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  Amb un 48% dels vots, Convergència i Unió 
assoliria la victòria sense problemes  a l’Anoia a les 
properes eleccions autonòmiques del 28-N, amb 
gairebé el triple de percentatge que el PSC

P  18

Castells supera Aymamí en intenció de vot •  Un 16% 
dels enquestats no voldria cap dels probables alcaldables

Canvi de tendència • CiU puja 13 punts respecte les 
eleccions municipals del 2007, els mateixos que perd el PSC

 

La desfeta de l'Entesa pot portar 
CiU a l'alcaldia d'Igualada

P  16

P  06

ENQUESTA DE LA VEU SOBRE LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES I MUNICIPALS

16% 14,2% 3,7% 3,7% 1,8%

MARC CASTELLS JORDI AYMAMÍ JOAN TORRAS PERE CALBÓ MONTSERRAT MATEU

* Cal tenir en compte que en el 2007, PSC i ICV formaven l’Entesa, per això el gràfic els presenta agrupats.

INTENCIÓ DE VOT A LES MUNICIPALS D'IGUALADA

  Un 44,6% dels anoiencs votaria a favor de 
l’autodeterminació de Catalunya, i un 32% faria el 
referèndum quan abans millor

* *

ARTUR 
MAS

JOSÉ
MONTILLA

48% 17%



Les enquestes més serioses vaticinen 
una rebolcada electoral als partits que 
estan portant la gestió governamental 
en aquests moments.
El pes de la crisi es fa notar en l’estat 
d’ànim del ciutadà, però també irrita i 
es fa notar, l’inveterat costum dels polí-
tics amb càrrec d’anar-se’n per la bran-
ques i no encara els problemes reals 
dels ciutadans.
No es pot seguir escudant el govern 
-qualsevol govern- en què la crisi és 
fruit de la conjuntura del mercat, per-
què si és el mercat el que mana, el 
ciutadà pot tenir la temptació de voler 
prescindir dels governs, de tots els go-
verns.
El país té un problema estructural molt 
important i amb múltiples arestes i això 
a l’Anoia ens afecta inclús més que a al-
tres comarques. Per tant el que han de 
fer els ajuntaments, el Consell Comar-
cal i les organitzacions de caire econò-
mic, és anar directes al nus del proble-
ma per tal de solucionar-lo o almenys 
avançar en la seva solució.

Ja han passat aquells anys que amb 
una mica de teòrica política es podia 
aspirar a qualsevol càrrec. I de fet molts 
dels que avui ostenten alcaldies, di-
putacions, són consellers o presidents 
que han passat per una etapa on tota 
la formació exigible a un polític era ha-
ver estat sempre un ferm defensor de 
la democràcia. Avui, amb el bagatge de 
gestió que tenen tots plegats i passats 
trenta-cinc anys de la mort del dictador, 
els valors democràtics -en la majoria de 
polítics- ja no cal demostrar-los. Ara el 
que ens cal, són persones honestes, 
que sàpiguen encarar els problemes i 
donin solucions que facin la vida més 
fàcil als ciutadans.
Si no ho fan seguirem veient enquestes 
on només una minoria de ciutadans diu 
que està segur de qui votarà les prope-
res eleccions i la gran majoria o no ho 
sap encara o no vol respondre, que és 
una forma educada de no voler-se in-
volucrar públicament amb una deter-
minada opció política.
Molt sovint el ciutadà acaba per votar 
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El membres del govern 
-tots els governs- no 
poden seguir escudant-
se que la crisi és culpa 
del mercat, perquè els 
ciutadans poden pen-
sar que si qui mana és 
el mercat, hauríem de 
prescindir dels governs 

Les cares 
de la setmana

Miquel Vives i Corona
Excel·lent gestió la que està portant al 
capdavant de la Fundació Privada Auria 
que pas a pas, però sense descans, està 
bastint una eficient xarxa d’atenció a les 
persones amb discapacitat de l’Anoia.  

Joaquim Nadal
Els membres del govern Montilla seguei-
xen sense complir els compromisos amb 
l’Anoia. Quan la legislatura està acabada, 
no tenim cap notícia del famós tren dia-
gonal pregonat pel Pla Director.

el menys dolent dels candidats, però 
això representa una perversió del mo-
del democràtic de societat on els elegi-
bles haurien de ser els millors i no pas 
els menys dolents.
Els ciutadans estan demostrant el seu 
enuig amb la forma de governar la Ge-
neralitat portada pel govern tripartit i 
tot sembla indicar que la patacada del 
PSC podria ser històrica i servir en safa-
ta a CiU el despatx de la plaça de Sant 
Jaume.
A l’Anoia, potser per l’oblit que el tri-

partit ha tingut a la comarca els darrers 
set anys, la pujada electoral de CiU és 
encara més marcada que a la resta de 
Catalunya.
Tot i que en aquest moment són quatre 
els anoiencs que formen part del Par-
lament de Catalunya -dos del PSC, un 
d’ERC i un del PPC- no es pot pas dir 
que les inversions en infraestructures 
de la Generalitat hagin tingut gaire en 
compte a l’Anoia i això, a l’hora de les 
eleccions, passa factura als partits.
En les properes eleccions el sobiranis-
me entra en el debat polític de Catalu-
nya per primera vegada i les dues for-
ces que el representen -silenciades per 
la premsa nacional- poden fer variar de 
forma notable les expectatives electo-
rals prèvies. En tot cas representen una 
alenada d’aire nou, en l’enrarit ambient 
polític de Catalunya on els partits sem-
bla que no fan altra cosa que mirar-se 
el melic i controlar als militants més 
díscols, en lloc de dedicar-se a treballar 
per la societat, des dels càrrecs que os-
tenten. 

Per una altra banda i segons les dades 
que revela l’enquesta, avui per avui és 
una incògnita saber qui pot ser el pro-
per alcalde d’Igualada.
El resultat de les dues forces majorità-
ries a la ciutat -PSC i CiU- s’ha igualat 
molt pel trencament de l’Entesa per 
Igualada i tot fa pensar que Marc Cas-
tells pot obtenir amb certa facilitat la 
possibilitat de formar govern.
En una hipotètica situació d’empat a re-
gidors, podria ser complicat formar una 
majoria de govern a la ciutat d’Iguala-
da. En canvi tot sembla indicar que pel 
que fa al govern del Consell Comarcal 
de l’Anoia, la projecció de resultats indi-
caria un repetició de govern de coalició 
entre CiU i ERC.
Al marge del que digui l’enquesta i amb 
independència que puguin sorgir noves 
llistes a Igualada, farien bé els polítics 
locals en alçar la mirada i fer propostes 
de futur... sens oblidar-se de les tasques 
diàries que no són altres que procurar 
el benestar de tots els ciutadans. 

JORDI PUIGGRÒS

Del Seat a l’A3

SORTIDA 555

Diuen que, quan arriba el moment d’unes 
eleccions democràtiques, és l’hora de fer 
balanç. El govern Tripartit, que pel que es 
veu li queda molt poqueta vida i ara acaba 
demanant-nos calés, porta vuit anys por-
tant les regnes d’aquest país, i, si bé és cert 
que les seves inversions a l’Anoia han estat 
-especialment en la primera legislatura, la 
d’en Maragall- més generoses que quan 
governava Pujol, aquesta comarca conti-
nua estant encara molt lluny d’on hauria 
d’estar. 
Sí, el Tripartit haurà deixat a l’Anoia més 
escoles, un nou Hospital, la Ronda Sud, 
alguna depuradora, el riu Anoia més net i 
arreglat, alguns barris transformats en els 
municipis sociates o republicans -que no 
en els altres-, sembla que la carretera de 
Manresa serà una realitat molt aviat... Sí, 
han fet feina, i me’n deixo molta. Negar-ho 
seria absurd, com també negar que ens 
han apujat els impostos com mai, i que, si-
gui o no culpa de les administracions més 
altes -Generalitat i Estat- la crisi ha colpejat 
Catalunya i Espanya com a cap altre lloc 
d’Europa, Grècia a banda. I tot està car, 
molt car.
Amb tot, l’Anoia continua estant igual o 
pitjor de com estava en els “grans temes”, 
allò que debò delimita l’statu quo dels 

territoris. Ja se’ns deia fa molts anys que 
aquesta comarca era un lloc estratègic de 
futur, un espai digne de convertir-se en un 
dels referents del segle XXI a Catalunya. 
Terra verge per als àvids inversors forans, 
talment com si aquí haguéssim d’acabar 
lligant els gossos amb llonganisses... En 
una cosa sí que hem pujat: en població. En 
els darrers 15 anys, aquesta és de les co-
marques que més nouvinguts nacionals 
ha tingut de tot Catalunya. Això ha ocasi-
onat una despesa més gran per als ajunta-
ments en serveis, especialment al sud de 
l’Anoia, però també a la Conca. Molts d’ells 
han estat jubilats que han acabat vivint en 
una llar de segona residència en una de 
les múltiples urbanitzacions, o bé parelles 
joves que tenien aquí un pis assequible... 
fins que s’han quedat a l’atur. En tots dos 

casos, generacions que mengen molts 
recursos públics, i que poc es rasquen les 
seves ja de per si buides butxaques.
Si això afegim les poquetes, poquetes em-
preses que han vingut -Abacus a Vilanova, 
amb la majoria de treballadors de fora- i 
Aldi, a Masquefa, amb una llista de cur-
rículums que faria tremolar a qualsevol, 
acabem fàcilment arribant a la conclusió 
que som més pobres que fa 8 anys. Abans 
teníem un vell Seat que anava tirant i que 
sabíem que havíem de canviar però no ens 
donava la gana de fer-ho, i ara tenim un A3 
-no gran cosa més- que aviat no podrem 
ni acabar de pagar. De poc serveix tenir un 
cotxe més bonic i segur, si no tenim gasoli-
na amb què fer-lo córrer... El que tenim, és 
més o menys això. Ara vindran -millor dit, 
ja vénen- una corrua de consellers a expli-

car-nos que ens han donat un A3 lluent i 
fantàstic, però s’amagaran sota les pedres 
o deixaran anar una fumera espessa i re-
corrent quan algú -nosaltres- li preguntem 
com collons pagarem les revisions.
Sí, el Tripartit ha vestit de colors aquesta 
nena que es diu Anoia, li ha comprat els 
millors regals, l’ha mig enamorat amb les 
seves bones persuassions, l’ha omplert 
de promeses, li ha dit que aviat tindria 
un tren de debò, un aeroport de debò, li 
ha fet riure com mai amb bufons expres-
sament vinguts de la cort, l’ha enlluernat 
amb plans i cartes escrites de moltes, mol-
tes pàgines, li ha perdonat els seus vells 
amants com si se n’hagués de penedir, i 
li ha dibuixat un dia, difòs i llunyà, en què 
seria rica i plena...  
Per il.lusions, les que hagin fet falta. Altra 
cosa són les realitats, i aquí ens adonem 
que l’Anoia continua a la cua dels desval-
guts. El temps demostrarà si això és un 
error dels que ens manen a Barcelona, o 
bé de nosaltres mateixos, potser culpables 
i incapaços de posar el que fa falta on i 
quan fa falta davant de qui sigui, sense por 
a perdre amics, subvencions, o contractes. 
Una cosa sí que està clara: tenim un A3 al 
garatge. I ni un euro a la butxaca.



Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

Sembla que als polítics de Madrid els feia falta escoltar els brams 
dels fatxes durant la Desfilada Militar, per adonar-se que això del 
Día de la Raza i/o Día de la Hispanidad és una festa de l’extrema 
dreta. A més ha calgut que fos l’expresident del govern d’Espanya 
Felipe González qui els ho digués.
És la mateixa extrema dreta que a Barcelona ha calgut confinar al 
Castell de Montjuïc per evitar aldarulls i trencadisses, però que a 
Madrid s’ha refugiat en les molt democràtiques files de la desfilada 
militar de les Forces Armades Espanyoles per la Castellana.
Els ministres socialistes semblen sorpresos que la desfilada militar 
sigui una festa que s’han apropiat els de l’extrema dreta. Com si les 
casernes militars haguessin estat fins ara un àgora de debat i de-
mocràcia!
Els fatxes escridassaven Zapatero al qual li demanen la dimissió ja 
que únicament consideren espanyols als dirigents més fatxendes 
del PP. Per alguna raó que desconec però intueixo -els fatxes no 
llegeixen-, els energúmens no tenien idea que entre els presidents 
autonòmics presents a la desfilada militar hi havia en Jose Montilla 
que, una vegada més, ha demostrat ser el delegat del PSOE a Cata-
lunya. Si ho haguessin sabut segurament que l’escridassada seria 
encara més eixordadora.. però repartida entre ZP i Montilla. I amb 
abundants -i acostumats- insults a Catalunya. 
Però no és pas per això dels fatxes que el dia 12 d’octubre cada any 
treballo. Treballo perquè no la considero una festa meva, igual que 
estan fent cada vegada més organismes catalans. No voldria que 
ningú es pensés que li falto al respecte a la història d’Espanya i que 
desqualifico de dalt a baix la festa de la Hispanitat. Només desquali-
fico això de la Raza i de la conquesta d’America perquè, si ho mirés-

  12 d’Octubre

JAUME SINGLA ·  a peu pla

Ha calgut que l’ex president Felipe Gonzalez 
digués que els fatxes d’extrema dreta mono-
politzen la Fiesta de la Raza, perque els minis-
tres socialistes entenguessin que al voltant 
de l’exercit espanyol hi fa niu l’involució.

Molts són els immigrants que s’han establert a Catalunya en el darrer 
segle. Des les primeres onades de l’Exposició Universal del 29 fins arri-
bar a avui. Les primeres eren majoritàriament de l’estat espanyol i les 
dels darrers anys del nord de l’Àfrica, Sud-amèrica i països subsahari-
ans. Avui hi ha molts catalans (entenent per a tals tots els que viuen, 
treballen a Catalunya i tenen voluntat de ser-ho) que no parlen català 
malgrat els esforços normalitzadors. I altres viuen en aquesta terra sen-
se voler integrar-s’hi, considerant que són espanyols i ací estan a casa 
seva. Però ara, que torna a brollar amb força el sentiment catalanista, 
tots es veuen confrontats en llurs fidelitats. Molts no havien pensat 
que la seva lleialtat a Catalunya podia entrar en contradicció amb la 
subordinació a l’Estat espanyol, i ara han de repensar què vol dir per a 
ells un catalanisme conceptual, autonomista i constitucional. I s’han de 
pronunciar perquè el procés que plantegen els que volen una separa-
ció civilitzada i democràtica, no para de créixer i demanen un posicio-
nament, al igual que els ho demanen els parents i amics repartits en 
tot l’estat espanyol. 
A poc a poc tothom exterioritza el que pensa. Així ja no sorprèn la 
queixa pública d’un vicerector de la UPC per les ingerències del govern 
central en la gestió universitària i els plans d’investigació, o de l’esca-
nyament que pateixen per no rebre els fons que els corresponen i que 
estan en els pressupostos. Ni escandalitzen els comentaris punyents 
en qualsevol mitjà de comunicació. També l’enuig dels que vingueren 
de Múrcia, Extremadura o Andalusia i s’adonen, quan van de vacances 
a les terres d’origen, que allà la vida és molt més barata. I aleshores 
veuen abusiu el fons de solidaritat, i no entenen que ací les taxes i im-
postos siguin sempre més alts que en la resta de l’estat.
En canvi, no sorprèn gens el comentari del ministre Corbacho, en el 
seu comiat al ministeri, dient que “Madrid és un altre món”. Ell és dels 
que tenen el cor dividit i viu el paradigma d’aquella immigració que 
ha triomfat socialment i econòmicament. I quan es planteja un pro-
cés vers la independència creu que “serà traumàtica i que en cap cas 
serà pacífica”. I el que fou alcalde de l’Hospitalet, que ara “torna” a la 
política catalana, no és un qualsevol. Té un coneixement profund de la 
manera de pensar i de la capacitat d’acció de les institucions de l’estat. 

PERE ESCOLA

Celestino Corbacho
És també d’aquells catalans que s’adonen que no viuen exactament 
a Espanya, i com en Montilla, creu que la independència vol dir aïlla-
ment, decadència econòmica i retrocés social. Són els que esperen 
que hi hagi una resistència de l’Estat que eviti el “desmembrament” del 
territori. Esperen mobilitzar els “partits estatals”, els aparells de l’Estat, 
la “brunete mediàtica”, les institucions financeres, la seguretat social i 
tot el que sigui possible. Imaginen que els independentistes són uns 
catalans que volen una independència ridícula i irreal. I creuen que Es-
panya, nascuda d’una dominació a sang i foc, sols es pot desfer de la 
mateixa forma. Tenen en els gens la conquesta, les reaccions atàviques 
i els integrismes històrics. Creuen tenir sempre amb la raó i quan cal, 
van a la guerra per salvar l’honor. 
En canvi, el moviment independentista aspira a l’autodeterminació per 

vies democràtiques. Es fonamenta en el dret a decidir, i espera que el 
referèndum i els organismes internacionals ajudin a fer aquesta trans-
ició pacíficament. Pensen que demanen exactament el mateix que els 
espanyols ja són, i ja tenen. Volen ser un estat més en una Europa de 
lliure circulació, on no cal tenir la nacionalitat del país de residència 
per ser respectat i gaudir de tots els drets com a ciutadà. I per tant no 
aspiren a catalanitzar a qui no ho vulgui, sinó a ser el que són. I sense 
claudicacions.
Però no ens confonguem, com ha passat amb el federalisme, que a la 
fi ha resultat que només el veiem alguns catalans. La independència 
és una cosa seriosa i no es pot esperar que algú la doni. S’haurà de 
guanyar. I per aconseguir-la s’haurà de fer quelcom més que el fet fins 
ara. S’ha avançat molt, perquè ja se’n parla obertament a tots nivells, 
però amb això no n’hi ha prou. Sols cal escoltar el que diu en Celestino 
Corbacho i els que pensen com ell. 

La independència és una cosa seriosa i no es 
pot esperar que algú ens la doni. S’haurà de 
guanyar. I per aconseguir-la caldrà fer quelcom 
més del que s’ha fet fins ara.

sim ben mirat, no deixa de ser una història de colonització, espoli i 
genocidi sobre la qual, alguns “inteŀlectuals espanyols” volen teixir 
una manta en honor a la Madre Patria que, si viatgessin una mica 
per Centre i Sud-amèrica, veurien que a aquesta Madre tot sovint li 
posen adjectius no reproduïbles.
Cada país té les seves festes. N’hi ha que llencen cabres des d’un 
campanar i d’altres regalen roses i llibres. N’hi ha que fan monu-
ments a dictadors i genocides i altres fan monuments a poetes, 
dramaturgs o metges. Tot és qüestió de valorar el caràcter repre-
sentatiu de cada poble.
Francament, el Dia de la Hispanidad, malgrat que tinc molts amics 
llatinoamericans, no em fa cap gràcia i de la mateixa manera que 
hi ha festes diferenciades entre Catalunya i Espanya, penso que la 
Hispanitat ens la podrien estalviar, perquè ni ens diu absolutament 
res, ni ens representa gens ni mica.
Espero que algun dia els catalans tindrem el nostre propi calendari 
de festes i ens estalviarem de celebrar genocidis disfressats d’apor-
tació cultural que després el Borbó -un altre inteŀlectual iŀlustrat- 
analitza explicant que “el castellano nunca se ha impuesto por la 
fuerza” i ho diu en discursos oficials d’aquells que es queden als 
annals de la història.
Que es quedin les seves festes, els seus fatxes, les seves desfilades i, 
de passada, al delegat territorial del PSOE a Catalunya.

Ll
ui

s 
Ca

pd
ev

ila
 

A
 C

UA
 D

’U
LL

DIVENDRES
15 d’octubre de 2010 03WWW.VEUANOIA.CATOpinió  D E  L ’ A N O I A

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)



cartes al director

Era indispensable tallar a la circulació dues de les artèries més importants 
del centre d’Igualada, com són el carrer d’Òdena i el carrer de Santa Caterina 
a la vegada? Em sembla que al menys una de les dues obres podia esperar 
que l’altra s’acabés. En aquesta ciutat hi ha algú que cobra per “pensar”.

Fotonotícia

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 9/10/2010

2-12-17-19-20-37
Complementari: 38
Reintegrament: 3

· Dimecres 13/10/2010
17-28-31-36-37-38
Complementari: 12
Reintegrament: 3

TRIO
· Dijous 7               730  
· Divendres 8          422
· Dissabte 9     001
· Diumenge 10          806
· Dilluns 11                296
· Dimarts 12       570
· Dimecres 13      785

ONCE
· Dijous 7              88577
· Divendres 8       56027
· Dissabte 9    69612
· Diumenge 10       20429
· Dilluns 11             66867
· Dimarts 12    21021
· Dimecres 13    15433

· Dijous 7   1-22-24-25-26-32   C: 42  R: 7
· Dissabte 9   12-15-20-36-37-44  C: 24   R: 5

· Diumenge 10   14-15-17-28-46 

· Divendres 8   9-30-35-39-46

Loteries

Dia 15: BAUSILI/ Born, 23
Dia 16: VERDÉS/ Soledat, 119
Dia 17: BAUSILI/PILAR/ Av. mestre Montaner, 26 
Dia 18: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 19: LA CREU/ P. de la Creu, 7
Dia 20: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 21: JUVE/ Av. de Montserrat, 27

OCTUBRE
15: Teresa de Jesús; Bru; Tecla.
16: Hedvig; Margarita-Maria Alacoque
17: Ignasi d’Antioquia; Rodolf; Exupèria.  
18: Lluc; Just; Trifònia.  
19: Joan de Brébeuf; Pau de la Creu 
20: Andreu de Creta; Artemi; Irene.
21: Úrsula; Hilarió; Caius; Celina

J. M. MORROS I ASSOCIATS, S.L.

Passeig Verdaguer, 120
 (entl. 2a)  

08700 IGUALADA
Tel. 93 804 52 62
Fax 93 805 29 98

Santoral

· ASSESSORAMENT GESTIÓ D’EMPRESES
· ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA
· OFICINA COMPTABLE-FISCAL-MERCANTIL

de dilluns a divendres, de 9 a 21h.
dissabtes, de 9 a 13,30h.
Av. del Mestre Montaner, 26 
(cantonada c. de la Comarca)
Tel.: 938 05 04 79 - Fax: 938 05 58 76
rsingla@swinbag.net

Obrim al migdia!

laveu@veuanoia.cat · Apartat de correus 395 ·  tel. 93 804 24 51 · fax 93 805 41 71

No podien preguntar?
•• MARIA

Senyor director:
Primerament el felicito pel Confiden-
cial del divendres dia 8 (el podrien fer 
amb lletra més gran?) perquè m’ha 
recordat que en el solar on ara hi ha 
l’hospital d’Igualada, hi havia una era 
on trillaven el blat.
Per què els pagesos posàven les eres 
entre el Clot de les Comes i la vila?  
Perquè era el lloc de la ciutat on més 
vent hi feia habitualment. Com és lò-
gic continua fent-hi vent, com poden 
comprovar les persones que hi pase-
gen.
Si els tècnics municipals o de sani-
tat haguessin consultat un pagès no 
haurien fet l’heliport en un lloc on hi 
ha tant de vent habitualment.
I si els costava de trobar un pagès 

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.

només els calia consultar a qualsevol 
dels milers d’usuaris de la gasoline-
ra de Petromiralles que segurament 
també els ho podrien haver dit.

Hereu de les virtuts del 
pare
•• JOAN PUJOL BARTROLÍ

En Víctor Doncel i Quintana, que l’any 
1966 arribà a Igualada procedent 
d’Iznájar (Còrdova), “con lo puesto”. 
Començà a treballar en la construc-
ció, passant a fer de viatjant de pro-
ductes alimentaris i seguint la ferma 
voluntat de dedicació la món de l’au-
tomòbil, s’estrenà treballant amb el 
Sr. Julio Alonso, representant de les 
marques 4x4 Suzuki i Land-Rover. Al 
rebre una oferta de la casa Ford, l’ac-
ceptà treballant-hi com a venedor 

durant 10 anys i, veient la seva opor-
tunitat, creà el seu propi negoci a la 
carretera de Valls, 2 de Santa Margari-
da de Montbui, d’automòbils d’ocasió 
i quan, a través de la seva honorabili-
tat, el local se li feu petit i es traslladà 
al carrer Almeria, 7-9 de dita localitat. 
Actualment l’empresa la regenta el 
seu fill Jordi Doncel i Sánchez, digne 
representant del seu pare.
Aquesta història és una dedicatòria a 
tots aquells immigrants que, amb es-
perit de superació i ganes de servir, 
han tingut com a bandera el treball 
i la dignitat, i ens han demostrat allò 
de què voler és poder, sense estalvi-
ar ni un duro de coratge. Espero que 
això serveixi d’exemple ja que les co-
ses no plouen del cel.
Gràcies Víctor

La gratuïtat de les zones 
blaves de l’Hospital
•• PEPITA CASTELLS

He llegit la vostra proposta sobre les 
zones blaves de la zona de l’Hospital 
d’una primera hora gratuïta.
Tal i com us vaig comunicar en el meu 
escrit aquesta solució no garanteix 
plaça d’aparcament als usuaris de 
l’Hospital, simplement que qualse-
vol podria aparcar gratuïtament una 
hora, inclús per anar a comprar o pas-
sejar.
Al meu entendre, si no hi ha una vin-
culació entre el centre hospitalari i el 

vehicle de l’usuari no es pot donar 
per fet la possibilitat d’aparcament.
Per resoldre aquest incís us torno a 
proposar dues opcions. La primera 
és que l’autòmat que expedeixi el ti-
quet, el tiquet de visita un cop arribes 
a l’hospital l’expedeixi per duplicat i 
aquest segon tiquet serveixi com 
a identificatiu de la zona blava per 
poder aparcar un temps determinat 
gratuïtament. La segona seria abonar 
el temps previst mitjançant el parquí-
metre o algun sistema oportú.
Amb tot, no trobo oportuna una so-
lució sense identificació vinculada al 
centre o qualsevol que sigui previst.

D E  L ’ A N O I A
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Veïns del carrer Major de 
Vilanova del Camí
•• GRUP DE VEÏNS DEL CARRER MAJOR 

Som molts els veïns del carrer Major 
que un bon dia d’estiu, quan tothom 
està relaxat i més o menys de vacan-
ces, ens vàrem trobar de sobte amb 
la desagradable sorpresa de rebre 
un correu postal, amb avís de recep-
ció, que ens enviava l’Il·lustre Ajun-
tament de Vilanova del Camí.
Ens feia saber de manera oficial que 
havíem estat escollits com subjec-
tes passius d’unes “Contribucions 
Especials” per les obres de millora 
i reforma del carrer. Les obres ben 
aviat començarien i tothom ha d’es-
tar content perquè això milloraria el 
valor dels immobles. El document en 
qüestió ve a dir :  Pagueu i calleu. Ves 
que bé !  
No recordava segurament el Molt Il-
lustríssim Ajuntament, regit per uns 
administradors de la mànega ampla, 
sense cap criteri per fixar prioritats 
en la Despesa Pública Municipal, 
que fa poc temps vàrem patir una 
revisió del Cadastre. Per altra ban-
da s’han gastat diners de no sabem 
quins Plans a d’altres indrets on no 
era tan urgent fer-hi actuacions.

Aquella revisió cadastral que difícil-
ment es tornarà a revisar i no es po-
drà tirar enrere, va inflar d’allò més, 
de manera inversemblant i surrealis-
ta, el valor de tots els immobles del 
municipi. 
Si aquell episodi de pressió fiscal ca-
dastral injust va ser tolerat per l’Ajun-
tament, ara encara s’agreuja més la 
pressió fiscal municipal directa per 
als veïns d’aquest carrer. Fins i tot es 
pot considerar que es fa d’una ma-
nera arbitrària, donant un argument 
que més aviat sembla un escarni cap 
el contribuent... Augmentarà el va-
lor dels immobles... amb aquestes 
obres....  i l’Ajuntament podrà cobrar 
més impostos. 
El carrer Major sempre ha estat l’úni-
ca via de sortida de la població cap a 
Igualada. El veïnat hem patit i encara 
patim el creixement de la població, 
amb un trànsit cada dia més intens de 
vehicles de tota mena que per força 
han de circular-hi.   
Entre d’altres hi circula un autobús 
urbà cada 30 minuts, que gairebé no 
pot girar. També formigoneres i  es-
tris de rodes de tot tipus i magnitud, 
a més de tota classe de vehicles pe-
sats, quant hi ha obres a les rodalies. 
(Ronda Sud ).

Mai s’ha planificat cap alternativa 
de mobilitat ciutadana que suposés 
una infraestructura d’alleujaments 
efectius del trànsit de vehicles. I ara 
que es vol reformar amb un projecte 
que suposa solament un rentat de 
cara, ens el volen fer pagar. I això 
sense cap càrrec de consciència pels 
que han decidit fer-ho  així.
En aquest Camí Ral, que sempre ha 
estat el Carrer Major, mai s’hi han fet 
obres de millora significatives. NO 
ÉS JUST que els veïns hi haguem de 
posar diners,  si  aquestes obres són 
necessàries per a la infraestructura 
del municipi. Si beneficia a tots per-
què sols l’hem de pagar uns pocs.
Sembla ben clar, que estem con-
demnats al pitjor tracte municipal, 
per pertànyer al veïnat del carrer 
Major, el més antic de la vila....  que 
malauradament ha estat maltractat 
tant pel creixement de la vida com 
pels seus administradors. 
Caldria doncs, que el Sr. Alcalde, i 
resta de membres de l’Il·lustre Ajun-
tament, trobin la manera que els 
veïns del Carrer Major  NO HAGUEM  
de finançar el camí de pas obligat e 
imprescindible de tot el veïnat de Vi-
lanova del Camí.
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Estava decidit. Va clicar sobre l’opció ac-
ceptar i seguidament no va deixar anar 
el botó del ratolí sinó que es va aturar 
per assaborir aquests instants propers a 
Déu, sabent que una acció simple pot te-
nir grans conseqüències. Va mirar per la 
finestra i va veure el vaixell de les escom-
braries navegant pel Tàmesi,  sota l’edifici, 
un munt de persones, la majoria homes 
amb vestits foscos es movien amb rapide-
sa a la recerca de menjar per les parades i 
restaurants de la City. Semblaven escara-
bats. Finalment va deixar anar el dit i en la 
pantalla va aparèixer  operation success-
ful. A partir d’ara es desencadenaria una 
acumulació d’apostes a la baixa sobre 
unes accions prestades d’una empresa 
francesa. Estava jugant amb accions que 

RAFAEL MOYA

La mà que clica és la mà que domina el món
no eren seves i sabia que si l’operació sor-
tia bé aquesta empresa s’enfonsaria amb 
totes les conseqüències. Ara bé ell i la 
seva empresa  guanyarien molts cales en 
una gran operació d’enginyeria borsària. 
Aquesta empresa francesa era un con-
glomerat de petites empreses majoritàri-
ament del sector automobilístic i també 
de transports algunes d’elles situades a la 
província de Barcelona.
Al migdia, les accions havien baixat més 
del previst i ja era hora de comprar-les. 
En poques hores l’operació havia estat 
completada i l’empresa havia quedat 
molt tocada. Era impossible que pogués 
remuntar aquella situació i el final lògic 
era el tancament o la venda. 
Aquella mateixa nit, el director general 
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de l’empresa enfonsada passejava per les 
Champs Elysees  després de haver sortit 
del Consell d’Administració. Estava pen-
sant en la gran indemnització que cobra-
ria pel seu acomiadament i que a la seva 
edat potser li havia tocat la grossa.
Mentre a Igualada, aliè a les notícies bor-
sàries, un polític dormia tranquil·lament 
després que al matí tanqués un acord 
amb el Director d’una de les empreses 
del grup enfonsat  per instal·lar una filial a  
l’Anoia. Havia estat anys darrere d’aques-
ta inversió i per fi avui havien signat la 
proposta que podia representar cente-
nars de llocs de treball nous per a la co-
marca. No sabia que demà aquest paper 
no serviria per a res, tret que volgués una 
empresa cadàver a la comarca. 

Dos carrers més avall, en un bar de tapes 
de moda, Joan , la seva dona i els seus fills 
celebraven la compra del seu nou pis i la 
firma de la hipoteca amb un brindis amb 
vi  blanc i  Fanta per als nens . Tot un luxe 
que s’havien permès. Fa uns mesos no ho 
tenien clar, però el seu cap li va assegurar 
que la matriu francesa era una empresa 
molt solvent i que la seva feina estava as-
segurada per molt de temps. Setmanes 
més tard el van acomiadar com a dese-
nes de companys de la seva empresa. Va 
lamentar per sempre haver signat aque-
lla hipoteca.
I un parell de quilòmetres més enllà del 
bar, en una urbanització, un petit empre-
sari  llegia una vegada més el contracte 
com a nou proveïdor de l’empresa maleï-

da. Per aconseguir-ho, va haver d’invertir 
molts diners. Més d’una vegada havia 
pensat tancar el seu petit negoci, però 
ara veia el futur amb esperança. Un parell 
de dies després va rebre  la petita indem-
nització del trencament del contracte i 
uns mesos més tard la seva empresa va 
tancar.
A Londres sota la mateixa nit i sota el 
mateix món un grup de joves celebra-
ven l’èxit d’aquesta operació borsària. 
Per a això van demanar el vi més car del 
restaurant, aquesta vegada un Priorat de 
gairebé 1.000 euros. Eren joves europeus 
amb un gran futur, tots tenien MBA i ha-
vien après molt bé les regles del mercat. 
El món estava rendit al seus clics. 

Mushashi  és estudiat a totes les escoles 
del Japó i conegut com Kinsei (el sacerdot 
de l’espasa). Va viure a cavall entre els se-
gles 16 i el 17. La seva vocació d’espadat-
xí, (ronin: samurai sense senyor feudal) 
va completar-se amb el coneixement del 
Zen. Ell va entendre que per la recerca de 
“l’objectiu final” era vàlida qualsevol altra 
“via”, i no sols la de l’espasa. Tots els instru-
ments i tots els coneixements es comple-
menten per arribar al fi suprem, que no 
és altra que ser un tot amb l’univers. Per 
això Mushashi va practicar tots el “oficis”, 
sempre cercant la màxima perfecció. Va 
pintar, esculpir, llaurar, treballar la palla, 
la ceràmica, el paper... Vivint sempre en 
la natura, era refractari a l’ortodòxia del 
rígid sistema social imperant al Japo del 
shogunat Tokugawa.
La seva fama creixent, com a home d’es-
pasa “diferent”, va sorprendre a uns i in-
dignar als altres. Així a  l’any 1611 es va 
fixar un duel entre Mushashi i Sasaki Ko-
jiro, que era just la seva antítesi. Aquest 
duel, que requeria una gran preparació 

JAUME DESCARREGA

Mushashi, l’esperit lliure

es va fixar per l’any següent. D’una ban-
da el mestre ortodox, creador de la seva 
pròpia escola d’esgrima, que s’anomena-
va Ganryu, la preferida dels Samurais, i de 
l’altra l’home heterodox que feia de tot. 
Mentre els seguidors d’un i altre polemit-
zaven per tot el país.   
Durant tot l’any de preparació pel duel, 

en Mushashi va exercir de mestre d’esco-
la rural, per a nens, mentre en Kojiro prac-
ticava amb l’espasa en el seu dojo. Quan 
arribà el gran dia en Mushashi encara va 
pintar dos quadres pel matí, i durant la 
travessa vers l’illa on s’havia de celebrar 
el combat, va tallar una espasa de fusta 
d’un rem vell, i la va fer servir per enfron-
tar-se a Kojiro. Aquest en canvi portava 
una espasa llarga, feta pels millors forja-
dors de katanes del país (l’anomenada “el 
pal de secar” que tenia unes condicions 
extraordinàries). 
El duel va durar pocs segons. No hi va 
haver esgrima sinó acció, i l’espasa de 
fusta de Mushashi va enfonsar el crani 
de l’ortodox Kojiro. Això el va fer mestre 
de mestres i ser considerat el millor es-
padatxí del país. Però ell va continuar la 
seva vida, aprenent de tot i de tothom. Va 
escriure el llibre dels 5 anells, que enca-
ra s’estudia en les escoles de negocis del 
Japó i que té el mateix prestigi que l’art 
de la guerra d’en Tsun Tzu.
En Mushashi es un dels tants exemples 

de personatges que han il·luminat la llar-
ga historia humana a la terra. Gent que 
han sabut donar un sentit propi al seu 
destí, fugint de la rutina acceptada per 
tothom i donant una empremta pròpia al 
seu camí.  En el seu Siddharta, en Herman 
Hesse incideix en que cal primer triar el 
camí, i desprès saber-lo seguir encarà 
que això representi deixar de ser l’acòlit 
del propi Buda en persona. La recerca i la 
“via”, té que ser personal, encara que el fi 
sigui el mateix pera tothom.
En aquest món d’avui, les forces fàctiques 
de totes ideologies, incloses les de l’usu-
ra internacionalment institucionalitzada, 
cerquen crear la “ramaderia humana”, per 
guanyar i dominar més i més ràpidament, 
al mínim cost i sense risc. No els importa 
gaire el que destrueixen, encara que mal-
metin recursos per a sempre més. A ells 
no els importen gens els  valors humans 
i tant els fa posar en greu risc el futur de 
l’humanitat. 
I la millor defensa contra aquest procedir 
abassegador és la seguretat en nosaltres 

mateixos i en els nostres valors ancestrals. 
No s’ha de tenir por a ser diferents, ja que  
si l’Univers ens ha fet a tots diferents, per-
què s’ha d’acceptar que ens assimilin a 
llurs models de domini? S’han d’eliminar 
els falsos ideals de l’acumulació de bens 
materials, per sobre de qualsevol altre 
consideració, que només porten a la in-
solidaritat i l’egoisme. Fugim de la “homo-
logació” interessada que ens porta com a 
xais a l’escorxador industrial. Cerquem el 
nostre somni. Fitem el que volem i llui-
tem per aconseguir-ho, amb esforç, intel-
ligència, diligencia, i sense defallir. Segur 
que quan siguem en la “via”, trobarem a 
molts altres companys que, fent el camí 
a la seva manera, cerquen el mateix fi 
que nosaltres. Sols podrem alliberar-nos 
de debò amb l’enaltiment de l’esperit i el 
creixement personal dins de la germanor 
dels “fills de la llum”. Com deia en Walt 
Disney: “si pots somniar-ho, pots fer-ho”. 
Perquè la realitat no és altra cosa que el 
fruit dels nostres somnis.  



El tema de la setmana  

CiU recupera l’espai perdut a l’Anoia i 
el Tripartit obté una derrota històrica

Enquesta electoral a l’Anoia
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LA VEU.-
Convergència i Unió guanyarà clara-
ment a l’Anoia a les properes eleccions 
al Parlament de Catalunya del 28 de 
novembre, tal i com es reflexa en una 
enquesta encarregada per aquest pe-
riòdic.
La formació amb més expectatives de 
creixement és CiU que pot recollir més 
del 46% del vot vàlid, bàsicament a cos-
ta de PSC (21,6%) i ERC (7,1%), mentre 
que PP i ICV es mantindrien en nivells 
semblants als actuals. El índex de fide-
litat són molt aclaridors. CiU (84%), PP 
(90%) ICV (66%) mentre que baixen 
molt ERC (35%) i PSC (40%) encara que 
per raons diverses.
Un de cada quatre catalans prefereix 
que la coalició de CiU governi sola en-
cara que no arribi a la majoria absolu-
ta. ERC és el soci favorit per a un pacte 
amb CiU, per sobre del PSC i el PPC. 
Renovar el tripartit només agrada als 
votants d’ICV i és clarament la coalició 
amb menys suport, també entre el PSC 
i ERC.

Millor un govern monocolor
La majoria dels enquestats de CiU i PSC 
preferirien executius monocolors, però 
sols els de CiU ho veuen probable, que 
malgrat les tendències no els donen la 
majoria, pensen en que s’aconseguirà 
durant la campanya electoral. 
Molts són els que es manifesten con-
vençuts que el cara a cara entre Mas 
i Montilla, de produir-se, serà un ele-
ment molt positiu per les aspiracions 
de CiU. La falta d’expressivitat i escas-

Amb un 48% dels vots, 
Convergència i Unió 
assoliria la victòria 
sense problemes 
a l’Anoia a les 
properes eleccions del 
28-N, amb gairebé el 
triple de percentatge 
que el PSC

Per primera vegada un mitjà de l’àm-
bit anoienc intenta fer a la comarca 
una anàlisi de la intenció de vot i in-
quietuds vers els polítics i les seves 
accions. La qualitat de les conclusi-
ons no pot equiparar-se a les obtin-
gudes per empreses especialitzades 
amb molts més recursos que els 
disponibles en un mitjà com la VEU. 
No obstant s’ha treballat de manera 
científica amb la metodologia adient 
i es pot considerar que el marge d’er-
ror, per els resultats globals sigui de 
± 5% per un nivell de confiança del 
80% amb una mostra de 500 entre-
vistes vàlides fetes a persones amb 
més de 18 anys amb dret a vot.
El treball està organitzat en qua-
tre apartats. El primer bloc és per 
la intenció de vot cara les properes 
eleccions al Parlament de Catalunya. 
El segon bloc es dedica a l’encaix 
Catalunya-Espanya i la possibilitat 
d’un referèndum per l’autodetermi-
nació, i el tercer bloc, el més extens, 
es refereix a les perspectives per les 
properes eleccions municipals, mal-
grat les incògnites encara existents 
i el temps que encara falta per a la 
seva celebració.
Finalment hi ha la llista de mitjans de 
comunicació que els enquestats fan 
servir per informar-se de les notícies 
locals.

Un sondeig de 
500 entrevistes 
amb un índex de 
confiança del 80%

Gènere de persones entrevistades

Grups d’edat dels entrevistats

Perfil laboral dels entrevistats

Treballa per compte propi             11,7%
Treballa per compte d’altri            32,8%
Directius                                       2,2%
Tècnic o quadre mig              11,3%
Oficines o serveis                    11,0%
Obrer qualificat                          5,3%
Altres                                             3,0%
No treballen                                            55,5%
Jubilat o pensionista              28,0%
Aturat                                          17,0%
Estudiant                                      4,7%
Mestressa de casa                     4,2%
Altres                                             1,6%

Intenció de vot per a les eleccions al Parlament

Preferència de coalicions si no hi ha majoria

sociovergència que atreien a un nom-
bre significatiu d’electors el 2006 (asse-
gurava el protagonisme socialisme en 
ambdós casos) ha perdut molt suport i 
la majoria el consideren inviable.
El 27,5% dels catalans volen que Ar-
tur Mas intenti governar sense socis. 
Segurament per això el deixen a prop 
de la majoria absoluta, encara que, de 
moment, el forcen a buscar suport pun-
tual, començant per la seva investidura. 
Els partidaris d’un Govern monocolor 
socialista són l’11,8% (cosa molt difícil 
si acaba quedant-se amb 31 escons). 

ERC té difícil tenir la clau 
del futur govern català
Esquerra té difícil tenir la clau del go-
vern i poden perdre la condició de 
tercera força política a favor del PPC. 

Els partidaris d’un “front nacionalista” 
(12%) són la segona opció de coalició 
més votada, i en ella no sols s’inclouri-
en els d’ERC sinó també els que puguin 
entrar de partits independistes. De to-
tes maneres cal tenir en compte que en 
“Altres” hi ha també els votats de Ciu-
tadans.
Les tendències de vot dels partits in-
dependentistes com Reagrupament, 
Solidaritat Catalana i altres, es fan molt 
difícils d’avaluar, ja que els seus votants 
no ho fan tant per una formació com 
per una idea, i el transvasament de vots 
d’un partit a un altre es farà més en fun-
ció de com hagi anat la campanya de 
cadascú, i del gran de convenciment 
personal dels capdavanters per aban-
derar aquest moviment, molt significa-
tiu com veurem després. Caldrà estar, 
doncs, amatent al desenvolupament 
de la campanya electoral de les prope-
res setmanes per comprovar quin és el 
pes social que desperten aquestes no-
ves formacions, algunes de les quals, 
com Plataforma per Catalunya, ja han 
anunciat també el seu interès per pre-
sentar-se a les eleccions municipals del 
maig vinent.

setat de recursos dialèctics del cap de 
llista socialista és valorat com una gran 
mancança. També es considera que tot 
plegat es pot convertir en una agres-
sivitat que pot portar a la polarització 
entre catalanistes i espanyolistes.
Les propostes d’un nou tripartit i de la 

El 27,5% dels catalans 
volen que Artur Mas 
intenti governar sense 
socis. Segurament 
per això el deixen a 
prop de la majoria 
absoluta, encara que, 
de moment, el forcen a 
buscar suport puntual. 
El pacte CiU-ERC és el 
preferit, però a poca 
distància del CiU-PSC

51% 49%



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
15 d’octubre de 2010 07WWW.VEUANOIA.CAT

Un altre dels aspectes consultats du-
rant l’enquesta electoral és la situació 
de l’encaix de Catalunya a Espanya.  El 
62,3% dels enquestats considera que 
l’encaix Catalunya – Espanya no és 
bo. La majoria considera que s’hauria 
d’anar a formes d’autodeterminació 
(44,6%) o d’àmbit federalista (13,1%), 
però també hi ha qui considera que 
les autonomies no tenen cap sentit i 
s’hauria de tornar a un estat central i 
unitari (4,6%).
Un 32,8% considera que s’hauria de 
convocar un referèndum d’immediat, 
i el 44,6% manifesta que hi votaria a 
favor.
És significatiu que dels enquestats 
que reconeixen ser de CiU el 59% es 
decantaria per l’autodeterminació, 
mentre el 5,5% es decantaria pel no, 
un 22%  no aniria a votar mentre que 
el 12% no té clara la seva posició.
En canvi el 82% dels que es manifes-

Moltíssims anoiencs compartirien aquesta frase.

ten d’ERC i el 100% de les forces per la 
independència manifesten que votari-
en afirmativament en un referèndum 
per l’autodeterminació, tal i com és 
lògic tenint en compte les ideologies 
d’aquestes formacions.
Entre els votants de PSC i ICV el per-
centatge més significatiu està en no 
tenir clara la seva posició (63,2%) estar 
més per opcions federalistes (31,2%) i 
totalment en contra (5,6%) que en cas 
del PP és absolutament majoritària 
(89%) i la resta diuen no tenir clara la 
seva posició.

Un 44,6% dels anoiencs 
votaria a favor de 
l’autodeterminació de 
Catalunya, i un 32% 
faria el referèndum 
quan abans millor

Què votaria en un referèndum 
d'Autodeterminació?

I quan creu que s'hauria de fer?

La desfeta de l’Entesa pot portar 
Marc Castells a l’alcaldia d’Igualada

Malgrat la incertesa que suposa el no 
saber encara qui serà el cap de llista del 
PSC i tampoc les formacions que con-
correran a les eleccions, els resultats 
de l’enquesta marquen una tendència 
vers a canvis significatius. El fet de que 
l’Entesa es desfaci i que tant el PSC com 
ICV vagin per separat modifica la corre-
lació que els donava la llei d’Hont. Però 
també un cansament per la manera en 
que s’ha estat governant la ciutat en els 
darrers anys provoquen una tendència 
al canvi, que es podrà veure augmen-
tada segons siguin els resultats de les 
eleccions al Parlament de Catalunya del 
proper novembre.

CiU recull vots dels altres
CiU recull un nombre significatiu d’in-
tencions dde vots d’ex-votants d’altres 
formacions (entre 900 i 1.000 que van 
votar per Entesa, gairebé 300 que es 
van decantar per ERC i 100 que ho fe-
ren pel PP. S’ha de tenir en compte el 
vot dels nous votants. En les eleccions 
municipals no hi ha el component “ide-
ològic” pel vot independentiste que 
podria restar-li vots, cosa que només 
es produiria en el cas de que es presen-
tés alguna formació nova, que parles 
d’algun projecte d’àmbit local amb la 
suficient força, cosa que avui per avui 
no hi cap indici. Per tant CiU sembla ser 
l’única força organitzada capaç d’aglu-
tinar i capitalitzar el rebuig contra del 

govern actual. Així CiU tindria el 38,4% 
dels vots, PSC el 30,1%, ERC 14,1%, PP 
8,6% i ICV 5%. És significatiu el vot al-
tres i en blanc (8,4%) que demostra el 
rebuig que generen les formacions tra-
dicionals. 
CiU parteix d’un vot declarat de 5.900 
votants, i d’aquests 5.500 es declaren 
segurs. Els votants potencials i possi-
bles sumen 2.300 (són vots fluctuants, 
més addictes en les votacions al Parla-
ment i menys fidels en les municipals)
L’Entesa no concorrerà a les properes 
eleccions. Ho faran per separat PSC 
i ICV. El PSC parteix de 2.900 votants 

Cal tenir en compte que en el 2007, PSC i ICV formaven l’Enresa, per això el gràfic els presenta agrupats.

Intenció de vot a les Municipals d'Igualada

convençuts mentre que ICV aquesta 
xifra és de 800. Els probables són 3.000 
votants pel PSC y 400 per ICV, però hi 
ha un grup de 3.100 que no descarten 
cap dels dos partits.
La resta de l’electorat igualadí (18.300 
electors) es declara contrari a les opci-
ons anteriors. 
Els espais de competència són molt im-
portants. Signifiquen el 18,2% de tot el 
cens electoral, i a més és estratègic car 
aquests vots “valen doble” al sumar-se 
a cada formació, però al mateix temps 
resten de l’altre formació amb la que 
coincideixen.

Espais de cada partit 
i superposicions de competència

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

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com
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Un 43% dels igualadins estan descon-
tents amb l’evolució del municipi en 
els darrers tres anys. El 17% opina que 
està igual que les últimes eleccions mu-
nicipals i un 38% consideren que està 
millor.
El 23% dels ciutadans valora bé de la 
tasca del govern de l’Entesa, el 42% 
l’aprova justet i el 32% restant conside-
ra que ho ha fet molt malament. El 83% 
de la població considera que s’ha fet 
malament la tasca d’impuls industrial, 
el 66% que la promoció econòmica no 
s’ha fet bé i el 64% que no s’estan apli-
cant correctament les polítiques d’ocu-
pació. També és significatiu que el 76% 
consideri que el tema de la circulació i 
aparcament és molt dolent. En canvi 
es valora bé la feina feta en serveis i 
equipaments (63%), seguretat ciutada-
na (57%) manteniment i neteja (56%) i 
civisme (45%). En aquests dos darrers 
elements els detractors també són sig-
nificatius (29% i 27% respectivament).
L’aspecte més negatiu de del govern 
s’identifica amb el seu cap, l’alcalde Ay-
mamí, especialment per la seva prepo-
tència (23%), no escolta (25%) i va a la 
seva (40%)

El 68,4% de l’electorat considera que cal 
un canvi en el govern de l’Ajuntament, 
el 14,7% és neutre i tan sols el 7,5% 
considera que seria un error canviar. Un 
9,4% Ns/Nc. Lògicament les persones 
que es situen en l’òrbita convergent 
recolzen en major proporció la possibi-
litat de canvi (84%), però també entre 
l’electorat de l’Entesa hi ha una majo-
ria del 56% que també considera que 
s’hauria de canviar.

L’impuls a la indústria i 
l’ocupació, principals 
preocupacions 

Marc Castells (CiU) 15,9%
Un nou candidat de CiU 4,9%
Jordi Aymamí (PSC) 14,1%
Jordi Riba (PSC) 1,8%
Un nou candidat PSC 1,6%
Joan Torras 3,7%
Un nou candidat ERC 1,1%
Pere Calbó (PP) 3,7%
Un nou candidat PP 1,2%
Montserrat Mateu (ICV) 1,7%
Un nou candidat de ICV 0,7%
Altres 4,7%
Cap 16,5%
NsNc 28,4%

La majoria dels caps de llista de les for-
macions que concorren a les eleccions 
són poc coneguts. En part pel desinte-
rès  del ciutadà pel que es fa en el con-
sistori, i en part per ser persones que no 
han tingut una trajectòria professional 
fora de l’administració. Així sols Ayma-
mí pot considerar-se “conegut” (89,9% 
dels enquestats), mentre que la resta ho 
són poc Marc Castells (57,1%), Pere Cal-
bó (55,4%) Joan Totrras (48,3%) Mont-
serrat Mateu (42,1%) i Jordi Riba, que 
no és cap de llista, però podria ser-ho si 
no es presentés Jordi Aymamí (51,3%). 
Això obligarà a un esforç suplementari 
de les formacions per tal de fer conèixer 
més els seus candidats.
Les preferències dels candidats tenen 
clarament dos líders clars. En Marc Cas-
tells (15,9%) i Jordi Aymamí (14,1%). Les 
opcions a candidats diferents als que 
encapçalen les llistes (pendents encara 
de la decisió del PSC) tenen expecta-
tives clarament inferiors i per tant són 
força improbables. És significatiu però 
l’alt percentatge d’enquestats que no 
els agrada cap (16,5%) i els que encara 
no saben ni contesten (22,7%) que po-
den fer variar molt els resultats electo-
rals o mantenir una abstenció alta.
En cas de que cap formació obtingui la 
majoria absoluta i acabi governant la 

LA VEU, líder a la comarca
Una de les preguntes de l’enquesta 
consistia en preguntar com s’informa-
ven els ciutadans dels esdeveniments 
locals. Un percentatge del 8,4% mani-
festava no utilitzar-ne cap (el 2,9% deia 
que es conformava amb el que deia 
TV3, el 1,4% La Vanguardia i el 0,5% 
l’edició local de l’Avui).
Pel que fa a als mitjans locals, s’observa 
un clar predomini d’aquest setmanari,  
La Veu de l’Anoia, que aglutina quasi la 
meitat de tots els lectors de la comarca, 
molt per davant de la ràdio i les televi-
sions locals, i de la premsa gratuïta. Un 
49,6% de les persones s’assebenta del 
que passa a l’Anoia a través d’aquest 
periòdic.

Impuls a la indústria 48,2%
Polítiques d’ocupació 37,2%
Promoció econòmica  28,3%
Circulació i aparcament 21,1%
Seguretat ciutadana 15,6%
Civisme 13,6%
Manteniment i neteja 11,7%
Serveis i equipaments 7,1%
Altres 3,8%
Tots 2,7%
Ns/Nc 1,3%

Quins reptes de futur 
té Igualada?

La Veu de l’Anoia 49,6%
L’Enllaç 40,8%
Radio Igualada 14,8%
Conca TV 12,3%
Canal Taronja TV 9,6%
Anoiadiari.cat 7,3%
L’Extra 7,3%
Regió 7 5,8%
Web Ajuntament 1,1%
Altres Webs 1,2%

Per quin mitjà coneix 
les notícies?

Està satisfet de 
l'evolució d'Igualada 
en els darrers anys?

Castells i Aymamí lideren la llista 
dels preferits com a alcalde

Preferències de pactes de govern a Igualada

llista més votada, les coalicions millor 
valorades pels enquestats són les de CiU 
i ERC (18,3%) i PSC amb ICV (22,1%).
Pel que fa a la comarca la mostra no 
permet obtenir dades significatives a 
nivell de cada poble de la comarca. Hi 
ha una sèrie de fets molt significatius 
que caldrà valorar a mesura que es va-
gin concretant.
El primer es refereix a l’actual alcalde de 
Montbui Teo Romero, que té una sen-
tència d’inhabilitació a presentar-se a 
càrrecs públics de l’administració local, 
i que de no obtenir un indult li posaria 

Qui prefereix com a 
alcalde d’Igualada?

molt difícil concórrer a les eleccions. 
Algunes formacions ja s’han manifestat 
en el sentit d’exigir a la Junta Electoral 
el compliment estricte de la llei.
També l’estret marge que separa PSC 
i CiU pel que fa a les llistes a presen-
tar a cada poble pot fer que el diputat 
provincial canviï de color, i això podria 
arribar a comportar també un canvi en 
el govern de la pròpia Diputació. Caldrà 
veure, d’ací a les eleccions com es con-
figuren les llistes en cada municipi, ja 
que aquesta vegada hi ha molt en joc. 

MARC 
CASTELLS

JORDI
AYMAMÍ

15,9% 14,1%
JOAN
TORRAS

3,7%

MONTSE
MATEU

1,8%

PERE
CALBÓ

3,7%
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L’exercici ha de ser-
vir per copsar el grau 
d’efectivitat dels ser-
veis d’emergències en 
qualsevol moment que 
s’haguessin de posar al 
límit

Dissabte Igualada viurà un simulacre 
d’accident amb moltes víctimes
Tots els mitjans per a emergències • El simulacre mobilitzarà tots els mitjans disponibles
Es podrà veure en directe • Des de les proximitats de l'espai, es podrà seguir en directe tot el simulacre

JAUME SINGLA / LA VEU
Demà dissabte a partir de les 10 del 
matí, Igualada viurà un espectacular 
simulacre d’accident amb múltiples 
víctimes i amb participació de tots els 
cossos i entitats dedicades a la protec-
ció civil i les emergències mèdiques.

Tot començarà per un incendi
El simulacre començarà amb una alar-
ma de foc a partir de l’incendi provocat 
-i controlat- a l’edifici de l’antiga granja 
Baliu -actualment propietat de l’ajunta-
ment d’Igualada- situat en un extrem 
del polígon industrial de Les Comes. 
(Entre els carrers França i Alemanya. 
Just davant de la plaça Mossèn Segu-
ra). Això permetrà als espectador una 
exceŀlent visió de totes les maniobres 
necessàries per al rescat i evacuació 
de la vintena de víctimes -encarnades 
per persones voluntàries- que poden 
ser morts, ferits greus, lleus o sortir-ne 
iŀlesos.

El simulacre d’emergència començarà amb un incendi en aquest edifici del Polígon de Les Comes propietat de l’ajuntament d’Igualada

Tot i tractar-se d’un simulacre, la ma-
niobra comportarà la instaŀlació d’un 
espai per a triatge de ferits -com es fa 
en totes les emergències mèdiques- i 
derivar-los al servei més adient en cada 
cas, tant si es tracta de víctimes mortals 

o de ferits de diversa consideració.
L’objectiu del simulacre és posar a pro-
va la capacitat de resposta dels equips 
actuals davant d’una emergència, tot 
analitzant el funcionament de cadas-
cun dels cossos implicats, per enfortir 
la capacitat de reacció, organització 
i resposta que tenen en conjunt i per 
separat, davant d’una hipotètica catàs-
trofe, ja sigui natural o per un accident 
important.
En aquest simulacre, que es fa coinci-
dint amb els deu anys de la creació de 
la base SEM (Sistema d’Emergències 
Mèdiques) a Igualada, hi participen la 
policia local, els Mossos d’Esquadra, 
bombers de la Generalitat, SEM, CAP 
d’Igualada de l’Institut Català de la 
Salut, Transport Sanitari de Catalunya, 
Creu Roja Anoia, Consorci Sociosanità-
ri d’Igualada, l’ajuntament d’Igualada, 

Ràdio Igualada i Protecció Civil.
Un simulacre d’aquestes característi-
ques permet posar a prova el funciona-
ment dels equips. Que se sàpiga amb 
antel·lació el tipus de problemàtica 
que caldrà tractar no afecta al resultat 
de l’assaig ja que no es calcula única-
ment el temps de resposta, sinó que es 
pot veure el funcionament intern de 
tots els mecanismes i la forma en què, 
en cas d’extrema urgència, interactuen 
entre ells.
Això va des de la capacitat organitzativa 
a la rapidesa i efectivitat en la presa de 
decisions. Veure si hi ha temps morts o 
es produeixen disfuncions en la coordi-
nació dels esforços en atendre els ferits 
i controlar les situacions d’emergència.
El simulacre començarà com comencen 
totes les emergències: amb una truca-
da al 112 i aquest servei és el que mo-
bilitzarà tots els organismes implicats 
en el simulacre. La trucada es produirà 
minuts després de les 10 del matí i es 
calcula que tot l’operatiu es perllongarà 
fins a 2/4 de 12 en que es donarà per 
conclosa l’actuació sobre el terreny.
Una hora mes tard hi haurà una compa-
reixença pública dels responsables del 
simulacre per donar compte del resul-
tat i fer-ne una primera valoració.

El CAP Igualada 
comença “Anem 
a caminar”, un 
programa d’exercici 
físic per a tothom
A més de les campanyes i els instru-
ments per a situacions d’emergèn-
cia, la sanitat pública també promou 
campanyes de prevenció i salut amb 
l’objectiu de millorar l’estat general 
de la població, sobretot dels grups 
de risc.
El Centre d’Atenció Primària (CAP) 
Igualada Urbà iniciarà a partir del 
dimarts, 19 d’octubre,  un programa 
d’exercici físic, amb el lema: “Anem a 
caminar”.
Aquest programa forma part de les 
actuacions que es realitzen dins el 
Pla d’Activitat Física Esport i Salut 
(PAFES), és una iniciativa interdepar-
tamental del Govern de Catalunya 
per lluitar contra el sedentarisme; 
realitzada pel departament de Salut 
i la Secretaria General de l’Esport. 
Va dirigit als usuaris que no realit-
zen activitat física de forma regular. 
L’objectiu principal del programa és 
millorar la salut i la qualitat de vida 
fomentant l’exercici i augmentant 
l’activitat de les persones, aconse-
guint així un canvi d’hàbits. 
L’objectiu del programa és millorar la 
salut i la qualitat de vida de les per-
sones sedentàries, tot augmentant 
els nivells d’activitat física facilitant 
la pràctica als usuaris de l’atenció 
primària. 

L’activitat serà supervisada per les 
infermeres del CAP Igualada 
Les persones que hi puguin estar in-
teressades han de posar-se en con-
tacte amb la seva infermera per tal 
de realitzar l’estudi de salut previ a la 
posada en marxa del programa. 
Incorporar la prescripció i el consell 
d’activitat física com a eina terapèu-
tica d’utilització en l’atenció primà-
ria de salut. Ajuda a les persones a 
sentir-se millor, amb més energia, i a 
relaxar-se, reduir l’estrès, tonificar els 
músculs i dormir millor. 
Es pretén promoure l’activitat física 
en l’àmbit comunitari com a benefici 
per a la salut de l’ individu. 

Gent  
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Igualada
Els doctors Abad i  Besora 
premiats pel seu treball

La Llacuna
Diumenge 7a. Sortida de Motos i 
Vehicles Antics

La Torre de Claramunt
Campionat d'Espanya 
d'Agyliti per a gossos
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Serveis d’emergències en plena actuació, al carrer St. Magí d’Igualada.

CONSTRUCCIONS 
CINTO
OBRA NOVA I REFORMES

C. València, 5 - Tel. 606 983 212
08710 Sta. Margarida de Montbui

RAMBLA SANT FERRAN,10 • IGUALADA
Tel./Fax 93 803 12 33 

• Aigua, gas i electricitat

• Reparacions, instal·lacions a la llar

• Porters elèctrics

• Reformes de banys i cuines

• Manteniments i projectes



Fundació Àuria inaugura la seva nova seu a les Comes
IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

La consellera d’Acció Social de la Gene-
ralitat, Carme Capdevila, va inaugurar 
ahir dijous al migdia la nova seu de la 
Fundació Privada Àuria (FAP) d’Iguala-
da. A l’acte hi van ser presents alcaldes i 
representants d’institucions de diferents 
punts de la comarca. Acompanyats de 
l’alcalde d’Igualada Jordi Aymamí, de 
la directora del centre Marta Mateu, i 
del president de la FAP, Miquel Vives, la 
consellera va efectuar un recorregut per 
les sis plantes de l’edifici, construït per 
Hormipresa, i que ha costat ha costat 3,6 
milions d’euros en uns terrenys de 1.600 
metres quadrats de les Comes cedits per 
l’Ajuntament d’Igualada.
La FAP és una institució que cuida i 
dóna resposta a les necessitats de les 
persones amb discapacitats, i, amb el 
nou edifici, triplica el nombre de metres 
quadrats dedicats a la seva funció. El 
nou centre, situat al costat de la comis-
saria dels Mossos d’Esquadra i del futur 
CAP Igualada Nord, és un espai modern 
i ampli i amb capacitat per donar servei 
a més d’un centenar d’usuaris. A més, els 
seus responsables volen convertir-lo en 
un referent de l’atenció a les persones 
amb algun tipus de discapacitat. L’edifici 
agrupa diferents serveis, com el Servei 
de Teràpia Ocupacional, amb 160 perso-
nes en l’actualitat, i els tallers formatius, 
a més de dues residències integrades 
d’unes 12 places cadascuna. Gràcies a 
les noves instal·lacions, s’ha creat el Cen-
tre d’Atenció Especialitzada per a perso-
nes adultes i s’ha habilitat un espai que 
acollirà el primer Centre Josep Orgué 

Els alumnes del centre van preparar una sorprenent representació teatral a tots els convidats a l’inuaguració. Fotos: JP

La consellera Carme 
Capdevila, va 
inaugurar ahir dijous 
l’edifici, que pot ser tot 
un referent pel país en 
l’atenció a discapacitats
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Dos dels residents a la FAP Àuria, en plena representació, sota la divertida de l’alcalde Aymamí.

Miquel Vives, president de la FAP Àuria, amb la consellera Capdevila i l’alcalde Aymamí.

per a l’autonomia personal, en honor al 
que fou el seu president, i finançat per la 
Generalitat.  L’edifici ha estat pensat fins 
a l’últim detall i ha estat construït i dis-
tribuït segons les capacitats dels usuaris. 
A més, intenta ser medioambientalment 
sostenible, amb plaques solars i calefac-
ció per geotèrmica.
L’alcalde Aymamí, vinculat professio-
nalment -com a gerent d’Apinas- amb 
l’atenció als discapacitats, va explicar 
que “coses així són les donen sentit a la 
política, fer possible que la qualitat de 
vida dels nostres ciutadans sigui la mi-
llor possible, i si això és per a persones 
que tenen més dependència, més enca-
ra. Avui és un dia festa, perque tots hem 
fet la nostra feina, perque el país reque-
reix d’aquest esforç col·lectiu”. Aymamí 
va tenir paraules de record per a les per-
sones que, al llarg dels darrers 30 anys, 
han fet possible arribar a aquest punt, 
en especial a l’anterior gerent del Taller 
Àuria Cooperativa, Òscar Miró.
La consellera Capdevila va explicar que 
el seu objectiu durant aquesta legisla-
tura ha estat “garantir els drets socials, 
però que arribessin a tots els racons 
del país, i amb la complicitat de tots els 
agents possibles, i aquest d’Igualada és 
un molt bon exemple”.

Per acord de l’ajuntament ple de data 30 de setembre de 2010, ha estat aprovada inicialment la 
modi�cació del Pla General d’Ordenació Urbanística de Jorba, amb reclassi�cació de sòl no urbanit-
zable a sòl urbanitzable delimitat per a Parc d’Innovació, que incorpora la següent documentació:
- Memòria
- Normes urbanístiques
- Informe de sostenibilitat ambiental
- Informe de sostenibilitat econòmica
- Plànols
- Annexos

Per resolució de l’alcaldia de la mateixa data, s’ha aprovat inicialment el Pla Parcial de sòl urbanitza-
ble delimitat (SUD-CB) per a Parc d’Innovació, que la desenvolupa. 

De conformitat amb els articles 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, i 23.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, es sotmeten ambdós documents, amb l’informe de sostenibilitat 
ambiental comú que es troba contingut en el document de modi�cació puntual, a informació 
pública per termini de seixanta dies, a comptar des del dia següent al de la publicació d’aquest 
anunci en el Butlletí O�cial de la Província. 

Durant l’esmentat termini tant la modi�cació puntual com el pla parcial, podran ésser examinats per 
les persones interessades, les quals hi podran presentar les al.legacions que estimin pertinents. 

Els drets d’informació es podran exercitar a l’Ajuntament de Jorba (carrer Major, núm. 2) en horari de 
dilluns a divendres, de 9 a 15 hores, i els dijous de 16 a 18 hores.  També es podran exercitar els drets 
d’informació a través de la pàgina web www.jorba.cat .

Queda suspès l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d’edi�cació, de reforma, 
rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal.lació o ampliació d’activitats o usos 
concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes per la legislació sectoral en els àmbits en què 
les noves determinacions previstes comportin una modi�cació del règim urbanístic vigent, d’acord 
amb allò estipulat als articles 73.2 del Decret Legislatiu 1/2010 i 103.1 del Decret 305/2006, per 
termini de dos anys a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí O�cial de la 
Província. L’àmbit afectat per la suspensió és el que �gura en el plànol núm. 11 del document de 
modi�cació puntual. 

Contra els actes administratius d’aprovació inicial, que són actes de tràmit, no de�nitius en via 
administrativa, no hi cap recurs. 

Contra la suspensió de llicències, que és un acte administratiu de tràmit, de caràcter quali�cat, es 
podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant del ple, en el termini d’un  mes 
a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta noti�cació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra 
l’acord, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrati-
va del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent al de la recepció de la noti�cació corresponent. Alternativament, si residiu en una altra 
comunitat autònoma, el recurs contenciós administratiu podrà interposar-se davant la Sala Conten-
ciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia competent en la circumscripció del municipi 
on residiu. 

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu, silenci que 
es produeix pel transcurs d’un mes sense que s’hagi dictat i noti�cat la resolució del recurs, el 
termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de 
l’endemà del dia en què el referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

Jorba, 5 d’octubre de 2010. 

L’alcalde,

Josep Maria Palau Arnau

Ajuntament de Jorba
(Anoia)



LA TORRRE CLARAMUNT / J.SINGLA

Diumenge durat tot el dia el camp de fut·
bol de la Torre de Claramunt viurà un gran 
espectacle de gossos amb la celebració de 
la tercera prova del Campionat de Catalu·
nya d’Agility amb més de 80 gossos de tot 
el país inscrits a la prova.
L’organització és a càrrec del grup d’Agi·
lity de Castelló d’Empúries amb la col·
laboració del Club Amics del Gos d’Igua·
lada i de l’ajuntament de la Torre de 
Claramunt.
Cadascun dels gossos participants en 
aquesta prova del Campionat de Catalu·
nya serà calibrat per dos jutges de la Fe·
deració Calana.
El campionat començarà a les 8 del matí i 
per la quantitat d’inscrits i complexitat de 
les proves, no se sap a quina hora acaba·
rà.

L’organització ha previst instal·lar servei de 
bar i entrepans, unes carpes per descan·
sar els membres dels equips participants 
i també hi haurà música i animació per 
amenitzar la jornada.
L’assistència al campionat és lliure.

Una varietat de l’ensinistrament
L’Agility és un conjunt de proves d’agilitat 
que han de fer els gossos. No es tracta de 
races de mida gran sinó de races àgils i 
mitjanes/petites ja que es tracta d’exer·
cicis força complexos que obliguen als 
gossos a ficar·se entremig de rodes, de 
tubs, de pasar per llocs força complicats... 
i fer·ho sempre sense desobeir al seu amo 
ni topar amb cap dels obstacles.
L’agility és una activitat força espectacular 
per veure en acció a gosos molt entrenats 
i especialment àgils i intel·ligents.
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IGUALADA/ LA VEU
Dijous dia 7 d’octubre es va fer el lliura·
ment del xec dels 6.000€ corresponents 
al sorteig efectuat entre tots els que van 
comprar un cotxe durant els dies de la 
57a. edició de la Fira de Setembre a Igua·
lada. 
L’afortunat va ser el Sr. Antoni Marin Va·
lenzuela, que va comprar un vehicle mo·
del Volkswagen Transporter T·5 Kombi, al 
concessionari Servisimó d’Igualada.

La Fira lliura els 6.000 
euros al comprador 
d’un cotxe

IGUALADA/ LA VEU
La Societat Catalana de Cirurgia ha ator·
gat el Premi Carmen Benasco al treball 
“Freqüència i importància de les micro·
metàstasis dels ganglis sentinelles en el 
càncer de mama” dels cirurgians Josep M. 
Abad i Pere Besora, de l’Hospital d’Igua·
lada, i als cirurgians P. Culell i L. Solernou, 
del Centre Althaia de Manresa i J. Verge 
i X Encinas de l’Hospital dels Camils de 
Sant Pere de Ribas.  És un treball conjunt 
dels tres hospitals que estudia la freqüèn·
cia de la invasió inferior als 2 mil·límetres 
dels ganglis sentinella de l’aixella en ma·
laltes amb càncer de mama, i l’estratègia 
posterior a la seva detecció.
La tècnica del gangli sentinella en ma·
laltes amb càncer de mama, s’està fent a 
l’Hospital d’Igualada des del 2003 i per·
met en determinats tumors menors de 

Els doctors Josep M. Abad i Pere Besora 
guanyen el premi Carmen Benasco

JORBA/ LA VEU
Diumenge se celebra a Jorba la segona 
Trobada de col·leccionistes que inclou 
les plaques de cava, els taps corona, els 
punts de llibre, les boses de sucre... Es po·
sarà a la venda l’ampolla de cava J. Torra 
amb placa especial.
La jornada començarà a 2/4 de 10 del 
matí a la Sala Polivalent i es perllongarà 
fins a les 2 del migdia.
Paralelament al carrer de les Eres hi haurà 
una ballada de Country a càrrec de l’asso·
ciació Country Montbui

Diumenge 2a. Trobada 
de col·leccionistes a 
Jorba

3 centímetres evitar la limfadenectomia 
axil·lar i les conseqüències de debilitat 
i limitació de la mobilitat del braç que 
comporta una tècnica agressiva. Amb 
una petita incisió de 2 centímetres es pot 
treure el gangli que si és negatiu en l’es·
tudi anatomopatològic evita el buidatge 
axil·lar. Per desenvolupar aquesta tècnica 
el servei de cirurgia del Consorci Sanitari 
te el suport del Servei de Medicina Nucle·
ar de l’Hospital Germans Trias i Pujol.
El Premi Carmen Benasco es lliura al mi·
llor treball inèdit presentat en la convo·
catòria que anualment celebra la Societat 
Catalana de Cirurgia.
L’acte de lliurament es va fer el passat  6 
de Octubre a la seu de l’antic Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau, en un acte so·
lemne d’inauguració de l’actual curs de la 
Societat Catalana de Cirurgia. 

Diumenge a La Torre de Claramunt, 
Campionat de Catalunya d’Agility
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CALAF / LA VEU
Aquest mes d’octubre tornen els cur-
sos de balls de saló i de balls en línia 
a la Unió Calafina de Calaf. Pel que fa 
als balls de saló, les classes comencen 
el dia 26 d’octubre, i es duran a terme 
cada dimarts, de 9 a 10 del vespre. Du-
rant el curs, els participants aprendran 
a ballar txa-txa-txà, samba, bolero, 
rock, pas doble, fox-trot, vals, tango, 
salsa , merengue i molts més.  El curs 
de ball de saló comença des de zero i 
està obert a tota persona de qualsevol 
edat que vulgui passar una bona esto-
na amb parella i fer una mica d’esport. 
El curs de ball en línia es realitzarà 
tots els dimarts de 8 a 9 del vespre. Els 
participants aprendran a ballar salsa, 
merengue, bossa-nova, country, txa-
txa-txa, rock, bachata i bolero, entre 
d’altres. Està obert també a tot tipus 
d’edat i aquest es fa sense parella i és 
molt divertit. Els dos cursos van dirigits 
a persones de totes les edats: de l’ado-
lescència a la maduresa. 
El ball no té edat. S’ha demostrat que 
és una manera molt saludable de fer 
esport al mateix temps que hi ha una 
relació amb més gent. Per a les inscrip-
cions, es poden realitzar directament a 
la classe o bé adreçar-se a l’Ajuntament 
de Calaf.

Tornen els cursos de 
ball de saló i en línia a 
la Unió Calafina

CAPELLADES /LA VEU
El conseller d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, Ernest Maragall, va visitar 
divendres passat les tres escoles de Cape-
llades: l’IES Molí de la Vila, l’Escola Marquès 
de la Pobla i l’Escola Mare del Diví Pastor. 
Ernest Maragall va ser rebut a la seva ar-
ribada a Capellades per l’alcaldessa Anna 
Mª Sánchez, els regidors de l’Ajuntament i 
els equips de professors dels centres.
El conseller va visitar les tres escoles ca-
pelladines interessant-se per la situació 
dels centres i explicant a les autoritats 
municipals i als directius de les escoles, els 
plans del departament d’Educació per als 
propers mesos. Ernest Maragall també va 
signar en el llibre d’honor

Comencen els cursos organitzats des 
de l’Àrea de Serveis Educatius
A principis d’octubre s’han iniciat els dos 
cursos organitzats per aquest curs 2010. 
Així, el de català B3 ja té 15 alumnes ins-
crits que es fa a l’Espai jove Aula de Forma-
ció els dilluns i dimecres.
També aquests dies s’han iniciat les classes 

Ernest Maragall visitava divendres tres 
escoles de Capellades  

del curs de preparació per les proves d’ac-
cés als mòduls de grau mig. De moment, 
hi ha 12 persones d’entre 18 i 45 anys, però 
les inscripcions encara estan obertes fins a 
principis de novembre. Les sessions es fan 
els dimarts, dijous i divendres.
D’altra banda, també en aquest inici del 
curs escolar s’ha tramitat 33 beques d’es-
colarització per als alumnes de primer de 
batxillerat, 10 pels de segon de batxillerat 

i beques més per als alumnes del cicle 
formatiu de grau mig. L’Ajuntament, en 
col·laboració amb l’IES Molí de la Vila ha 
tramitat les beques que concedeix el Mi-
nisteri d’Educació als alumnes d’educació 
post-obligatòria, relatives a la mobilitat, el 
transport i els materials. La resolució a les 
peticions les farà directament el Ministeri 
avisant a les famílies, entre març i abril de 
l’any vinent. 

Ernest Maragall va signar en el llibre d’honor

MIRALLES / LA VEU
Diumenge l’ajuntament de Miralles 
convoca una nova Caminada popular 
ideal per a caminadors amb ganes de 
caminar i alhora veure unes boniques 
vistes d’aquest extens municipì ano-
ienc. Durant la caminada un expert 
mostrarà els valors paisatgístics i biolò-
gics de la zona.
L’itinerari de la jornada serà: Ajunta-
ment, Les Colomines, Cal Sià, Serra de 
Pinyol, Coll de Camp, Segarresos, Riera 
de Miralles, Múnia i acabarà novament 
a l’Ajuntament de Miralles. La distància 
a cobrir serà de uns 10 quilomettres en 
itineri circular.
La sortida serà a les 8 del matí de davant 
de l’ajuntament. El preu es de 3 euros 
per persona que inclou l’esmorzar.
Inscripcions: És imprescindible fer la 
reserva al telèfon 93 808 0301 o al 
636 344 115 o per correu electrònic a 
st.m.miralles@diba.cat 

Diumenge matinal de 
caminada popular a 
Santa Maria de Miralles

Obres de millora de l’abastament d’aigua a Capellades

LA TOSSA / LA VEU
El diumenge de la setmana vinent, 24 
d’octubre, a la Tossa i dins el marc de la 
festa de Tardor, es celebrarà una missa 
en homenatge a les parelles que fa 25 
anys es van casar en aquesta església.
Totes les parelles que hi estiguin inte-
ressades s’haurien de posar en contac-
te amb la Fundació la Tossa, al telèfon 
93 803 29 24 per a concretar els detalls 
dela celebració.
L’ermita de la Tossa de Montbui és un  
indret elegit per moltes parelles ano-
ienques per celebrar-hi la cerimònia 
del seu casament. Ara la Fundació La 
Tossa els vol fer una festa d’homenatge 
oberta a tothom.

La Tossa homenatjarà 
a les parelles que 
compleixen 25 anys de 
casats a l’ermita

CAPELLADES / LA VEU
La Brigada d’Obres de l’ajuntament de 
Capellades està treballant en una obra 
per millorar el subministrament d’aigua 
a la zona dels carrers Paperers i Benai-
ges. L’objectiu d’aquesta intervenció és 
fer una canonada en forma d’anella que 
garanteixi l’arribada de l’aigua a través 
de dos llocs diferents. Així, si hi ha qual-
sevol problema en una direcció, no que-
da l’aigua tallada ja que es pot fer arribar 
als veïns des de l’altra part.
Aquest mateix criteri s’aplica ja gairebé 
a totes les zones de Capellades, excepte 
la Font de la Reina, on l’arribada és més 
complicada. La millora en el subminis-
trament d’aigua ha estat una de les pri-

S’hada

oritats de l’equip de govern en aquest 
mandat. Així en els darrers quatre anys 
s’ha canviat nombroses vàlvules, s’ha 

Nova millora en el subministrament d’aigua 
a Capellades  

construït el nou dipòsit d’aigua del Camí 
del Cementiri i s’ha millorat el tracta-
ment de l’aigua potable.

VECIANA / LA VEU
Amb l’afany de conèixer millor Veciana, tot 
fent esport, el diumenge 3 d’octubre es va 
celebrar la cinquena caminada popular. El 
nombrós grup de participants va iniciar la 
ruta a la plaça de l’Ajuntament en direcció 
al nucli de Sant Pere del Vim on s’hi va ar-
ribar una vegada passats masos com Cal 
Turull, El Lloret o indrets tan emblemàtics 
com el castell de Miralles i la riera de la 
Roda. Un cop a  Sant Pere del Vim i des-
prés d’esmorzar el grup va poder passejar 
pels carrerons del poble i visitar l’església 
romànica de Sant Pere i les seves pintures 
murals situades a la volta de quart d’esfera 
de l’absis, les quals són l’únic exemplar de 
pintures romàniques de la zona de l’Alta 
Anoia. Acabades les visites s’emprengué el 
camí de retorn cap al nucli de  Veciana, on 

s’hi va arribar passant per Coll de Portella, 
des d’on hi ha una vista magnífica del mu-
nicipi. Deixat aquest paratge i una vegada 
a Cal Retitell la ruta de retorn seguí per un 
petit corriol que passa pel bosc del Molí de 
la Roda i que mena novament al camí de 
Sant Salvador de Miralles. 

Caminada popular per Veciana  

A l’arribada a Veciana els participants van 
poder gaudir d’un bon dinar amb el qual 
es va donar per tancada la jornada espor-
tiva i festiva. La caminada fou organitzada 
per l’Ajuntament de Veciana amb el su-
port de l’àrea d’Esports de la Diputació de 
Barcelona.

CARME / LA VEU
L’Agència Catalana de l’Aigua, en la 
convocatòria del 2008, va atorgar 1,5 
milions d’euros en subvencions per re-
cuperar 26 espais fluvials, destinades 
a la gestió, conservació i recuperació 
d’aquests espais.
L’Ajuntament de Carme va presentar 
en aquella convocatòria un projecte 
per a la recuperació de la riera de Car-
me al seu pas pel nucli urbà, per tal de 
millorar l’estat de la massa d’aigua i de 
les riberes.
L’actuació proposada es basava en la 
naturalització dels espais i els seus pro-
cessos, afavorint la dinàmica natural 
de la riera, aconseguint-ho amb una 
primera neteja de les ribes, la creació 
d’una llera d’aigües baixes i la revege-
tació de les ribes.
Degut a les pluges excepcionals que 
es van registrar l’any passat, l’actuació 
no es va poder portar a terme. Passat 
aquest període, el passat dilluns dia 4 
d’octubre es van iniciar els treballs de 
neteja de la llera i de les esculleres i 
la formació de la llera d’aigües baixes, 
treballs que s’allargaran, si no canvia el 
temps, un parell de setmanes.
Amb aquesta actuació, els veïns de Car-
me podran gaudir novament de la Rie-
ra de Carme al seu pas pel nucli, ja que 
fins ara aquesta estava completament 
coberta pel canyís que va anar envaint 
tota la llera. 

Carme inicia la 
recuperació de la riera
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IGUALADA/ LA VEU
Jaume Catarineu va ser escollit dissab-
te, en l’Assemblea d’Eleccions de la Jove 
Cambra Igualada (JCI), president electe 
per l’any 2011. El traspàs de poders es farà 
el gener, quan Catarineu agafarà el relleu 
de l’actual president, Lleonard del Río.
Catarineu és secretari general de la JCI 
Igualada i Vicepresident de l’àrea Interna-
cional i agafarà les regnes de l’entitat amb 
l’objectiu de projectar la imatge de Jove 
Cambra a la societat, afavorint que la gent 
conegui la tasca que es desenvolupa des 
del 1975.
El president electe va presentar a l’assem-
blea el programa per l’any 2011. Un dels 
plats forts de l’any serà la potenciació de 
la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), 
que s’ha introduït com una nova àrea 
d’acció, amb actes i programes específics 
per divulgar aquesta pràctica. També se 
seguirà treballant en l’àmbit de l’empre-
nedoria amb projectes molt ambiciosos; 
en la formació i en la comunitat, amb una 
nova edició del concurs de debat per jo-
ves “3000€ a Debat” i noves propostes en-
focades a l’Anoia.

Tal i com va destacar Catarineu, el primer 
trimestre de l’any l’entitat centrarà gran 
part dels seus esforços en la Conferència 
Europea de la Jove Cambra Internacional, 
que se celebrarà el mes de juny a Tarrago-
na, que durarà tot un cap de setmana, serà 
organitzat per la Jove Cambra de Catalu-
nya – amb l’ajuda de totes les organitza-
cions locals, entre elles Igualada- amb una 
previsió d’assistència de 4.000 joves d’ar-
reu del continent europeu. 
Tal i com marquen els estatus de l’entitat, 
el candidat va haver de superar primer 
l’anomenat “caucus”, una reunió amb els 
últims presidents i senadors de l’entitat 
on va haver de respondre a tota mena de 
preguntes sobre el seu programa i la seva 
manera de veure i enfocar l’entitat. Tot i 
que l’informe final que emet el caucus no 
és vinculant, Catarineu va guanyar-se la 
confiança dels membres de l’entitat que 
el van declarar apte per a ser president. 
Finalment, en una votació oberta a tots els 
membres actuals de l’entitat, el candidat 
va rebre el suport per a ser el nou líder de 
la Jove Cambra Igualada l’any vinent. 

Jaume Catarineu, nou president 
electe de Jove Cambra Igualada

Jaume Catarineu dirigint-se als membres de Jove Cambra Igualada

LA POBLA CLARAMUNT/ LA VEU
Els Mossos d’Esquadra varen localitzar 
la deixalleria de la Pobla de Claramunt 
que hauria comprat les dues ampolles 
de clorogàs desaparegudes en una em-
presa de distribució d’aigua potable de 
la comarca.
Segons les darreres informacions reca-
bades pels Mossos d’esquadra, les am-
polles van ser adquirides el passat 24 
de setembre i desballestades en dies 
posteriors. Pel que fa al seu contingut, 
una estava buida i l’altra contenia un 
gas que es va evaporar en el moment 

del desballestament, sense causar cap 
tipus d’incident.
Fruit de les investigacions, els Mossos 
d’Esquadra procedien dissasbte a la 
detenció d’un dels presumptes autors 
del furt i en varen identificar els altres 
dos coautors, els quals forten detinguts 
posteriorment i posats a disposició judi-
cial. Tots els detinguts varen quedar en 
llibertat a l’espera de ser citats pel jutjat 
d’instrucció que porta el cas. 
El clorogàs s’utilitza per potabilitzar l’ai-
gua i a altres dosis és molt perillós per a 
la salut humana.

LA LLACUNA/ JAUME SINGLA
Diumenge vinent, 17 d’octubre, des de 
les 8 del matí es concentraran a la Lla-
cuna, davant la carnisseria Riu, els par-
ticipants a la setena Sortida de Motos i 
Vehicles Antics de la Llacuna.
El pilots i els seus acompanyants po-
dran gaudir de l’esmorzar que ofereix 
la carnisseria Riu, col·laboradora de l’es-
deveniment.

Visita a la col·lecció de Ramon 
Magriñà
Després d’esmorzar i formalitzar les ins-
cripcions prèvies de tots els pilots, es 
farà una sortida no competitiva de tots 
els vehicles inscrits en direcció a Mas 
Llorens per visitar la col·lecció privada 
de cotxes, motos i bicicletes antigues 
de Ramon Magriñà.
Després la comitiva es dirigirà cap a 
Pontons i per la carretera de la Serra 
faran el retorn a la Llacuna on es farà 
un dinar popular a la piscina on s’espe-
ren més de dues-centes persones entre 
participants i acompanyants.

Dinar popular
Després del dinar popular es farà el sor-
teig de regals i el lliurament de premis 
de la sortida que aquest any premiarà a 

zació lúdica i tranquil·la d’uns vehicles 
que en aquest moment són objecte de 
col·lecció i ja no d’un ús diari.
De tota manera a la sortida també s’hi 
sumen altres vehicles no tan antics, 
però que els seus propietaris volen 
acompanyar el seguici.
Els vehicles antics, tant cotxes com mo-
tos, formen part del patrimoni històric 
del país i els seus propietaris els man-
tenen en un bon estat de conservació. 
En dies com diumenge, els brinden a 
tothom per poder-los gaudir.

Els Mossos d’Esquadra localitzen a 
la Pobla dues ampolles de clorogàs 
robades en una empresa

Diumenge, les motos i els vehicles antics tenen 
una cita a la Llacuna

la Moto més antiga, al pilot més jove i al 
pilot més veterà. 

Una festa de referència
La Sortida de Motos i Vehicles Antics or-
ganitzada pels Amics del Motor Clàsic 
de la Llacuna, s’ha consolidat com un 
dels actes ludicoesportius més desta-
cats del calendari llacunenc de festes. 
La sortida permet al públic de veure cir-
culant pels carrers i carreteres diversos 
vehicles amb més o menys antiguitat i 
també permet als propietaris la utilit-

                 EDICTO.- Yo, MARIA JOSE GOMEZ GRAU, Notario de Piera, con despacho en el 

carrer Industria número 56-58, HAGO CONSTAR: Ante mí se sigue acta de notoriedad 

instada por la compañía mercantil “PROBOSAN, S.A.” domiciliada en Sant Just Desvern, 

Rambla Sant Just número 15; constituida, por tiempo inde�nido, en escritura autorizada 

por el Notario de Barcelona, Don Luis Roca-Sastre Muncunill, el día 10 de mayo de 1989; 

adaptados sus estatutos a la vigente legislación de sociedad anónimas mediante escritu-

ra autorizada por el Notario de Barcelona, Don Luis Roca-Sastre Muncunill, el día 15 de 

diciembre de 1992 y ampliado su capital social mediante escritura autorizada por el Nota-

rio de Barcelona Don Carlos Cabades O’Callaghan, el día 23 de marzo de 2004 y ampliado 

nuevamente su capital en escritura autorizada por el Notario de Cardedeu Don Enrique 

García Castrillo el día 2 de julio de 2008, con el número 1186 de protocolo Cambiado su 

domicilio al actual en escritura autorizada por la Notario de Barcelona Doña Marisol 

Ribera Valls el día 7 de julio de 2009 con el número 675 de protocolo para la constatación 

de exceso de cabida  de la siguiente FINCA: URBANA.- PARCELA DE TERRENO NUMERO 

UNO, sito en término dels Hostalets de Pierola, heredad llamada “Casa Valls”, parcela 

número 1 de la calle Ronda de Ponent, de super�cie mil ciento ochenta y cinco metros y 

noventa y tres decímetros cuadrados (1.185,93 m2) y que linda: frente con calle Ronda de 

Ponent; derecha entrando con ronda de Ponent 13 de Don Francesc Soriano Clot; izquier-

da con Polígono 7 parcela 13 de Maria Margarita Valles Flo; y fondo con límite de suelo de 

naturaleza urbana 

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este edicto, podrán comparecer ante mí los interesados para exponer y justificar 
sus derechos.
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IGUALADA / LA VEU
L’Hospital de Dia Sant Jordi, gestionat 
pel Consorci Sociosanitari d’Igualada, 
està participant en el projecte PRE-
VIRNEC d’investigació, que comprova 
la utilitat i eficàcia d’un tractament de 
telerehabilitació per a persones grans 
que tenen deteriorament cognitiu i/o 
demència senil en fases inicials. 
Es tracta d’un sistema de telerehabili-
tació que funciona mitjançant Internet 
que permet als terapeutes assignar 
tasques i tractaments personalitzats a 
cada pacient en funció de les respostes 
donades pel mateix pacient a través de 
l’ordinador, sense necessitat que el te-
rapeuta hi sigui present físicament.

Col·laboració de Guttmann i UAB
El projecte PREVIRNEC és una iniciativa 
de l’Institut Guttmann i compta amb 
la col·laboració de l’Institut de l’Enve-
lliment de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Aquest nou sistema de 
telerehabilitació cognitiva s’està imple-
mentant, en fase pilot, a l’Hospital de 
Dia Sant Jordi d’Igualada i d’altres cen-
tres hospitalaris de Catalunya.
A l’Hospital de Dia Sant Jordi d’Iguala-
da un grup d’usuaris utilitza ordinadors 
habilitats amb aquest sistema per a 
connectar-se, mitjançant Internet, al 
servidor de l’Institut Guttmann, des 
d’on els terapeutes els assignen tas-
ques concretes i de diferent dificultat 
d’acord amb l’evolució de cada pacient 
i els resultats que van obtenint. 
Els tractaments que se’ls assignen són 
individualitzats, segons la seva evolu-
ció. El sistema disposa d’una àmplia 
gamma de tasques i tractaments adap-
tats a cada problema específic (atenció, 
memòria), dissenyats per un equip d’in-
vestigadors multidisciplinar.
Els usuaris de l’Hospital de Dia Sant 
Jordi fan cinc sessions a la setmana, 
de tres quarts d’hora cadascuna, amb 
el sistema PREVIRNEC. Les sessions les 
duen a terme amb el suport de la neu-
ropsicòloga del centre, Marta Hermida, 
qui treballa coordinada amb el grup 
d’investigadors de l’Institut Guttmann.
El projecte es planteja com un comple-
ment a l’atenció a les persones amb de-
teriorament cognitiu i/o demències en 
fase inicial. Amb aquestes aplicacions 
informàtiques es vol afavorir la rehabili-
tació de les funcions cognitives afecta-
des, reproduint situacions quotidianes 
de la vida real en el món virtual.
El projecte preveu que en el futur els 
pacients puguin connectar-se des de 
casa o mitjançant dispositiu mòbils.  

El Centre de Dia Sant 
Jordi participa del 
projecte Previrnec

PIERA /LA VEU
Diumenge passat es va celebrar l’acte 
principal de la 63a. Festa de la Gent Gran 
amb un dinar popular que va congregar 
un total de cap a 800 comensals. Més de 
mig miler d’avis de 70 anys o més van po-
der gaudir de la trobada feta coincidint 
amb la data màgica del dia 10, del mes 10 
de l’any 10.
El restaurant La Cantina de Piera va ser 
l’encarregat un any més de distribuir l’ar-
ròs (acabat de fer) i la vedella en un espai 
ampli com el de la nau de Cal Sanahuja un 
equipament municipal, convertit en un 
espectacular menjador. 
El locutor de Ràdio Piera Joan Vallès va 
ser l’encarregat de fer les presentacions i 
anunciar com aniria el transcurs de l’acte. 

Homenatge a Carme Badia i Josep Ma-
ria Altarriba
Com l’any passat els avis de més edat as-
sistents homenatjats van ser Carme Ba-
dia, amb 101 anys, i Josep Maria Altarriba 

Piera homenatja a les seves persones 
més grans   

amb 95. Després del dinar es va oferir un 
espectacle de màgia que va entretenir als 
assistents en un acte on l’objectiu, com va 
dir l’alcalde Jordi Madrid en el seu discurs, 
no és altre que retre homenatge i tenir el 
reconeixement que mereixen els avis pie-
rencs.
A banda del dinar, l’edició de la Festa de la 
Gent Gran va començar el dilluns 4 d’oc-

tubre amb una conferencia sobre alimen-
tació, bingo o l’excursió a Torredembarra 
que un cop més va comptar amb una 
molt alta participació. Dimecres a les 6 de 
la tarda hi va haver l’actuació de la Coral 
de Barcelona de Trinitat Vella al Teatre 
Foment de Piera i dissabte els dos últims 
actes amb torneig de petanca al matí i ball 
de nit al Casal. 

Jordi Madrid i Fina Altarriba amb Josep Maria Altarriba i Carme Badia

VILANOVA / LA VEU
La campanya de vacunació contra la grip 
s’està desenvolupant a bon ritme al CAP 
de Vilanova del Camí. A principis de set-
mana s’havien administrat 450 dosis de 
la vacuna i n’hi havia programades 400 
més. A Vilanova hi ha aproximadament 
1300 persones més grans de 60 anys i  
unes 900 d’inferior edat però conside-
rades com a pacients crònics d’algunes 
malalties que entren en els grups de 
risc. A la present campanya s’han inclòs 
al protocol de vacunacions les obesitats 
mòrbides i les dones embarassades.
Segons dades del CAP s’ha constatat 
que els joves amb malaties cròniques es 
vacuna el 30-35%, que es considera baix, 
mentre que les persones de 60 o més 
anys porten un ritme de vacunació del 60 
al 65 per cent.  El període de vacunació és 
tot aquest mes d’octubre però que si és 
necessari s’allargarà el novembre. 

El CAP Vilanova ha 
vacunat contra la grip 
més de 450 persones

L’ajuntament de Piera ha iniciat les obres per millorar el desguàs d’aigues pluvials a Can Mas

PIERA / LA VEU
L’Ajuntament de Pîera està realitzant 
tasques de manteniment i millores del 
sistema de desguàs d’aigües pluvials a 
l’entrada del barri de Can Mas, després 
de les darreres pluges per tal d’evitar 
les habituals inundacions en aquest 
sector. 
L’actuació municipal triplica el caudal 
del tub que hi havia fins ara que s’ha 
mostrat clarament insuficient quan hi 
ha pluges torrencials. S’hi ha fet una 
doble reixa i nou manteniment al tanc 
que controla la sortida d’aigua. 
Els veïns de Can Mas -i no Can Mata 
com erròniament deiem en una crònica 
anterior- es varen manifestar sorollo-

S’hada

sament davant l’ajuntament de Piera, 
després de quedar-se durant unes ho-
res incomunicats per entrar o sortir del 
barri de Can Mas.

Nova via d’accés
Paral·lelament l’ajuntament de Piera, 
està mirant d’aconseguir l’últim tram 
dels terrenys i tancar la segona entrada 
al barri directament des de la rotonda 
de la Creu Roja sense necessitat de pas-
sar per la carretera B224. Recordem que 
en l’adjudicació de la rotonda i la cons-
trucció de la nova variant que uneix 
amb els Hostalets, ja es va preveure la 
segona entrada a Can Mas i, per tant, el 
projecte ja està fet.

Actuació a l’entrada de Can Mas a Piera CARME / LA VEU
L’Ajuntament de Carme, els comerci-
ants i els diferents sectors empresarials 
de la població, han fet possible l’edició 
del plànol - guia de  Carme.
Aquest planell a més d’indicar la situa-
ció dels carrers i dels centres d’interès 
del poble, també fa un petit recull his-
tòric sobre els orígens de Carme i dels 
seus llocs d’interès turístic i cultural, 
com poden ser els poblats ibèrics, el 
santuari de Collbàs, els molins paperers 
o les fonts naturals que envolten el po-
ble. El planol es pot trobar als comerços 
i al mateix ajuntament de Carme.

Carme ha editat un 
planell-guia

Senyalitzacions als barris
Després de les senyalitzacions limitant 
el transport pesat als barris i de se-
nyalitzar més detalladament les rutes 
del transport urbà, l’Ajuntament està 
aplicant nous elements per facilitar-ne 
l’accés. Al llarg dels pròxims mesos es 
treballarà en la senyalització horitzon-
tal pintada a terra, noves bandes reduc-
tores de velocitat i plafons d’informació 
que ja s’han començat a implementar i 
que arribaran a tots els barris. 

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

www.eucaria.com

R e s t a u r a n t
L’EUCARIA

CARTA DE TARDOR
Bolets i caça

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

17 octubre 2010



ERC vol continuar sent 
la tercera força política 
del Parlament de Cata-
lunya i ser-ne l’àrbitre, 
però les enquestes si-
tuen al PP al tercer lloc

Joan Puigcercós: “El president Montilla ha 
perdut la carta de navegar”
IGUALADA / JAUME SINGLA
Esquerra Republicana de Catalunya no 
s’espanta per més que plogui. Ni la pluja 
real que queia dimarts, ni unes enques-
tes desfavorables pel que fa a les previ-
sions de vots al Parlament de Catalunya, 
varen privar ERC de sortir al carrer a fer 
la seva tradicional Botifarrada contra la 
Hispanitat.
Entre els assistents a la trobada hi havia 
el president de la formació republicana 
Joan Puigcercós, la diputada igualadi-
na Marina Llansana, el president d’ERC 
Anoia Josep Maria Palau, el candidat 
a diputat i alcalde dels Hostalets Jordi 
Calpe o el cap de llista d’ERC a l’ajun-
tament d’Igualada Joan Torras. Més un 
centenar de persones que malgrat la 
pluja -més molesta que intensa- no es 
volgueren perdre la trobada nacionalis-
ta que, recordem-ho, es va fer a la plaça 
dels Porcs.
En el curt temps dedicat als parlaments, 
en Jordi Calpe es va mostrar orgullós 
d’ocupar el lloc que ocupa actualment la 
igualadina Marina Llansana “que és una 
persona que treballa molt al Parlament. 
Serà un honor i un orgull intentar estar a 
la seva alçària”.
Josep Maria Palau, president d’ERC a 
l’Anoia, va agrair l’assistència -malgrat 
el temps- a tots els assistents i va donar 
pas al president del partit Joan Puigcer-
cós que va començar per destacar la 
vàlua del candidat anoienc que “mereix 
tota la confiança d’ERC i és una persona 
amb molta vàlua com està demostrant 
al capdavant de l’ajuntament dels Hos-
talets de Pierola”. 
Les enquestes no són, en aquest, mo-
ment favorables a ERC però Joan Puig-
cercós, que és el candidat d’ERC a la pre-
sidència de la Generalitat, va recordar 
que en les eleccions “la darrera paraula 
la tenen els votants” i es va mostrar con-
vençut que a tot Catalunya, i especial-
ment a l’Anoia, el suport dels votants 
serà molt important. “Perquè l’Anoia és 
una comarca molt important per a ERC, 
no endebades hi tenim una desena d’al-
caldies”.
Per a Joan Puigcercós l’objectiu d’ERC 
en aquestes eleccions és tornar a ser 

La pluja no va impedir la celebració de la Botifarrada d’ERC
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Igualada
Demà, Festival per a la 
Independència

Jorba
Esquerra comença la precampanya 
electoral amb diferents actes
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decisius per  formar majories de govern 
a Catalunya. “Hem superat un període 
molt advers, però actualment estem mi-
llorant les nostres expectatives”.
El líder d’ERC va marcar distàncies tant 
de CiU com del PSC però també de les 
opcions sobiranistes que considera 
aventureres “perquè prometen la inde-
pendència per al mes de gener i això no 
és possible”.
Un cop acabat el torn dels parlaments, 
tant Joan Puigcercós com la resta de diri-
gents republicans van estar parlant amb 
el centenar de persones que assistien a 
la Botifarrada que dimarts, complia set-
ze anys de celebració ininterrompuda.

Montilla ha perdut la carta de nave-
gació
Abans de marxar d’Igualada, Joan Puig-
cercós va tenir temps de mantenir una 
entrevista exclusiva per a la La Veu
- Com encara ERC el procés electoral 
al Parlament de Catalunya?
“L’encarem amb el convenciment que 
en aquestes eleccions es discutiran dues 
coses: si volem continuar vinculats a 
Espanya o volem obrir una via cap a la 
independència.

Estem convençuts que aquest serà el de-
bat de la campanya. I estem convençuts 
que per  sortir de la crisi, perquè la gent 
es pugui guanyar millor la vida, perquè 
tinguem justícia... és necessari que Ca-
talunya tingui més criteri i més llibertat. 
Aquest és el missatge que volem portar 
a la campanya electoral”.

- Les forces sobiranistes i indepen-
dentistes sorgeixen en part de l’inte-
rior d’ERC. No creu que això pot fer 
perdre votants a la seva opció?
És evident que una escissió dins d’un 
partit, quan en marxen un bon grapat 
de militants li provoca dificultats, però 
estic segur que la gent tindrà molt clar 
quin és el dilema.
El dilema és que si després del deu de 
juliol, després del rebuig que hem fet de 
la sentència del Tribunal Constitucional, 
resulta que el partit que ens ha portat 
tantes dificultats a Catalunya, que és el 
PP, acaba sent la tercera força política de 
Catalunya i es converteix en àrbitre de la 
situació i l’estabilitat, haurem fet “un pa 
com unes hòsties”. Del que es tracta és 

que Esquerra Republicana sigui forta i 
continuï sent la tercera força del Parla-
ment i l’àrbitre.
Estic convençut que la gent tindrà molt 
clar que, més enllà de la divisió, es tracta 
d’enfortir Esquerra Republicana de Cata-
lunya perquè som els únics que podem 
parar els peus al Partit Popular i posar a 
ratlla a Convergència i al PSC.
- Avui, 12 d’octubre del 2010, Jose 
Montilla ha acabat d’apunyalar el tri-
partit anant a la desfilada militar de 
Madrid?  
Crec que el president Montilla ha perdut 
la carta de navegació. A Madrid hi hem 
d’anar a reclamar que ens tornin els 
impostos, que facin les inversions que 
han de fer, i que deixin de maltractar 
Catalunya. Anar-hi a veure una desfilada 
militar em sembla una pèrdua de temps 
absoluta.
El Partit Socialista té un problema: sap 
que no hi ha altra solució que una Cata-
lunya independent, però no ho accepta i 
perd el temps amb tonteries com l’opció 
federalista que saben que és una opció 
fracassada. Lamento que el president de 
Catalunya, un dirigent tan important del 
PSC, perdi el temps anant a una desfila-
da que no li aportarà res.
- Finalment, com veu el seu partit a 
l’Anoia?
Estic molt satisfet d’Esquerra Republi-
cana a l’Anoia. Seguim creixent. Tenim 
deu alcaldies, i estic convençut que les 
properes eleccions Esquerra Republica-
na guanyarà en qualitat i en quantitat. 
Estic segur que Esquerra serà un partit 
decisiu a l’Anoia.
Estic content perquè el partit segueix 
creixent i clarificant la seva postura da-
vant la gent”.

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

Pierapint
Todo en pintura

Presupuestos sin compromiso

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

Nom:...............................................................................
Adreça:............................................................................
Localitat:.................................Tel...................................
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IGUALADA / LA VEU

Demà dissabte 16 d’octubre tindrà lloc a 
Igualada un Festival per la Independència. 
Aquesta jornada és una iniciativa desti-
nada a proporcionar a tots els indepen-
dentistes de totes les tendències i colors 
polítics un espai d’expressió amb un pro-
grama d’activitats per a tots els gustos.
La intenció de l’organització és enviar un 
missatge en positiu quan es parli d’inde-
pendència i difondre els beneficis que 
comporta ser un país amb estat propi, 
com la immensa majoria de països del 
món.
 
Taula rodona i manifestació
El programa té inici a les 11 del matí a l’Au-
ditori de l’Ateneu Igualadí amb una taula 
rodona formada per quatre personalitats 
significatives de diversos àmbits que de-
batran sobre els beneficis de la indepen-
dència. Els participats d’aquesta taula ro-
dona són l’historiador i eurodiputat Oriol 
Junqueras, el matemàtic i activista cultural 
Josep Guia, la lingüista de Mallorca Rosa 
Calafat i el músic i cantant Francesc Ribera 
“Titot”. La taula rodona serà un debat obert 
sobre quins són els beneficis que s’obtin-
dria amb la independència, així com con-
trastar les diferents visions que tenen al 
respecte les persones convidades.
A continuació, a les dotze del migdia, 
tindrà lloc una manifestació popular pels 
carrers del centre de la ciutat amb la par-
ticipació de gegants, tabalers, grallers, 
bastoners i balls tradicionals. Val a dir que 
es comptarà amb la presència de diverses 
colles de la ciutat d’Igualada, de la comar-
ca de l’Anoia, així com de diferents punts 

Igualada acull demà el Festival 
per a la Independència

del país.
 
Actuacions de Belda i Badabadoc, Me-
ritxell Gené i Cesk Freixas
A quarts de tres, hi ha previst un dinar po-
pular a la pista del mateix Ateneu Igualadí 
per a tots els participants de la jornada. A 
continuació s’iniciaran les actuacions mu-
sicals, que són també un dels plats forts 
de la jornada. A partir de les quatre, i com 
a sobretaula, hi ha l’actuació infantil del 
grup Sapastres.
A a les cinc de la tarda, Carles Belda i el 
Conjunt Badabadoc obriran escenari amb 
les seves versions de cançons populars ca-
talanes amb ritmes caribenys. A les sis, la 
cantautora de Juneda Meritxell Gené ofe-
rirà les cançons del seu repertori habitual 
i presentarà el nou disc Sota els llençols. 
Finalment, a les set, el cantautor penede-
senc Cesk Freixas serà el darrer a pujar a 
l’escenari, presentant per primera vegada 
a Igualada el seu darrer disc  La mà dels qui 
t’esperen, que està esdevenint tot un èxit.

Per cloure el Festival, hi haurà fi de festa 
amb una sessió de gresca catalana amb 
punxadiscs PDCAT. Les reserves per les en-
trades es poden fer a l’adreça festivalper-
laindependencia@gmail.com o trucant 
al telèfon 669218695. També es poden 
comprar els tiquets anticipadament en 
dos punts a Igualada: la taverna catalana 
El Clot del Clos (Carrer del Clos, 53) o el 
bar l’Envelat (Carrer Òdena, 37) per l’asse-
quible preu de deu euros que inclouen el 
dinar i els concerts. Si només es vol accedir 
al concert, el preu és de cinc euros.
L’organització del Festival per la Inde-
pendència està formada per persones de 
diferents tendències dins del món inde-
pendentista amb la intenció de celebrar 
una jornada a favor del país. La idea és so-
cialitzar els beneficis de la independència, 
els punts positius i els passos que cal fer 
per assolir-la, en un ambient familiar i fes-
tiu. En aquest sentit, el festival vol ser un 
estímul pel treball i la implicació comuna 
dels independentistes.

Proposen que l’Anoia formi part de 
la Mancomunitat Penedès-Garraf
ANOIA / JORDI PUIGGRÒS

El director del tercer pla estratègic de 
l’Alt Penedès, Jordi Cuyàs, va proposar 
dissabte que s’avanci en el desplega-
ment del nou Àmbit de Planificació Ter-
ritorial del Penedès, del qual en forma 
part l’Anoia. 
La proposta, que es va fer en el marc de 
les jornades sobre L’encaix del Penedès a 
la Catalunya del segle XXI, organitzades 
per l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP), 
es basa en l’entrada de les comarques 
del Baix Penedès i l’Anoia en l’existent 
Mancomunitat Penedès-Garraf. Alho-
ra, el diputat a Madrid Sixte Moral s’ha 
mostrat també partidari de recuperar el 
Pacte de Sant Martí Sarroca, on ja hi han 
representades les quatre comarques. 
Segons Moral -exalcalde de Vilanova i la 
Geltrú-, el Pacte de Sant Martí és un “em-
brió perfecte d’arguments sòlids i incon-

testables que poden generar la il·lusió 
que la ciutadania necessita per acabar 
obligant el món de la política a tirar el 
projecte endavant”.
Jordi Cuyàs va convidar l’alcalde de Cala-
fell i president del Consell Comarcal del 
Baix Penedès, Jordi Sánchez, a convocar 
el Pacte de Sant Martí després de les prò-
ximes eleccions al Parlament, però abans 
de les municipals, “ja que si no s’ha reunit 
al llarg dels últims quatre anys és perquè 
algú ho ha bloquejat”. El debat sobre el 
Penedès en la Catalunya del segle XXI 
també va tenir la participació del diputat 
de CiU Jordi Jané, que va recordar la si-
tuació estratègica del Penedès a la zona 
més poblada de Catalunya. “El Penedès 
continuarà creixent durant els pròxims 
anys –va assegurar–, i s’ha d’estar prepa-
rat per afrontar aquest futur immediat”. 

Oriol Junqueras serà demà a Igualada per a participar en el Festival per a la Independència.
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La Pobla de Claramunt avança cap a la 
construcció residència de la gent gran
LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU 

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt va 
aprovar, per unanimitat, en el Ple extra-
ordinari del 7 d’octubre els representants 
municipals al consorci per a la construc-
ció de la residència per a la gent gran. Els 
membres seran: Santi Broch, Josep Aloy, 
Esther Touriñán, Carme Farrés, de l’equip 
de govern, i Francesc Sánchez, de l’opo-
sició.
El regidor d’ERC Josep Palà va explicar que 
ja que el PSC havia estat la segona força po-
lítica més votada en les darreres eleccions 
municipals li cedien la representació dins 
el consorci. Per part del partit socialista es 

van mostrar d’acord amb aquesta opinió 
i es va decidir designar Francesc Sánchez 
com a representant.  Aquest òrgan, a més 
dels membres del Consistori poblatà, es-
tarà format per persones procedents del 
Consorci Sociosanitari d’Igualada.
L’alcalde, Santi Broch, va explicar que cal 
constituir el consorci per poder demanar 
subvencions i fer els tràmits per aconse-
guir un crèdit. Broch va aclarir, però, que 
“tal i com està la situació econòmica actu-
al des de l’equip de govern som conscients 
que és complicat tirar endavant l’actuació 
com s’havia projectat, ja que ara serà difícil 
que la Generalitat ens doni la subvenció 

i sense aquests diners no ens podem ar-
riscar. El que no volem és deixar endeutat 
l’Ajuntament”.
Broch va comentar que s’estan estudiant 
diferents alternatives, com realitzar el pro-
jecte en diferents etapes: primer fer un 
centre de dia i deixar l’estructura prepara-
da per després fer-hi la part de residència. 
Josep Palà, d’Esquerra, va comentar que 
la construcció d’aquest equipament “s’en-
duria una part molt important del pressu-
post municipal, que ens els darrers anys 
ha disminuït” i es va mostrar favorable a 
la proposta de construir, de moment, un 
centre de dia. 

ERC inicia la precampanya amb un 
acte a Jorba amb Anna Simó
JORBA / LA VEU

ERC ha iniciat la precampanya a l’Ano-
ia amb diversos actes, especialment a 
Jorba amb la presència de la número 3 
per Barcelona, Anna Simó. Davant d’una 
trentena de militants i simpatitzants 
d’ERC a Òdena, Anna Simó va assegurar 
que “des d’Esquerra Republicana estem 
molt satisfets amb l’estratègia política 
que varem seguir amb la creació del 
govern del primer govern catalanista i 
d’esquerres des de 1939, més enllà de 
la basta obra de govern desenvolupada, 
perquè ens ha permès cosir la societat 
catalana i superar el tall entre els vells i 
nous catalans”. Amb tot, la portaveu par-
lamentària també va declarar que tal i 
com ha dit per activa i per passiva Joan 
Puigcercós, no hi haurà un tercer tri-
partit: “el PSC i ICV han sigut els nostres 
companys de viatge durant un període 
en què ha quedat pal·les que les seves 
dues vies d’autogovern, l’autonomista i 
la federalista, són inviables; per això, tot i 
que ells han decidit baixar en aquesta es-
tació, ERC vol continuar endavant fins la 
consecució de la independència, d’una 
Catalunya independent”.
Simó, número tres d’ERC a les properes 
eleccions al Parlament, va afirmar que 
des del govern, ERC ha promogut uns 
avenços bàsics en la construcció del 
futur estat català: “hem proposat i lide-
rat Pactes Nacionals com el d’Educació, 

d’Immigració o de Recerca i Innovació 
i, a més, hem creat lleis fins ara impen-
sables com la Llei del Cinema, la Llei de 
Serveis Socials, la Llei d’Acollida o la Llei 
de Consultes, la Llei de Consum o l’Ofi-
cina Antifrau”. Finalment, Simó va remar-
car que “ERC, amb nomes 21 diputats i el 
15% dels vots, ha condicionat l’agenda 
política del país”. 

Actes a Montbui i els Hostalets
En el marc de la trobada amb una vinte-
na de militants i simpatitzants d’ERC a 
Montbui, el secretari general de Cultura 
i Mitjans de Comunicació, Eduard Vol-
tas, va fer una defensa contundent del 
tarannà polític d’ERC indicant que “amb 
valentia, hem aconseguit empènyer CIU 
i PSC cap a la presa d’unes decisions po-
lítiques que, fa una dècada, eren impen-
sables” tot afegint que “ERC és l’única ga-
rantia que aquesta política valenta tingui 
continuïtat en els propers anys”.
Oriol Amorós, president de la Secció 
Regional d’ERC a Barcelona, va ser en la 
trobada amb més d’una trentena de mi-
litants i simpatitzants d’ERC a Hostalets. 
El número 5 en les llistes d’ERC en les 
properes eleccions, també va emfatitzar 
que “l’estratègia política d’ERC té un gran 
perquè: en la política d’aquest país, calia 
incorporar-hi totes les classes socials, 
perquè tenim clar que, des la meitat, Ca-
talunya mai podrà serà lliure”.  
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El president d’Spanair, Ferran Soriano, va 
ser dijous a Igualada en un dels habituals 
Esmorzars UEA, en aquesta ocasió al Mu-
seu de la Pell.
Soriano va realitzar una exposició molt 
entenedora i planera sobre la situació del 
sector de les companyies aèries al nostre 
país.  Ferran Soriano va comentar  que, a 
nivell econòmic, el sector de l’aviació s’es-
tà recuperant ,  tot i que des de 2001 ha 
tingut pujades i baixades ( com per exem-
ples les provocades  per 11S o pels casos 
de la grip aviar), però en tots els casos la 
recuperació ha estat ràpida, ja que les 
arerolínies surten  abans de les crisis que 
d’altres sectors. 
Aquesta recuperació “és un indici per a 
la indústria. És un fet  però està arribant  
abans a Amèrica o Àsia que a Europa i,  
dins Europa, a Espanya estem a la cua.   Un 
dels factors que provoca que la recupera-
ció arribi abans a d’altres continents és que 
els centres de consum s’estan desplaçant 
fora d’Europa. Per exemple el Brasil és un 
país amb més de 200 milions d’habitants i 
amb una classe mitjana creixent que con-
sumeix productes de qualitat”.
Centrant-se exclusivament en el sector de 
l’aviació, el President d’Spanair va dir que 
el trànsit  de l’aeroport de  Barcelona s’està 
recuperant, “el tràfic internacional no va 
caure tant, on s’ha notat més la crisi ha 
estat en el mercat espanyol” i en aquest 
sentit ha afirmat que “les oportunitats no 
estan a Espanya ni a Europa sinó al món”.
Fent una explicació molt entenedora, So-
riano va explicar que a nivell aeri hi ha dos 
productes diferenciats, per una banda les 
companyies de baix cost, i per l’altre  les 
companyies de xarxa, entre les quals es 
troba Spanair, i que es troben agrupades 
en aliances per tal d’unir totes les ciutats 
del món a través d’escales .
Les companyies de baix cost  són un mo-

Ferran Soriano anima els empresaris 
a “trobar oportunitats per tot el món”

del de negoci diferent  amb costos baixos,  
així  un avió de baix cost pot volar unes 
12 hores al dia , i  un de xarxa  en vola de 
mitjana unes 8 al dia,  a part hi ha d’altres 
factors  com el temps d’estada a terra que 
és molt més baix en el de les línies low 
cost,  “ es tracta de productes diferenciats 
i bastant incompatibles entre sí”.  Ferran 
Soriano va dir el domini del low cost en 
un aeroport dificulta el desenvolupament 
de rutes intercontinentals, així per exem-
ple a l’Aeroport de Barcelona  el 3% dels 
vols són intercontinentals mentre que els 
de les aerolínies i de baix cost  ocupen un 
37%,  l’índex més alt d’Europa. Per a Sori-
ano Barcelona té suficient demanda per 
vols intercontinentals  i no  es pot cobrir.
Tot i això Spanair ha estat la companyia 
que més ha crescut  a l’aeroport de Barce-
lona el darrer any.

L’aeroport corporatiu 
de l’Anoia, en risc?
Preguntat sobre l’aeroport corporatiu que 
es preveu instal·lar a l’Aeròdrom Igualada-
òdena, Soriano ha dit que un país ha de te-
nir  xarxes intercontinentals, línies de baix 
cost i aeroport corporatiu, però el gran 
nombre de línies de baix cost  que arriben 
a Barcelona  i els pocs vols intercontinen-

tals que hi ha des d’aquesta ciutat, perme-
ten que l’aeroport de Barcelona pugui en-
cabir aquestes línies i que, a més, posen en 
risc els aeroports de Reus i Girona i també 
l’aeroport corporatiu de l’Anoia, i  que,  per 
tant,  seria possible que l’aviació corporati-
va arribés a Barcelona.

Acord d’Spanair amb la UEA
La Unió Empresarial de l’Anoia i Spanair 
han signat un conveni, segons el qual les 
empreses associades a la patronal anoien-
ca podran gaudir de millor condicions en 
vols amb una de les majors companyies 
aéreas espanyoles, amb un descompte 
d’un 10% sobre les tarifes publicades en 
tots els vols. 
Spanair es va crear gràcies a l’aposta deci-
dida de diferents grups d’empresaris i ins-
titucions catalanes que,  davant la necessi-
tat  de potenciar  els vols intercontinentals 
des de Barcelona,  van comprar la compa-
nyia al preu simbòlic d´1 euro convertint-
se així en  la primera aerolínia catalana. 
Les empreses que vulguin gaudir d’aques-
tes condicions, accedint la web www.uea.
cat  a l’apartat d’intranet, i  a través d’un 
link  i codi d’accés podran fer la reserva 
dels bitllets amb el descompta segons 
l’acord signat.   

Ferran Soriano, durant la seva conferència.

L’Ajuntament d’Igualada i el Consell Co-
marcal de l’Anoia organitzen la jornada 
“La cooperació público-privada, una col.
laboració necessària”, que es farà el dijous 
21 d’octubre, de 9 a 16 hores a Ignova.
L’objectiu de la jornada és intercanviar 
casos d’èxit de cooperació entre agents 
econòmics públics i privats d’un territori, 
situant aquesta col·laboració com un ele-
ment necessari en la dinamització econò-

mica territorial.  L’assistència a la jornada 
és gratuïta però és necessari inscripció 
prèvia a través del correu electrònic igno-
vaempresa@aj-igualada.net o al telèfon  
93 805 04 09.
Aquesta acció està subvencionada pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya, en el 
marc del Projecte “Treball a les 4 comar-
ques”.

La cooperació público-privada, a debat

El proper dimecres 20 d’octubre, de 4 a 8 
de la tarda a l’espai Ignova d’Igualada, tin-
drà lloc el taller Spinning networking, en 
el marc de la Gestió del Talent, una actu-
ació dins del programa Anoia Activa que 
està adreçada a totes aquelles persones 
que vulguin millorar les seves competèn-
cies professionals.
Aquest nou seminari ens permetrà ana-
litzar la importància de la comunicació 
en el moment d’iniciar-la. Els primers 
instants d’una comunicació són claus. La  
primera imatge, la primera impressió que 
donem, fan que el receptor creï en seva 
la ment un concepte i una imatge nostra 

que condicionarà la resta de la conversa 
i relació.
És tan important la forma com el contin-
gut, “el què diem” com el “com ho diem”. 
El taller serà impartit per  Santi López Vi-
lla, consultor en recursos humans i coach 
que compta amb una dilatada experièn-
cia com a coach personal i d’organitzaci-
ons.
L’assistència és gratuïta però és neces-
sària la inscripció prèvia a través del for-
mulari disponible a la pàgina web www.
gestiodeltalent.com, on alhora trobareu 
la informació relativa als les properes 
sessions. 

Jornada sobre Spinning Networking

L’Ajuntament d’Igualada i el Consell Co-
marcal de l’Anoia, en el marc del projecte 
ATENEA del Programa Anoia Activa, orga-
nitza un Programa Formatiu d’Habilitats 
Directives adreçat a dones que ocupen 
càrrecs tècnics o de responsabilitat, o 
que vulguin promocionar a llocs de res-
ponsabilitat. 
L’objectiu del projecte ATENEA és fomen-
tar la inserció laboral i millorar l’ocupa-
ció de dones amb perfils formatius i/o 
professionals alts. En aquest sentit, el 
Programa d’Habilitats Directives propo-
sa la millora del potencial professional 
de dones amb un nivell competencial 
alt i incrementar les habilitats directives 
necessàries per a la gestió i desenvolupa-

ment professional.
Es tracta d’identificar i capacitar a les 
dones en incorporar-se o promocionar 
a llocs de responsabilitat, tot acompa-
nyant-la en el procés de consolidació 
professional, oferint un programa de 
desenvolupament formatiu fomentat en 
les competències directives: habilitats, 
coneixements i actituds.
El Programa Formatiu que tindrà lloc els 
dies: 20 i 25 d’octubre i 3 i 10 de novem-
bre, de 13:00 a 16:00, a Ig-nova Empresa 
(Av. Mestre Muntaner, 86, d’Igualada). El 
programa està organitzat en 2 mòduls 
formatius. S’oferirà dinar fred a les parti-
cipants.

Formació d’habilitats directives per a dones



JORDI PUIGGRÒS / IGUALADA

Queden pocs dies per a que l’actual pre-
sident del Consell Econòmic i Social de 
l’Anoia (CESCA), el montbuienc Teo Ro-
mero, deixi el càrrec. Encara no es coneix 
qui serà el nou president que el rellevarà, 
malgrat que tots els indicis apunten al pre-
sident de la Unió Empresarial de l’Anoia, 
Ramon Felip. En els seus darrers dies en el 
càrrec, Romero explica en aquesta entre-
vista el seu punt de vista sobre la situació 
econòmica actual de la comarca, el desen-
volupament del Pla Anoia, i de quina ma-
nera el CESCA ha contribuït a cercar vies 
de sortida a la crisi.

Aviat acabarà la seva etapa com a presi-
dent del CESCA, després de dos anys en 
una institució que estava abans pràcti-
cament aturada.  
Miri, jo vaig accedir a la presidència del 
CESCA amb el vistiplau de tots els partits 
polítics i agents socioeconòmics de la co-
marca. Quan m’ho van proposar, no podia 
dir que no. En aquest moment, plantejo 
que, davant les eleccions al Parlament i 
després les Municipals, és bo que hi hagi 
un relleu, per la pròpia institució, de ma-
nera que no s’utilitzi de forma partidista. 
S’ha plantejat que el president fos millor 
un empresari. Jo continuaré al costat del 
CESCA, com a membre, però res més. En 
aquest tipus de càrrecs, que no són es-
collits pel poble, i que tampoc són remu-
nerats, és bo que hi hagi relleus cada dos 
anys, i en aquest cas seria molt positiu que 
s’ho anessin alternant polítics, empresaris 
i sindicalistes.

Hi ha qui va dir que ho deixava tot per-
què se n’anava al Parlament.
Ho desmenteixo completament. Jo vull 
continuar dedicant-me al meu municipi, i 
al meu territori. Li dec molt, i penso seguir 
treballant-hi. 

Està satisfet de la feina feta al CESCA?
Molt satisfet. Ha estat un treball llarg que 
ha tingut com a colofó la presentació d’un 
pla estratègic per a l’Anoia, però també 
una voluntat de fer un instrument que el 
gestioni. Crec que això és fonamental, és 
a dir, que no només tot sigui un paper, un 
document, sinó que comporti una gestió 
assegurada. En poques setmanes, estarem 
en disponibilitat de signar un document 
de voluntats de tots els agents polítics, 
econòmics i socials, per tal de tirar enda-
vant l’Agència de Desenvolupament de 
l’Anoia. Crec que amb això, i amb l’apro-
vació de molts acords, amb l’Anoia Activa, 
la creació de l’Anoia Film Office, el CESCA 
ha fet la feina que li tocava. Hem de tenir 
en compte, però, que aquesta institució, 
més enllà de donar solucions màgiques 
que no existeixen, l’únic que pot fer és 
treballar. Simplement això, i cooperar con-
juntament per sortir de la situació en què 

Entrevista al president del CESCA, Teo Romero
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Teo Romero, president del CESCA.

“Cal canviar el xip d’un 
cert conservadurisme, 
aquesta actitud de mi-
rar-s’ho tot des de fora i 
lamentar-se, cal actuar, 
moure fitxa, sortir fora 
i mirar el que s’està fent 
allí on hi ha èxit”

cepte ens el creiem, i ho fem junts, segur 
que tindrem èxit. El que no pot ser de cap 
manera és que continuï existint allò de 
que, si no  puc aconseguir que aquesta 
empresa vingui al meu poble, que no vin-
gui enlloc. Això és un error gravíssim, que 
durant molt temps ens ha portat a ser on 
ara estem.

Serà un organisme depenent del CES-
CA, o una entitat independent?
Seria molt interessant que fos una empre-
sa, i amb visió empresarial, amb un gerent 
professional que treballi amb aquesta vi-
sió. Res de col·locar-hi polítics o càrrecs de 
confiança. Ha de tenir un perfil completa-
ment professional, i haurà de cobrar pels 
serveis que ofereixi.

Amb capital públic 100%, o mixta?
Podria començar amb capital públic, però  
no crec que hagi de renunciar mai a tenir 
capital privat en alguns projectes. L’impor-
tant és que es generin iniciatives que pu-
guin interessar al món privat per a que s’hi 
apunti, i s’hi arrisqui. És que, de fet, això 
no té cap secret. És l’activitat econòmica, 
la que genera riquesa. Tenim tradició, ex-
periència, know how, proximitat a l’àrea 
metropolitana... Tenim possibilitats d’èxit, 
amb les noves concepcions del segle XXI, 
de forma que aquí es torni a produir i ge-
nerar riquesa. De tota manera, l’Àgencia 
ha de ser sostenible per si mateixa.

Posi un exemple.
Si aquesta empresa pot captar, per exem-
ple, algun tipus d’inversió a Montbui, o 
qualsevol lloc de la comarca, per què 
no, els beneficis que obtindrem des de 
l’Ajuntament en IBI, IAE, per la ubicació 
d’una empresa d’aquest tipus, una part es 
puguin pagar a l’Agència per haver fet la 
gestió. Està clar que, si ve una empresa al 
meu municipi, serà per les gestions que ha 
fet aquesta oficina. Jo ho pagaria de molt 
bon grat, ja que l’empresa generarà acti-
vitat, llocs de treball, i generarà impostos 
per al municipi. Crec que seria just pagar 
pels serveis prestats. Per això penso que 
ha de ser una agència sostenible.

La transformació que ha viscut Mont-
bui seria també un exemple, per vostè?
Per què no? Montbui no tenia ni té diners. 
El que ha tingut és il·lusió per a un terri-
tori concret que no necessitava. La trans-
formació és evident, ja s’ha fet, i tothom 
la reconeix. Il·lusió i treball, res més. Això 
és el que demano també per a aques-
ta agència. Si els projectes són bons, els 
diners vindran. Si ens movem bé, els po-
drem aconseguir, públics i també privats. 
Parteixo de l’experiència de 24 anys, en la 
qual he pogut demostrar alguna cosa. Si 
s’ha fet a Montbui, per què no es pot fer en 
un territori més ampli?

“Si hem pogut transformar Montbui, 
per què no es pot fer a tota la comarca?”

S’ha criticat moltes vegades, i amb raó, 
que no existeix coordinació entre els 
ajuntaments. Això afecta directament 
als polítics. 
Sí, és cert. Cal la màxima coordinació pos-
sible en tots els àmbits del desenvolupa-
ment econòmic, especialment en l’ocupa-
ció i la formació. I sobretot cal relacionar 
els projectes-motor que hi ha en aquest 
territori. Per exemple, Parcmotor de Cas-
tellolí ha de relacionar-se amb l’aeroport 
corporatiu d`Òdena, o amb els polígons 
industrials, amb la logística, el turisme, la 
disponibilitat de places hoteleres....

Ja existia el CESCA quan l’Ajuntament 
d’Igualada va crear unes empreses mu-
nicipals, una de les quals, tot i que no 
és operativa, es dedica precisament a 
això, a captar inversions. Què ha canvi-
at perquè ara, presumiblement, Iguala-
da també s’apunti a aquesta Agència, 
quan ja en té una, si vol?
Doncs la situació econòmica. La crisi ens 
afecta a tots, però nosaltres ja veníem 
d’una posició més baixa, i per això ens 
afecta més. En aquests moments tenim 
l’aigua al coll, preguntem-ho als empre-
saris. La situació és molt greu i per tant, o 
ens unim i aprofitem aquesta oportunitat, 
o tornarem a perdre un altre tren, aquesta 
vegada clau per a reubicar l’Anoia dins del 
mapa de Catalunya.

ens trobem.

La continuïtat del CESCA passa, com a 
condició sine qua non, pel desenvolu-
pament d’aquest Pla Estratègic?
És que el CESCA té una condició de looby, 
i, com diu el seu nom, de consell. És a dir, 
serveix per poder parlar amb els consellers 
de govern de la Generalitat sobre temes 
d’infraestructures i necessitats del territori, 
i també és un escenari de debat. De fet, el 
CESCA és avui l’àmbit institucional econò-
mic i social més important que hi ha en 
el nostre territori, perquè és l’únic lloc on 
seiem tots en una mateixa taula. I això és 
molt important. Asseure’ns i tots i parlar és 
fonamental, i a partir d’aquí el que també 
ho seria és que treballéssim junts.
El CESCA haurà de continuar essent això, 
no és un organisme que pugui tenir perso-
nal, ni el tindrà mai. No ha de tenir estruc-
tura, ni despesa, però sí que ha de marcar 
les línies estratègiques de futur de l’Anoia, 
de comú acord entre tots. Per a mi, però, 
és fonamental que hi hagi un àmbit més 
operatiu, a part del que fem cadascú de 
nosaltres en el nostre espai. Miri, jo estic 
molt orgullós del que he fet per Montbui, 
però si fem coses que superen els nostres 
àmbits i ho treballem de forma conjunta, 
ens en sortirem molt millor. L’Anoia té un 
bon futur si sabem aprofitar les eines, i, 
sobretot, si canviem la mentalitat. Canviar 
el xip d’un cert conservadorisme, aquesta 
actitud de mirar-s’ho tot des de fora i la-
mentar-se, cal actuar, moure fitxa, sortir 
fora i mirar el que s’està fent allí on hi ha 
èxit.
Tenim, cada dia que passa, millors comu-
nicacions, estem situats en un lloc estra-
tègic del país, bones infraestructures a 
mig i llarg termini... La situació és ideal per 
acabar amb aquesta actitud de depressió 

psicològica de la població, i de la greu situ-
ació econòmica que vivim.

Hi ha qui li posa pals a la roda, 
a tot això?
Sí, sí que n’hi ha. I cal lluitar també contra 
aquests que prefereixen l’immobilisme, 
que tot quedi com està i que vagi a pitjor.

Què farà, exactament, aquesta Agència 
que es vol crear?
L’Agència vol vetllar per a que el Pla Estra-
tègic que hem presentat sigui una realitat, 
de manera que les línies estratègiques i 
els projectes concrets que s’hi marquen, 
es desenvolupin. Es tracta de coordinar, i 
actuar. I també una tasca molt important, 
que és la de captar inversions de futur. Cal 
sortir d’aquí i vendre els nostres polígons 
industrials, per poder portar nova activitat 
econòmica. I tot això, independentment 
de que sigui a Igualada, a Vilanova, Òde-
na, Montbui, Piera o Calaf. L’important és 
que vinguin empreses, i si aquest con-

“La crisi ens afecta a 
tots, però nosaltres ja 
veníem d’una posició 
més baixa, i per això 
ens afecta més. En 
aquests moments tenim 
l’aigua al coll, pregun-
tem-ho als empresaris. 
La situació és molt greu 
i per tant, o ens unim 
i aprofitem aquesta 
oportunitat, o tornarem 
a perdre un altre tren”

“Per què no, els bene-
ficis que obtindrem 
des de l’Ajuntament en 
IBI, IAE, per la ubica-
ció d’una empresa en 
el nostre territori, una 
part es puguin pagar a 
l’Agència de Desenvolu-
pament per haver fet la 
gestió. Jo ho pagaria de 
molt bon grat, perquè 
generaria activitat, llocs 
de treball i impostos”
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Amb el nom de “Bateig Tour”, Parcmotor 
Castellolí, juntament amb l’experimentat 
pilot Dani Ribalta i la col·laboració de la 
Unió d’Empresaris de l’Anoia, acaben de 
crear un nou producte per a tots aquells 
aficionats a la moto que els agradi compa·
ginar la conducció esportiva en un circuit 
amb la ruta turística per carretera. Demà 
16 d’octubre tindrà lloc el primer Bateig 
Tour promocional.
Recentment es va presentar el “Bateig 
Tour” al Museu de la Pell d’Igualada, amb 
la presència de Ramon Felip, president de 
la Unió Empresarial d l’Anoia (UAE), Jordi 
Mercader, vicepresident de Promoció Co·
marcal de l’Anoia, Eva Hita, directora de 
Parcmotor, i Dani Ribalta, pilot responsa·
ble dels cursos de conducció de moto.  
Aquest “Bateig Tour” facilita la possibilitat 
de protagonitzar una ruta en grup per la 
comarca de l’Anoia, en la qual s’aniran fent 
visites de caràcter turístic, social o gastro·
nòmic, amb les explicacions pertinents, 
per acabar la jornada conduint esportiva·

Neix una activitat que compagina 
turisme i motos gràcies a Parcmotor

ment pel traçat de velocitat de les instal·
lacions de Parcmotor. Aquest producte 
està destinat a tots els aficionats a la moto, 
i especialment a aquells que busquen ac·
tivitats de grup.
A l’acte de presentació, s’ha coincidit en 
senyalar aquesta nova activitat com una 
excel·lent oportunitat per donar a conèi·
xer la comarca de l’Anoia i tota l’activitat 
que en ella si genera. Ramon Felip i Jordi 
Mercader han coincidit en destacar la col·
laboració de les seves institucions amb 

Parcmotor i en la promoció de l’Anoia.
El “Bateig Tour” podrà presentar diferents 
formats, de mig dia, d’un dia o de cap de 
setmana, però inicialment, s’oferirà el pro·
grama de mitja jornada. La sortida s’efec·
tuarà en grups i cada 10 motos comptarà 
amb un cap de grup o monitor. A mig 
camí del recorregut es farà una parada per 
esmorzar, i s’acabarà novament al Parcmo·
tor rodant pel circuit d’asfalt, acompanyats 
i assessorats pels monitors respectius.

AIICA explica a les empreses 
com finançar projectes R+D+I
IGUALADA / LA VEU 

A les instal·lacions d’AIICA del Pla de la 
Massa el Centre Tecnològic Igualadí va 
oferir una curta jornada de suport al tei·
xit empresarial de la comarca al exposar 
la possibilitat a tots els assistents de co·
nèixer de primera mà les possibilitats de 
finançament ofertes per CDTI (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Industrial) en su·
port dels projectes d’R+D+I.
Les explicacions ofertes per un tècnic 
de CDTI, María Delgado Álvarez, varen 
ser molt clares i entenedores, però pos·
teriorment encara va mantenir entrevis·
tes personals amb 4 empreses que ho 
havien sol·licitat per tal d’aprofundir en 
idees concretes de cara a obtenir ajudes 
d’aquest departament del ministeri de 
ciència i innovació pels seus projectes de 

recerca.
Durant la jornada i amb la clara intenció 
d’animar a totes les empreses que cre·
uen que l’R+D+I i l’obtenció d’ajudes sols 
és cosa de les grans empreses, va parlar 
també el Sr. Manel Vidal Font, gerent de 
l’empresa Igualadina Vidal Bosch, S.A., 
aquesta empresa ha rebut aquest tipus 
d’ajut durant els darrers anys en les cinc 
ocasions que ho ha sol·licitat. Encara que 
la resposta de l’administració per Vidal 
Bosch ha estat sempre positiva, va remar·
car que és molt important anar acompa·
nyat d’un centre expert en la sol·licitud 
d’aquest tipus de suport econòmic als 
projectes, per tal d’adaptar el llenguatge 
empresarial al de l’administració i incre·
mentar les possibilitats d’èxit.

Presentació del “Bateig Tour”
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Sovint les coses es veuen de manera 
diferent segons les responsabilitats 
que es tenen. Així la ministra d’Hisen·
da Elena Salgado defensa uns pressu·
postos impossibles, mentre s’entén tot 
quan el governador del Banc d’Espa·
nya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, 
i el FMI diuen que cal un pla alternatiu. 
Però sembla mentida que gent tan ex·
perimentada no sàpiga que si hi ha un 
pla B, l’altre ja es pot llençar a la pape·
rera, perquè tothom s’abocarà a l’op·
ció considerada més segura. Cal tenir 
força moral i credibilitat, i ara el govern 
no en té. Ha dit tantes mentides que 
ningú el creu. L’anàlisi de la situació  
després de la retallada de la despesa, 
la reforma laboral i el test d’estrès ban·
cari dels darrers tres mesos, no permet 
descartar més ajustos, perquè a ningú 
se li escapa que el govern no aconse·
guirà un creixement del 1,3% que és el 
doble que preveu el FMI. 
Però és una fal·làcia atribuir el proble·
ma al deute de les autonomies i als 
ajuntaments (encara que hagi crescut 
en un any el 26,5%  i que l’ajuntament 
de Madrid degui 7.145 i el de Barce·
lona 745 milions, més de la meitat 
del que deuen tots els ajuntaments 
de l’estat junts). És una excusa de mal 
pagador amagar les despeses dels ser·
veis que s’han transferit, i ara no hi ha 
diners per pagar·los. Les comunitats 
autònomes tenen més del 70% de la 
seva capacitat de despesa comprome·
sa, sobretot en sanitat i ensenyament, 
i els ajuntaments el 85% en despesa 

PERE PRAT

corrent i salaris en la majoria dels casos 
si s’exceptuen els pressupostos extraor·
dinaris. Tots depenen dels Pressupostos 
de l’Estat. Per això, malgrat que Antoni 
Castells cantés les excel·lències del nou 
finançament, sigui un professor univer·
sitari, i coneixedor de l’Hisenda Públi·
ca, no s’ha evitat que les finances de la 
Generalitat hagin arribat a una situació 
insostenible. Ja no sols no es paguen 
al dia els hospitals i la indústria farma·
cèutica, sinó que s’ha d’emetre deute 
públic, apel·lant al patriotisme, perquè 
les entitats financeres no volen deixar 
més diners. 
Dels 12.758 euros que cada espanyol 
deu a través del deute públic, gairebé 
9.600 corresponen a l’Administració 
central, 2.200 a l’autonòmica, i uns 
1.000, a la local. El problema no és la 
quantia (al voltant del 60% del PIB, amb 
una projecció de 15 punts més quan s’hi 
sumi el dèficit que es genera ara) sinó 
com es podrà pagar. El FMI dubta es pu·
gui fer abans del 2015. Catalunya deu 
28.769 milions, el 14,7% del seu PIB, i 
no és la pitjor. València, per exemple 
deu 16.280 milions, el 16% de la seva 
producció anual. I és que el 25% deute 
d’Espanya s’amaga en les administra·
cions autonòmiques, municipals i em·
preses públiques i semipúbliques. I en 
aquest muntatge hi ha molts interessos 
espuris, descontrol i manca de transpa·
rència.
Per això són inacceptables els comenta·
ris “polítics” de Fernandez Ordóñez. So·
bren les recomanacions sobre la reforma 

MAFO
de pensions i del mercat laboral, que 
per repetitives ja fan pudor. I menys les 
referències a l’estat de les autonomies 
i ajuntaments. Si el governador del 
Banc d’Espanya vol fer política més val 
que deixi el càrrec i la faci on pertoca. 
S’entén que no comparteixi el que fa 
el govern (en això som molts els que 
tampoc hi estem d’acord) però els re·
sultats de les actuacions que li corres·
ponen, i de la que n’és l’únic respon·
sable, no són per sentir·se’n orgullós. 
El problema de les Caixes d’Estalvi està 
mal tancat, i el reconeixement de la 
realitat dels actius en els balanços en 
els bancs està molt lluny de ser l’ade·
quat. I no es pot oblidar que el Banc 
d’Espanya té tota la informació sobre 
els diners, siguin particulars, empreses 
i administracions.   
Però el pitjor és el que ens amaguen. 
Segons diu Charles Dan del Bureau 
International du Travail (BIT), d’ací al 
2015 s’hauran de crear 61 milions de 
llocs de treball a l’Africa Subsahariana. 
I de no fer·ho hi haurà un daltabaix. I 
amb aquestes perspectives com enca·
ra hi ha qui promet que Espanya se’n 
sortirà l’any que ve o l’altre? Tornar a 
créixer i crear ocupació no serà fàcil ni 
es farà sol. Per això el Govern, les insti·
tucions, organitzacions d’empresaris i 
treballadors haurien de parlar amb se·
rietat i claredat. Perquè no és hora de 
vendre sopars de duro ni de fer dema·
gògia, sinó d’afrontar la realitat, i anar 
fent consistents passos endavant.
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L’Igualada HC va perdre dijous passat 
al vespre a l’Ateneu Agrícola de Sant 
Sadurní per 2-0, en partit de la segona 
jornada de l’OK Lliga. Ha estat la pri-
mera derrota en 10 partits, incloent-hi la 
pretemporada, de l’equip igualadí. Van 
perdre però sense renunciar a la seva 
personalitat: defensa forta i joc seriós. 
En tot cas van pagar la falta d’inspiració 
davant de porta, especialment a la 
segona part quan el cansament va 
començar a passar factura.
La primera meitat va estar molt igua-
lada. Tots dos equips es van dedicar a 
controlar al rival. A la segona part l’IHC 
va arrencar millor i va disposat de 3 o 4 
opcions de marcar que no va aprofitar. 
En canvi va ser el Noia qui es va avançar 
amb un remat exterior de Feixas. L’1 a 0 
es va mantenir durant molts minuts, i a 
falta de 3 minuts Bargalló va aprofitar un 
bloqueig no assenyalat pels àrbitres per 
acabar de sentenciar amb el 2 a 0. 
De tota manera, i més enllà del resultat 
i de la falta de gol, l’equip ha tornat a 
donar una sensació de fermesa que ha 
de donar fruits més positius en el futur 

L’Igualada HC buscarà la seva 
oportunitat al Palau Blaugrana

més immediat.
NOIA 2 (0/2) Puigbí, Feixas (1), Mitjans, 
Del Amor, Bargalló (1), equip inicial. 
Esteller, Seró, Riba. O. Bargalló.
IGUALADA 0 (0/0) Llaverola, Formatjé, 
Navarro, Edu, Baliu, equip inicial. Peli-
cano. Raja, Nestor, Muntané i Xus.
GOLS: SEGONA PART: 1-0 Feixas (m 8.33), 
2-0 Bargalló (m. 22)
El tècnic Ivan Sanz declarava després 
del partit al Bloc de l’IHC que “el partit 
va ser molt equilibrat i es va acabar deci-
dint per petits detalls. Crec que vam fer 
un partit seriós, encara que poc brillant. 
Ens va faltar més decisió i confiança en 
atac. El principal responsable d’aquesta 
falta d’alegria en atac sóc jo, ja que vaig 
insistir tant a l’equip en la necessitat de 
ser sòlids i no cometre errors que el vaig 
fer jugar massa cohibit en atac. També 
ens va sorprendre el plantejament del 
sistema defensiu del Noia. Esperàvem 
alguna cosa diferent i no ens vam pre-
parar suficientment per aquest tipus 
de sistema defensiu. Per tant són dos 
errors que m’haig d’atribuir. De totes 
maneres, i dit tot això, crec que el partit 
en si va ser molt igualat. El Noia es pot 

considerar un just guanyador ja que 
va estar més encertat en les jugades 
determinants. Absolutament res a cri-
ticar als meus jugadors. La seva actitud 
va ser excel·lent i el seu treball perfecte, 
d’acord amb el que havíem planificat”. 
En qualsevol cas, l’entrenador arlequinat 
opina que “anem pel bon camí i hem 
d’aprendre de les derrotes. Ens han de 
servir per a créixer com a equip. Ningú 
ha dit que sigui fàcil”.
L’IHC torna ara a jugar fora de casa, serà 
demà dissabte a les 6 de la tarda al Palau 
Blaugrana, davant el FC Barcelona, que 
comparteix liderat amb Reus, Liceo i Vic. 
Una bona ocasió per veure els de Sanz, 
que malgrat la derrota davant el Noia 
estan donant molt bones sensacions, 
davant un equip de primera línia com 
és el Barça, però potser més assequible 
que en temporades anteriors.
Respecte el partit de demà dissabte al 
Palau Blaugrana, Iván Sanz explica que 
“és sens dubte el més difícil de tot el 
campionat. La temporada és molt llarga 
i només ens hem de preocupar de fer 
bé les coses, de progressar, de créixer 
setmana a setmana. Hem d’aprendre 
a relativitzar els resultats. Ni després 
d’una victòria tot és perfecte, ni després 
d’una derrota tot és un desastre. Hem de 
mantenir-nos tranquils i saber valorar les 
coses sense caure en els extrems. L’únic 
objectiu que hem de tenir com a equip 
és créixer. Els resultats dependran del 
nostre nivell de joc. Com més bé juguem 
més opcions tindrem de guanyar punts. 
Per tant el nostre objectiu és millorar”.
Més info a:
http://www.blocat.com/575Més info a:
http://www.blocat.com/575

Edu Fernández, en una jugada del partit a les Comes davant l’Alcoi. Foto: Joan Guasch.

CB Igualada: Richi 11, David 6, Jordi 13, 
Carles 7, Edu 9 -cinc inicial- Pepo 11, 
Albert, Valentí 12, Quim 2.
CB Hospitalet: Cintas 17, Vazquez 15, 
Martinez 19, Rodriguez 6, Rodriguez A. 
2 -cinc inicial- Egido 12, Cerqueira, Mar-
chena 2, Valencia.
Parcials:12-16 / 17-20 / 24-20 / 18-17. 
Arbitres: Lopez i Casas.
L’Igualada rebia al poderós Hospitalet, 
equip que a l’igual que els locals, encara 
no coneixien la derrota. El poder físic 
dels visitants era molt superior als de 
l’Anoia, els quals no sabien defensar les 
línies exteriors, facilitant així les pene-
tracions de l’Hospitalet, i anotant amb 
molta facilitat. Això, sumat a l’alt percen-
tatge en el tir de 3, feien arribar al des-
cans, amb un resultat de 29 a 36.
Després de la mala primera mitja part, 
a la represa els homes d’Isart van sortir 
amb noves ganes, fent el seu joc, corrent 
i sent més agressius en defensa, fent les 
coses impossibles als visitants.  A poc 
a poc es va retallar la distància al mar-
cador, arribant amb la màxima igualtat 
als darrers segons del partit. Una falta, 
quan restava un segon perquè sonés 
la botzina, donava ales als d’Hospitalet, 
però incomprensiblement, enlloc de 
fallar el segon tir lliure perquè sonés el 
clàxon, el van anotar, donant una última 
oportunitat als locals. En el temps mort 
demanat per Isart, es va preparar una 
jugada per anotar amb 1 segon, cosa 
que no va ser possible per una precipi-
tació en el servei de banda. Així va fina-
litzar el partit, amb un resultat de 71-73. 
Pel que fa al sènior femení, va assolir una 
important victòria a la pista de l’Olesa B 
per 44-54.  L’inici del partit va ser la clau 
de l’èxit del partit, ja que les igualadines 
van saber aturar, gràcies a l’excel·lent 
defensa, els punts forts del joc de 
l’Olesa. Gràcies a això i al gran encert de 
cara a cistella, van fer arribar al final del 
primer període amb avantatge, 13 a 20. 
El segon període va ser el més fluix, les 
de l’Olesa en van treure profit fent un 
parcial de 8 a 0 provocant un tomb en el 

marcador i posant-se per damunt amb 
un 21 a 20. En els darrers dos minuts, 
les igualadines van tornar a veure cis-
tella i amb un parcial de 2 a 8 s’arribava 
al descans amb el marcador 23 a 28. E 
tercer període va ser el de més qualitat 
disputat per part dels dos equips, amb 
un parcial de 4 a 13, posant el marcador 
al final del tercer període amb un avan-
tatge de 39 a 45. El darrer període seria 
molt incert, però les igualadines no es 
van deixar sorprendre i van seguir a un 
gran nivell defensiu, gràcies a la intensi-
tat individual. El proper partit serà diu-
menge vinent a Les Comes, a les 19h en 
el dia de la presentació del CBI. 
Van jugar: C.Bargalló, M.Pujol (16), 
V.Júlvez (2), A.C.Martínez (3), M.Amatllé, 
N.Minguet (20), L.Icart (2), L.Martín (6), 
S.Pujol (3), X.Freixas, È.Vives (2)

El CBI cau amb el totpoderós 
Hospitalet (71-73)

Els igualadins, malgrat la derrota, conti-
nuen en les primeres posicions.

Jornada 4
EL VENDRELL   REUS DEPORTIU     82   83   
SITGES  LLUISOS GRACIA  67  40
PRAT  AESC-R. LLULL  80  67
VILADECANS C.N. TERRASSA   69  67
TARREGA  COLLBLANC sus
MARTORELL ROSER   61  49 
GRUP BARNA  A.E.S.E.  81  73
IGUALADA  L’HOSPITALET  71  73
Jornada  5
AESC-R LLULL    C.N. TARREGA
REUS DEPORTIU  BASQUET SITGES 
VILADECANS EL VENDRELL 
COLLBLANC MARTORELL
LLUISOS  GRACIA PRAT 
ROSER  GRUP BARNA 
IGUALADA  A.E.S.E.  (diumenge, 16.00 h)
C.N. TERRASSA  C.B. L’HOSPITALET  

Classificació
         J   G   P   NP   TF   TC   PT
1   C.B. L’HOSPITALET   4   4   0   0   309   269   8
2  C.B. VILADECANS 4  4  0  0  316  280  8
3  BASQUET SITGES   4  3  1  0  296  239  7
4  A.E.S.E.  4  3  1  0  290  260  7
5  C.B. IGUALADA   4  3  1  0  276  265  7
6  AEC COLLBLANC 3  3  0  0  207  174  6
7  LLUISOS GRACIA   4  2  2  0  271  257  6
8  GRUP BARNA   4  2  2  0  291  285  6
9  PRAT   4  2  2  0  265  269  6
10  REUS DEPORTIU  4  2  2  0  287  306  6
11  AESC-R LLULL  4  1  3  0  295  293  5
12  C.B. MARTORELL  4  1  3  0  241  284  5
13  ROSER   4  1  3  0  258  309  5
14  C.N. TERRASSA  4  0  4  0  265  292  4
15  EL VENDRELL  4  0  4  0  264  328  4
16  C.N. TARREGA  3  0  3  0  204  225  3

bàsquet COPA CATALUNYA

Esports  
WWW.VEUANOIA.CAT

Futbol
Suspès per la pluja el partit 
del CFI a la Rapitenca

Motor
Toni Bou comença un nou 
campionat a Saragossa

Hoquei femení
L'IHC femení fitxa una 
asturiana

hoquei OK LLIGA
Jornada 2
 Alcoi   -   Blanes    3   :   2
  Tenerife  -  FC Barcelona   2  :  4
  Vilanova  -  Lloret   5  :  4
  Noia Freixenet  -  IGUALADA   2  :  0
  GEiEG Girona  -  Liceo   1  :  4
  Voltregà  -  Reus Dep.   1  :  3
  Vendrell  -  Vic   1  :  4

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
15 d’octubre de 201020

  Jornada 3
   FC Barcelona   -   IGUALADA    _   :   _
   Blanes  -  Noia Freixenet   _  :  _
   Lloret  -  Alcoi   _  :  _
   Liceo  -  Voltregà   _  :  _
   Reus Dep.  -  Vendrell   _  :  _
   Vic  -  Vilanova   _  :  _
   Tenerife  -  GEiEG Girona   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Reus Dep.    2    6      12:2      10
2   Liceo   2   6     10:4     6
3   FC Barcelona   2   6     8:2     6
4   Vic   2   6     7:3     4
5   Blanes   2   3     8:5     3
6   IGUALADA   2   3     6:4     2
7   Vendrell   2   3     4:5     -1
8   Noia Freixenet   2   3     2:4     -2
9   Vilanova   2   3     7:10     -3
10   Alcoi   2   3     5:8     -3
11   Lloret   2   0     5:8     -3
12   Voltregà   2   0     3:6     -3
13   Tenerife   2   0     5:10     -5
14   GEiEG Girona   2   0     2:13     -11



IGUALADA / LA VEU

L’equip A.C. BALDRICH  MOTOS ORPI va 
participar en la 32a. edició de les 24 ho-
res internacionals de Moià, els dies 25 i 
26 de setembre. Format pels pilots David 
Abadal, Ricard Martínez, Joan Riera i Pere 
Albet i com a cap d’equip i amb llarga ex-
periència David Orpí.
Van finalitzar la cursa en una meritòria 13a. 
posició final scracth i 8a. de la categoria E2 
superior.  La cursa es va desenvolupar amb 
un circuit bastant humit que va fer que no 
aparegués la pols fins que faltaven unes 
tres hores per finalitzar la cursa.
L´equip hagués pogut lluitar pels llocs del 
podi final però el pilot Joan Riera va patir 
una caiguda a la segona hora de cursa 
que el va fer abandonar i deixar l´equip 
amb tres pilots, el que va fer que la resta 
hagués de donar el 100% per 100% de les 

L’equip AC Baldrich, a les 24 hores de Moià

seves  possibilitats. 
Per obtenir un resultat digne, durant la 
resta de cursa no varen patir cap mena 

de problema, només es van realitzar els 
canvis de filtre, pneumàtics i gasolina cor-
responents. 

Maria Sayavera, amb la pilota.

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
15 d’octubre de 2010 21WWW.VEUANOIA.CATEsports  

El CFI femení assoleix una victòria 
èpica a Palau d’Anglesola

PALAU D’ANGLESOLA / LA VEU 

El camp d’herba natural completament 
moll per la pluja caiguda la nit anterior, un 
arbitratge molt casolà i un joc molt brut de 
les locals, va fer més èpica la victòria de les 
noies de l’Igualada.
El partit va començar malament, amb un 
Igualada que surt fluix al terreny de joc. 
Fruit d’això s’encaixava el primer gol quan 
només es portaven cinc minuts de joc.
De mica en mica les de l’Anoia, de color 
taronja, van anar mostrant les seves armes 
i en una jugada de la Maria Sayavera per la 
banda, va arribar gairebé a la línia de fons, 
li va centra a l’Eli en posició de davantera 
centre que va empatar al partit a punt del 
primer quart d’hora.
A partir d’aquest moment l’Igualada va 
començar a crear una ocasió rere l’altre i 
l’àrbitre a xiular un fora de joc rere l’altre 
fins que en un contraatac es va formar una 
jugada embolicada a l’àrea igualadina que 
va permetre avançar-se novament a les 
del Pla d’Urgell.
Abans d’arribar a la mitja part, a l’Igualada 
li van anular dos gols, tots dos per fora de 
joc segons l’àrbitre.
Les instruccions tècniques del Santi a la 
mitja part van fer sortir un Igualada molt 
diferent a la represa. Una recuperació de 
l’Alba en defensa la passa en profunditat 
a l’Eli que veient la Carla desmarcada per 
l’esquerra li fa la passada perquè pugui 
marcar el 2-2 que empatava el partit.
A partir d’aquest moment el partit es va 
anar embrutant de mica en mica. Amb 

un Igualada més ofensiu que a la primera 
part, el Palau va caure molt físicament i va 
començar a suplir-ho amb un joc dur que 
l’àrbitre permetia i, en canvi, sancionava 
cada petita infracció de les visitants.
Al final, la constància té premi i una esca-
pada per l’extrem de la Janet li va passar 
a la Sara que va xutar i la defensa va mar-
car-se en pròpia el gol de la victòria igua-
ladina. Faltaven pocs minuts per al final i 
aquest gol no va agradar a les del Palau 
que ho van provar tot per remuntar.
En la jugada següent, la Sara s’escapa pel 
centre de la defensa i la darrera jugadora 
l’agafa i la fa caure en falta. En comptes 
d’explusar la jugadora infractora, l’àrbitre 
va expulsar la Sara per protestar la seva 
decisió.
Amb 10, l’Igualada va aguantar un final 
que es va allargar més de 5 minuts més 
del temps reglamentari i es va emportar 
els tres punts cap a casa.
C.F. IGUALADA: Noelia Garcia (portera) 
Elena Alert, Teresa Rovira, Maria Sayavera 
(Alba Martos 46’), Mireia Toldrà (defenses), 
Araceli Barroso (Jessica 78’), Jessica Pablos 
(Yaiza Moratilla 46’), Maria Solé (centre del 
camp). Sara Bergadà (Janet Mendoza 46’), 
Eli Guillén (Sara 78’), Marina Salanova (Car-
la Navarro 46’) (davanteres). Entrenadors: 
Santi Ramos i Laura Queraltó.
El proper partit serà dissabte a les 6 de la 
tarda, l’Igualada rep a Les Comes el Pardi-
nyes que vindrà amb la moral alta després 
d’haver guanyat un dels equips forts de la 
categoria, el Santpedor. 

L’equip anoienc, a Moià.

IGUALADA / LA VEU

Derbi local a la categoria de Benjamins.
Només els Benjamins “B”, han guanyat 
aquesta jornada i ha estat enfront els ben-
jamins “A”. Els resultats dels partits varen 
ser aquests:
Benjamins:
CES 25 & 1 HL Igualada “A”
Porter: Martí Sabaté
Jugadors/es de camp: Àlex Cano, Alba i 
Roger Ferrer, Bern Mas, Daniel Pérez, Maria 
Somacarrera i Raul Moreno.
Entrenador: Enric Puig
HL Igualada “A” 0 & 6 HL Igualada “B”
HL Igualada “A”: Porter: Martí Sabaté. Juga-
dors/es de camp: Àlex Cano, Alba i Roger 
Ferrer, Bern Mas, Daniel Pérez, Maria So-
macarrera i Raul Moreno.
Entrenadors: Enric Puig i Edgar Mudarra
HL Igualada “B”: Porter: Ivan Mateu. Juga-
dors/res de camp : Marc Cano, Genís Mas, 
Èric Gamboa, Adam Gracia, Adrià Pajares, 
Sergio Pérez, Paula Sabaté.
Entrenadora: Elisenda Rabell
Fèmines:
AE Sant Andreu 14 & 0 HL Igualada
Portera: Maria Pérez

Comença l’activitat a l’Igualada HL

Jugadores de camp: Elisenda Rabell, Mire-
ia Grados, Helena Fernández, Carla Albare-
da, Laura Rey, Claudia Navarro.
Entrenador: Albert Prat
Infantils:
AE Sant Andreu 6 & 5 HL Igualada 
Porter: Jordi Marimon,

Jugadors/res de camp : Xavi Álvarez, Mi-
quel Rabell, Albert Mudarra, Hector Ro-
driguez, Claudia Navarro, Carla Albareda, 
Laura Rey i Mireia Grados.
Entrenador : Toni Marcet
 

Equip infantil de l’Igualada Hoquei Línia

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



Jornada 7 
 Rubí   -   Tortosa    2   :   1
  Santfeliuenc  -  Iberiana   1  :  3
  Tàrrega  -  Perelada   3  :  1
  Guíxols  -  S. Cristóbal   2  :  1
  Gramanet  -  Sants   1  :  0
  Montcada  -  Vilassar M.   0  :  1
  Olot  -  Blanes    sus
  Vic  -  Olímpic Fatjó   2  :  2
  Poble Sec  -  Olesa   1  :  2
  Rapitenca  -  IGUALADA    sus
Jornada 8
   Tortosa   -   Gramanet    _   :   _
   Iberiana  -  Rubí   _  :  _
   Vilassar M.  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Sants  -  Olot   _  :  _
   Blanes  -  Rapitenca   _  :  _
   Olímpic Fatjó  -  Guíxols   _  :  _
   Olesa  -  Vic   _  :  _
   IGUALADA  -  Poble Sec   _  :  _
   Perelada  -  Montcada   _  :  _
   S. Cristóbal  -  Tàrrega   _  :  _

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

futbol PRIMERA CATALANA

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

Jornada 6
   St. Maure   -   Andalucia    _   :   _
   Moja  -  St. Cugat   _  :  _
   Cubelles  -  Bellvitge   _  :  _
   Cervelló  -  La Múnia   _  :  _
   Sitges  -  Martorell   _  :  _
    Prat  -  Espluguenc   _  :  _
   Júnior  -  Vilanova G.   _  :  _
   Juv. 25 S.  -  Vallirana   _  :  _

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

futbol PRIMERA TERRITORIAL G3

Jornada 5
La Guardia   -   Masquefa    5   :   3
  Vallirana  -  U. Prat   1  :  0
  Begues  -  Vinyets    sus
  Corbera  -  Torrelles    sus
  St. Esteve Ses.  -  Esparreguera        sus (0-1)
  Bolivia  -  Molins R.   4  :  1
  U. Malaga  -  Cinco Rosas   1  :  2
  Vista Alegre  -  St. Feliu Ll.   0  :  1
  St. Andreu B.  -  Cooperativa   1  :  2
Jornada 6
   Masquefa   -   Corbera    _   :   _
   Esparreguera  -  La Guardia   _  :  _
   U. Prat  -  St. Esteve Ses.   _  :  _
   Torrelles  -  U. Malaga   _  :  _
   Cinco Rosas  -  St. Andreu B.   _  :  _
   Molins R.  -  Begues   _  :  _
   St. Feliu Ll.  -  Bolivia   _  :  _
   Cooperativa  -  Vista Alegre   _  :  _
   Vinyets  -  Vallirana   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Cinco Rosas    5    15      16:4      12
2   St. Feliu Ll.   5   12     14:7     7
3   Vallirana   5   12     7:4     3
4   Vista Alegre   5   10     8:5     3
5   Bolivia   5   9     17:12     5
6   Cooperativa   5   9     11:7     4
7   Begues   4   7     8:4     4
8   Torrelles   4   6     11:8     3
9   St. Andreu B.   5   6     9:7     2
10   U. Malaga   5   6     8:9     -1
11   St. Esteve Ses.   4   6     8:10     -2
12   Molins R.   5   6     7:10     -3
13   U. Prat   5   6     5:8     -3
14   La Guardia   5   6     15:20     -5
15   Masquefa   5   3     7:11     -4
16   Esparreguera   4   3     2:8     -6
17   Corbera   4   3     2:11     -9
18   Vinyets   4   0     5:15     -10

futbol SEGONA TERRITORIAL G8

Jornada 5
 Capellades   -   Ribes    2   :   0
  St. Pau Ordal  -  Vista Alegre MTB   2  :  4
  PM Tossa Montbui  -  Riudebitlles   2  :  3
  Monjos  -  Les Cabanyes   4  :  1
  Mediona  -  Roquetes   2  :  3
  St. Pere M.  -  Pobla Cl.   4  :  2
  La Granada  -  Piera   2  :  0
  Vilafranca Atl.  -  Vilanova C.   2  :  1
  Suburense  -  Òdena   2  :  2
Jornada 6
   Ribes   -   Monjos    _   :   _
   Roquetes  -  Capellades   _  :  _
   Vista Alegre MTB  -  Mediona   _  :  _
   Les Cabanyes  -  La Granada   _  :  _
   Piera  -  Suburense   _  :  _
   Pobla Cl.  -  PM Tossa Montbui   _  :  _
   Vilanova C.  -  St. Pere M.   _  :  _
   Òdena  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   Riudebitlles  -  St. Pau Ordal   _  :  _

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

futbol SEGONA TERRITORIAL G12

futbol TERCERA TERRITORIAL G7/11
Jornada 3 G7 
  Tous   -   Montserrat    1   :   5
  Garcia M.  -  La Paz   0  :  1
  Vilanoveta  -  Torre Cl.   1  :  0
  Piràmides  -  Montbui   2  :  1
  Ateneu Ig.  -  Calaf   3  :  0
  Òdena B  -  Fàtima   4  :  0
  Carme  -  Jorba   0  :  1

Jornada 3 G11 
  Hortonenc   -   St. Sadurní                s us
  Can Cartró  -  St. Cugat S.    sus
  U. Suramericana  -  Cabrera Anoia   4  :  1
  Piera B  -  Raig Ribetà   5  :  1
  Vallbona  -  Hostalets P.   1  :  1
  La Llacuna  -  Gelida   1  :  1
  St. Esteve S.  -  Olivella   0  :  2
  Quintinenc  -  Puigdàlber   6  :  2

L’encontre entre la Rapitenca i l’Igualada, 
que s’havia de jugar dimarts passat, 
va quedar finalment suspès pels forts 
aigüats que han caigut en els darrers dies 
a la geografia de les Terres de l’Ebre.
Els jugadors a 2/4 d’11, quan van arribar, 
ja van veure les poques possibilitats de 
poder jugar a futbol. Cap a les 11 del 
matí va arribar la tripleta arbitral enca-
pçalada per Joan Maria Jiménez Com-
pany. Ells, en companyia dels membres 
de les dos juntes directives i amb els res-
pectius entrenadors van fer una valora-
ció del terreny de joc. L’àrbitre va decidir 
que més tard faria una altra prova. Les 
previsions eren pessimistes, però fal-
tava la confirmació oficial. Els futbolistes 
estaven al túnel de vestidors i, fins i tot, 
alguns n’hi s’havien canviat.
Finalment a les 11:50 hores, el col·legiat 
va decidir suspendre el matx pel mal 
estat del terreny de joc.
De moment no hi ha cap data per jugar 
aquest partit. 

Derrota a casa contra l’Olot
D’altra banda, diumenge passat el CFI va 
perdre a les Comes davant l’Olot (0-2). El 
partit va estar marcat per les expulsions 

La pluja obliga a suspendre el partit 
del CFI Igualada a la Rapitenca

Aquest era l’estat del camp de la Rapitenca.

locals. En el minut 10, Moré va aturar un 
penal, però no va evitar que els garro-
txins s’avancessin abans del descans. 
En el minut 66, Mito va sentenciar de 
penal.
La derrota situa el CF Igualada en la 14a. 
posició de la classificació, si bé amb un 
partit menys. El proper diumenge, els 
igualadins rebran a les Comes la visita 
del Poble Sec de Barcelona, que es troba 
situat en tercera posició per la cua amb 
només un parell de punts. Una bona 
ocasió, sens dubte, per a sumar una vic-
tòria i pujar llocs a la classificació de la 
Primera Catalana.
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Carme i Jorba van oferir un bon partit de futbol al grup setè de la tercera territorial.

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

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

Jornada 4 G11 
   Hostalets P.  -  Can Cartró   _  :  _
   St. Sadurní  -  Piera B   _  :  _
   Olivella  -  La Llacuna   _  :  _
   Cabrera Anoia  -  Vallbona   _  :  _

Jornada 4 G7
   Montbui   -   Anoia    _   :   _
   Montserrat  -  Vilanoveta   _  :  _
   Torre Cl.  -  Carme   _  :  _
   Calaf  -  Garcia M.   _  :  _
   Fàtima  -  Ateneu Ig.   _  :  _
   Jorba  -  Òdena B   _  :  _
   La Paz  -  Piràmides   _  :  _

IGUALADA, 0: Jaume Albert, Balardés, 
Ribalta, Sergio Torres, Gumà, Gerard 
(Mili, 61’), Isma (Pedro, 53’), Costada, 
Enric (Moré, 10’), Marc i Epitié.
OLOT, 2: Aleix, Edile (Gustench, 76’), 
Hereu, Juanjo (Ferran, 55’), Abel, Dani 
Alonso, Robert (Cabré, 79’), Roger, Mito, 
Arimany i Villaplana.
GOLS: 0-1 (35’) Villaplana. 0-2 (66’) Mito, 
de penal.
ÀRBITRE: Paez Brines. Grogues als locals 
Marc, Pedro i Mili, i als visitants Cabré, 
Villaplana i Gustench. Vermelles als 
locals Jaume Albert (10’) i Sergio Torres 
(65’), tots dos per vermella directa.

El St. Maure no acaba d’arrencar i Òdena 
i Capellades segueixen en forma

A les categories territorials, el Sant 
Maure, a primera, no acaba de trobar 
el seu espai al grup tercer. La passada 
jornada, va treure un punt del camp del 
Sant Cugat (2-2), però això no li permet 
sortir de la part mitjana baixa de la 
classificació, amb només cinc punts. El 
proper diumenge, els de Bernal rebran 
la visita de l’Andalucia, penúltims i amb 
un sol punt, la qual cosa representa, a 
priori, una excel.lent oportunitat per 
sumar una victòria.
Al grup vuitè de la segona categoria, el 

Masquefa va sortir golejat de la Guàrdia 
per 5-3. Els anoiencs són quarts per la 
cua i hauran de millorar força per a recu-
perar-se a la classificació.
Al grup dotzè, els qui no afluixen són 
l’Òdena i el Capellades, a un sol punt 
del líder. Els odenencs van treure un 
punt del camp de la Suburense (2-2), 
mentre que els capelladins van derrotar 
còmodament a casa el Ribes (2-0), un 
dels equips més difícils del campionat. 
La resta d’equips anoiencs en aquest 
grup estan oferint una lliga molt irregu-

lar, obtenint només dos d’ells la victòria, 
el Vista Alegre de Montbui al camp del 
Sant Pau d’Ordal (2-4).
A la tercera categoria, Ateneu Igualadí 
i Vilanoveta comparteixen liderat en 
el grup setè, seguits molt d’a prop per 
Montserrat, Anoia B, Carme i Jorba. 
Aquesta jornada, cal destacar el dur 
correctiu de l’Òdena B al Fàtima (4-0), i 
del Montserrat al camp del Tous (1-5). Al 
grup onzé, la Llacuna és segon a només 
un parell de punts del líder, després de 
cedir a casa amb el Gelida (1-1).
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1r. PREMI:
“Night Glow”
Autor: 

Lluís Gonzàlez Mayolas
d’Igualada.

AGRUPACIÓ
FOTOGRÀFICA
D’IGUALADA

8è       CONCURS FOTOGRÀFIC EUROPEAN BALLOON FESTIVAL

La millor planxa
allisa, arrissa i repara 

el cabell danyat.
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2n. PREMI: “Personatge núm.2”
Autor: Manel Caballé i Miquel d’Igualada

3r. PREMI: “Globus -1”
Autor: Miquel Estrada Ferrer de Capellades4t PREMI: “Foc + foc”

Autor: Quim Bigas Quintana de Sant Feliu de Guíxols

5è. PREMI: 
“2.0”Autor: José Santiago Salgado Ruiz 
de Santa Margarida de Montbui
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6è. PREMI: “Jocs”
Autor: Anna Selga, de Navàs

AGRUPACIÓ
FOTOGRÀFICA
D’IGUALADA

8è       CONCURS FOTOGRÀFIC EUROPEAN BALLOON FESTIVAL

PREMI 
A LA MILLOR 
COL·LECCIÓ:
Autor: Josep Mensa López, de la Pobla de Claramunt



Reunit el dia 16 de setembre de 2010, a l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, el Jurat qualificador de les imatges presentades al 8è. Concurs fotogràfic 
“European Balloon Festival”, format per M. Àngels Gabarró Castelltort, regidora de l’Ajuntament d’Igualada, Daniel Farré i Emili Sancha,  socis de 
l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, decidim emetre el veredicte següent: 

PREMI A LA MILLOR COL·LECCIÓ

JOSEP MENSA LÓPEZ, de La Pobla de Claramunt

1r. premi: LLUÍS GONZÀLEZ MAYOLAS d’Igualada  ·Títol: “Night Glow”

2n. premi: MANEL CABALLÉ i MIQUEL, d’Igualada· Títol: “Personatge núm 2”

3r. premi: MIQUEL ESTRADA FERRER de Capellades · Títol: “Globus-1”

4t. premi: QUIM BIGAS QUINTANA, de Sant Feliu de Guíxols  ·Títol: “Foc + foc”

5è. premi: JOSÉ SANTIAGO SALGADO RUIZ de Santa Margarida de Montbui · Títol: “2.0”

6è. premi: ANNA SELGA, de Navàs· Títol : “Jocs”
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ACTA DEL 8è. CONCURS FOTOGRÀFIC “EUROPEAN BALLOON FESTIVAL”

AGRUPACIÓ
FOTOGRÀFICA
D’IGUALADA

· Guanyador del sorteig d’un vol en globus per a l’edició del 2011 de l’”European Balloon Festival”, gentilesa de l’Ajuntament d’Igualada, entre els socis 
de l’AFI participants al concurs, és per a: 

PERE RAÏCH CLARAMUNT d’Igualada (participant núm.9)

· Guanyador del sorteig d’un vol en globus per a l’edició del 2010 de l’”European Balloon Festival”, gentilesa de l’Ajuntament d’Igualada, entre els no 
socis de l’AFI participants al concurs, és per a: 
  

JAIRO AZUCH PUNTER d’Igualada   (participant núm.51)

Avui divendres, 15 d’octubre, es fa el lliurament del premis a la Biblioteca Central d’Igualada. L’acte començarà a 2/4 de 8 del vespre.

La mostra, que recull l’activitat frenètica dels pilots, mostren aquestes i altres fotos realitzades durant l’última edició de: 
l’European Balloon Festival. 

La mostra es pot visitar fins al 30 d’octubre a la mateixa Biblioteca. 

No us la perdeu!

PREMI A LA MILLOR COL-LECCIÓ

PREMIS



IGUALADA / JOSEP M. VIDAL

La tretzena edició del Trial Festes del Pilar 
de Saragossa encetava enguany el CETI-
Campionat d’Espanya de Trial Indoor- 
amb la participació del pilot de Moto Club 
Igualada Toni Bou amb la Montesa oficial.
La temporada 2010 del CETI només cons-
ta de quatre proves, amb la qual cosa és 
important de no cometre errades en cap 
d’elles ja que aleshores amb un campio-
nat tan curt és molt difícil poder recuperar. 
Així, ja des de la primera zona del recor-
regut instal·lat al pavelló Príncep Felip de 
Saragossa, Bou va començar a marcar les 
diferències al seus rivals i no va tenir cap 
problema per guanyar d’una manera fàcil 
el primer trial de l’estatal indoor.
Al finalitzar la prova saragossana, Toni Bou 
comentava: “És evident que aquesta és la 
millor manera de començar un campionat 
en què, amb només quatre proves, no ens 
podem permetre fer cap pas en fals. Així, 
doncs, estic molt satisfet.
En segona posició es classificà el gironí 
Jeroni Fajardo amb Beta i en la tercera el 
tarragoní Albert Cabestany amb Sherco. 
La segona prova puntuable serà l’1 de no-
vembre a Girona.

Toni Bou s’imposa a la primera 
prova del CETI a Saragossa

Dos equips de MCI 
en el 50è Ral·li 2000 Viratges
Un dels ral·lis amb més carisma del ca-
lendari català, arribà enguany a la seva 
50a. edició, tota una important fita dels 
seus organitzadors, el Biela Club Manre-
sa. Dos equips de Moto Club Igualada hi 
participaren; Marc Cañellas i Lluís Àngel 
Martínez que es classificaren en el 28è lloc 

i David Abad i Ignasi  Bosch amb BMW M3 
que es van veure exclosos per decisió del 
director de carrera.
Entre els trams cronometrats que es van 
disputar hi havia una part de l’antic Òde-
na, anomenat Castellfollit-Sant Salvador 
de Guardiola. El ral·li va ser guanyat per 
Josep Maria Membrado i Josep Ramon 
Ribolleda de l’Escuderia Gironella.

El líder imbatut Cornellà, 
golejat per l’AVI (3-0)

IGUALADA / JOSEP M. TALLÓ 

Un bon partit el que ens ha ofert l’equip 
de veterans del CF Igualada, enfront un 
Cornellà ben posicionat, líder imbatut 
del Campionat de Catalunya de futbol 
veterà, i que sabien a que jugaven. Els 
veterans igualadins continuen demos-
trant el seu bon estat de forma, oferint 
molt bones sensacions aquesta tempo-
rada. 
Les línies de confecció han funcionat a 
la perfecció, impedint que el visitants 
aconseguissin marcar, tot i que han estat 
a punt de fer-ho.
El centre del camp ha defensat i ha ata-
cat quan ha sigut necessari i els davan-
ters han completat  el bon joc, amb tres 
gols.
Al minut 10, Sevilla xutà i quan la pilota 
entrava, un defensor, a la línia de porta, 
desvià amb la mà. Penal que Bosch, d’un 
xut ras, molt ben col·locat, va aconseguir 
el primer gol (1-0).
El líder va respondre amb diversos con-
traatacs molt perillosos. Al minut 30, Al-
fonso salvà un gol segur, enviant la pilota 
al corner. Cinc minuts després va ser Cor-
bella, qui de cap, salva una altra jugada 

L’IHC femení fitxa l’asturiana 
Susana Pandavenes

IGUALADA / LA VEU 

El Fontanellas i Martí Igualada ha fitxat la 
jugadora Susana Pandavenes, per aques-
ta temporada 2010-2011. L’asturiana de 
23 anys arriba a l’Igualada després de 
passar pel Cibeles, el Mieres, i la passada 
temporada, el Claret de Sevilla. Aquest 
serà la seva tercera temporada a l’OK lliga 
femenina.
La Susana, practica l’hoquei des dels 8 
anys i assegura arribar a l’Igualada amb 
la “intenció de jugar en un gran club”. La 

de gol, sota els país.
Arribem al minut 42, un bon centre des 
de la banda és rematat per Padró de cap, 
de forma perfecta  i aconsegueix el 2-0, 
gol que permet afrontar el segon temps 
amb més tranquil·litat.
Després del descans i també al minut 10, 
Piqué s’interna i aconsegueix una magní-
fica centrada sobre Quim, que xuta fort i 
el porter rebutja, la pilota queda morta 
prop de la línia  de porta entre diversos 
defensors visitants, però De Luis amb 
valentia, es llençà a terra i amb el peu a 
ran d’herba aconsegueix el 3-0, deixant 
el rivals amb un pam de nas.
El Cornellà disposà en aquesta segona 
part de diverses oportunitats que no 
acaben d’entrar.
Els blaus  van aconseguir una gran vic-
tòria.
Jordi Viles va disposar dels següents ju-
gadors : Alfonso, Ureña, Grau , Corbella, 
Salva, Moyes, Ivan, Bosch, Padró, Mil-
ton, Sevilla, Piqué, De Luis, Farre, Gabri, 
Quim,Tort i Robert que ha tornat després 
d’una lesió, complint com ell sap fer-ho.
El proper desplaçament de l’AVI, demà 
dissabte, serà al camp del Vallirana. 

Toni Bou, a Saragossa.
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jugadora d’Oviedo defensarà els colors 
arlequinats, ampliant així una reduïda 
plantilla, que des de fa moltes setmanes 
ja treballar sota les ordres de Juan Antonio 
González. 
Pandavenes, que lluirà el dorsal número 8, 
assegura que fitxar per un club català, és el 
màxim al que pot aspirar tot jugador d’ho-
quei, perquè “l’hoquei a Catalunya es viu 
de forma especial, i a Igualada es respira 
aquest esport per tot arreu”.
 

Pandavenes, la nova jugadora de l’IHC.

evitant la feixuga
despesa puntual en l’economia 
familiar que suposa omplir el 
dipòsit en un sol pagament.

Esculli el termini:
3 a 12 mesos

Ara pot pagar el 
gasoil de calefacció 
per mensualitats

Distribució de gasoil 
per la calefacció 
a domicili



IGUALADA / LA VEU

Prop de 40 jugadors, van participar el pas-
sat diumenge 3 d’octubre en la cinquena 
prova del IX Circuit de golf de l’Anoia Golf 
Club. El II Torneig Finques Subirana, es va 
disputar al camp d’Aravell, prop de la Seu 
d’Urgell, un camp que sempre està en im-
millorables condicions per a la pràctica del 
nostre esport, i una vegada més va com-
plir les millors expectatives  quant a joc i 
resultats.
Els guanyadors del torneig de golf van ser, 
en categoria scratx, Lluís Cucurull que va 
fer 29 punts. En handicap inferior, el ven-
cedor va ser també Xavier Graells amb 39 
punts. En categoria de handicap mig, Ma-
rio González, es va imposar amb 40 punts. 
En handicap superior, el guanyador va ser 
Ricard Garcia amb 37. 
Després de les cinc primeres proves del cir-
cuit, les classificacions provisionals estan 
de la següent manera. En categoria scratx 
el líder Ramon Jardí amb 94 punts. En han-
dicap inferior (fins a 16,5) lidera la classifi-
cació el mateix Ramon Jardí amb 80 punts 
seguit de Joan Baldillou amb 75 i Xavi 
Domigo Renom amb 74. En handicap mig 
(de 16,6 a 23,4), Mario González amb 105 

Prop de 40 jugadors a la cinquena prova 
del circuit de l’Anoia Golf Club

punts, destaca per sobre Raúl Haro amb 
76 i Albert Sánchez amb 74. En handicap 
superior (més de 23,5) Enric Sánchez amb 
87 punts encapçala la classificació seguit 
de Salvador Gumà amb 81 i Ricard Garcia 
amb 80. Pel que fa a la categoria femenina 
lidera la classificació Aurea Libori amb 89 
punts, seguida de Ma. Antònia Llambés 
amb 75 i Anna Ravell amb 60. Raúl Haro al 
mateix temps encapçala l’indistint juvenil 
amb 98 punts i Enric Sánchez amb 98 lide-
ra la categoria sènior. 

Amb la disputa d’aquesta prova, ja només 
resta la prova final per concloure el circuit. 
La propera a la Graiera aquest proper dis-
sabte 23 d’octubre, en un camp que pro-
met força emocions perquè els primers 
classificats de cada categoria jugaran 
junts per decidir els guanyadors del Circuit 
de golf 2010. Abans però, tornarà el circuit 
de Pitch&putt amb la penúltima prova al 
camp de Teià, debutant en els circuits del 
club el proper diumenge 17 d’octubre. 

Actuació discreta del CPPI al 
Campionat de Catalunya
IGUALADA / LA VEU 

El cap de setmana passat es va disputar 
a Badalona el Campionat de Catalunya 
per comarques, que enfronta els millors 
equips i jugadors catalans de categories 
que no superin la segona estatal. El CPP 
Igualada, representat per Roger Domin-
go i Ricard Alert, hi va prendre part tant 
en la modalitat d’equip com en la indivi-
dual.
En la competició per equips, que es dis-
puta amb el sistema de copa Davis, el 
conjunt igualadí va començar encaixant 
una derrota davant del Vic TT. El partit, 
que va acabar amb un 1-3 pels de l’Oso-
na, podria haver acabat amb un marca-
dor favorable als igualadins si aquests 
haguessin tingut una petita dosi de sort. 
El segon partit va enfrontar els igualadins 
amb el CTT Olesa. Els del Baix Llobregat 

L’IVC cau a Sant Just per un clar 3-0
IGUALADA / LA VEU 

L’equip sènior masculí de l’Igualada va 
disputar el partit corresponent a la 3a 
jornada de Primera Catalana contra el CV 
Sant just. El partit va finalitzar 3-0 a favor 
dels locals. Els igualadins van desanimar-
se exageradament després d’encaixar la 
derrota del primer set. Durant tot aquest 
s’havien mantingut al capdavant del mar-
cador, amb un bon ritme de joc. Tot i així, 
l’aspecte ofensiu va anar molt millor que 
el defensiu, on l’equip es va trobar amb 
moltes dificultats. Finalment els Iguala-
dins van arribar primers al punt 20 del set, 
però va ser en aquest punt quan es van 
desconcentrar i les errades van arribar. 
Els locals van aconseguir capgirar el mar-
cador fins aconseguir el primer punt de 
set. Tot i així, no el van saber aprofitar i els 
Igualadins van respondre excel·lentment 
aconseguint fins a 2 punts de set, els 
quals tampoc van saber aprofitar ja que 
el rival novament va capgirar el marca-
dor i va aconseguir emportar-se el primer 
set. Va ser molt difícil aixecar cap després 
d’aquest cop, i els igualadins van jugar 
moralment la resta del partit per sota del 
seu rival. Amb aquest desavantatge els 
igualadins van ser incapaços de guanyar 
cap set. Darrera de cada derrota hi ha un 
lliçó, i la lliçó a aprendre d’aquest partit 
és que s’ha de lluitar fins l’últim punt i no 
llançar mai la tovallola.
El pròxim partit es disputarà a Les Comes, 
on rebran el CV Premià de Mar a les 20h.
Victòria d’actitud de les fèmines
Dissabte passat el sènior femení va jugar 

es van imposar per 0-3 guanyant totes 
tres partides per uns ajustats 2-3. La vic-
tòria en el darrer partit del grup per 3-0 
davant del CTT Figueres no va permetre 
als de l’Anoia passar als quarts de final 
de la competició, on només hi accedia el 
primer classificat de cada grup.
En la competició individual els palistes 
del CPP Igualada van tenir una millor 
actuació. Ricard Alert va arribar als vui-
tens de final de la competició després 
de superar a Àngel del Barrio (Bàscara) 
i a Daniel Pons (Olot) i caure davant de 
Pere Carmona (Badalona), qui fou semi-
finalista del torneig. Per la seva banda, 
Roger Domingo va arribar als setzens 
de final. A la primera ronda va superar a 
Hugo Florez (Mollerussa), però es va veu-
re eliminat per Salvador Milà (Vilanova i 
la Geltrú).

El circuit de l’Anoia Golf Club va celebrar-se prop de la Seu d’Urgell.
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Bons resultats 
de l’Igualada Esquaix Club
IGUALADA / LA VEU 

Can Melich, un dels clubs emblemàtics 
de l’esquaix català i estatal va ser el res-
ponsable organitzatiu del campionat de 
Catalunya a les categories de sub-11, 15 i 
19 anys celebrat el passat cap de setma-
na i on els igualadins van pujar al podi en 
totes les categories.
Un dels fets més destacables de tot el 
campionat, va ser sens dubte, el Joel 
Jaume que va explotar en aquest campi-
onat quedant subcampió de Catalunya a 
sub 19. El gran dels Jaume, sempre una 
mica a l’ombra dels resultats del seu ger-
mà petit, va demostrar que amb treball, 
els resultats sempre vénen. El gran dels 
Jaume, sempre a punt de fer un gran 
resultat, mai havia assolit quelcom tan 
notable. A Can Melich va tenir una actu-
ació impecable i va eliminar, per accedir 
a la seva primera gran final, a Xavi Coro-
mines de Valls, Pablo Garrido del Nick de 
Barcelona i Martí Tarragona del Natació 
Lleida, aquest dos últims grans candi-
dats a lluitar pel títol. La final la va dispu-
tar enfront el jugador internacional Eric 
Zabalbeascoa de Sant Cugat perdent-la 
per 3-0 però mai sense perdre la cara al 
partit.
A sub 15, mal resultat del Bernat Jaume, 
tot i quedar tercer. El petit dels Jaume va 
assolir el tercer lloc a sub 15, però la seva 
actuació va ser fluixa perdent la semifi-
nal 3-2 davant el local Edmon López. El 
Bernat, dels tres júniors més destacats 
del club, és qui porta acumulats més par-
tits i se’l nota una mica cansat física i psi-
cològicament tot que li resta un final de 
temporada terrible, encadenant la con-
centració amb la Federació espanyola, la 
copa d’Espanya a Jaen, el Belgian Júnior 
Open, el circuit català i alguna prova de 
l’espanyol.
En aquesta categoria, el Joan Arnau va 
obtenir una molt meritòria 9a. plaça 
perdent el seu primer partit davant el 

lleidatà Pau Mor, mentre que el també 
igualadí Sergi Gras va quedar 14è.
A sub 11, Santi Flores i Nacho Fajardo 
segon i tercer. La prova dels benjamins, 
no fa sinó demostrar que tenim el futur 
molt ben encarat.
Amb força igualadins al quadre, el millor 
va ser el Santi Flores davant el barceloní 
Pol Rami, botxí del també igualadí Nac-
ho Fajardo que fou finalment tercer clas-
sificat jugant per aquest lloc amb el seu 
germà gran Javi.

Comença la temporada de lliga 
amb 3 equips sèniors
Aquest octubre, comença una nova tem-
porada de lliga on l’Esquaix Igualada 
competirà en 3 equips. Els dos de sego-
na i un de softracket. L’equip de segona A 
té com a principal reforç la incorporació 
de Edgar Valls que l’any passat va jugar 
amb el Royal de Tarragona i completa un 
equip molt equilibrat amb el F.X. Torelló, 
el Sergi i David Martínez i el Toni Jimé-
nez.
L’equip B que barreja joventut i experi-
ència, manté el bloc de l’any passat però 
amb la incorporació del Toni Valldaura 
com a gran novetat i els ja components 
de l’any passat, David Aguilar, Jordi 
Homs, Joan Llorach, Lluís Fernandez, els 
germans Jaume i l’esmentat Valldaura.
Per altra banda a finals d’octubre, co-
mença també la lliga catalana de softrac-
ket, però encara per acabar de perfilar 
l’equip que ens representarà. 

a Les Comes contra el Club Vòlei Llars 
Mundet ‘B’. El partit significava el debut de 
l’equip igualadí a la nova categoria, Tercera 
“A”, una vegada assolit l’ascens la passada 
temporada. El partit es preveia complicat, 
ja que el rival havia estat lluitant per acon-
seguir l’ascens a segona fins als últims par-
tits de la temporada anterior.
L’encontre va començar amb moltes im-
precisions igualadines. Els errors s’anaven 
succeint d’una manera bastant preocu-
pant. Mica en mica, l’Igualada va anar 
entrant al partit i, a conseqüència, el mar-
cador es va anar ajustant. Però de nou, un 
seguit d’errors de les locals, va significar 
una distancia de punts que no va poder 
recuperar l’Igualada. Al final, 19 a 25 en 
contra i molta feina per capgirar el mar-
cador.
El segon set va començar més igualat però, 
tot i això, l’Igualada no aconseguia igualar 
el marcador i sempre anava pocs punts 
per sota. Les coses continuaven sense 
sortir i jugades aparentment fàcils, l’Igua-
lada les desaprofitava una darrera l’altre. 
Aquest seguit d’errades provocava un ner-
viosisme a la pista difícil de controlar i de 
jugar amb serenitat; al final un cúmul de 
despropòsits locals va tornar a significar 
una renta de punts per les visitants que ja 
no va poder eixugar l’Igualada, finalitzant 
el set perdent per 18 a 25.
Lluny d’enfonsar-se, l’Igualada va sortir a la 
pista mentalitzat que podia donar molta 
més guerra i demostrar-se que podien ju-
gar molt millor. Aquest cop les igualadines 
van sortir a la pista i en pocs minuts van 

aconseguir posar-se per davant al marca-
dor, cosa que fins aleshores no havia pas-
sat. L’Igualada es va endur el set amb una 
sèrie de bones jugades. 25 a 21 i a jugar 
el quart set.
El quart set va ser una còpia del tercer. El 
Llars Mundet va començar a fallar, l’Igua-
lada mica en mica s’anava agradant, tot i 
no aconseguir un ritme molt fluït, si que 
els errors anaven desapareixent i no es 
regalaven punts. Al final, com en el tercer 
set, l’Igualada va fer un bon final de set i 
se’l va endur sense passar gaires angunies. 
Desprès de 110 minuts s’havia aconseguit 
igualar el marcador.
El tie-break va seguir la mateixa tònica que 
els dos últims sets i l’Igualada, amb actitud 
defensiva i no regalant cap punt, va acon-
seguir un avantatge molt important de 6 
a 2. Però no era el dia de les igualadines, 
un temps mort visitant va servir al Mundet 
per posar-se dins al partit i un nou seguit 
d’errades del les locals van portar un 6 a 7 
al marcador. Al canvi de camp es va arribar 
amb un ajustat 7 a 8 per les visitant i tot per 
decidir-se passades ja les 2 hores de partit. 
Al final l’Igualada va sortir de sota terra per 
igualar a 14 el tie-break, una nova errada, 
però, va posar el 14 a 15 al marcador i de 
nou les igualadines van salvar la quarta pi-
lota de set, i la cinquena, amb un 15 a 16 
en contra. Dos bones jugades igualadines 
van posar el 17 a 16 al marcador, primera 
pilota de partit i victòria Igualadina. 
Al final, esclat d’alegria de l’equip Igualadí. 
Partit guanyat des de l’actitud, indispensa-
ble per guanyar qualsevol partit.
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MÚSICA / LA VEU
Aquest dissabte 16 d’octubre, La Sala 
d’Igualada acollirà l’espectacle “Esquirols 
XXI”, un concert d’homenatge al grup 
Esquirols, a càrrec d’Sciurus. El concert 
començarà a les 11 de la nit i és obert a 
públics de totes les edats. 
Qui no tingui encara les entrades també 
es podran comprar, al preu de 13 euros, 
el mateix dia del concert, a l’entrada de 
La Sala. L’aforament és limitat. Els me-
nors poden assisir al concert, acompa-
nyats dels seus pares, mares o tutors.
El grup Sciurus (“esquirols” en llatí) re-
cupera les cançons d’Esquirols amb la 
voluntat de fer-les sonar tal com el grup 
les va deixar enregistrades i respectant-
ne els arranjaments originals és integrat 
per Aleix Sala (violoncel), Anna González 
(llaüt), Blai Aguiló (contrabaix), Gonçal 
Vallès (guitarres), Ivan Joanals (teno-
ra, teclats), Jaume Lara i Magda Pujol 
(guitares i veus), Josep Ll. Cleries, Lluïsa 
Molner i Mònica Busquet (veus), Josep 
Rubio (bateria), Martí Lahoz (piano i 
teclats), Pau Benítez (acordió diatònic),  
Pau Torrades (mandolina i violí) i Pilar 
Jiménez (flautes).
Els Esquirols foren un dels grups més 
populars del seu moment a Catalunya i 
encara avui, vint-i-cinc anys després de 
la seva desaparició, les seves cançons es 
mantenen vives i actuals. Des dels seus 
orígens, amb una clara influència de la 
cançó popular de muntanya i el folk, i 
fins al final de la seva -curta- carrera ar-
tística, els Esquirols van deixar un llegat 
musical que ha passat a format part del 
patrimoni cultural d’un poble, creant 
la banda sonora d’un país i d’una èpo-
ca plena de colors -des del negre del 
franquisme fins als colors més vius de la 
llibertat-, i sonoritats, com les seves can-
çons. Són cançons que han esdevingut 
himnes d’una generació. Són cançons 
que els joves dels anys setanta i vuitan-
ta del segle passat van adoptar i van fer 

seves per cantar-les a la vora del foc, en 
celebracions, manifestacions, trobades, 
excursions... Són cançons que han arri-
bat, cantades  de boca a orella, fins els 
nostres dies. Són cançons que cantem, 
encara vives, avui.
Aquest dissabte, podrem recordar-les (i 
cantar-les) a Igualada.

Les cançons d’Esquirols, himnes d’un 
temps, d’un país
A finals dels passats anys seixanta, al po-
ble de l’Esquirol, al cor del Collsacabra, 
un grup de monitors canten cançons 
folk als infants de les colònies i casals. El 
poble donarà nom a aquest grup de jo-
ves que ben aviat es donaran a conèixer 
pels escenaris de les contrades veïnes. 
Aquests monitors són en Josep Casade-
sús, Joan Crosas, Joan Vilamala, Jaume 
Font, Rosa Maria Sadurní, Pep Molas, 
Anna Molas i Montse Corominas. Són els 
Esquirols.
El 1973 va aparèixer Cants al vent, el 
primer elapé d’Esquirols. En aquesta 
òpera prima hi aflora l’esperit i l’ambient 
muntanyenc i excursionista, entroncant 
clarament amb el moviment escolta tan 
arrelat al país, amb cançons alegres i fes-
tives, majoritàriament versions i adap-
tacions de temes de la tradició popular. 
Dos anys més tard, el 1975, i en plena 
agonia del dictador, els Esquirols editen 
un dels treballs discogràfics més reeixits: 
Fent camí. En aquest disc el grup, sense 
abandonar les cançons amb aroma de 
pins i romaní, canta cançons carregats 
de reivindicació, crítica, revolta i cants a 
la llibertat (Conte medieval o Tot depèn). 
D’aquest històric any són Fent camí i Ar-

rels, dues cançons que han esdevingut 
himnes d’una època, d’un país. 
A Colze amb colze (1976) els Esquirols 
canten els nous passos que ha de fer, 
cada dia, el nostre país, per sortir de 
l’obscurantisme, després de la mort del 
dictador. Al disc hi trobem algunes de 
les cançons més compromeses de la his-
tòria del grup (L’ampolla i el got, Cançó 
brindis, Al banderer de la pau, en home-
natge a Lluís Maria Xirinacs; El joc d’obrir 
gàbies o Cada dia és un nou pas, un nou 
himne. )
Licor d’herbes (1978), és el suggerent 
nom del quart treball discogràfic d’Es-
quirols. Continuem escoltant temes 
sobre la situació política del moment, 
novament amb cançons satítiques.
“Torna, torna, Serrallonga,/ que l’alzi-
na ens cremaran, / que ens arrencaran 
les pedres, / que la terra ens robaran.” 
Aquesta és la tornada de Torna, torna, 
Serrallonga, la cançó que ha donat nom 
al cinquè disc d’Esquirols i que ha es-
devingut un himne del moviment de 
resistència que agermana la defensa de 

la terra amb la defensa de la identitat 
cultural del país. Editat el 1980, en ple 
auge del moviment ecologista,  Torna, 
torna, Serrallonga és, possiblement, el 
disc més reivindicatiu d’Esquirols. 
El 1982 apareix el sisè i darrer disc d’Es-
quirols i el més heterogeni: Com un an-
hel. Una amalgama de cançons que van 

des de l’alegria festiva i encomanadissa.
En aquests anys, els compromisos pro-
fessionals (doblatge cinematogràfic, 
sèries televisives, teatre, etc.) de l’actor 
Joan Crosas, ànima del grup, són incom-
patibes amb la continuïtat dels Esqui-
rols. El 1986, el grup es dissol.

Recordant els Esquirols amb el concert “Esquirols XXI”

El grup Sciurus serà dissabte a Igualada

Els Esquirols

Dies 15 - 16 - 18 i 19 d’octubre

VENDA
ESPECIAL D’HIVERN

Av. Europa, 11. Tel. 93 806 65 18
HORARIS: El dies 15 i 16 de 10:00 del matí a 20:00 hores. 

Els dies 18 i 19 de 10:00 del matí a 13:00 i de 17:00 a 20:00 hores.
IGUALADA

Av. Europa, 12. Tel. 93 804 93 50
matí de 10:00 a 13.00 hores i tarda de 17:00 h. a 20:00h.

IGUALADA 

Roba infantil i adult
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TEATRE / LA VEU
Per aquest cap de setmana, el Teatre 
de l’Aurora ha programat una comèdia 
d’èxit sobre l’amor i el pas del temps pro-
duïda per la companyia del Teatre Gaudí 
Barcelona (TGB). Té com a protagonistes 
tres dones que se senten desiguals a la 
resta, però que, de fet, són idèntiques: 
busquen la felicitat, la llibertat i la digni-
tat per damunt de tot, igual que moltes 
altres persones.  
Desiguals narra la vida de dues dones 
que s’estimen, però que han decidit 
separar-se i viure sense compromís ni 
lligams. Tot i això, l’amor i els atzars de 
la vida les porten constantment l’una 
en braços de l’altra. I encara hi ha una 
tercera dona, l’Alícia, una periodista de 
tendències sexuals dubtoses que desitja 
trobar un amor etern i perdurable que 
l’ompli i la faci feliç. Les seves vides es 
creuaran i ja no se separaran mai més.  
L’autor i director de l’espectacle és Ever 
Blanchet, que s’encarrega també de la 
direcció del TGB i el Versus Teatre. Amb 
la intenció d’explicar com veu les relaci-
ons entre les dones, Blanchet se serveix 
d’una història que comprèn tres dèca-
des, des que tenen 40 anys fins que són 
al geriàtric, amb 70 anys: “Penso que les 
relacions de les dones són més estables 
i lleials que les dels homes i per explicar-
ho necessitava mirar-les en un període 
molt llarg, sinó, com ho fas?”, observa. 

“Sincerament, estaríem molt més se-
gurs en mans de les dones que no en les 
dels homes, amb qui portem 5.000 anys 
d’història de guerres contínues i saque-
jos”, afegeix, just abans de comentar a 
tall d’anècdota que un grup de dones 
de Madrid han optat per viure soles far-
tes d’aguantar el futbol i la fórmula 1 del 
seus marits. “Volen alguna cosa més i se 
n’han anat a viure independentment. 
Això vol dir que la realitat va sempre per 
davant de la ficció”. 

Desiguals tracta l’homosexualitat feme-
nina, però no parla exclusivament de 
la sexualitat entre dones, sinó que va 
més enllà: recull els somnis i esperances 
que ens uneixen a tots. Malgrat això, 
Blanchet assegura que “hem vist que a 
les dones que venien al Gaudí els costa-
va fer-se visibles. Venir a veure l’especta-
cle era com quedar estigmatitzada i això 
ningú ho vol, la societat és com és”.  
L’espectacle va estrenar-se fa un any al 
TGB i amb un centenar de funcions a 

les espatlles recorre ara en gira diversos 
teatres d’arreu de Catalunya. Aquest 
cap de setmana s’aturarà a Igualada, 
concretament al Teatre de l’Aurora, on 
se’n podran veure tres úniques repre-
sentacions. Es faran el divendres 15 i 
dissabte 16 d’octubre a les 10 del vespre 
i el diumenge 17 d’octubre a les 7 de la 
tarda. Les entrades (14 €; 10,50 € amb els 
descomptes habituals) es poden adqui-
rir a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a 
la plaça de Cal Font) una hora abans de 
cada funció. També es poden reservar 
prèviament trucant al 93 805 00 75 o bé 
a través del correu electrònic, escrivint a 
reserves@teatreaurora.cat. Més informa-
ció i descomptes a www.teatreaurora.
cat. És un dels espectacles que l’Institut 
Municipal de Cultura (IMC) d’Igualada 
ofereix en abonament. 
 
Sessió especial per a persones amb 
discapacitat visual 
Diumenge, a 2/4 de 7 (mitja hora abans 
de l’inici de la funció), les persones amb 
discapacitat visual que ho desitgin po-
dran conèixer l’escenografia i els per-
sonatges de l’espectacle. És la primera 
vegada que el Teatre de l’Aurora ofereix 
aquest servei, totalment gratuït, amb el 
qual fa un pas més per apropar el tea-
tre a tothom. La iniciativa compta amb 
la col·laboració de l’Associació Catalana 
per a la Integració del Cec (ACIC). 

La Cia. Teatre Gaudí presenta “Desiguals” 
d’Ever Blanchet al Teatre de l’Aurora 

ANOIA / LA VEU
Divendres 15, al Comedy Club... KACO! 
Un gran còmic, literalment. “…I no per 
graciós, sinó per dimensions”. D’aques-
ta original manera és presentat aquest 
jove madrileny nascut quan Naranjito 
encara mantenia la pell fina. Conscient 
del seu aspecte de porter de discoteca 
búlgar en decadència, va començar la 
seva carrera còmica la primavera de 
2006, menyspreant així els seus estudis 
de màrqueting i el seu màster en publi-
citat, acció joiosa per a la seva família, 
que no va poder evitar plorar. Des de 
llavors, i després de guanyar diversos 
concursos de comèdia en bars tan pres-
tigiosos com La ostra azul, ha gravat 
amb Paramount Comedy, ha aconseguit 
que el censurin i s’ha fet la pedicura en 
diverses ocasions. El seu afany de supe-
ració i les constants amenaces de la seva 
família el van fer buscar un treball més 
seriós. Així, en les seves estones lliures, 
ha exercit com a guionista de perso-
natges del món del cinema i la televisió 
com Santiago Segura (Sabías a lo que 
venías), José Luis Moreno (Noche Sen-
sacional) i Els Teletubbies (Temporada 
20: El desenlace). Actualment, i a causa 
de la gran quantitat de temps lliure de 
què disposa, és guionista del programa 
El Intermedio, per això heu d’aprofitar 
per veure’l abans que l’enfonsi. Defineix 
el seu humor com “Quelcom que et fa de 
riure”, directe i fet a pedrades… és el que 
tenen aquests noiets, que tot ho soluci-
onen a força d’hòsties.

Kako, avui al Comedy 
Club de La Sala

MÚSICA / LA VEU
L’alcalde d’Òdena Francisco Guisado i la 
regidora de cultura Anna M. Garcia van 
entregar un xec de 300 euros a repre-
sentants del grup de música Crysys.
Recordem que aquest grup va guanyar 
fa dos estius al Festival Waken celebrat 
a Alemanya.
El dia de l’entrega del xec van ser a 
l’ajuntament dos membres del grup que 
són d’Òdena, en Marc Toras i el Javier 
Carrión.
Aquest ajut econòmic servirà per la pro-
jecció professional que es preveu per 
aquest grup jove.

El grup Crysys rep un 
ajut de l’ajuntament

Les tres actrius de “Desiguals”

CINEMA / LA VEU
El passat dijous dia 7 es va dur a terme 
la projecció de la pel·lícula  Les coeurs 
brûlés, que forma part del cicle “Nous ca-
talans, nous cinemes” que promou la Ge-
neralitat de Catalunya amb el suport de 
la Federació de Cine Clubs i l’organitza-
ció del Cine Club Igualada, que enguany 
celebra els seus trenta anys d’existència. 
La regidora de Cooperació i Solidaritat, 
Conxa Castells, va presentar el cicle, que 
s’ha inclòs dins dels actes de l’Octubre 
Solidari i va donar pas als parlaments 
del director del film Ahmed Maanouni 
(1944), qui va reconèixer que la pel·lícula 
incorporava molts aspectes autobiogrà-

fics. Trenta-cinc assistents van poder 
gaudir del film que presentava un as-
pecte de la vida d’un personatge escin-
dit, Amine, que viu entre dos cultures: la 
de la seva vida a París on fa d’arquitecte  
i el seu passat al Marroc, mediatitzat per 
la figura de l’oncle que està malalt i mo-
rint en un hospital, i la incapacitat per re-
conciliar el seu passat degut a la crueltat 
de l’oncle amb ell quan aquest era petit i 
orfe. El debat posterior es va allargar fins 
a les deu del vespre i va comptar amb 
la participació d’integrants d’entitats per 
la defensa dels drets humans al Marroc i 
So de pau.

Projecció de “Les coeurs brûlés” al 
Museu de la Pell

Presentació del film

Diumenge, els Moixiganguers 
actuen a Montserrat
MÓN CASTELLER / LA VEU
Els Moixiganguers d’Igualada actuaran 
el proper diumenge dia 17 al migdia a 
la plaça del Monestir de Montserrat,en 
la tradicional actuació anual que cele-
bren cada any en aquestes dates, i on 
estaran acompanyants pels Castellers 
de Vilafranca, els Xicots de Vilafranca i 
els Castellers d’Esparreguera.
Els igualadins volen aprofitar aquesta 
exhibició, que acostuma a ser un dels 
moments cabdals de la temporada, per 
tornar a atacar el quatre de vuit, el tres 
de set aixecat per sota i el cinc de set.
 Amb l’actuació d’aquest cap de setma-
na, comença l’esprint final de la tempo-
rada, que comportarà cinc actuacions 
en cinc setmanes. Concretament deprés 
de Montserrat, vindrà la diada del 15è 
Aniversari el dia 24 d’octubre a Igualada. 
Després vindrà una actuació a Bellprat 
el dissabte dia 30. Ja en el mes de no-
vembre, els Moixiganguers actuaran a 
Centelles (Osona) el dia 7 i clouran tem-
porada a Sant Martí de Tous el dia 14.

Gran sorteig d’obsequis a l’assaig 
moixiganguer
Però per tal de que la clausura de la 
present temporada pugui ser igual de 

brillant que el què ha estat aquest any, 
els Moixiganguers no podran abaixar la 
guardia en els darrers assajos que tenen 
lloc al local social de Cal Tabola els dime-
cres i divendres al vespre.
Als efectes de potenciar al màxim la 
presència d’efectius als assajos, la junta 
ha preparat un sorteig d’obsequis per al 
final de l’assaig del dia 22 d’octubre. Po-
der aconseguir un dels interessants ob-
sequis no suposarà adquirir cap butlleta, 
sinó que simplement amb la presència 
als assajos els diferents moixiganguers i 
moixigangueres ja adquiriran una parti-
cipació pel sorteig.
Una interessant iniciativa que no hauria 
estat possible sense la imprescindible 
aportació de diferents empreses i co-
merços. Concretament estem parlant de 
Els Fogons, Massada – teràpies naturals, 
Renault Igualada, Gimnàs Esquaix Igua-
lada, Karting Parc Motor Castellolí, X-avi 
– Material de Muntanya, Calçats Jorba, 
Cansaladeria Piqué, Freixenet, Revista 
Castells, Joieria Trias, Gimnàs Cal Font, 
Restaurant Nou Urbisol de Castellolí, 
Joieria Anhel, JIP La Casa dels Pantalons, 
UEC Anoia, Botiga Terra Endins, Òscar 
Pastisser i Punto Blanco. A tots ells, mol-
tes gràcies per fer pinya.
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EXPOSICIONS / LA VEU
El passat dimecres 6 d’octubre l’Escola 
Municipal d’Art Gaspar Camps va poder 
comptar amb la presència del fotògraf 
Sebastià Caus.
Aprofitant que l’artista presenta una 
selecció de la seva obra a la Sala Gaspar 
Camps, al matí va tenir lloc una xerrada 
Master-Class sobre la realització de la 
col·lecció de fotografies Tim Kat: la pre-
paració del viatge, el reportatge foto-
gràfic, la tècnica utilitzada, que es basa 
en el sistema d’impressió Art Giclé sobre 
paper 100% cotó lliure d’àcids, i el seu 
resultat final.
Tim Kat representa tota l’espiritualitat 
ortodoxa, que té el seu màxim esplen-

dor el dia 19 de gener a la festa de l’Epi-
fania, una celebració que reuneix una 
multitud creient i enfervorida al gran 
Meskel Adebay Square d’Addis Abeba. 
Les imatges de Sebastià Caus reuneixen 
la força i l’impacte visual d’aquesta festa 
ritual, en uns primers plans i plans de 
detall plens d’expressivitat.
Sebastià Caus també va presentar i co-
mentar alguns dels seus projectes més 
recents, que es basen en fotografies de 
molt gran tamany, cosa que compor-
ta haver de tenir una gran cura a nivell 
tècnic. 
Al vespre es va inaugurarar l’exposició 
Tim Kat, Fotografia, que es podrà veure 
fins al proper 29 d’octubre.

Sebastià Caus a l’EMA Gaspar 
Camps amb “Tim Kat”

LLIBRES / LA VEU
El poblatà Pitus Robert presentarà, el di-
vendres 15 d’octubre a les 7 de la tarda 
a l’Ateneu Gumersind Bisbal, el seu pri-
mer llibre Contes de pols de lluna i vents 
d’acordió. Aquest acte forma part de 
la programació de les Festes Culturals, 
que organitza la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt.
El llibre, editat per Stonberg Editorial, 
és un recull de contes amb il·lustracions 
de setze nens i nenes. Cada relat crea 

un univers màgic d’esperit positiu i 
agermanament que transmet una visió 
optimista de la vida. Contes de pols de 
lluna i vents d’acordió és un llibre insòlit 
per diverses raons: d’una banda, en cada 
història es pot aprendre alguna cosa, i, 
d’altra banda, els relats que s’hi expli-
quen permeten estimular la imaginació. 
El llibre va acompanyat d’un CD amb la 
gravació d’un conte explicat pel mateix 
autor. 

El poblatà Pitus Robert presenta el 
seu primer llibre “Contes de pols 
de lluna i vents d’acordió”

ANOIA / LA VEU
Demà dissabte, dia 16 d’octubre, tindrà 
lloc a la llibreria “El Quiosc del Passeig” 
la presentació del llibre de l’escriptora 
barcelonina Marta Pérez Sierra, I demà, 
l’atzar”.
I demà, l’atzar és un recull de set relats 
diferents pel que fa a tècnica i temàti-
ca, però amb un fil que els lliga: prota-
gonistes bàsicament femenines, glops 
d’emotivitat i fragments d’onirisme poè-

tic. Set relats fets de records i de somnis, 
d’aigua i de sal. La Marta Pérez i Sierra 
ha plantejat la seva collita de relats en 
set narracions que, com diu a la contra-
portada del seu llibre, són relats veïns de 
pàgines, per atzar.
La presentació, que es durà a terme a 
les 6 de la tarda, comptarà amb la pre-
sència del periodista Óscar Hernández i 
d’una animació teatral a càrrec de Rosa 
Sugrañes i Martí Viñas.

Presentació del llibre “I demà, 
l’atzar”, a Calaf

CINEMA / LA VEU
El Zoom d’enguany, dins dels seus apar-
tats específics, i apostant per donar a 
conèixer novetats televisives, estrenarà 
dins de la secció Made in USA el primer 
episodi de la nova versió televisiva Nikita 
i dins de la secció Cult TV, que es dedica 
a recordar sèries mítiques, es projectarà 
l’episodi pilot de la sèrie Twin Peaks.

Nikita a “Made in USA”
La secció Made in USA, que es fa ressò 
de destacades produccions nord-ame-
ricanes, referents mundials de la ficció 
televisiva, projecta el capítol pilot de la 
nova sèrie Nikita, que s’emet en exclusi-
va per la cadena TNT    
Nikita, un dels personatges de suspens 
més carismàtics de la televisió, torna 
aquest any en una nova versió de la seva 
història televisiva amb la cara de l’exòti-
ca actriu Maggie Q. Aquesta nova Niki-
ta està inspirada també en la pel·lícula 
francesa de Luc Besson, protagonitzada 
per Anne Parrillaud, i en el remake ame-
ricà, Point of the not return, amb Bridget 
Fonda.  
La sèrie explica la lluita per recuperar la 

seva vida d’una noia que ha estat entre-
nada per convertir-se en una assassina 
invencible. L’organització ultrasecreta 
del Govern, la Divisió, l’ha convertit en 
esclava i n’ha esborrat la identitat.  

“Twin peaks” a CULT TV 
Per la seva banda, la secció Cult TV, de-
dicada a recordar telefilms o sèries que 
han marcat una fita a la història de la te-
levisió, projecta l’episodi pilot de la sèrie 
Twin Peaks. Aquest mític capítol és una 
de les obres mestres de la filmografia de 
David Lynch.  
Tot i ser concebut per a ser l’inici d’una 
sèrie de televisió, l’episodi es va estruc-
turar com un llargmetratge amb final 
tancat. L’estrena televisiva va ser un gran 
esdeveniment i va marcar un abans i un 
després a la manera d’entendre la ficció 
televisiva, a més, va imprimir l’enigmàti-
ca frase “Qui va matar a Laura Palmer?” a 
la memòria col·lectiva dels televidents. 
Kyle MacLachlan, actor fetiche de David 
Lynch, es va posar a la pell de l’agent es-
pecial de l’FBI Dale Cooper, que arriba a 
la ciutat de Twin Peaks per investigar el 
brutal assassinat de la jove Laura Palmer 

El Zoom projectarà els episodis 
pilots de “Nikita” i “Twin Peaks”

(interpretada per Sheryl Lee), una estu-
diant molt popular entre els seus veïns. 
L’agent s’endinsa a la vida dels peculi-
ars habitants d’aquesta petita localitat 
de l’estat de Washington, que no estan 
predisposats a posar-li les coses massa 
fàcils. 
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EXPOSICIONS / LA VEU
El 2 d’octubre es va inaugurar al Museu 
de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Ano-
ia l’exposició NOVAK. DISSENY, MODA, 
PUNT. 1963-2003. Una selecció de les 
confeccions més celebrades, esbossos, 
patrons i catàlegs reunits en una expo-
sició dedicada a mostrar la creativitat 
d’una de les indústries en punt més in-
novadores d’Igualada.
Pel que fa a les activitats paral·leles de 
l’exposició NOVAK. DISSENY, MODA, 
PUNT. 1963-2003,  cal recordar que el 
diumenge dia 17 d’octubre a les 12 del 
migdia hi haurà una visita guiada i gra-
tuïta per l’exposició dedicada a mostrar 
la creativitat d’una de les indústries en 
punt més innovadores d’Igualada en les 
tres últimes dècades del segle XX.

Visita guiada a 
l’exposició “Novak. 
Disseny, moda”

CURSOS / LA VEU
Voleu aprendre a organitzar les carpetes 
del vostre ordinador i posar ordre a l’es-
criptori? Voleu treure profit d’Internet 
a l’hora de buscar feina? A la Biblioteca 
Central d’Igualada encara queden pla-
ces lliures per als tallers gratuïts d’ofi-
màtica i navegació per Internet que es 
faran els mesos d’octubre i novembre. 
Aquests són alguns dels tallers d’infor-
màtica que s’estan duent a terme en el 
marc del Taller dels bits que la Diputació 
de Barcelona duu a terme a diverses bi-
blioteques, adreçats a les persones que 
ja saben utilitzar l’ordinador, però volen 
actualitzar els seus coneixements en al-
gunes matèries.
El primer curset amb places disponibles 
es farà el dijous, 21 d’octubre, de 10 a 12 
del migdia, i és el d’ ”Organització i gestió 
de la informació a l’ordinador”. Pel que 
fa al segon taller amb places és el titulat 
“Inserció laboral. Serveis útils i borses de 
feina a Internet” i tindrà lloc el dijous, 4 
de novembre, de 10 a 12.  Les persones 
interessades en seguir algun dels tallers 
s’han d’inscriure a la Biblioteca.
La resta de tallers que es faran durant 
aquests mesos són els següents: “El pro-
cessador de text. Word i writer”; “De la 
càmera de fotos a l’ordinador”; “Àlbums 
fotogràfics a Internet” i “Crea la teva pà-
gina web”.
Podeu posar-vos en contacte amb la Bi-
blioteca Central d’Igualada si voleu més 
informació: b.igualada.c@diba.cat o 93 
804 90 77.

Tallers gratuïts 
d’ofimàtica i internet 
a la Biblioteca

TEATRE / LA VEU
Aquest dissabte, a les 22.15h, l’escenari 
del Teatre Foment de Piera acollirà la re-
presentació de l’obra «Institufrènia!», de 
la mà del grup de teatre Los Genios Lo-
cos d’Arenys de Mar. L’obra, la tercera del 
35è Concurs de Teatre Amateur, és una 
comèdia teatral que tracta els reptes 
que planteja la docència amb un sentit 
de l’humor negre i delirant.
Recordem que aquesta edició del con-
curs consta de 9 obres, les representaci-
ons es fan tots els dissabtes a les 22.15h, 
el preu de les entrades és de 6 euros (5 
euros socis).

“Institufrènia”, 
dissabte al Concurs de 
Teatre de Piera

PIERA / LA VEU
La Biblioteca de Piera ha preparat diver-
ses propostes per a aquesta setmana: 
contes, poemes, exposicions, club de 
lectura, una xerrada i una sortida cultu-
ral.
Divendres 15, a les 19h, s’inaugura l’ex-
posició Realitat i vitalitat de la llengua 
catalana, una mostra sobre l’ús social 
del català emmarcada en els actes del 
Correllengua 2010.
Dissabte 16 es fa una sortida cultural 
per conèixer la ciutat medieval de Mont-
blanc, amb sortida a les 8.30h, que in-
clou visita guiada pel nucli de la ciutat, 
al Museu Comarcal, a l’edifici modernis-
ta de César Martinell amb visita al celler i 
degustació de cava i per finalitzar la jor-
nada es visitarà el museu de la vida rural 
de l’Espluga de Francolí (Preu: 30,04€. 
Inscripcions a la Biblioteca de Piera).
Dimarts 19, a les 19.30h, els participants 
al club de lectura comentaran i deba-
tran el llibre Las marismas, de l’islandès 
Arnaldur Indridason.

Paral·lelament, durant tot aquest mes 
d’octubre podeu visitar el punt d’interès 
sobre la història de la moda, que us por-
ta a fer un breu recorregut pel món de 
la moda, la simbologia i la influència en 

totes les èpoques. També durant aquest 
mes el racó dels menuts se centra en els 
còmics en un espai on els més petits de 
la biblioteca es retroben amb un món 
fascinant i fantàstic ple d’aventures.

Diverses propostes de la Biblioteca de Piera 
per al cap de setmana

La vila de Montblanc

LLENGUA / LA VEU
Aquesta setmana continuen els actes 
del Correllengua 2010 a Piera, amb l’ex-
posició «Realitat i vitalitat de la llengua 
catalana» i la xerrada «L’ús social del 
català», tots dos actes previstos per a 
aquest divendres, a les 19h, a la Bibli-
oteca de Piera. Jordi Solé Camardons, 

comissari de l’exposició, oferirà aques-
ta xerrada inaugural, organitzada per 
l’Associació Juvenil l’Espurna, i que se 
centrarà en l’ús social del català i la rea-
litat de l’existència de la llengua a partir 
de diferents eixos temàtics. L’exposició 
es podrà visitar fins al 3 de novembre 
en horari de Biblioteca. El dissabte 16, 

a partir de les 23h, hi haurà actuacions 
gratuïtes a la plaça del Peix i la partici-
pació de la colla infantil dels Diables de 
Piera. En concret, actuaran dos grups, els 
locals Spatek (hardcore-punk de Piera) i 
el grup de Sants Pira’ts Sound Sistema 
(reggae, dancehall i drum’n’bass).

Actes del Correllengua a Piera

MÚSICA / LA VEU
El proper dijous 19 d’octubre a dos 
quarts de nou del vespre a l’auditori de 
l’Escola Municipal de Música d’Igualada 
es durà a terme un concert a càrrec de 
professors i alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Música. Aquest acte està inclòs 
en les activitats de l’Octubre Solidari 
organitzades des de la regidoria de Co-
operació i Solidaritat de l’Ajuntament 
d’Igualada. 
Els intèrprets seran Mercè Corrons 
(cant), Alba Gabriel (fagot), Pepe Ferrer 
(vibràfon), Pepa Fusté (fagot), Marc Ma-
teu (piano), Txema Riera (piano), Roger 
Teixé (fagot), l’Orquestra de guitarres 6 
Cordes, i Ona Alonso, Isaac Robles, i Èric 
Moncunill (guitarra). 

Concert solidari a 
càrrec de professorat 
de l’Escola Municipal 
de Música d’Igualada 

TEATRE / LA VEU
Diumenge, al Casal de Calaf tindrà lloc 
una nova representació del Concurs de 
Teatre. En aquest cas, la companyia L’ull 
de bou de Stan Esteve Sesrovires posarà 
en escena La reina de la bellesa de Lean-
ne, de Martin Mcdonagh. 
L’obra ens parla d’una dona de 40 anys, 
Maureen Folan que viu sota l’opressió 
de la meva mare, Mag Folan. A Maureen 
se li presenta el que podria ser la darrera 
possibilitat de viure plenament una pas-
sió fora de la influència de la seva mare. 
És aquí on intervenen els personatges 
masculins, sense els quals no es desta-
paria el conflicte mare-filla.

“La reina de la bellesa 
de Leanne” al Casal de 
Calaf

Diumenge, Xarxa a Igualada i a Capellades

TEATRE / LA VEU
Diumenge hi haurà teatre infantil tant a 
Igualada com a Capellades.
La Xarxa Igualada ha programat per a 
diumenge a 1/4 d’1 al teatre l’Ateneu 
Zing-Zing,  un viatge a un món ple de 
fantasia a través de la dansa, la música, 
els sons, la llum i les imatges.
Imagina un zing-zing fent de bola de 
vidre per a dues sargantanes xerranm-
ques bessones, tres papallones negres 
que fan fiu, quatre gats equilibristes 
amb torticolis, cinc marietes presumi-
des que es pentinen sense mirall, sis vals 
amb pals, set caderneres capritxoses ba-
llant totes cofoies un mambo, un tango 
i un fandango, vuit flors venjatives amb 
nou espines que no punxen o deu sa-
bates de taló enfilades en una cadira... 

Imagina un paptapum sense ximplum! 
La companyia Roberto G. Alonso ha des-
tacat pel seu peculiar llenguatge creatiu 
caracteritzat per un tractament narratiu 
de la dansa i el moviment.

I a Capellades, “Una nit al museu”
Xarxa Capellades ha programat per 
aquest diumenge a les 6 de la tarda al 

Teatre de la Lliga, Una nit al museu, del 
grup Gralla, Manufactures Teatrals. 
Avui s’inaugura l’exposició del quadre El 
Rei. Els dos intrèpids vigilants del museu 
tenen una enorme responsabilitat: pro-
tegir el quadre durant la nit. Però una nit 
és molt llarga... 
Un divertit espectale de clown per a tota 
la família.

A Igualada,  “Zing-zing” 
de la companyia Rober-
to G. Alonso; i a Capella-
des “Una nit al museu” 
de Gralla Manufactures 
Teatrals

Zing-zing es presentarà a Igualada
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IGUALADA / ACN

Un 80% dels esc  salut, amistats, felicitat 
i cultura”. Ruscalleda ha expressat que 
“ens hem de menjar l’Anoia”. 

El passat dilluns dia 20 de setem·
bre va obrir les portes el nou Artèria 
Paral·lel, l’escenari més antic del Paral·
lel. Aquest espai significa, de debò, 
tornar a les arrels: és el mateix lloc on 
va ser posat dempeus el primer esce·
nari d’aquesta avinguda Barcelonina, 
batejada per l’enginyer de camins 
Ildefons Cerdà. Es va inaugurar el 
1892 com a Circo Español Modelo. 
Va arrelar tant que va animar altres 
empresaris a imitar el fil de la mateixa 
aventura. Sembla mentida que en 
només dotze anys ja hi hagués arren·
glerats a les voreres d’aquella zona 
nou teatres més, sis cafès concerts i 
alguns cafès originals. (Lluis Perma·
nyer). 

La primera Nit de Sant Joan es va 
estrenar el 4 de març de 1981 al Teatre 
Romea de Barcelona, inaugurant així 
el Centre Dramàtic de la Generalitat. 
Després de l’èxit que havia assolit la 
companyia amb Antaviana, Nit de Sant 
Joan va ser un intent de fer un pas 
de més dins el llenguatge del teatre 
musical. El tema unitari de l’especta·
cle era “La nit del solstici d’estiu en la 
qual tradicionalment, al voltant del 
foc, es barregen la màgia dels follets i 

Artèria Paral.lel i “La nit de Sant Joan”

CARLES MUNTANER

dels astres”. Es tracta d’un text col·lectiu 
de Ricard Arilla, Joan Lluís Bozzo, Anna 
Briansó, Anna Rosa Cisquella, Montse 
Guallar, Miquel Periel, Berti Tovias i un 
conte de Miquel Obiols, amb música i 
cançons de Jaume Sisa (excepte la lletra 
de la cançó La Nit de Sant Joan, de Joan 
Lluís Bozzo) que va sorgir a través d’una 
sèrie d’exercicis d’improvisació i que va 
conformar un espectacle de revista amb 
continguts moderns per l’època.
Els membres actuals de la companyia 
Dagoll Dagom: Anna Rosa Cisquella, 
Miquel Periel i Joan Lluís Bozzo, forma·
ven part del repartiment, juntament 
amb Montse Guallar, Ricard Arilla, Berti 
Tovias i Anna Briansó.
L’espectacle va ser estrenat per Rocky 
Muntanyola com a vocalista conductor 
de l’espectacle i, després de la tempo·
rada al Teatre Romea, Jaume Sisa va 
substituir·lo fins al final de la gira.
L’espectacle va fer una gira per 97 pobla·
cions de Catalunya, Espanya, Itàlia i Ale·
manya, es van realitzar 511 funcions, i 
es calcula que van assistir·hi 320.000 
espectadors.
Dagoll·Dagom sempre ha tingut i ha 
demostrat una clara vinculació amb el 
Paral·lel. Aquesta vinculació va comen·
çar, precisament, amb l’espectacle Nit 

de Sant Joan que avui “representem” 
al feliçment recuperat Teatre Espanyol, 
rebatejat ara amb el nom d’ARTERIA 
PARAL·LEL. (Joan Lluís Bozzo)

La màgia de la revetlla del sols-
tici d’estiu torna amb Nit de Sant 
Joan, després de 29 anys de la seva 
estrena.
La coca, el cava, els macaris, follets 
màgics i marcians tornaran a omplir el 
teatre amb una revetlla ye·ye dels anys 
60 com a teló de fons.
Un format de musical galàctic, amb 

esquetxos i cançons que transcorren 
durant la nit del solstici d’estiu, que 
divertirà a tots els públics. La versió 
s’adapta als nous temps, potenciant·ne 
l’impacte visual i escènic, tot i que 
estarà ambientada en els anys 60 i té 
una estructura pròxima al gènere de la 
revista, mantenint el toc naif de la versió 
de 1981.
En el marc de festa, música i alegria de 
la revetlla de Sant Joan, Dagoll Dagom 
dóna vida a uns personatges que faran 
realitat aquesta nit els seus desigs més 
profunds, gràcies a un follet trapella 

que els guia. Es tracta d’un especta·
cle màgic, tendre, naif, fresc i divertit; 
una musical poètic. Un espectacle 
per a tot tipus de públics, per a joves 
i grans, per a tots aquells que conti·
nuen creient que bufant una espelma 
i pensant un desig, aquest es pot fer 
realitat. Una nit galàctica.
Resumint, un espectacle amb una 
durada de 2 hores i 15 minuts amb 
entreacte. Sobre l’escenari 8 joves 
actors transporten als espectadors a 
una revetlla ye·ye dels anys 60. Amb 
una interpretació més que bona 
ja que ells 8 representen a 40 per·
sonatges és digne de veure, és un 
espectacle per tots els públics i molt 
recomanable.   
S’han modificat alguns arranjaments 
musicals i s’ha actualitzat alguna 
escena. Hi ha una nova escenografia, 
un nou vestuari , 5 músics en directe 
i un nou director, el valencià Carles 
Alberola, però  això si, l’essència  es 
manté . 
Segons Anna Rosa Cisquella, produc·
tora executiva de la companyia La Nit 
de Sant Joan només es representarà 
al Arteria Paral·lel fins passades les  
festes nadalenques.                    

POESIA / LA VEU
Demà dissabte dia 16, a les 5 de la tarda 
al Teatre de l’Aurora tindrà lloc la sego·
na sessió de Poesia Viva de la tempora·
da. Començarà com és habitual amb la 
Roda de Poetes, en la qual hi pot parti·
cipar tothom qui ho desitgi amb la lec·
tura d’una poesia que no excedeixi els 
32 versos. En acabar se sortejaran dos 
poemaris d’Antoni Canals.
La segona part estarà dedicada a la Tar·
dor i s’iniciarà amb un recital poètic de 
M. Teresa Ratera que oferirà treballs de 
Marià Manent, Lleonard del Rio, Andreu 
Coll, Josep M. Borràs i Josefina Pons.
A continuació l’Orfeó de Santa Coloma 
de Queralt, sota la direcció de Frederic 
Prat oferirà un concert coral, amb obres 

de Felix Mendelssohn, Eugene Butler, 
Manuel Oltra, A. Pérez Moya, Ricard Vila·
desau i Lluís Llach entre d’altres.
Aquesta serà l’audició número 254 de 
l’Orfeó de Santa Coloma que va néixer 
l’any 1977. Des de bon començament 
ja va desenvolupar una intensa activi·
tat amb actuacions a diversos indrets, 
incorporant al seu repertori a més de 
les cançons pròpies del país, melodies 
clàssiques, romàntiques i populars. De 
les inquietuds del grup van néixer diver·
ses seccions com l’Orfeó Infantil o bé els 
Barrufets a partir de 1981. L’actual Esco·
la Municipal de Música de Santa Coloma 
també va ser una secció de l’Orfeó des 
del 1981 al 1987.
La direcció de l’Orfeó des dels seus inicis 

fins al 1980 va anar a càrrec de Mn. Magí 
Sabaté i posteriorment Enric Codinachs, 
Teresa Puig i Joan Mestre. A partir de 
1995, i sota la direcció de Frederic Prat, 
l’entitat canvia substancialment i s’as·
soleixen fites impensables cantant en 
diverses ocasions conjuntament amb 
altres corals de Vilafranca, Viladecans, 
Capellades i Igualada i sempre amb 
acompanyament d’orquestres i grups 
instrumentals. També en aquest període 
s’han fet intercanvis amb altres corals 
del País Basc, País Valencià, Aragó, Bale·
ars i d’altres països: França, Itàlia, Suïssa 
i República Txeca. La Coral està formada 
per una quarantena de cantaires.

Dissabte a Poesia Viva, “Cants de tardor” amb M. Teresa 
Ratera i l’Orfeó de Santa Coloma de Queralt

L’Orfeó de Santa Coloma de Queralt



DIVENDRES 15

CLUB DE LECTURA JUVENIL. “DOS 
MUERTOS Y PICO”
- Igualada
A l’institut algú desenterra acci-
dentalment un esquelet. Poden 
ser les restes de la dona de l’antic 
director, de qui es diu que va ma-
tar-la cinquanta anys enrere?
Tertúlia de nens i nenes a partir de 
12 anys que han llegit el mateix 
llibre.
Avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda 
a la Biblioteca Central d’Igualada.

TEATRE. “DESIGUALS”
- Igualada
Se senten desiguals a la resta però, 
de fet, són idèntiques. Busquen la 
felicitat, la llibertat i la dignitat per 
damunt de tot, igual que moltes 
altres persones.
La Cia. Teatre Gaudí presenta 
aquesta obra d’Ever Blanchet.
Avui divendres, a les 10 de la nit al 
Teatre de l’Aurora.

COMEDY CLUB. KACO
- Igualada
Un gran còmic, literalment. “... i no 
per graciós sinó per dimensions”.
Avui divendres a les 12 de la nit a La 
Sala.

CINEMA
- Els Hostalets de Pierola
Sessió de cinema per a la gent 
gran amb la projecció de la pel.
lícula “Prácticamente magia”.
Avui divendres a 2/4 de 6 de la tarda 
a l’auditori Cal Figueres.

DISSABTE 16

TEATRE. “DESIGUALS”
- Igualada
Se senten desiguals a la resta però, 
de fet, són idèntiques. Busquen la 
felicitat, la llibertat i la dignitat per 
damunt de tot, igual que moltes 
altres persones.
La Cia. Teatre Gaudí presenta 

aquesta obra d’Ever Blanchet.
Dissabte, a les 10 de la nit al Teatre 
de l’Aurora.

ENFOC 2010
- Igualada
Les sessions fotogràfiques Enfoc 
consisteixen en uns platós esce-
nogràfics realitzats per grups de 
dansa, teatre o models.
Dissabte durant tot el dia a la plaça 
de Cal Font i a l’Ateneu.

POESIA VIVA. CANTS DE  TARDOR
- Igualada
Primera part: roda de poetes, co-
ordinada per Adoració Aliberch. 
Segona part: La tardor i el cant 
coral. Espectacle de poesia i can-
çons.
Dissabte a les 5 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora.

TEATRE. “INSTITUFRÈNIA!”
- PIera
Nou lliurament dins el Concurs de 
Teatre Amateur de Piera en què 
l’elenc Los Genios Locos d’Arenys 
de Munt presentarà l’obra “Institu-
frènia!”.
Dissabte a 1/4 d’11 de la nit a la sala 
del Teatre Foment de Piera.

EXPOSICIÓ. FET A MÀ
- Carme
Inauguració de l’exposició Gem-
ma Maka. 
Dissabte a 2/4 de 8 del vespre al Ca-
sal de Carme.

FESTIVAL PER LA INDEPENDÈN-
CIA
- Igualada
Taula rodona amb Francesc Ribera 
“Titot” i Oriol Junqueras. Dinar po-
pular, animació infantil i música.
Dissabte a partir de les 11 del matí a 
l’Ateneu Igualadí.

CONCERT. ESQUIROLS XXI
- Igualada
El grup Scirius recupera les can-
çons d’Esquirols amb la voluntat 
de fer-les sonar tal com el grup 

les va deixar enregistrades i res-
pectant-ne els arranjaments ori-
ginals.
Dissabte a les 11 de la nit a La Sala.

CONCERT
- Piera
Dins els actes del Correllengua 
2010 tindrà lloc un concert amb 
els grups Spatek i Pirat’s Sound 
Sistema.
Dissabte a les 11 de la nit a la plaça 
del Peix.

MONTBLANC MEDIEVAL
- Piera
Sortida per conèixer els encants 
medievals d’aquesta vila tarrago-
nina.
Diumenge des de 2/4 de 9 del matí 
a la Biblioteca de Piera.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “I 
DEMÀ, L’ATZAR”
- Calaf
Presentació del llibre de Marta Pé-
rez Sierra, “I demà, l’atzar”.
Dissabte a les 6 de la tarda a la lli-
breria El quiosc del Passeig.

DIUMENGE 17

TEATRE. “DESIGUALS”
- Igualada
Se senten desiguals a la resta però, 
de fet, són idèntiques. Busquen la 
felicitat, la llibertat i la dignitat per 
damunt de tot, igual que moltes 
altres persones.
La Cia. Teatre Gaudí presenta 
aquesta obra d’Ever Blanchet.
Diumenge a les 7 de la tarda al Tea-
tre de l’Aurora.

DANSA. “ZING-ZING”
- Igualada
Zing-zing us convida a fer un vi-
atge a un món ple de fantasia a 
través de la dansa, la música, els 
sons, la llum i les imatges. Ho or-
ganitza Xarxa Igualada.
Diumenge a 1/4 d’1 del migdia al 
Teatre l’Ateneu.

VISITA GUIADA. EXPOSICIÓ “NO-
VAK”
- Igualada
Una visita guiada per l’exposició 

EXPOSICIONS

TIM KAT
- Fotografies de Sebastià Caus
Tim Kat representa tota l’espiri-
tualitat religiosa ortodoxa que té 
el seu màxim esplendor el dia 19 
de gener a la festa de l’Epifania.
Del 6 al 29 d’octubre, a la sala de 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar 
Camps.

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

D E  L ’ A N O I A
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dedicada a nostrar la creativitat 
d’una de les indústries en punt 
més innovadores d’Igualada en 
les darreres dècades del segle XX.
Diumenge a les 12 del migdia al Mu-
seu de la Pell d’Igualada i Comarcal 
de l’Anoia.

TEATRE. “LA REINA DE LA BELLE-
SA DE LEENANE”
- Calaf
Dins el XIII  Concurs de Teatre 
Amateur vila de Calaf, l’elenc L’ull 
de bou de Sant Esteve Sesrorives 
presenta “La reina de la bellesa de 
Leenane” de Martin Mcdonagh.
Diumenge a les 6 de la tarda al tea-
tre del Casal de Calaf.

DILLUNS 18

ÒPERA
- A Igualada
AUGA Igualada organitza un con-
cert d’òpera a càrrec de l’Associa-
ció d’Amics de l’Òpera d’Igualada.
Dilluns a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 19

“PREVENCIÓ DE RISCOS DERI-
VATS DE LA UTILITZACIÓ D’ORDI-
NADORS”
- A Igualada
Conferència màster-class  a càrrec 
de David Obiols sobre els perills 
derivats de l’ús d’ordinadors que 
procedeixen de la manera de tre-
ballar-hi i que poden produir tota 
una sèrie de trastorns.
Dimarts, a 2/4 d’11 del matí a l’Esco-
la Municipal d’Art Gaspar Camps.

CLUB DE LECTURA
- Piera
Trobada dels participants del club 
de lectura per comentar i debatre 
el llibre “Las Marismas”, de l’islan-
dès Arnaldur Indridason.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 20

“MOGUT O HIPERACTIU? SER

O NO SER? AQUESTA NO ÉS LA 
QÜESTIÓ”
- A Igualada
Conferència a càrrec de Montse 
Rubio i Amparo Treig, psicòlo-
gues, organitzada per l’Associació 
de Professionals de la Psicologia 
de l’Anoia. Molts nens són mo-
guts, no paren, semblen estar 
sempre a punt per a l’acció... Fins 
i tot el diem hisperactius. Com els 
podem ajudar?.  
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA. EL TIBET I EL BU-
DISME
- Piera
Thubten Wangchen, director de 
la casa del Tibet a Barcelona, ens 
ajudarà a descobrir uns quants 
trets bàsics del budisme.
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca de Piera

DIJOUS 21

“MEDICINA I  SALUT”
- A Igualada
Conferència organitzada per l’Aca-
dèmia de les Ciències Mèdiques 
en què es tractarà un tema mèdic 
d’actualitat per apropar les ciènci-
es de la salut a la ciutadania.
Dijous a 2/4 de 8 del vespre a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CONFERÈNCIA. “COM SORTIR DE 
LA CRISI?”
- Igualada
Conferència organitzada per UBIC 
Igualada.
Dijous a les 9 del vespre a La Sala.

TALLER. NETEJA ECOLÒGICA A LA 
LLAR
- Piera
Taller informatiu a càrrec de Bar-
namil, que tracta de resoldre 
qüestions relacionades amb els 
productes químics de neteja que 
tenim a casa i les conseqüències 
que tenen per a la nostra salut i el 
medi ambient i donar noves alter-
natives.
Dijous a 2/4 de 7 de la tarda a la Bi-
blioteca de Piera.

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 utilitzant diferents tècni-
ques.
Fins al 30 d’octubre, al punt de lec-
tors de la Biblioteca Central d’Igua-
lada.

PRIMERA HISTÒRIA D’ESPRIU. 
Salvador Espriu és un dels escrip-
tors més significatius de la post-
guerra i un dels poetes catalans 
més importants. La Biblioteca vol 
retre-li un homenatge tot presen-
tant les seves obres i mostrant 
algunes cartes inèdites que con-

serva.
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, patrons 
i catàlegs reunits en una exposició 
dedicada a mostrar la creativitat 
d’una de les indústries de punt 
més innovadores d’Igualada.
Del 2 al 24 d’octubre al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de l’Ano-
ia.

PINTURA
- Pau Corcelles
Espais, paisatges, racons, raconets, 
entorns que li són molt propers i 
estimats. Així doncs aquesta ex-

posició proposa compartir aques-
ta estimació per aquests indrets 
amb tots vosaltres.
De l’1 d’octubre al 10 del desembre 
a la Saleta de l’Ateneu.

EUROPEAN BALLOON FESTIVAL
- Fotografies
La mostra recull imatges que re-
flecteixen l’habilitat dels pilots i 
el seu esforç, així com la bellesa 
i els colors dels globus i dels pai-
satges.
Del 15 al 30 d’octubre a la sala d’ex-
posicions de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

“ENTRECREUAMENTS” - FOTO-
GRAFIA
- Alejandro Santaflorentina
Proper al relat i a la poesia, més en-

llà de trobar imatges impactants, 
Entrecreuaments busca explicar 
històries. Encontres casuals: pe-
tits contagis entre persones, ac-
cidents que generen contacte. I 
també encontres causals: quan la 
fotografia pot servir d’excusa per 
a viure experiències.
Del 15 al 31 d’octubre al Vestíbul de 
l’Ateneu.

FET A MÀ. 
- Gemma Maka
Quadres, bosses, samarretes i al-
tres objectes elaborats i pintats 
per l’artista. Un estil singular que 
no us deixarà indiferents. Es po-
dran comprar peces.
Del 16 al 31 d’octubre al Casal de 
Carme.



CARTAS A JULIETA
Estats Units. Comèdia romàntica. De Gary Winick. Amb Amanda 
Seyfried, Vanessa Redgrave, Gael Garcia Bernal i Franco Nero. 

Sophie és una aspirant a escriptora d’una revista que, juntament 
amb Víctor vola des de Nova York a Itàlia per viure una mica del romanç 

que molta falta li fa a la relació. A Verona i després a la Toscana, Sophie 
descobrirà quelcom fabulós sobre l´amor.    ***

WALL STREET. EL DINERO NUNCA DUERME
Estats Units. Drama. D´Oliver Stone. Amb Michael Douglas, Shia LaBeouf, Josh Brolin, Frank 
Langella, Carey Mulligan, Eli Wallach i Susan Sarandon. Després de complir condemna 
per frau financer, blanqueig de diners i associació il·lícita, Gordon Gekko surt de la presó 
federal. Ja no és el rei de Wall Street. Set anys després, un jove i intel·ligent agent de 
patents, Jack Moore, comença a guanyar milions. Aviat coneixerà Gekko.   ****

LA RED SOCIAL
Estats Units, Drama. De David Fincher. Amb Jesse Eisenberg, Justin Timberlake i Andrew 
Garfield. A l’any 2003, Mark Zuckerberg, alumne de Harvard i geni de la programació, 
s’asseu al seu ordinador i amb obstinació i entusiasme comença a desenvolupar una nova 
idea: el Facebook. Sis anys i 500 milions d’amics després, Mark és el bilionari més jove de 
la història. Però per aquest emprenedor, l’èxit ha suposat complicacions personals i legals. 
ESTRENA    

GAINSBOURG. VIDA DE UN HEROE
França. Biografia. De Joann Sfar. Amb Eric Elmosnino, Laetitia Casta i Lucy Gordon. Serge 
Gainsbourg, avui una icona francès, va ser cantant, escriptor, compositor i pintor, però 
principalment durant gairebé tot el temps va ser un infatigable provocador, un tipus de 
impredictible comportament en la seva vida pública. Aquesta pel·lícula narra la seva vida 
i complexa personalitat. ESTRENA

IO SONO L’AMORE
Itàlia. Comèdia. De Luca Guadagnino. Amb Tilda Swinton, Ivan Cotroneo i 
Walter Fasano. La rica familia Recchi celebra les festes de Nadal. Format per 
Emma i Tancredi, el matrimoni Recchi no passa per un bon moment de la seva 
relació. Al grup s´hi afegeix Antonio, un amic d´un dels fills del matrimoni. *** 

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. **

GRU. MI VILLANO FAVORITO
Estats Units. Animació. De Chris Renaud i Pierre Coffin. En mig d’una gran urbanització 
destaca una casa negra amb la gespa groguenca. Els veïns ignoren que sota de l’habitatge 
hi ha un enorme amagatall secret. Allà hi ha Gru, envoltat per un petit exèrcit de lacais, 
planejant el major robatori de tota la història. Volen robar la lluna!. Tres nenes orfes li faran 
la guitza.. ***

PRINCE OF PERSIA, LAS ARENAS DEL TIEMPO
Estats Units. Aventures fantastiques. De: Mike Newell. Amb Jake Gyllenhaal, Gemma 
Arterton, Alfred Molina i Ben Kingsley. La història comença quan un rei i el seu fill derroten 
a Maharajà. Entre els exòtics tresors del Maharajà hi ha un enorme rellotge de sorra i 
una daga. Només el visir coneix el terrible poder d’aquests objectes, que enganya al 
protagonista perquè alliberi les arenes del temps. Adaptació del videojoc del mateix nom. 
***

IGUALADA 
KURSAL 1 
LA RED SOCIAL (7 anys)
Dv. 15: 17:30/20:00/22:30
Ds. 16: 17:30/20:00/22:30/01:00
Dg. 17: 17:30/20:00/22:30
Dm. a Dj: 17:30/20:00/22:30

KURSAL 2
WALL STREET, EL DINERO NUNCA DUERME (7 anys)
Dv. 15: 17:30/20:00/22:30
Ds. 16: 17:30/20:00/22:30/01:00
Dg. 17: 17:30/20:00/22:30
Dm. a Dj: 17:30/20:00/22:30

KURSAL 3 
GRU, MI VILLANO FAVORITO (apta)
Dv. 15: 18:15/20:15
Ds. 16: 16:15/18:15/20:15
Dg 17: 16:15/18:15/20:15
Dm. a Dj.: 18:15/20:15

KURSAL 3 
CARTAS A JULIETA (apta)
Dv. 15: 22:30
Ds. 16: 22:30/01:00
Dg. 17: 22:30
Dm. a Dj: 22:30

SALÓ ROSA 
HINCAME EL DIENTE (7 anys)
Dv. 15: 18:00
Ds. 16: 16:00/18:00
Dg. 17: 16:00/18:00
Dm. a Dj: 18:00 

SALÓ ROSA 
COME, REZA, AMA (apta)
Dv. 15: 19:45/22:30
Ds. 16: 19.45/22:30/01:00
Dg. 17: 19:45/22:30
Dm. a Dj: 19:45/22:30 

ATENEU IGUALADÍ - Sessió de Cineclub 
Aquest divendres no hi ha sessió. 
Properament NOTHING PERSONAL

SANT MARTÍ DE TOUS
CASAL 
IO SONO L’AMORE  (13 anys)
Diumenge 17: 18:00 
GAINSBOURG, VIDA DE UN HEROE (13 anys)
Diumenge 17: 20:00

SANTA COLOMA DE QUERALT
CINEMA RAVAL
EL PRINCIPE DE PERSIA
Divendres 15: 22:30 
Diumenge 17: 19:15
CAMPAMENTO FLIPI 
Diumenge 10: 17:30

 YELMO CINES ABRERA 3D
1/ LA RED SOCIAL (7 anys) 
Dv.: 18:00/20:20/22.40
Ds.: 15:40/18:00/20:20/22.40/01:00
Dg.: 12:00/15:40/18:00/20:20/22.40
Dl. a Dj.: 18:00/20:20/22.40

2/DIDI HOLLYWOOD (16 anys) 
Dv.: 18:10/20:20/22:30
Ds.: 16:00/18:10/20:20/22:30/00:40
Dg.: 11:45/16:00/18:10/20:20/22:30
Dl. a Dj.: 18:10/20:20/22:30

3/SAW VI (18 anys)
Dv.: 18:30/20:30/22:30
Ds.: 16:30/18:30/20:30/22:30/00:30
Dg.: 16:30/18:30/20:30/22:30
Dl. a Dj.: 18:30/20:30/22:30

3/THE KARATE KID (7 anys)
Dg.: 11:45

4/GRU. MI VILLANO FAVORITO 3D (apta) 
Dv.: 17.45/19:45/21:45
Ds.: 15:45/17.45/19:45/21:45/23:45
Dg.: 11:30/15:45/17.45/19:45/21:45
Dl. a Dj.: 17.45/19:45/21:45

5/GRU. MI VILLANO FAVORITO 3D (apta)
Dv.: 18:45/20:45
Ds.: 16:45/18:45/20:45
Dg.: 12:15/16:45/18:45/20:45
Dl. a Dj.: 18:45/20:45

5/MACHETE (16 anys)
Dv. a Dj: 22:45
Ds.: 22:45/01:00

6/WALL STREET (7 anys) 
Dv.: 19:00/22:00
Ds.: 16:15/19:00/22:00/01:00
Dg.: 16:15/19:00/22:00
Dl. a Dj.: 19:00/22:00

6/LOPE (apta) 
Dg.: 12:15

7/EL APRENDIZ DE BRUJO (7 anys) 
Dv.: 18:00
Ds.: 16:00/18:00
Dg.: 12:00/16:00/18:00
Dl. a Dj.: 18:00

7/BURIED (16 anys)
Dv. a Dj. : 20:15/22:15
Ds.: 20:15/22:15/00:15

8/HINCAME EL DIENTE (7 anys)
Dv.: 17:45
Ds.: 15:45/17:45
Dg.: 12:00/15:45/17:45
Dl. a Dj.: 17:45

8/COME, REZA, AMA (7 anys)
Dv.: 19:30/22:15
Ds.: 19:30/22:15/00:50
Dg.: 19:30/22:15
Dl. a Dj.: 19:30/22:15
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RAMON ROBERT.-
Serge Gainsbourg, avui en dia una de les 
grans icones de la cultura francesa, va 
ser cantant, actor, escriptor, compositor 
i pintor, però principalment, al llarg 
de tota la seva vida (1928-1991) va ser 
un infatigable provocador. En la seva 
vida pública mostrava un impredictible 
comportament i amb les seves cançons 
furgava en la moral i en els costums de 
la societat. Tothom recorda la gosadia 
eròtica de la seva cançó més famosa, Je 
t´aime...moi non plus, que va enregistrar 
amb Jane Birkin. Diuen que ja de petit, 
el nen jueu fanfarronejava pels carrers 
de París, quan la ciutat era ocupada pels 
alemanys. Fent de poeta i pintor, Serge 
va començar a freqüentar els cabarets 
de transformistes dels anys 60. Rebel, 
creatiu, escandalós i subversiu, Serge 
Gainsbourg mereixia una biografia 
cinematogràfica. Amb el títol evident de 

Estrena a Tous • Gainsbourg

La creació del Facebook Estrena a Igualada •  La red social

Cantant, escriptor i provocador

RAMON ROBERT.-
Una nit de tardor de l’any 2003, Mark 
Zuckerberg (Jesse Eisenberg), alumne 
de Harvard i geni de la programació, 
s’asseu al seu ordinador i amb 
obstinació i entusiasme comença a 
desenvolupar una nova idea. Aplicat a 
Internet, el seu programa es converteix 
aviat en una grandiosa o global xarxa 
social global, un revolucionari esglaó 
en la comunicació. Sis anys i cinc-cents 
milions d’amics després, Mark és el 
milionari més jove de la història. Mark 
ha transformat la seva idea  (basada en 
els valors de l’exclusivitat, la socialització 
i la diversió) en un imperi. Però per 
aquest emprenedor noi americà, l’èxit 
ha suposat complicacions personals i 
legals ...
Escrita per Aaron Sorkin, però basant-
se en el llibre The Accidental Billionaires 
de Ben Mezrich, La red social narra 
la història dels joves fundadors de la 
popular xarxa social Facebook, centrant 
la trama especialment en el seu creador 
més conegut, Mark Zuckerberg. De 
la realització de la pel·lícula se n’ha 
encarregat un dels cineastes més 
notables del darrer cinema americà, 

David Fincher, el també autor de Seven, 
El club de la lucha, The game, Zodiac 
o El curioso caso de Benjamin Button. 

R.R.-
En una alegre urbanització amb curosos 
jardins envoltats per reixes de fusta 
pintades de blanc i plens de rosers, 
sobresurt una casa negra amb la gespa 
groguenca. Els veïns ignoren que sota de 
l’habitatge hi ha un enorme amagatall 
secret. Allà hi ha en Gru (al qual presta 
la seva veu Steve Carell), envoltat per un 
petit exèrcit de lacais, planejant el major 
robatori de tota la història. Vol robar la 
lluna (sí, la lluna!).
Gru gaudeix amb la maldat. Armat amb 
un poderós arsenal de raigs minvants, 
raigs congeladors i vehicles de combat 
de terra i aire, derrota a qualsevol que 
s’interposi en el seu camí. Fins al dia que 
es topa amb la tremenda tossuderia de 
tres nenes orfes que veuen una cosa 
inaudita en aquest fosc personatge: un 
pare en potència.
El pitjor home de la terra s’enfrontarà al 
major repte de la seva vida: tres nenes 
anomenades Margo, Edith i Agnes.

Un dolent 
molt tendre
A Igualada •  Gru, mi 
villano favorito
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Gainsbourg, la pel·lícula ha estat rodada 
per Joan Sfar, que en algunes seqüències 
recorre a les llicències surrealistes i 
fantàstiques.
Interpretada per Eric Elmosnino 
(físicament molt semblant al personatge 
relatat), Laetitia Casta, Lucy Gordon i 
Mylène Jampanoï, la pel·lícula esdevé 
igualment evocadora com fidel en la 
descripció de l’escandalosa vida del 
famós artista francès, del qui es poden 
escoltar un bon grapat de les seves 
cançons. La pel·lícula, que transita sobre 
una fina línia entre el surrealisme i el 
biopic l’ús, centra el seu interès en les 
diferents dones que van passar per la 
vida (i pel llit) de Gainsbourg. Així, veiem 
desfilar per la pantalla a celebritats com 
Juliette Gréco, Brigitte Bardot i Jane 
Birkin convincentment interpretades 
per les actrius que encarnen els seus 
papers.

Estrenada a Estats Units fa quinze dies, 
la pel·lícula ja es compta entre les més 
taquilleres de l’any. La crítica americana 

l’ha definida com una pel·lícula brillant, 
hipnòtica, intel·ligent, emocionant i 
extraordinària.

Av.  de  Barce lona ,  188  -  08700 IGUALADA -  Te l  93  803  29  65

Distibuïdor autoritzat



· 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

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
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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

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

Menjaràs molt bé, en sortiràs content
Pressupostos 

a mida per a cel·lebracions

Cal Maginet
BRASERIA - RESTAURANT

977 88 00 17 • 93 744 60 63
608 08 30 09

www.braseriacalmaginet.com
FILLOL

OBERT CAPS DE SETMANA I FESTIUS

La bona taula  
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BAPTISMES
- Santa Maria
Mèron, Maria, Núria Serra Olivella, filla 
de Josep i Iolanda.
Noa González Alvarez, filla de Raul i 
Carolina.
- Soledat
Francesc Morales i Marimon, fill de Jo-
aquim i Sara.
Màxim, Jordi, Gerard Mateo Martínez, 
fill d’Emili i Bàrbara.
- Sagrada Família
Miquel Pujol Muñoz, fill de Joan i Isa-
bel.

Paula Olmo i Gregorio, filla de Joan i 
Olga.
Martina, filla d’Enric i Verònica.

EXÈQUIES
- Santa Maria
Magdalena López Díaz, de 89 anys.
- Asil del Sant Crist.
Maria Bonachina Puiggròs de 90 anys.
- Soledat.
Pepita Bosch Fabregat, de 82 anys.
Carme Garcia Romero, de 82 anys.
- Sagrada Família
Marcial Puig i Torra, de 92 anys.

Estadístiques parroquials a Igualada

MÓN / LA VEU
El Comitè Nobel del Parlament noruec ha 
fet bons els pronòstics i ha anunciat que 
el guanyador del Nobel de la Pau és per 
a l’escriptor i activista xinès Liu Xiaobo. 
Actualment, Xiaobo és a la presó acusat 
de subversió pel govern de la Xina per 
defensar els valors democràtics. La Fun-
dació Vicenç Ferrer es queda finalment 
sense premi, tot i els suports que havia 
recollit per la seva tasca a l’Índia. El co-
mitè ha explicat que ha trigat a prendre 
la decisió, però finalment ha escollit Xia-

obo per “la seva tasca no violenta a favor 
dels drets humans a la Xina”.
Liu Xiaobo és un escriptor i activista de 
les llibertats nascut a Changchun el 28 
de desembre de 1955. Cinquanta-qua-
tre anys després, el 2009, un jutge el va 
condemnar a 11 anys de presó per ser 
coautor de la “Carta 2008”, un manifest 
de 300 intel·lectuals en què es recla-
mava la llibertat d’expressió i l’obertura 
política a la Xina. El text, que acumula 
20.000 signatures, estava inspirat en la 
“Carta 77”, que l’oposició de l’antiga Txe-
coslovàquia va redactar el 1977.
Tot i que, avui per avui, és pràcticament 
un desconegut al seu país perquè el go-
vern xinès s’ha encarregat de vetar-lo 
amb la censura, Xiaobo va ser un dels 
líders de la revolta de Tiananmen del 
1989. Llavors, l’activista va abandonar 
la seva estada com a professor visitant 
en la Universitat de Colúmbia, a Nova 
York, per encapçalar la vaga de fam en 
les protestes estudiantils. A més, va ser 
un dels responsable que la massacre no 
fos encara més gran en negociar una 
sortida pacífica de la plaça abans que els 
carros blindats matessin els centenars 
de joves que es negaven a abandonar 
la protesta.
Tiananmen li va valer una primera con-
demna, de dos anys. El 1996 va arribar la 
segona, en un “laogai”, un “camp de ree-
ducació laboral” xinès. La tercera, aquest 
2008, va arribar a un Xiaobo madur i 
resignat a un futur carcerari per poder 
continuar lluitant per les llibertats. Xiao-
bo continua a la presó, on encara no sap 
que li han concedit el Nobel.

Pressions de la Xina
La victòria de Xiaobo pot trencar les re-
lacions cordials entre la Xina i Noruega, 
tal com ja va avisar el ministre d’Exteriors 
xinès, que va visitar Oslo expressament 
per advertir-ne el Parlament noruec.
La Xina no s’ha aturat aquí. Geir Lundes-
tad, el director de l’Institut Nobel, ha de-
nunciat abans del lliurament del guardó 
les pressions de la vicecancellera xinesa, 
Fu Ying, perquè el premi no anés a parar 
a cap dels dissidents xinesos nominats. 
Curiosament, Lundestad va suggerir el 
2001 que tard o d’hora el malson de Pe-
quín es faria realitat. 

Sense reconeixement per a Vicenç 
Ferrer
Aquest any s’ha batut el rècord de nomi-
nats: hi havia un total de 237 persones 
i organitzacions que optaven al premi. 
El ventall, quant a les nacionalitats, era 
també molt ampli i incloïa el primer mi-
nistre de Zimbàbue, Morgan Tsvangirai; 
l’activista afganesa Sima Samar, i el cata-
là Vicenç Ferrer, entre molts altres.
L’obra de Vicenç Ferrer no és estricta-
ment un projecte de pau, però sí que ha 
esdevingut un model social de desenvo-
lupament i progrés que ha garantit l’es-
tabilitat en una de les zones més pobres 
i sense expectatives de l’Índia. 
Vicenç Ferrer va dedicar tota la vida a aju-
dar els més desvalguts. Ho va fer primer 
com a missioner jesuïta, i un cop fora de 
l’orde va continuar la seva tasca amb la 
seva dona, que és qui ara tira endavant 
els projectes amb el seu fill Moncho. 

L’escriptor i activista xinès Liu Xiaobo, Premi 
Nobel de la Pau 

FRANCESC PLANELL i SOLÉ

Igualada, octubre de 2010

Sempre estaràs entre nosaltres, perquè has estat el millor avi.

T’estimo molt i et trobo molt a faltar.

I encara que no hi siguis, nosaltres et recordem, perquè ningú 
no es mor del tot, 

si hi ha algú que se’n recorda.

Sempre aquí, el meu avi.

 
Natàlia Planell Pérez.

FRANCESC PLANELL i SOLÉ
(21. 03 .1922 - 9 .10. 2010)

Els seus cabells platejats per la blanca neu dels anys, són símbol d’uns temps passats, d’aquells temps 
ja molt llunyans...

En el seu pensar s’hi enterra tot un llibre, un pou de ciència que coneix per experiència les 
virtuts de la nostra terra.

Amb l’afecte d’una filla, et desitjo, pare, amb alegria de ventures, tot un cel, i mostrar-te tota 
la meva gratitud per ensenyar-me el camí de la vida.

I que el camí, pare, que vas agafar, et sigui dolç i que trobis pels turons els familiars i amics, i 
la nostra Xus (1961-1995). Que tinguin cura de tu com tu en vas tenir cura a la terra. I 
tingues cura de tots nosaltres des del cel, que els anys que ens quedin els puguem passar 
sense misèria i amb salut.

 T’estimem i et recordem. Alba Planell i Gabriel.

 

 

Igualada, octubre de 2010

En record de:

Llorenç Escoda Cervelló
Ens deixà el dia 8 d’octubre a l’edat de 81 anys

Els seus: esposa, Maria Montalà; fills, Maria i Àngel, Assumpció i Jesús; néts, Marc i Albert, 
Gerard i Joel, i resta de família, volen agrair les mostres de condol rebudes en l’acte funerari 

que es va fer el dilluns 11 d’octubre a la Basílica de Santa Maria d’Igualada.

Igualada, octubre de 2010

PEPI BOSCH FABREGAT
vídua de Joaquim Font Genovés

Morí cristianament el dia 27 de setembre a l’edat de 82 anys
Els teus familiars, amics i veïns et tindrem sempre present en el nostre record i estima.

Igualada, 28 de setembre de 2010



Felicitacions

Moltes felicitats Ona, 
pels 3 anyets. Dels teus 

pares, Joan i Judith, 
germanet Ian, I tota la 
resta de família I amics. 

T’estimem molt !!

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. 

Em dic Carla Blazquez Velez • Vaig 
néixer el dia 04/09/10 a 3/4 de 5 de la 
matinada i vaig pesar 3kg 040 g. Els meus 
pares són l' Pedro i Ma Angeles. La meva 
germana: Laia sóc de Santa Margarida de 
Montbui.

Em dic Vinyet Vilaplana Sellés • Vaig 
néixer el dia 05/09/10 a 2/4 de 6  de la 
tarda i vaig pesar 2kg 870 g. Els meus pares 
són l'Ernest  i la Berta. El meu germà és el 
Jan. I sóc de Tàrrega.

Em dic Saúl Gamez Infantes • Vaig néixer 
el dia 04/09/10 a 1/4 d'una del migdia i 
vaig pesar 3kg 600 g. Els meus pares són en 
Jairo i l'Ana. I sóc de Santa Margarida de 
Montbui.

Em dic Lúa Avila Olmedo • Vaig néixer 
el dia 04/09/10 a un quart i mitg de 10 
del vespre i vaig pesar 2kg 700 g. Els meus 
pares són David i Beatriz. I sóc de sant Boi 
de Llobregat.

Em dic Briant Carrera Ventura • Vaig 
néixer el dia 05/09/10 a les 7 de la tarda. 
Vaig pesar 3kg 300 g. Els meus pares són 
en David i Andry. I sóc de Santa Margarida 
de Montbui.

Em dic Briseida Jeronimo Cristobal • 
Vaig néixer el dia 08/09/10 a 3/4 i cinc 
minuts d'11de la nit. Vaig pesar 3kg 260 g. 
Els meus pares són el Sergio i Eunice i sóc 
d'Igualada.

Em dic Quim Lopez Serra • Vaig néixer 
el dia 08/09/10 a 1/4 d'10 del matí. 
Vaig pesar 2kg 750 g. Els meus pares són 
El Sergio i la Glòria. El meu germà és el 
Gerard. I sóc de Jorba.

Em dic Xavier Gomera Gomez • Vaig 
néixer el dia 08/09/10 ales 7 de la tarda. 
Vaig pesar 3kg 130 g. Els meus pares són la 
el Javier i la Ma Carmen. El meu germà és el 
Pau. I sóc de La Torre de Claramunt. 

Nadons
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 Els germans Llucià han fet 50 anys de
    casats, enhorabona Papes i Tiets!!!
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GEMMA - 27 anys
massatges professionals 

esportius i tràntrics. 
Atenc sola sense presses en 

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

massatge truca’m.
Màxima discreció

sols dimecres i dijous.
Mob. 677 37 22 24

MIREIA, 24 ANYS
Diplomada quiromassatge.

Esportius i tràntrics.
Atenc sola sense presses 

Apartament privat
d’alt standing.

NOMÉS
dilluns, dimarts i divendres

637 092 045

IGUALADA:
ORIENTALES, 

JOVENES Y GUAPAS

24H.
COPA GRATIS

SALIDAS HOTEL Y 
DOMICILIO

658 361 130

MASAJES +  COMP. 
PARTICULAR

www.igualada24h.comC. FLORENCI VALLS

per
anunciar-vos aquí:

93 804 24 51 
publicitat@publianoia.cat

RELAX
 

HOLA,
SOM 3 NOIES MARXO-

SES, CATXONDES I 
MOLT VICIOSES.

Servei complet a partir 
de 30€. 24h.

634 165 456 

COPA GRATIS

NUEVO
NUEVAS CHICAS 

ASIATICAS
Nuevo, estreno, en 

Igualada centro.
Chicas orientales.

Cariñosas, sexis

24 HORAS
“NON STOP” 

TAMBIÉN RALIZAMOS 
SALIDAS

TELEFONOS
689 51 47 06

3 NUEVAS CHICAS. 
RENOVAMOS. 

VEN Y DISFRUTA

Francés natural, penetra-
ción, griego como tu lo 

prefieras, o cualquier 
fantasia que te apetezca

Vanessa,
de 30 anys 

i la seva amiga, Tatiana, 
de 32, t’esperen al seu pis.

A partir de 30 euros.

Servei complet.

620 163 430

DONA MADURA

NOMÉS SORTIDES. 

INFORMA’T

650 04 85 86
DISCRECIÓ

PRECIOSAS ASIATICAS
CHICAS NUEVAS. 24H. SALIDAS

PISO ÚNICA PLANTA
MÁXIMA DISCRECIÓN

Tel. 93 803 77 46 • 625 99 44 86

http://loquo.barcelona.com

NOVETAT-XANDY
Brasilera de 26 anys.

CALENTA i amb MOLT MORBO.
Complert, carícies, petons, 

francès i molt més.
Et rebo sola. Copa gratis.

Mob. 627 114 262

Sóc una gateta trapella.
En la intimitat m’encanta seduir i gaudir a tope. 

Morbosa, ardent, viciosa, tot un capritx. Faré realitat 
els teus somnis eròtics. Massatges i molt més... 

6 9 1 3 5 8 6 9 6 /  6 5 5 6 6 7 1 1 7  /  6 4 7 2 6 5 7 8 6

NOVETATROSSA
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TAROT MILA
Sóc molt sincera i 

puc ajudar-te
telèfona’m:

806 58 56 96
93 815 43 18

D E  L ’ A N O I A

Finca selvática de 107.000 m2, con 3 
pozos de agua potable, grandes plantaciones de 

olivos, almendros y bosque. 2 casitas antiguas 
de piedra, restauradas. Zona de caza y setas. 

Ideal para caballos, turismo rural, etc...
90.000 euros

Tel 696 08 41 29 (Sr. Luís)

Casa de pueblo (año 1851) de 190 m2. 
Habitable, muy pintoresca, con muebles, 7 habita-

ciones, con bodega y patio. Finca de 21.500 m2. con 
pozo de agua. Bosque de pinos, olivos y almendros, 

etc... con zona de caza y setas. 125.000 €

696 08 41 29  (Sr. Luís)

 

 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

FALTA AJUDANT i OFICIAL DE
 PASTISSERIA PER TREBALLAR A 

HORES.

INTERESSATS TRUCAR AL TELÈFON:
93 805 58 89

SOL·LICITA ESTETICISTA AMB EXPERIÈNCIA

Per al seu Centre d’Estètica a Igualada, necessita 
incorporar ESTETICISTA AMB EXPERIÈNCIA 

demostrable.
Es requereix persona responsable amb experiència en 
tractaments facials i corporals, en tot tipus de depilacions, 
manicures, pedicures i massatges.
Busquem professional amb experiència demostrable al menys 3 
anys com esteticista, dots comunicatives, capacitat de gestió 
del temps i organització, excel·lent atenció al client, serietat, 
discreció, profesionalitat i simpatia. Català parlat.

Funcions: Proporcionar els més alts nivells d’atenció al client, 
professional i personalment.
Es valorarà l’actitud comercial en la recomanació i assessora-
ment de tractaments i productes. 

S’integrarà en un dinàmic i eficient equip de professionals amb 
formació en els més moderns mètodes i equips de treball a 
càrrec de l’empresa.

Es necessita per a mitja jornada amb possibilitat de jornada 
completa.

S’ofereix: Contrate amb excel·lent retribució segons aptituds 
més percentatges per objectius aconseguits. Confidencialitat 
absoluta. 

Envieu C.V amb fotogra�a.
Centre d’estètica Sílvia Giralt : 
centresilviagiralt@gmail.com

C E N T R E  D ʼ E S T È T I C 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.

ES TRASPASSA
RESTAURANT

A CAPELLADES
TEL:

93 801 27 21
605 91 76 84

EMPRESA DE CONSTRUCCIÓ 
DE MAQUINÀRIA UBICADA A 12 KM. 

D’IGUALADA

NECESSITA INCORPORAR EN PLANTILLA:

OPERARI OFICIAL FRESADOR- AJUSTADOR
 (per fresadora Zayer- Manual)

OPERARI OFICIAL TORNER
per Torn Convencional

Se sol·licita experiència de 5 anys mínim.
Es garanteix confidencialitat.

Interessats truqueu als matins de 9:00 a 13:00h
 al telèfon: 93 808 01 52

ATENCION!
INGRESOS 

EXTRAS
www.TrabajarDesdeCasa.com

Tel. 93 100 01 10

NECESSITA
que li portin la comptabilitat 

de la seva empresa?
646 97 94 66

màxima confidencialitat

ES LLOGA
PLAÇA DE PÀRQUING

ctra de Manresa 131
d’Igualada

Interessats truqueu al:
696 233 803

ES NECESSITA
PERSONA O MATRIMONI JUBILAT PER REALITZARFEINES  
DE MANTENIMENT I VIGILÀNCIA A UNA FINCA SITUADA 

A RUBIÓ.
S’OFEREIX :

HABITATGE DE RECENT CONSTRUCCIÓ AMB TOT 
L’EQUIPAMENT I SERVEIS GRATUÏTS.

INTERESSATS, CONTACTAR AL TELÈFON: 647563103

ES NECESSITA
PROFESSOR PER FER REPÀS DE CIÈNCIES
amb experiència i disponibilitat per la tarda.

Resident a Igualada.
Contactar al telèfon:

Tel. 649 154 120

VENC

LOTERIA
A IGUALADA

93 804 27 01
664 777 000



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
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
NSTAL·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

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
JORDI BUSQUÉ I BALSELLS
Passeig verdaguer, 42, 2n 1a ........................ 93 805 56 99
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
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

* Si vol incloure el seu comerç en aquesta guia o per a qualsevol modificació truqui al 93 804 24 51.

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
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
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 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  

· 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
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Dret d’empresa
Dret civil: matrimoni, família,

sucessions, contractes,
propietat

TEL. 93 804 20 61
Av. Balmes, 13, 1r - 08700 IGUALADA

POCH &
ADVOCATS ASSOCIATS

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

· Última tecnologia en audiòfons 
  digitals. 

· Personal titulat.

5 anys
de garantia



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
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

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

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

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
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 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
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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

IPROELEK, 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
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
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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
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

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

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

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.
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

TOT RÈTOL
C/ Tarragona, 3 i 5 ........................................ 93 805 50 17
ROBA DE LA LLAR
MARCELINO (La Casa de les mantes)
C/. Argent, 24 ................................................ 93 803 13 83
MIRÓ TORRES S.L.
C/ Pere Dalmases, 10 ................................... 93 803 18 77
SABATERIES
CALÇATS AURORA
C/ Florençi Valls, 69 ...................................... 93 805 13 28
LA BONA ESPARDENYA
Pl. Sant Miquel, 1 .......................................... 93 803 16 35
PAS A PAS
C/. Sant Magí, 35 .......................................... 93 805 41 23
VIFFER
C/. Argent, 12 ................................................ 93 805 51 82
SALES DE JOC
BINGO IGUALADA - Sala de joc i ruleta
Av. Balmes, 76 ............................................... 93 801 90 93
SALONS DE TE
ÒSCAR PASTISSER. C. Lleida, 34 ...........................93 805 22 25
SANITARIS
PROELEK, S.A. C.Salut, 9-11 ...................................93 803 26 81
SEGURETAT i COMUNICACIÓ
PROELEK, S.A. C.Salut, 9-11 ...................................93 803 26 81
SEIMA Rambla Nova, 16 ............................... 93 805 11 67
SERVEI D’INTERPRET
NEW YORK institute 
C. Sant Antoni Ma Claret, 14....................................670 38 9860
SERVEIS SOCIOCULTURALS
ATLAS 
C/. Sant Pau  ...........................................................93 805 57 92
SEX SHOP
EROTIC’S C/. La Torre, 12  ......................................93 805 15 69
TALLER DE PATCHWORK
BLAU JARDINS I MANUALITATS, S.L.
C/ Cervantes, 56-58 ....................................... 93 805 53 70 
TAPES
BAR IGUALADA 
C/ Lleida, 51 ............................................................93 804 41 00
BAR TARRAGONA 
C. de Tarragona, 43 .................................................93 803 00 13 
EL MOSCATELL 
C/ Sant Pau, 28 .......................................................93 803 00 37
SNACK BAR CATALUNYA 
C/ Clavells, 15 .........................................................93 804 65 05
TABARTA 
C/ Sant Magí, 105....................................................93 803 23 04
SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS

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

DIVENDRES
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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

• Lloguer d’espais.
(capacitat 50 persones)

( Consulteu codicions.
Pressupost a mida)

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

08719 SANTA MARIA DE MIRALLES (BCN)

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·



INSTAL.LICIONS F.CABALLERO
C/ 11 de setembre, 7..................................... 93 806 09 79
INSTAL·LACIONS MARTÍ, C.B.
C/ Sol, 50 ...................................................... 93 803 48 81
INSTAL.LACONS TOSTADO, S.L.
C/. Cireret, 9 .................................................. 93 804 36 75
ELECTRODOMÈSTICS
RADIO TVC MARTINEZ
C/. Montserrat, 7 ........................................... 93 803 47 79
FARMÀCIES
FARMÀCIA MORA I FONT
C/. Santa Llúcia, 97 ....................................... 93 803 61 71
FERRETERIES
FERRETERIA MONTSERRAT
C/. Montserrat, 32 .......................................... 93 803 75 82
FLORISTERIES
JARA FLORISTERIA
C/. Mossen Borràs, 60 ................................... 93 804 02 21
FORN DE PA
PASTISERIA CARME
C/ Sant Josep, 37 .......................................... 93 806 29 59
FOTOGRAFIA i VÍDEO
VALENTÍ FOTOGRAFIA I VÍDEO
C/. Santa Llúcia, 4 ......................................... 93 803 51 63
GAS, CALEFACCIÓ i AIRE CONDICIONAT
SERVI ESPIN, S.L.
C/ Alfons XIII, 40 baixos ................................ 93 806 08 60
INSTAL·LACIONS MARTÍ, 
C/ Sol, 50 ...................................................... 93 803 48 81
INSTAL.LACONS TOSTADO, S.L.
C/. Cireret, 9 .................................................. 93 804 36 75
GESTORIES
PLATAS I ASSOCIATS, SL
C de Sant Isidre, 6 ........................................ 93 805 55 57
GIMNASOS
ALEX POWER FITNESS
C/ Manresa,27 ............................................... 93 803 55 70
GRANJES
GRANJA - PASTISSERIA CARME
C/. Manresa 31 .............................................. 93 806 10 12
JOGUINES i OBJECTES DE  REGAL
MAGATZEMS ANGELINA
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

PASTISSERIES
FERMI GUASCH
C/. Major, 22 .................................................. 93 801 01 08
FLECA PASTISSERIA L’ESPIGA
Pl. Sant Jaume, 5 .......................................... 93 801 11 05
LA VIOLETERA
C/. Verge del Pilar, 19 ................................... 93 801 26 00
PEIXATERIES
PEIXATERIA JOANNA
C/. Major, 43 .................................................. 93 801 11 57
PESCA SALADA
C/ Garbí, 4 ..................................................... 93 801 04 35
PERRUQUERIES
DAMER
Passeig Miquel i Mas, 54 .............................. 93 801 06 63
JESUS ARANA
C/. Major, 38 .................................................. 93 801 21 77
ANTONIA 
C/. Miquel i Mas, 26 ...................................... 93 801 30 05
PINTURES
ESCALA DECORACIÓ
Ptge. Divina Pastora, 7 .................................. 93 801 08 30
JUAN HERNANDEZ PARRA
Av. Capellades, 29. Ca l’Anton ...................... 93 801 09 48
PINTURES CAMPOY 
Dr. Fleming, 3 ................................................ 93 801 01 09
PLANXISTERIES
PLANXISTERIA ANOIA S.L.
C/. Joan Maragall, 16, .....................................................93 801 04 91
PVC i ALUMINI
UNIONES METALICAS SOLER S.L
C/Sant Joan,33 ................................................................ 93 801 11 33
REPARACIÓ D’ELECTRODOMSTICS I 
CALDERES
ADOLFO SANCHEZ (SERVEI TÈCNIC)
Passeig Immaculada Concepció, 8 ................ 629 22 65 09
REPARTIDORS
JAUME GABARRO I BARTROLI
C/ Abat Muntadas, 4 ...................................... 93 801 04 06
RESTAURANTS
BAR RESTAURANT TERRANOVA
Prol. Miquel i Mas, 48 ................................... 93 801 27 21
BOWLING CENTER
Pg. Immaculada Concepció, 36 ..................... 93 801 22 50
El RACÓ DE CARME
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

Ctra, Valls, 79 ................................................ 93 803 51 61

CAPELLADES
AIMENTACIÓ
AGROPECUARIA FEMINA, S.L
La Torre de Claramunt ................................... 93 801 17 17
CAPRABO ................................................................902 11 60 60
ARTS GRÀFIQUES I  FOTOCOMPOSICIÓ
TALLERS GRÀFICS ROMANYA VALLS S.A
Pg. Verdaguer 1 ............................................. 93 801 21 03
ASSEGURANCES
CENTRE  GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ RESPALL S.L
C/ del Pilar SN .............................................. 93 801 10 32
GALTES 
C/ Abat Muntadas 13 B ................................. 93 801 04 33
GASSO-CASANELLAS SCP
C/ Major 80 .................................................... 93 801 02 09
ROVIRA 
C/ Major 24 .................................................... 93 801 02 83
AUTOESCOLES
GALTES
C/Abat Muntadas 13 B .................................. 93 801 04 33
AUTOMÒBILS I TALLERS  MECÀNICS
JOAN JORDI PIQUE GUIXÀ S.L
C/ Divina Pastora 49 ..................................... 93 801 09 43
J. MARGARIT S.L
Av. Matis Guasch, 12, 14 .............................. 93 801 01 55
TALLER MECÀNIC XAUS
C/Sant Ramon 25 .......................................... 93 801 30 40
BARS
BAR DEL NORD
C/ Sant Joan 1 .............................................. 93 801 00 60
BAR DEL SUD
C/Portal, 9 ...................................................... 93 801 00 85
CAFÉ BAR LA LLIGA
C/ de Pilar, 13 ............................................... 93 801 17 30
BAR RESTAURANT TERRANOVA
Prol. Miquel i Mas, 48 ................................... 93 801 27 21
CAFETERIES
CAFÈ CAPELLADES
C/ Major, 72 ................................................... 93 802 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

ANIMALS
MASCOTENDA SCOOBY
( Perruqueria, accessoris, mascotes)
C/ Bas, 1 .......................................................93 803 38 01
ARTS GRÀFIQUES I  FOTOCOMPOSICIÓ
GRÀFIQUES LLUC
C/ St. Ramon s/n ........................................... 93 805 12 14
ASSEGURANCES i  ASSESSORIES
ASSEGURANCES I SERVEIS MONTBUI, S.L.
Ctra. Valls, 50 ..........................................................93 804 41 27
AUTOESCOLA, ASSESSORIA I ASSEGURANCES, CID
Ctra. de Valls, 47-49 ...................................... 93 804 03 51
AUTOESCOLES
AUTOESCOLA CID
Ctra, de Valls, 47.49 ...................................... 93 804 03 51
AUTOMÒBILS I TALLERS  MECÀNICS
AUTOREPARACIONES AGUSTIN, S.L.
Ctra. Valls, 70-72 ........................................... 93 803 20 66
MECÀNICA GRAL. FRANCESC BÒRIA FONT
C/ La Pau, 10 ................................................ 93 803 59 74
BARS
BAR CHUMI
Crta. de Valls, 43 .....................................................93 804 92 14
CAL MAGDALENO
C/ St. Jordi, 25 .............................................. 93 804 40 46
CALÇATS
FERRER VALLS, S.A.
Primer de Maig, 7 .......................................... 93 804 44 61
CARRETONS ELEVADORS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COVE
C/ Santa Margarida, 21 .................................. 686 674 670
CONFECCIÓ i MODA
MODA CALAFELL
C/ Ctra. Valls, 16 ........................................... 93 803 60 59
CONSTRUCCIONS
CONSTRUCCIONS R. VILELLA
C/ Escoles, 19 xamfrà C/ St. Miquel ............. 93 804 38 17
DISTRIBUÏDORS
FERRER VALLS, S.A.
C/ Primer de Maig, 7 ..................................... 93 804 44 61
FORNS DE PA
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

FARMÀCIA RECASENS
C/ Sant Cristòfol, 3 ........................................ 93 778 82 32
Sant Cristófol, 40 ........................................... 93 776 02 23
FRUITS SECS
FRUITS SECS TERMENS
Can Aguilera s/n ...............................................93 7760261
LLIBRERIES
LLIBRERIA DALMAU
Pau Claris, 14 ................................................ 93 776 18 57
LLIBRERIA JOAN FONS
Jaume Fons,13 .............................................. 93 778 83 70
PAPERERIA J. AMAT
Sant Cristofófol, 55 ..........................................93 776 18 7
MOBLES
MOBLES BALART
Piereta, 52 ..................................................... 93 778 90 97
MOBLES MUSARRO
C/ Montmar,2 ................................................. 93 776 07 51
MOBLES SANGO
Ctra. d’Igualada, km 9, nau 13 ...................... 93 776 22 50
MODA I CONFECCIÓ
ROBA SERRET
Sant Cristòfol, 17 ........................................... 93 778 80 51
PASTISSERIES
PASTISSERIA CARREÑO
Sant Cristòfol, 21 ........................................... 93 778 80 65
PARAFARMÀCIES
PARAFARMÀCIA DE PIERA
C/ Piereta, 14 ................................................ 93 779 40 60
PESCA SALADA
ENRICH
Sant Cristòfol, 17 ........................................... 93 776 23 69
PERRUQUERIES
PERRUQUERIA FIGUERES
Piereta, 56 ..................................................... 93 778 85 37
ELLA I ELL  
Cta. Igualada, 21 ........................................... 93 776 13 32
RESIDÈNCIES
RESIDENCIAL SANT CRIST  .....................................93 778 81 09
RESIDÈNCIA LINA (Llar 3a´edat)
Sant Josep, 59 .............................................. 93 778 83 73
XARCUTERIES
XARCUTERIA ARTESANA CARME (Elaboració pròpia)
C/ Sant Bonifaci, 47 ...................................... 93 776 09 04

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
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

STA. MARGARIDA
DE MONTBUI
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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@
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Emergències 
Atenció ciutadana 012
Ambulàncies urgents - SEM 061
CAP Anoia 902 111 444
Bombers Parc Igualada 93 8034080
Bombers (des de qualsevol lloc) 112
DNI i passaports 902 24 73 64
CREU ROJA Igualada 93 8030789
Emergències 112
Mossos d’Esquadra 088
Grups fam. alcohòlics  93 3103953
Guàrdia Civil Rural          93 803 12 66
Inf. i denun. d’incendis 080
Oficines de turisme 938052112
Policia Local Igualada 092
Hospital Gral. d’Igualada 93 8075500
Protecció Civil Igualada   93 8031234
Telèfons de la SIDA   93 3398756
Avaries Fecsa Endesa 902 536 536
Telefònica Avaries 1002
Inspecció de Vehicles ITV 93 8052444

Serveis
Aigües Artés 93 8053839
Aigües de Rigat     93 8031483
AJUNTAMENTS
Argençola 93 8092000
Bellprat 977 880154
El Bruc 93 7710006
Cabrera d’Igualada 93 7749017
Calaf 93 8698512
Calonge de Segarra 93 8680409
Capellades 93 8011001
Carme 93 8080051
Castellfollit de Riubregós 93 8693031
Castellolí 93 8084000
Copons 93 8090000
Els Hostalets de Pierola 93 7712112
Igualada 93 8031950
Jorba 93 8094000
La Llacuna 93 8976063
Montmaneu 93 8092010

Masquefa 93 7725030
Orpí 93 8080139
Òdena 93 8017434
Piera 93 7788200
La Pobla de Claramunt 93 8086075
Els Prats de Rei 93 8698192
Pujalt 93 8681288
Rubió 93 8094181
St. Pere Sallavinera 93 8698830
St. Martí Sesgueioles 93 8681122
St. Martí de Tous 93 8096002
Sta. Mgda. de Montbui 93 8034735
Sta. Mª de Miralles 93 8080301
La Torre de Claramunt 93 8010329
Vallbona 93 7718002
Veciana 93 8090196
Vilanova del Camí 93 8054422
Alcohòlics anònims           93 3177777
Oficina de Benestar i Família  93 8051714
Biblioteca Central      93 8049077
Butano, S.A. 93 8031517
Cambra Comerç      93 8046408
Camp d’Esports        93 8044904
Càritas 93 8032747
Cementiri Vell 93 8030214
Clínica Sant Josep          93 8032650
Consell Comarcal Anoia 93 8051585
Unit. Atenció al Client ICS 93 8054455
ABS Anoia Rural      93 8053818
Correus 93 8030945
Dep. Agricultura           93 8031985
Estadi Atlètic 93 8031743
Funerària Anoia   93 8031114
Gas Natural Igualada 93 8050050
INEM 93 8053375
 901 119 999
JUTJATS
Jutjat 1a Inst. núm. 1 93 6938201
Jutjat 1a Inst. núm. 2 93 6938207
Jutjat 1a Inst. núm. 3 93 6938211
Jutjat 1a Inst. núm. 4 93 6938215
Registre civil                     93 6938218
Llar del Pensionista       93 8033312

Llar del Sant Crist        93 8031267
Ludoteca 93 8055734
Mercat Municipal        93 8036160
Mútua Igualadina    93 8050404
Oficina d’Ocupació           93 8053375
Oficina del Ciutadà  93 8052112
ONCE 93 8051111
Parròquies:
· Barri de Fàtima     93 8031815
· Barri de Montserrat 93 8037663
· Sagrada Família          93 8030427
· Santa Maria 93 8031815
· Soledat 93 8030528
Patronat d’Esports           93 8054210
Piscines Municipals:
· Les Comes 93 8037707
· Molí Nou 93 8051237
Ràdio Igualada - E.M. 93 8054100
Recoll. escombraries 93 8055059
Registre Propietat 1            93 8031118
Registre Propietat 2            93 8048273
Res. Pare Vilaseca          93 8045515
Servei Permanent de grua 93 8030689
 93 8032832
Taxis - Igualada        93 8732222
Taxi - La T. de Claramunt    93 8013558  
                                     629 33 21 24
Unió Empresarial       93 8052292

Hospital general

Centraleta 93 8075500
Atenció a la dona – ASSIR 93 8075588
Consultes externes  93 8075555
Diagnòstic per la imatge 93 8075598
PADES  93 8075558
Programació quirúrgica  93 8075561
Rehabilitació  93 8075574
Salut Mental   93 8058170
Urgències  93 8075577

Ensenyament
Llar d’Infants
La Ginesta  93 804 03 50
La Lluna  93 805 60 80
Dring  93 803 53 91
Educació Infantil primària Centres Públics
CEIP Emili Vallès  93 803 56 58
CEIP Gabriel Castellà  93 803 37 06
CEIP Garcia Fossas  93 803 37 43
CEIP Ramón Castelltort  93 803 37 63
Educació Infantil primària Centres Privats Concertats
Col.legi Maristes Igualada  93 805 55 75
Col.legi Jesús Maria  93 803 22 49
Col.legi Mare del Diví Pastor  93 803 17 31
Col.legi Monalco     93 803 15 77
Col.legi Sant Josep  93 803 04 09
Escoles de l’Ateneu  93 803 04 06
Fundació Escola Mowgli  93 803 57 15
Col.legi Igualada  93 803 14 94
Centre Educatiu Montclar  93 803 36 08
Centre Educatiu Mestral  93 803 35 66
Educació Secundària Centres Públics 
Institut d’Ensenyament Secundari Pere Vives Vich    93 803 15 99
Institut d’Ensenyament Secundari Joan Mercader     93 805 54 26
Institut d’Ensenyament Secundari Milà i Fontanals    93 805 57 50
Educació Secundària Centres Privats Concertats 
Col.legi Acadèmia Igualada      93 803 14 94
Escola Pia  93 803 27 00
Col.legi Maristes  93 805 55 75
Col.legi Monalco  93 803 15 77
Escola Anoia  93 805 09 04
Centre Educatiu Montclar  93 803 36 08
Ensenyament Superior
Escola Superior Adoberia  93 803 53 00
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica  93 803 53 00
Universitat Oberta UOC  93 804 90 77
Educació Especial  93 804 32 62
Escola d’adults  93 804 37 10
Programa de Garantia Social PTT  93 805 54 26
Ensenyaments musicals i artístics
Escola Municipal de Música d’Igualada  93 804 41 55
Conservatori Municipal de Música  93 804 41 55
Escola Municipal d’Art “Gaspar Camps”  93 805 52 62
La Tarima, Espai Teatral Municipal  93 803 19 50

Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya : 93 400 69 00

 www.gencat.net/ense/

Servei d'autobusos: Hispano Igualadina
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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.-
En Joan Basas és un home que 
encara juga. Amb la seva dona 
varen fundar una botiga de jogui-
nes i modelisme -Cric Crac- que 
amb el temps s’ha especialitzat en 
Scalextric i Slot en totes les vari-
ants, que ha acabat sent una refe-
rència a tot Europa.
Què és Cric Crac?
És un establiment que vàrem fun-
dar l’any 80 que s’ha anat especi-
alitzant en el col·leccionisme de 
cotxes a escala i la competició.
Competició?
Hi ha moltes competicions des de 
l’escala més habitual a Catalu-
nya, 1/32 fins a 1/24 que és la que 
agrada a Europa.
El secret de l’èxit del col-
leccionisme és l’exactitud i minu-
ciositat dels models dels cotxes?
Són cotxes exactes als models 
reals i això els fa molt atractius 
per als col·leccionistes.
Els que tenim edat vam conèixer 
els scalextric i slot de ben jove-
nets, però ara existeixen els jocs 
d’ordinador. La generació digital 
està entrant en els cotxes i circuits 
reals?.
També hi entren i precisament la 
marca Scalextric ha tret un sis-
tema digital que permet un joc 
més interactiu amb avançaments 
canviant de carril i molts cotxes 
al mateix temps. En un circuit de 
quatre carrils hi poden córrer vuit 
cotxes i és més espectacular.

Que a Igualada hi hagi un establi-
ment com Cric Crac, ha facilitat que 
sigui la seu del Campionat d’Espa-
nya?
Sense cap mena de dubte. Tibem 
molta gent de tot Espanya i la col-
laboració de molts clubs de Catalu-
nya.
També sou fabricants. És un com-
plement o forma part del mateix 
negoci?.
Per la nostra experiència com a dis-
tribuïdors per Espanya i Portugal 
i en algunes grans marques per a 
tot Europa i Estats Units, tenim un 
bon coneixement del mercat i veiem 
les mancances que té. Això ens va 
portar a fabricar productes partint 
del nostre departament d’investi-
gació, disseny i desenvolupament. 
Són productes bàsicament de com-
petició internacional i també de col-
leccionisme. Ara estem traient al 
mercat una col·lecció sencera dels 
models Pegaso de resina absoluta-
ment fidel a cadascun dels models 
de la mítica marca espanyola. Des-
prés farem una sèrie de models Mer-
cedes.
El problema dels circuits de Sca-
lextric i Slot és la manca d’espai als 
habitatges actuals?
Si és una pega important. Per això 
hi ha muntats clubs arreu de Catalu-
nya. Tenen circuits grans per poder 
gaudir dels teus cotxes.
A Igualada tenim el Team Comarca 
que és l’enveja de tot Catalunya 
amb una pista de sis carrils molt 

ben muntada. Està al polígon de les 
Comes. També tenim el nostre Club 
Cric Crac on tothom pot venir a pro-
var els seus cotxes.
D’on surt el nom Cric Crac?
El va inventar la meva dona quan 
ella tenia el Didó Quitxalla que 
estava orientada al juguet educatiu.
Quan vàrem obrir una botiga dedi-
cada al col·leccionisme, els trens 
elèctrics i els cotxes, al carrer Sant 
Simplici, a la Maria Angels se li va 
ocórrer aquest nom que ens va agra-
dar a tots. 
A més de col·leccionisme i competi-
ció, a Cric Crac es pot venir a com-
prar joguines?

No hi ha dubte que l’alcalde d’Òdena és 
un home de sort.... o quasi!
La seva gestió al front de l’ajuntament 
d’Òdena és fortament contestada des 
de l’oposició dins de l’ajuntament i 
també pels grups de veïns organitzats 
al voltant de les diverses reivindicaci-
ons generades sovint per les decisions 
municipals del grup socialista, majori-
tari a l’ajuntament d’Òdena.
Fa uns mesos es va presentar públi-
cament una alternativa “potent” 
encapçalada per Josep Vicenç Mestre, 
vinculada a Convergència i Unió.
O potser caldria dir Convergència, 
perquè Unió des del primer moment 
ha mostrat el seu desacord amb què 
la llista de la coalició a Òdena estigui 
encapçalada per un independent i no 
per un militant d’Unió com es va fer les 
anteriors eleccions municipals.
Diuen que el temps cura les ferides, 
però no és veritat. Almenys en aquest 
cas. És tanta la tensió entre Unió i Con-
vergència per l’afer Mestre Casanovas 
que fins i tot podria desfer-se la possibi-
litat d’aquesta candidatura.
En totes les poblacions hi ha hagut 
intents no reeixits de fer llistes electo-
rals i els implicats s’han quedat a casa 
i no passa res, però en aquest cas, és 
tanta la passió desfermada que ja sem-
bla impossible un acord que contenti 
tothom. En tot cas l’únic que pot sor-
tir-ne content és en Francisco Guisado 
que veuria més fàcil revalidar el càrrec.

Hi tant!  Però sempre que esti-
guin relacionades amb l’Scalex-
tric i slot. Toquem tot tipus de 
circuits i marques però sempre 
en cotxes.
Hi ha mercat de segona mà?
Sí, però nosaltres només ho 
toquem a nivell de posar en con-
tacte a les persones que volen 
vendre amb persones que volen 
comprar
Podem pensar que els cotxes 
d’Scalextric no es desvaloritzen?
Depèn del model, si interessa 
als col·leccionistes fins i tot pot 
guanyar preu. Un cotxe que sigui 
utilitzat per jugar tindrà el lògic 
desgast, però podríem dir que 
són de les joguines que millor 
mantenen el seu preu i en deter-
minats casos, fins i tot en poden 
guanyar. Sobretot si són cotxes 
de la primera època d’Scalextric. 
A qui inverteixi en cotxes mai li 
baixarà el valor.
El Campionat d’Igualada és el 
millor Campionat que es fa a 
Europa?
No sóc el més indicat per dir-ho 
perquè en sóc responsable, però 
sí que puc dir que som l’únic 
campionat amb cotxes de totes 
les escales i totes les varietats. 

Joan Basas DIVENDRES
15 d’octubre de 2010

WWW.VEUANOIA.CAT

Quatre
paraules amb ...

D E  L ’ A N O I A


