 
Dv. Dl: Dm. Dc. Dj: 18:00
Ds.: 16:00
Dg.: 12:15/16:00

7/EL AMERICANO (12 anys)
Dv.: 20:40/22:45
Ds.: 18.40/20:40/22:50/01:00
Dg.: 18:40/20:45/22:50
Dl. a Dj.: 20.45/22:50

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

8/ORIGEN (12 anys)
Dv. a Dj: 22:30
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GESTIÓ
PATRIMONIAL
FORMACIÓ

c. Lleida, 63 - pol. Ind Pla de la Masia
08711 Òdena (Barcelona)
Tel. 93 804 51 64 - Fax: 93 804 81 21
E-mail:info@gestiopatrimonial.com
Web:www.gestiopatrimonial.com

Fàcil aparcament

FONDO
SOCIAL
EUROPEO

FORMACIONS SUBVENCIONADES 
PER A EMPRESES

 (Formació per a l’obtenció de la Targeta Professional de la Construcció i 
Metall, Manipulador d’Aliments,Llei Orgànica de Protecció de dades, 

Geriatria, Carretons Elevadors, Idiomes, Comptabilitat, Office, 
Prevenció Riscos Laborals,ISO 9001/2008)



RAMON ROBERT.-
El cineasta Tim Burton i l’actor Johnny 
Deep van treballar en pel·lícules 
tan anomenades com són Eduardo 
Manostijeras (1990), Ed Wood (1994), 
Charlie i la fàbrica de xocolata (2005) i 
Sweeney Todd (2008). Ara, han agafat 
les populars novel·les (Alicia al país de 
les meravelles i A través del mirall), del 
matemàtic, sacerdot anglicà i escriptor 
britànic Lewis Caroll sobre Alice Liddell 
per fer una de les pel·lícules més 
atractives de l´any.

Basada, doncs en els contes (o novel·les 
curtes) de Lewis Carroll, la pel·lícula relata 
un nou viatge d´Alicia (interpretada 
per Mia Wasikowska) a un món ple 
de màgia, fantasia i sorpreses. Allí 
coneixerà i es retrobarà amb una colla 
d’estranys i extravagants personatges. 
A la pel·lícula, en la que hi participa 
Johnny Deep (el barreter) i altres actors, 
es barreja animació amb imatge real, 
sempre en sintonia amb les peculiars 
característiques estètiques i formals de 
totes les pel·lícules de Tim Burton. 

Es projecta a Sta. Coloma • Alicia en el país de las 
maravillas

Paròdia de la nissaga crepuscle
Estrena a Igualada •  Híncame el diente

L’Alícia de Tim Burton

RAMON ROBERT.-
Arriba la nova comèdia paròdica de 
Jason Friedberg i Aaaron Seltzer, els 
creadors de Date movie, Epic movie o 
Casi 300.  La pel·lícula es diu Híncame 
el diente i posarà a prova l’humor dels 
seguidors de la nissaga Crepuscle. Les 
adaptacions al cinema de les novel·les 
romàntiques i vampíriques d’Stephanie 
Meyer han estat èxits absoluts a tot el 
món, així que no és gens estrany que 
Friedberg i Seltzar se n’hagin volgut 
riure. De passada, en la seva nova spoof 
movie, també fan broma d’altres recents 
pel·lícules de vampirs, cas de Déjame 
entrar o Daybreakers. El repartiment 
de la paròdia, com sol ser habitual en 
aquest tipus de produccions de baix 
pressupost, està format per actors joves 
pràcticament desconeguts.

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  

La història d´Híncame el diente transcorre 
en la placita localitat d´Sporks, a 
Washington, on alguna cosa molt 
estranya està passant. Els habitants 
del lloc, inquiets, desconeixen la causa 
que últimament se succeeixin horribles 
successos. En aquesta població viu 
Becca Crane (Jenn Proske), una antisocial 
i solitària adolescent, amb cara de 
amargada, plena d’inseguretats i amb 
una angoixa interior tan profunda que 
no hi ha mortal que la pugui entendre. La 
noia, que viu amb el seu pare, coneixerà 
a la misteriosa família Suller, els 
membres de la qual són increïblement 
atractius, extremadament reservats 
i molt diferents a la resta de la gent. A 
Becca li agrada molt Edward Suller (Matt 
Lant), un noi molt malenconiós i pàl·lid.

R.R.-
Aquesta és la nova pel·lícula del cineasta 
irlandès Jim Sheridan, el també autor 
de les molt premiades Mi pie izquierdo, 
En el nombre del padre o The boxer.  És 
un colpidor drama sobre la família i la 
guerra d´Afganistan, basat en un film 
danès de fa sis anys, que va realitzar 
Susanne Bier.
Interpretada per Jake Gyllenhaal, 
Natalie Portman, Tobey Maguire, Mare 
Winningham i Sam Shepard, la pel·lícula 
narra la historia de dos germans. El 
capità Sam Cahill (Tobey Maguire), 
un condecorat marine, és enviat a 
combatre a l’Afganistan. Després de 
mesos de recerca, el govern el declara 
mort o desaparegut. Després de saber la 
notícia, el seu germà petit Tommy (Jake 
Gyllenhaal) es queda als Estats Units, 
tenint cura de la seva cunyada Grace 
(Natalie Portman) i els seus nebots. Amb 
el temps, el germà es guanya l’afecte i 
l’amor d’ells fins a tal punt de substituir el 
seu germà com a marit i com a pare. Però 
un dia reben una notícia inesperada.

Germans de 
sang
Estrena a Tous •  Brothers
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CUINA CATALANA I INTERNACIONAL, MOLT ESMERADA
Secret ibèric - Presa ibèrica - Filet ibèric - Espatlla de xai al forn

- Arrossos - 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 Cal Ramonet
de Sta. Maria de Miralles



· 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

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

Tancat per vacances. Tornem al gener

· 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

 

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

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
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Als nostres amics Teresa Fajas i Jaume 
Serarols, que avui celebren els seus 45 
anys de matrimoni.

Teresa i Jaume,

Quina joia que irradieu
bessant jovenil somriure.

A prop vostre hom vol viure
per contagiar a qui estimeu.

Sembla que l’edat és lleu.
Serveu igual la rialla

i el gentil gest a la cara,
que tots miren quan passeu.

És un secret sense esculls
que us brolla del fons del cor:

En són reflex vostres ulls
que irradien dolç amor.

Vostre esperit de servei
sempre el teniu ben a punt.

Dia a dia més amunt,
per tothom excels remei.

En aquest dia solemne,
per celebrar la gran festa,

felicitat ben perenne
el meu goig us manifesta. 

Ben a prop de fills i nets
i de les seves esposes,

celebreu aquestes noces
joiosos i satisfets.

Que per molts anys i amb salut
ho poguem tots celebrar!

Antoni Miranda i Pallarès
Sant Martí de Tous, 26 de setembre 

de 2010 

Als nostres amics 
Teresa Fajas i Jaume 
Serarols

IGUALADA / LA VEU
Dilluns dia 4 a les 11 del matí hi haurà 
a l’església dels Pares Caputxins d’Igua-
lada una missa concelebrada presidida 
pel Trànsit del Sant. L’homilia que anirà a 

càrrec de Mn. Josep Massana, arxipreste  
i rector de les parròquies de centre ciu-
tat. Es cantaran els goigs amb besamans. 
També hi haurà un modest pica-pica.

Dilluns, festa de Sant Francesc d’Assís

ESGLÉSIA / LA VEU
Ja estan en marxa els preparatius per la 
participació en l’acte de consagració de 
la Sagrada Família  de Barcelona, presi-
dida pel Papa Benet XVI, el proper 7 de 
novembre. Des d’Igualada sortiran au-
tocars a 6’30 hores. Els actes previstos a 
Barcelona són que a les 9’15 hi ha l’inici 
de la visita del Papa; a les 10 Missa a la 
Sagrada Família presidida pel Sant Pare 
Benet XVI; i a les 12 Àngelus a la façana 
del naixement. Tornar per a dinar a casa 
(es preveu que serà tard; si algú vol por-
tar-se dinar no hi ha problema, tenint 

en compte, però, que no es pot menjar 
a l’autocar). La majoria de fidels parti-
ciparan en la celebració a través de les 
pantalles de televisió i els mitjans que es 
disposin a tal fi. Hi haurà 30.000 seients 
disponibles.
Els fidels s’han d’inscriure a la pròpia 
parròquia o bé telefonant directament 
al Bisbat (93 883 26 55; bisbatdevic@bis-
batvic.com. Abans del 15 d’octubre tot-
hom haurà d’estar inscrit o bé a la parrò-
quia o bé al Bisbat, per tal de poder-los 
lliurar les acreditacions oportunes.

Per participar des d’Igualada 
en la visita del Papa a Barcelona

MÓN / LA FLAMA
Tres organismes internacionals catòlics 
-metges, farmacèutics i infermers- han 
adreçat una carta oberta a la Presidèn-
cia i als membres del Consell d’Europa 
exposant els seus principis sobre el valor 
de la vida i el respecte de la dignitat de 
tota persona humana i sobre el dret a 
objectar conscientment quan en la seva 
professió es posa en qüestió aquell valor i 
dignitat. Ho fan arran d’una resolució del 
dit Consell sobre la regulació de l’objec-
ció de consciència en el camp de la sani-
tat. Tot seguit presentem el contingut de 
la carta.
Durant la sessió dejuny del 2010 de l’As-
semblea parlamentària del Consell d’Eu-
ropa (PACE), el Social, Health and Family 
Affairs Committee(Comitè social Salut i 
Família) ha aprovat un Informe i Resolu-
ció sobre la moció L’accés de les dones al 
servei sanitari legal: el problema de l’ús 
no regulat de l’objecció de consciència, 
per limitar la possibilitat d’objecció de 
consciència als metges i al personal sa-
nitari.
Aquesta resolució serà presentada en la 
propera Sessió Plenària que tindrà lloc del 
4 al 8 d’octubre del 2010 a Strasbourg.
Les nostres Associacions (Metges, Far-
macèutics, Infermers) consideren que 
aquesta proposta és una violació gravís-
sima de la deontologia professional i de 
la llibertat dels ciutadans europeus els 
quals, segons els nostres representants, 
no haurien de tenir en compte els aspec-
tes morals de llur activitat professional, 
sinó que haurien de ser uns simples exe-
cutors de les directius polítiques.
La ciència ensenya que amb la concep-
ció s’inicia l’existència d’un nou individu 
de l’espècie humana, amb la seva indivi-
dualitat genètica i amb una vida pròpia, 
diferent de la de tots els altres éssers 
humans, a la qual correspon una dignitat 
inalienable fins a la mort natural. Els es-
deveniments del segle vintè han palesat 
allò que pot esdevenir-se quan els Estats 
s’arroguen el dret de decidir a quins in-
dividus es concedeix la dignitat plena i 
quins, al contrari, no tenen dret a l’exis-
tència: avortament, internament o elimi-
nació física en Lager i Gulag i programes 
d’eutanàsia tenen com a denominador 
comú la negació de la plena dignitat hu-
mana de tots els individus.
Després de la Segona guerra mundial, les 
organitzacions internacionals han volgut 
excloure aquests abusos reconeixent la 
plena dignitat i drets a tot individu de 
l’espècie humana sense excepció. El Pac-
te internacional sobre els drets civils i po-
lítics de l’ONU declara en el preàmbul: «... 
en conformitat amb els principis enunci-
ats en l’Estatut de les Nacions Unides, el 
reconeixement de la dignitat inherent a 
tots els membres de la família humana i 
de llurs drets, iguals i inalienables, cons-
titueix el fonament de la llibertat, de la 

justícia i de la pau al món» (ONU, Pacte 
internacional sobre els drets civils i po-
lítics http://www.onuitalia.it/diritti/pat-
ti2a.html), estipulat a Nova York el 16 de 
desembre de 1966.
En nom d’aquests principis ratifiquem 
que:
1) L’objecció de consciència del personal 
sanitari té com a objecte el problema fo-
namental del respecte de la vida humana 
i de la dignitat inherent a tot membre de 
la família humana.
2) La Comissió del Parlament europeu 
vol garantir el ple accés de les dones a 
intervencions com l’avortament o tèc-
niques especials per la reproducció; 
aquests no són estrictament problemes 
de salut (l’embaràs no és una malaltia); 
l’avortament després de la concepció és 
en qualsevol cas un homicidi i també ho 
són les intervencions sobre els embrions 
produïts in vitro.
3) Si els actors sanitaris són obligats a 
obrar contra el dret a la vida hi ha el perill 
de deshumanitzar la medicina, en tant 
que es nega precisament aquell principi 
que fonamenta la dignitat i els drets de 
l’home i, doncs, del pacient.
4) És inacceptable, a més, que el personal 
sanitari no disposat a tripijocs quan es 
tracta del dret a la vida, sigui discriminat 
pel que fa al lloc de treball, i la seva objec-
ció de consciència pugui comportar de 
fet la impossibilitat d’exercir la professió.
Ja avui, a diversos països, esdevé molt 
difícil, si no impossible, als metges ob-
jectors de consciència especialitzar-se 
en ginecologia. Això fereix no només el 
dret del metge, sinó també el de totes 
aquelles dones que refusen l’avortament 
i voldrien ser tractades per ginecòlegs 
que combreguen amb els seus principis 
morals.
5) Aquest requeriment és una violació 
de la Declaració dels Drets de l’home 
de 1948; del Pacte Internacional sobre 
els drets civils i polítics; de la Convenció 
europea sobre els drets de l’home i les 
llibertats fonamentals; de la Resolució de 
1993 del Parlament europeu.

Defensa del dret a objectar 
quan es posa en qüestió la vida 
i la dignitat de la persona

La ciència ensenya 
que amb la concepció 
s’inicia l’existència 
d’un nou individu de 
l’espècie humana, amb 
la seva individualitat 
genètica i amb una vida 
pròpia, diferent de la 
de tots els altres éssers 
humans, a la qual co-
rrespon una dignitat 
inalienable fins a la 
mort natural

Som una colla d’amics que ja fa uns 10 anys quedem  cada dijous per sopar �ns que 
se’ns fa tard. Els dijous s’han tornat per a nosaltres un dels referents més importants 
de la setmana,  ja que és un moment nostre, sense obligacions, sense tabús, un 
moment simplement genial que estem amb els amics i que de vegades serveix 
també per preparar altres trobades (boletades, calçotades, ...). 

Ja fa un any que aquests dijous han canviat, però segueixen sent un referent clar per a nosaltres i els 
seguim vivint amb la mateixa intensitat.  Ara fa un any quant  tots havíem quedat un dijous per sopar, 
esperàvem que arribés el Xavi, però ja mai va arribar. 

Aquests mesos hem vist el gran llegat que ens ha deixat el Xavi, com ens ha reforçat valors, tan impor-
tants i de vegades deixats en segon terme com és l’amistat, l’amor i el bon humor... Ens ha demostrat 
com gestionar el temps entre la feina, la família i els amics i saber trobar temps per poder gaudir de tot; 
com implicar-se amb la societat i ajudar a canviar les coses.

Tenia una forma particular d’encarar la vida i ens va ensenyar a gaudir de molts moments amb la seva 
senzillesa, senzillesa que molts pocs poden aconseguir.
Un altre dels regals que ens va aportar, i molt important, és el riure, amb ell vàrem riure molt i de ben 
segur ja mai més riurem tant quan ens trobem.

Els sopars dels dijous seguiran sent un referent per a nosaltres i sobretot ara que és l’espai de record que 
tenim del Xavi, el moment en què nosaltres el fem viu i que podem expressar la nostra pena més sincera i 
el moment de trobar-lo a faltar més.

Tenim molt  present  també els dijous a l’Anna, l’Abril, els pares i germanes del Xavi, ja que sabem que ells 
són els qui més l’enyoren.

Diuen que els bons amics poden passar llargs períodes de temps sense parlar i sense veure´s. I que mai 
qüestionen la seva amistat. Aquesta classe d´amics de seguida es posen al dia com si haguessin parlat el 
dia anterior, sense tenir en compte el temps... A reveure.                                         
      La Colla
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Em dic Martina Martín González • Vaig néixer el 
dia 19/08/10 a  les 4 de la tarda i vaig pesar 3kg 740 g. Els 
meus pares són la Irene i el Jose Manuel. Les meves germanes la 
Mariona i l'Elsa. I sóc de Piera.

Em dic Vega Garcia Pérez • Vaig néixer el dia 13/08/10 
a  2/4 i 10 minuts de 10 del matí i vaig pesar 3kg 330 g. Els 
meus pares són la Laura i el Javier. I sóc de Piera.

Nadons

Em dic Ruth López Grados • Vaig néixer el dia 
08/08/10 a les 6 i 10 minuts de la tarda i vaig pesar 2kg 810 
g. Els meus pares són la Vanessa i el Gerard. I sóc de Cabrera 
d'Anoia.

Em dic Valentina Muñoz Carvajal • Vaig néixer el 
dia 20/08/10 a 2/4 de 3 del migdia i vaig pesar 4kg 020 g. 
Els meus pares són l'Alexander i el Jamileth. El meu germà és el 
Sebastian.I sóc d'Igualada.

Em dic Li Na Tan • Vaig néixer el dia 19/08/10 a  2/4 
d'11 del matí i vaig pesar 3kg 600 g. Els meus pares són la 
Huaquan i el Jinxiu. Els meus germans són el Zi Yong i Young Li.  
I sóc d'Igualada.

Em dic Abel Cabrera Gázquez • Vaig néixer el dia 
18/08/10 a les 2 i 10 minuts del migdia i vaig pesar 3kg 100 g. 
Els meus pares són l'Angeles i l'Ismael. I sóc de Mas Soteres.

Em dic Berta Gasulla Domènech • Vaig néixer el dia 
23/08/10 a 3/4 i 10 minuts de 12 del matí i vaig pesar 3kg 
020 g. Els meus pares són l'Elissa i el David. El meu germà és 
l'Aleix. I sóc d'Igualada.

Em dic Adrian Soriano Garcia • Vaig néixer el dia 
26/08/10 a les 11 i 11 minuts del matí i vaig pesar 3kg 800 g. 
Els meus pares són l'Angela i l'Antonio. El meu germà és el Toni. 
I sóc d'Igualada.

Em dic Daniela Arévalo Castaño • Vaig néixer el dia 
26/08/10 a 1/4 i 10 minuts de 10 del matí i vaig pesar 2kg 
710 g. Els meus pares són la Deborah i el Cristian. I sóc de Sta. 
Margarida de Montbui.

Em dic Violeta Enrich Marimon • Vaig néixer el dia 
25/08/10 a 1/4 i 5 minuts de 10 del matí  i vaig pesar 3kg 590 
g. Els meus pares són la Marta i el Xavi. Els meus germans són 
l'Oleguer i la Queralt. I sóc d'Igualada.

Em dic Dani Saló Garcia • Vaig néixer el dia 26/08/10 
a 1/4 i 9 minuts de 3 del migdia i vaig pesar 3kg 400 g. Els meus 
pares són la Mònica i el Daniel. La meva germana és la Jana. I 
sóc de Piera.

Em dic Aleix Aparicio Marín • Vaig néixer el dia 
13/08/10 a 3/4 de 10 del vespre i vaig pesar 3kg 400 g. Els 
meus pares són la Barbara i el David. I sóc de Piera.
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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

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

 
NUEVO

NUEVAS CHICAS 
ASIATICAS

Nuevo, estreno, en 
Igualada centro.

Chicas orientales.
Cariñosas, sexis

24 HORAS
“NON STOP” 

TAMBIÉN RALIZAMOS 
SALIDAS

COPA GRATIS
TELEFONOS
689 51 47 06

3 NUEVAS CHICAS. 
RENOVAMOS. 

VEN Y DISFRUTA

Morenaza cuerpo de escándalo. 
27 años. Culo tragón. Cariñosa.  

Francés garganta profunda. Masaje 
anal. Juegos eróticos. 

Piso privado 24 horas. copa gratis.
Mob. 655 66 71 17
            691 35 86 96

SOY DEBORAH, 26 
AÑOS LLENOS DE 
VICIO Y MORBO:

ESTOY DISPUESTA  
poner todo de mí, 

para hacerte disfru-
tar de un rato de 

compañía y sexo del 
que a ti te gusta.

603 111 346
VILAFRANCA DEL 

PENEDÉS
¿No, SALIDAS?
LAS 24 HORAS

Francés natural, penetra-
ción, griego como tu lo 

prefieras, o cualquier 
fantasia que te apetezca

Hola,
 soy una mujer con 

mucha experiencia en 
el sexo de 35 años.

Dispuesta a complacer-
te servicio completo a 

partir de 30 euros.
Tel. 634 165 456

Hola somos 4 chicas 
marchosas dispuestas 

a complacerlos en 
todos sus vicios te 

esperamos 
las 24 horas. 

Igualada
620 163 430
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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

Per anunciar-vos aquí:
93 804 24 51

D E  L ’ A N O I A

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.

 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

VENC

LOTERIA
A IGUALADA

93 804 27 01
664 777 000

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

ATENCION!
INGRESOS 

EXTRAS
www.TrabajarDesdeCasa.com

Tel. 93 100 01 10

BUSCO 
PIS 

DE LLOGUER O VENDA 
A IGUALADA,  VILANOVA O MONTBUI 

DE PARTICULAR A PARTICULAR

690 319 834

ACTIVE ENGLISH

Matrícula Oberta

Bev Allan
Rambla St. Isidre 5, 1a.

Tel. 669 67 93 10
938044587(matins)

Horari d'o�cina:

18:00 -21:00

active.english.ba@gmail.com

VIUDO
Necesita 

pareja estable
Hasta los 60 años.
No importan cargas 

familiares
653 975 061

Es necessita

esteticista 
diplomada

amb experiència (mínim 3 anys)

Si vols treballar en un equip dinàmic 
i utilitzar les últimes tecnologies 

Envieu C.V amb fotogra�a.
Centre d’estètica Sílvia Giralt : 
Crisantems 7 08700 Igualada.

silviagiralt@telefonica.net

C E N T R E  D ʼ E S T È T I C A

Elena Tarot
806 599 592

Visa 972 21 55 90
Tornarà? Trucarà? Quan?

Quins són el seus sentiments?
Comprova-ho!!!

Atenc personalment
Tel. 1,18tm 1,53 apd.596

cod.17080 + 18 anys



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
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EQUIPAMENTS PER COMERÇ I HOSTELERIA

ESPORTS i GIMNASIS
CAN BUSQUÉ
Ctra . Nacional II, Km. 555...93 803 01 06 - 93 805 27 19
EL CENTRE GUI (GIMNÀSTICA)
Passeig Verdaguer,15........93 804 63 03 - 605 97 83 92
IGUALADA HOQUEI CLUB
C/ Capellades, 19, baixos .............................. 93 804 42 57
SQUASH IGUALADA
Masquefa, 9 ................................................... 93 804 56 55
ESTÈTICA I PERFUMERIA
ANTONIA RUBIO CENTRE D’ESTÈTICA
C/ Joan Maragall, 1 1r dreta ......................... 93 805 20 20
CENTRE D’ESTÈTICA PHYTOMER - CARINA CLOSA
Sant Carles, 120  .......................................... 609 93 61 53
CENTRE D’ESTÈTICA SÍLVIA GIRALT
C/. Crisantems, 7, B ...................................... 93 805 49 67
DEPLINE CENTER IGUALADA
Passeig Verdaguer, 36 ................................... 93 804 00 25
ESTÈTICA MÒNICA
Carrilet, 6 .......................................................93 803 96 52
GEMMA GUMÀ - CENTRES D’ESTÈTICA
C/ Argent, 17 ................................................. 93 803 25 14
IMATGE I MODA
C/ Rei Ferran d’Antequera, 13 ...................... 93 805 19 50
INSTITUT DE BELLESA SHIATSU
Pujades, 70 baixos ........................................ 93 805 01 24
LOGAR ESTÈTICA
Av. Pau Casals, 22 ........................................ 93 804 48 05
PERFIL’S
Ps. de les Cabres, 7 ..................................... 93 804 14 18
PERFUMERIA PONS
Pl. de la Creu, 10 .......................................... 93 803 17 03
Av. Països Catalans, s/n (Mercaplus) ............ 93 804 00 14
PERFUMERIA STEL
C/. Sant Pere, 1 ............................................ 93 803 62 33
PERRUQUERIA I ESTETICA NURI
Av. Balmes, 12 ............................................... 93 803 68 56
SÍLVIA GUILERA - ESTÈTICA- TERÀPIES-
C/ Òdena, 29, Entresòl .................................. 93 805 01 87
YVETTE PONS - INSTITUT ESTÈTICA
C/ Sant Martí de Tous, 37 ............................. 93 804 62 02
ETIQUETES
ETIQUETES ANOIA S.L
C/ Gran Bretanya, 19. Pol. Ind. Les Comes . 93 804 56 03
EXCAVACIONS
EXCAVACIONS ANOIA, S.A.
Ctra. N-II, km 556 (Òdena) ............................ 93 803 46 50
FARMÀCIES
FARMÀCIA SINGLA - ÀUDIO ÒPTICA DEL PILAR -
Av. Mestre Muntaner, 26 (Cant. Comarca)  ... 93 805 04 79
FARMÀCIA ANTONI SECANELL ROCA
C/ Òdena, 84 ................................................. 93 803 50 92
FARMÀCIA MISERACHS
Rambla Nova, 1 ............................................. 93 803 05 98
FARMÀCIA LA CREU
Pl. La Creu, 7 ................................................ 93 803 14 88
FARMÀCIA ROSA M. VALLÈS QUERALT
Av. La Pietat, 27 (Barri Fàtima) ..................... 93 803 48 59
FARMÀCIA SINGLA VILANOVA
C/ Pujades, 47 ............................................... 93 803 38 74
FARMÀCIA VERDÈS I CASES
C/Soledat, 119 .........................................................93 803 02 97 
FERRETERIES
FERRETERIA SOLEDAT
C/. Soledat, 89 ............................................... 93 805 57 00
FINQUES
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES LA RENDA URBANA
Rambla Nova, 24, ....................................................93 803 05 86
AGENCIA DE LA PROPIETAT IM. FINQUES IGUALADA
Rambla Sant Isidre, 47 .................................. 93 805 20 01
AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA M.CARO
Ctra Manresa, 80.(Zona Sagrada Família) ................. 93 805 20 49
B 13 - SERVEIS IMMOBILIARIS
Av. Balmes 13 ................................................ 93 805 14 00
FINQUES BADIA
Òdena, 7 ..................................................................93 805 01 10
FINQUES RAMBLES
Plaça de la Creu, 2 ....................................... 93 803 43 40
FINQUES SUBIRANA
Plaça de la Creu  .......................................... 93 804 16 61
FINQUES PARERA
C/ Esquiladors, 23 ......................................... 93 803 26 26
FISIOTERAPIA
FISIO CT (Centre de fifioteràpia i rehabilitació)
C/ Lleida, 36, baixos, local D ...................................93 804 49 68
FISIOTERAPIA ANOIA
C/ Esquiladors, 29 ...................................................93 805 01 23
FISIOTERAPIA COMARCA - Joan Mas -
C/ Comarca, 94 .Baixos...........................................93 804 20 50
GESSAMÍ - teràpies naturals
Av. Barcelona, 178  .................................................93 803 58 26
FLORISTERIES
FLORISTERIA KENTIA (Interflora)
C/. Sant Magí, 98 .......................................... 93 803 61 76

FLORS I VIOLES
C/. Dr. Pujadas, 3 .......................................... 93 805 46 99
LES FLORS
C/ Crisantems (Cant. Pau Casals) ................ 93 804 25 04
ZINNIA
C/ Comarca, 42 ............................................. 93 806 66 38
FONTANERIA
AMBRÓS ALEMANY, S.L.
C/. Vallbona, 43  ............................................ 93 805 42 96
ÀNGEL ESCURA
C/ Soletat, 24 ................................................ 93 803 03 38
INSTAL·LACIONS SERTECAL, S.L.
Rambla Nova, 20 ........................................... 93 803 47 18
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G ......................... 618 55 00 08
.......................................................................93 803 05 79
FORNS DE PA
EL PA DE LA RAMBLA
Rambla de Sant Isidre, 5 ............................ 678 01 113 38
FORN ALEMANY
C/. Garcia Fossas, 17 .................................... 93 803 16 85
Av. Mestre Muntaner, s/n ............................... 93 803 58 15
Mercat Municipal ............................................ 93 803 67 63
C/. G. Camps, 12 .......................................... 93 803 58 17
Av. Barcelona, 64........................................... 93 803 36 58
Plaça de la Creu, 3 ....................................... 93 803 16 85
FORN DE JORBA
Av. Mestre Muntaner, 38 ................................ 93 803 51 99
LA CANTONADA
C/. Sant Josep, 52 ......................................... 93 805 56 71
FOTOGRAFIA i VÍDEO
JAUME NOGUERA
C/ St. Magí, 14 .............................................. 93 804 08 02
L’ART DE LA LLUM
C/. Clos, 47, 49, 51 ....................................... 93 804 71 36
C/. de l’Argent, 13-15 .................................... 93 804 10 01
Carrefour ........................................................93 804 19 33
Rambla Sant Isidre, 23 .................................. 93 804 47 55
PRISMA
C/. Pierola, 9 baixos ...................................... 93 805 39 70
QUASER INFORMÀTICA, S.L.
C/ Collbató, 2 ................................................ 93 805 36 89
ROIG FOTÒGRAFS
C/ Sant Josep,13 ........................................... 93 803 49 00
FRUITERIES
PERE PRAT
C/. Pare Tous Soler, 26 ......................................................
FUSTERIES
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 
DE FORQUILLA I GAVINET

(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

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. 

Benvingut, Èric!
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Telèfons d ’interès

PER
PUBLICITAT

TEL. 93 804 24 51

publianoiadisseny@gmail.com

El petit de la casa el 
dia 4 ja fa 1 anyet.
moltes felicitats. 

Aidan!!!

Benvinguda, Mireia!

Sóc la Mireia Farnós Boqué.
Vaig néixer el dia 24 de setembre, pesant 3.400 kg.

Els meus pares són el Xavi i la Mireia als quals felicitem 
per aquest esdeveniment familiar.

També fem extensiva la nostra enhorabona, a l'àvia 
paterna, Assumpció Vives, companya nostra en les 

tasques administratives de LA VEU.

Felicitats!

Aquest ciclista és el 
Pau Seuba Arrué.

Demà dissabte serà 
el seu 4t aniversari. 

Felicitats 
de tota la família!!!

Felicitats!

Em dic Èric Gassó Sánchez 
 Vaig néixer el dia 25/09/10 

a 3/4 de 8 del vespre.
Vaig pesar 3kg 370 g. 

Els meus pares són l'Eli i el Marc. 
Sóc d'Igualada.

Sóc molt desitjat per tota la família. 

e-mail: kalaharitours@plantour.eswww.kalaharitours.es

EL PILAR, TOTS SANTS, IMMACULADA
 I CONSTITUCIÓ, NADAL O CAP D’ANY...

US QUEDAREU A CASA? 

C. Santa Caterina, 39 - Local I · 08700 IGUALADA · Barcelona · Tel. 93 806 84 44
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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



CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
El doctor Pere Brescó és una auto-
ritat en el camp de la ginecolo-
gia. Dirigeix l’escola de l’Hospital 
d’Igualada i aquest dies li toca 
presidir els congressos mèdics 
internacionals d’ESGE i d’EIDEG, 
ja que és el president del Comitè 
Organitzador.
La ginecologia és la branca qui-
rúrgica més adequada per fer les 
intervencions per laparoscòpia?
De fet la via vaginal és la utilit-
zada en gairebé la meitat de les 
intervencions, però hi ha casos en 
que no és possible.
Hi ha la via vaginal i la via lapa-
roscòpica. El que intentem és evi-
tar obrir tota la panxa. Si no són 
neos d’ovaris que són grans mas-
ses, ho fem pràcticament tot per la 
via vaginal o per la via laparos-
cópica.
La ginecologia és l’especialitat que 
més ha avançat els darrers anys?
Una cosa és la medicina que tenim 
a Igualada i una altra és la que hi 
ha a la resta d’Espanya! Si a tot 
arreu estiguessin tan avançats, no 
caldria que féssim cursos. 
Les campanyes de vacunació con-
tra el papil·loma humà estan era-
dicant el problema?
El redueixen segurament al setanta 
cinc per cent. Queda un vint-i-
cinc per cent desprotegit perquè 
la vacuna no contempla totes les 
varietat de papil·loma.
Els ginecòlegs toqueu també l’àrea 

mamària, especialment quan es 
donen càncers de pit.
En els càncers hi ha un fort com-
ponent hormonal i cal fer un segui-
ment hormonal de la pacient. 
Hi ha un nombre ideal de fills per a 
la salut d’una dona?
Depèn de cada cultura, de cada país 
i de cada situació econòmica. 
Jo porto una unitat hospitalària a 
l’Africa -al Txad- i allà la dona que 
té deu fills és el més natural del 
món. Comencen als setze anys per-
què tenen una vida més curta. Tenir 
molts fills els dóna benestar. Els fills 
són els que treballaran la terra i com 
més fills tingui més salut demostra.
Com ha evolucionat la cirurgia 
ginecològica?.
Les patologies són sempre les matei-
xes, el que varia és la forma de trac-
tar-les. Ha fet un canvi radical. Pensi 
que a l’endemà d’una intervenció 
quirúrgica, la pacient se’n pot anar 
a casa. I en determinades interven-
cions pot marxar el mateix dia. 
En cirurgies més profundes també 
s’han pogut passar a la laparoscò-
pia. Això ens permet hospitalitzaci-
ons molt curtes i el risc d’infecció 
baixa molt i si a més no hi ha portes 
d’entrada es minimitzen molt els 
riscos.
Hem estat pioners i no hem tingut 
mandra de sortir a fora a apren-
dre noves tècniques, hem fet molta 
formació continuada i això ens ha 
permès millorar molt els serveis de 
ginecologia.

Treballar en equip multifuncional 
permet millorar els estàndards de 
curació en malalties greus?.
Seria l’ideal i penso que amb el temps 
hi arribarem. En algunes especiali-
tats ja hi hem arribat, sobretot en els 
casos de càncer que treballem coor-
dinadament cirurgians, oncòlegs, 
radiòlegs... no és un metge el que 
decideix què cal fer, sinó tot l’equip. 
Una pacient entra al quiròfan i tots 
tenim clar què s’ha de fer, perquè 
s’ha fet un treball conjunt anterior.
Això fa avançar molt el servei.
Quin eés el principal perill per a la 
salut d’una dona?
Moltes coses perquè és tan impor-

La condició sine qua non del Pla Estra-
tègic de l’Anoia, presentat la setmana 
passada, passa per la creació d’una 
Agència de Desenvolupament Econò-
mic, que, segons els seus impulsors del 
CESCA, passaria per crear una empresa 
amb capital públic completament 
independent d’ajuntaments i Consell 
Comarcal de l’Anoia. 
La idea no acaba d’agradar gaire a les 
institucions socioeconòmiques de la 
comarca, i tampoc a alguns ajunta-
ments.... sobretot quan han començat 
a veure un informe intern on s’elabora 
un primer pressupost del que costaria 
la nova idea del CESCA. Resulta que 
l’esmentada agència, que s’està venent 
com l’única sortida a la crisi com a ins-
trument coordinador de les iniciatives i 
propostes que sorgeixin d’ara endavant, 
passa per la contractació d’un “gerent” 
que costaria la gens menyspreable xifra 
de... 120.000 euros anuals!
Actualment, l’Ajuntament d’Igualada ja 
té contractada a una persona que cobra 
més o menys el mateix per controlar les 
empreses municipals, quan la majoria 
estan sense funcionar i la que funciona, 
té uns fantàstics números vermells.... I 
això que estem en crisi!
Potser, enlloc de vendre fum, ens hau-
rien d’explicar si realment fa falta treba-
llar de debò per la causa, com ens estan 
venent, o si hem de pensar que algú es 
deu estar buscant un lloc de treball per 
després de les eleccions....

tant la salut com la qualitat de 
vida. Abans una dona de sei-
xanta anys era una dona gran 
que es tancava a casa i avui és 
una dona jove que surt. Si estem 
vius tenim dret a gaudir de la 
vida. 
Sovint són més difícils de tractar 
les malalties lleus que les greus 
però per assolir qualitat de vida 
cal saber-les fer encara que la 
malaltia no sigui perillosa per a 
la pacient.
Veiem molts anuncis de compre-
ses per a pèrdues lleus d’orina. 
No hi ha un tractament que ho 
resolgui?
La Seguretat Social es gasta mili-
ons d’euros cada any en bolquers. 
Si en gastés en cirurgia estalvia-
ria diners i milloraria la qualitat 
de vida de les dones.
Sanitat pública o privada?
El metge és sempre metge, sigui 
a la pública o a la privada. Jo no 
faig distinció entre pacients.
Penso que els dos sistemes han 
de conviure perquè si la sanitat 
privada deixés de funcionar, la 
pública es col·lapsaria totalment.
El que canvia a la sanitat privada 
és que pots elegir el dia de la 
visita i de laintervenció.
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