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  La planta logística de 
mercaderies més important de la 
Conca d'Òdena té els dies comptats 
per decisió de l'empresa

Azkar tanca 
la planta 
d’Òdena 
amb 57 
treballadors

Economia

P  31

Candidats anoiencs • Entrevistes a la castellolinenca Teresa Pelegrí 
(Reagrupament) i l'igualadí Quim Romero (Gent Nostra).  

Joan Laporta 
obre la campanya 
electoral a l'Anoia

•• Planta de distribució logística d'Azkar, al polígon Pla de les Gavarreres d'Òdena.
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  El personal va acceptar ahir un 
preacord amb la direcció per a 
recol.locar 40 persones, però Azkar 
deixarà buida la immensa planta 
del Pla de les Gavarreres

Diumenge, Festa del 
Cigronet i l’Artesania 
Alimentària

P  10 P  17

  A la plaça de Cal Font d'Igualada

Sant Martí de 
Tous viu la seva 
Festa Major

  La darrera del 2010
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Ahir dijous es va assolir un pre acord 
entre l’empresa Azkar i els seus treba-
lladors per al tancament de la planta 
d’Òdena. Aquesta no seria una notí-
cia gaire diferent a moltes que es do-
nen darrerament a l’Anoia. El que la 
fa especialment greu es el nombre de 
treballadors als quals afecta -57- i al 
tipus d’empresa a què ens referim.
Transports Azkar va fer una quanti-
osa inversió logística a Òdena on hi 
va situar un dels centres de distri-
bució més importants de Catalunya 
d’aquesta companyia d’abast estatal.
Tenir el centre de distribució d’Azkar 
ens feia pensar que Igualada -o més 
concretament la Conca dÒdena- està 
molt ben situada geogràficament per 
a oferir serveis de logística, un dels 
sectors que es previst que creixin.
Per logística reclamem l’eix transver-
sal ferroviari, tantes vegades promés, 
però si la principal referència logistica 
de la Conca tanca i es trasllada al Prat 
de Llobregat, com sembla que farà 
irremeiablement, perdrem un dels 

arguments que ens feien reclamar 
inversions que afavoreixin l’activitat 
logística a la Conca d’Òdena.
A vegades, escoltant a determinats al-
caldes, directors generals i fins hi tot 
consellers de la Generalitat de Catalu-
nya hom pensa que estan fent inversi-
ons i estructures que han de millorar 
significativament la competitivitat de 
la comarca, però la major part de ve-
gades no deixa de ser foc d’encenalls 
que un cop ha passat una mica de 
temps, de tot el que s’havia augurat 
no en queda més que el record... si es 
que algú ho recorda.
Els polítics, sotmesos a la dinàmica de 
la opinió pública, normalment tenen 
la mirada i el pensament a la curta 
distància, sense tenir en compte que 
el camí és molt llarg i cal anar assolint 
fites sòlides, si no volem que per un 
cantó la crisi vagi aprofundint-se i per 
l’altre que es perdin les oportunitats 
d’inversió que si, uns i altres, hagues-
sin fet les coses una mica millor, tal 
vegada no hauríem perdut.
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No hi ha cap dubte que 
la logística és un dels 
camps on l’Anoia po-
dria jugar un bon pa-
per i que notícies com 
el tancament del centre 
logístic d’Azkar, no ens 
ajuden gens ni mica a 
assolir aquesta fita

Les cares 
de la setmana

Joan Vic
L’alcalde de Vilanova segueix plante-
jant solucions de futur per al seu mu-
nicipi. En aquest cas en un projecte 
que implica també una millora de la 
conectivitat amb Igualada.

Francisco Guisado
L’alcalde d’Òdena no ha pogut evitar 
el tancament d’una empresa logística 
que era referència en el conjunt de la 
Conca. Molt sovint no és tant rellevant 
el color politic com la decisió i volun-
tat de servei dels carrecs públics.

No hi ha cap dubte que la logística és 
un dels camps on l’Anoia podria jugar 
un bon paper i que notícies com el 
tancament del centre logistic d’Azkar 
no ens ajuden gens ni mica a assolir 
aquesta fita.
Segurament que és lògic que les 
empreses de transport no trobin a 
la Conca d’Òdena el mateix nivell de 
negoci que trobaven anys enrere. Els 

successius tancaments de fàbriques i 
la deslocalització de la fabricació de 
prendes, ha fet inútils els sistemes de 
transport que en altres èpoques eren 
negocis floreixents.  
Les notícies negatives són com boles 
de neu que a mesura que van baixant, 
creixen en volum, velocitat i perillosi-
tat.
Per això, i des d’aquestes mateixes 
pàgines, molt sovint -massa per al 
nostre gust- hem de reclamar l’adop-
ció de mesures efectives per a pal-
liar els efectes de la crisi econòmica. 
Quan veiem que inversions previstes, 
pactades i acordades, es suspenen 
sine die, malgrat que són absoluta-
ment necessàries en una comarca 
amb 110.000 habitants, molt sovint 
ens assalta la desagradable sensació 
de sentir-nos ben sols davant les cala-
mitats de l’economia.
Cada ajuntament està prenent mesu-
res pròpies pensant -també a la curta- 
en el seu propi municipi, però la mag-
nitud del desastre industrial d’aquest 

territori reclama l’adopció de mesu-
res conjuntes i generoses que arribin 
al conjunt dels ciutadans.
Mentre els ajuntaments intenten qua-
drar els seus pressupostos a base de 
pujar taxes o reduir inversions i sub-
vencions, les empreses no troben sor-
tides a la crisi i per cada treballador 
que aconsegueix trobar una feina, 
després de cursos i cursos de forma-
ció, n’hi ha seixanta que perden el seu 
lloc de treball perquè aquesta comar-
ca no és prou competitiva.
L’Anoia va ser la primera comarca de 
Catalunya en entrar en crisi a causa de 
la caiguda del gènere de punt -amb 
molta mà d’obra- el curtit i després el 
metall. Pero si vàrem ser dels primers 
en entrar en crisi, no podem pas pen-
sar en ser dels primers en sortir-ne 
perquè no s’estan fent les inversions 
estructurals necessàries per guanyar 
competitivitat.
Els anoiencs necessiten de polítics 
que tinguin les idees clares i sapiguen 
prendre decisions.

JAUME DESCARREGA

La flor de lotus
La societat s’encamina vers uns can-
vis que en moltes ocasions són espe-
rances profetitzades que haurien de 
portar un nou ordre mundial, on els 
aspectes materials deixarien pas a una 
presència espiritual molt més forta. 
La majoria se n’alegraria pensant que 
ja toca. Però potser no són del tot 
conscients del que això significa. No 
es continuaria gaudint de tot tipus de 
“gadgets” que ens “facilitin” la vida, ni 
probablement es mesuraria el benes-
tar per els ingressos econòmics, en un 
món o hi haurà un gran amor entre 
tots... El canvi vol dir que hi haurà una 
disminució de la felicitat provinent de 
les coses materials, que es compen-
sarà amb l’augment de l’amor per tot 
el que ens rodeja. És un canvi total en 
l’escala de valors, on el respecte i l’esti-
ma entre les persones ha de ser la guia 
per damunt del interès. 
La profunda crisi econòmica no s’ha 
d’enfocar només des del punt de vis-
ta de les moltes penalitats que ens 
assolen, sinó fent atenció a les parts 
positives que ens aporta o ens hauria 
d’aportar. És evident que, si seguim 

creient en el canvi d’era, podem pen-
sar que la crisi és un primer pas. Pot 
ser la força que ens mostra el camí a 
seguir.
Les filosofies orientals, agafen com a 
símbol de la transformació en positiu, 
tot allò que qualifiquem com a nega-
tiu. Com la flor del lotus, que naixent 
en aigües brutes, acaba essent un flor 
bellíssima. Aquest és un clar exponent 
de la transformació, com també ho 
són els fems que adoben la terra i són 
l’energia del creixement de les noves 
plantes.
Aquesta manera de pensar també la 
podem utilitzar nosaltres per extreu-
re’n les mostres aplicant-les a la situa-
ció actual. Fixem-nos en el que ja està 
passant. Molts ja estan actualitzant 
la seva escala de valors sobre el que 
és necessari. La manca de recursos 
econòmics ha obligat a prescindir de 
molts bens que ens eren imprescindi-
bles, simplement perquè no hi ha di-
ners per a tot i s’han de prioritzar les 
coses que s’han d’adquirir. I ara molts 
s’adonen que poden passar sense, i 
això no els provoca cap malestar. Ben 

al contrari. Molts senten un cuquet de 
satisfacció per saber estar-se’n. Potser 
al principi els causava una certa indig-
nació i fins i tot enveja i tristor veure 
que altres en podien gaudir i a ells no 
els arribava. “On anirem a parar” es 
deien. Però aquest sentiment ha anat 
canviant vers un cert orgull, que els 
fa exclamar: “doncs mira, ben mirat 
estava malmetent els meus recursos 
per res”. 
Al mateix temps molts s’espavilen a 
cercar noves formes de guanyar-se el 
pa, amb imaginació i esforç. Les for-
mes “antigues” de retribució pel tre-
ball, deixen pas a noves vies. Anem 
entenent que fiar-ho tot  en el “siste-
ma” no és garantia de res, i que només 
amb l’esforç i creativitat personal ens 
deslliurarem de tota dependència.
Però la millor conseqüència ha estat el 
rencontre amb els seus. Moltes són les 
famílies que ara comparteixen recur-
sos. Els pensionistes que han passat 
de ser una petita càrrega, a ser ara una 
part del sosteniment familiar, perquè 
la pensió, encara que minsa és un in-
grés segur. Cada dia hi ha més perso-

nes ajudant als més necessitats. I ho 
fan de moltes maneres, però refent els 
lligams de la germanor. I no ens dóna 
això més del que ens han pres? No és 
això una petita mostra del canvi anun-
ciat? No és això un desviament en el 
camí cap al materialisme total en el 
que viatjàvem a tota velocitat, sense 
tenir-hi cap control?
Els grans processos de canvi de la hu-
manitat per aquest món, s’han presen-
tat sempre sota una ombra que oculta, 
als ulls de molts, el que de realitat hi 
porta. És l’arbre que no deixa veure 
el bosc. Sovint ens quedem embada-
lits davant del mirallet o les pedres de 
colors, per por, mandra i masses cops, 
per manca de confiança en les pròpies 
forces. Aprenem a treure de dins nos-
tre tota l’anergia universal que duem, 
i tractem de veure sempre darrera del 
que és aparent l’altre cara de les coses. 
Tot el que succeeix porta en si mateix 
quelcom de positiu. Cal cercar-ho. 
Diu en un dels seus rubbayaits Omar 
Khayamm, el gran matemàtic, astrò-
nom i poeta persa de Nishapur: “jo, sóc 
món propi, infern i paradís”.



Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

Aquest país -i el país veí- estan plens de “papanates”. 
Hem vist postures favorables i desfavorables a la visita del Papa. En 
uns i en altres unes actituds i opinions tan exagerades que em sem-
blen “papanatades”.
Per un cantó els “nois” de la direcció d’Iniciativa per Catalunya fent 
el mec i demanant vagues antipapa.... sense recordar-se que, entre 
les seves competències institucionals n’hi ha de relacionades amb 
els assumptes religiosos. Potser és que tenen tantes competències 
que ja ni se’n recorden. Des d’algun sector catalanista d’esquerres 
els hem vist protestar per la visita d’un Sant Pare que no beneix en 
català. Sí senyor, això és veritat, però en la seva visita a Barcelona 
no només va parlar en català el Papa, sinó que va fer que el Borbó 
també hi parlés. Quin president de govern ha parlat en català a Ca-
talunya ... sense ser en campanya electoral?
No entenc que hi hagi “papanates” que es queixin de la despesa que 
ha generat la visita de Papa a Barcelona. És que les celebracions del 
Campionat Mundial de “la roja” varen ser gratuïtes? Per no parlar de 
les manifestacions per les victòries del Barça. 
El que els “papanates” no diuen és que la Sagrada Família, gràcies al 
poder mediàtic del Papa -d’aquest o de qualsevol altre- és conegu-
da avui en dia per tot el món. Queixar-se de la visita del Papa és una 
“papanatada” forassenyada.
N’hi ha que confonen la llibertat religiosa amb les postures de l’ac-
tual pontífex. Estem d’acord que les seves idees són molt i molt 
conservadores i que l’església catòlica necessita posar-se al dia en 
temes tan importants com la igualtat entre homes i dones. Però no 
podem confondre el desacord amb una postura personal transitò-
ria -mentre duri en Ratzinguer- amb la importància que el cap de 

  “Papanates”

JAUME SINGLA ·  a peu pla

En un moment en què l’únic àmbit públic 
del català eren les esglésies, molts capellans 
varen renunciar a responsabilitats episco-
pals per romandre al costat dels seus fidels i 
parlar-los en la seva llengua

El periodisme és una necessitat social, però molts són els que volen 
acabar amb la premsa, sigui de paper o de qualsevol altra mitjà. Li 
diuen la canallesca. Incòmoda, treu a la claror coses que es voldrien 
amagades. Uns ja anuncien la mort dels diaris pel 2024 i altres per 
abans. Uns la volen captiva i subjecte a les subvencions perquè no 
diguin el que cal. És curiós que la Generalitat hagi destinat 14 milions 
a la premsa escrita, i no hi hagi cap diari que estigui bé econòmica-
ment, i així pocs critiquen les accions de govern. 
Sent subvencionats ni The New York Times ni The Washington Post 
haurien pogut publicar el 1971 els cèlebres Papers del Pentàgon so-
bre la guerra del Vietnam. Van ser acusats de posar en perill la vida 
dels soldats i la seguretat nacional. Poc temps després de publicar 
els documents que tenien (7.000 pàgines) la confrontació militar es 
va acabar en les negociacions de París. Ara Wikileaks ha fet el mateix 
sobre la guerra de l’Iraq i l’Afganistan (però ha filtrat més de 400.000 
documents). En ambdós casos està clara la independència dels mit-
jans que han posat en evidència que els aliats triats pels EEUU con-
tinuen sent de molt poca qualitat moral. I també les misèries de la 
guerra i els greus abusos que s’han comès en nom de la llibertat. Està 
clar que la boira de la guerra de la que parlava Clausewitz enterboleix 
els enteniments i amaga moltes mentides. I la manca de transparèn-
cia impedeix que suri una informació verídica dels fets. Però avui hi 
ha encara gent que lluita per donar claror al que passa i que sigui el 
lector qui en tregui les seves pròpies conclusions.
Dave Lapan, portaveu militar del Pentàgon diu neguitós que “Tenim 
raons per pensar que Wikileaks encara té altres documents classifi-
cats i els podria fer públics” i basa les seves afirmacions en fonts in-
dependents. El departament de Defensa dels EUA, inquiet per tot el 
que ha sortit, treballa per evitar filtracions d’informació. Les investi-
gacions del Pentàgon apunten que el responsable d’haver filtrat els 
documents secrets és Bradley Manning, exanalista d’intel·ligència a 
l’Iraq. Manning està sota arrest domiciliari per haver donat a conèixer, 
el 2007, el vídeo d’un atac nord-americà en què van morir més de 
deu persones a l’Iraq, entre elles dos periodistes.
Ara els polítics s’esquincen les vestidures i sembla que els vingui tot 

PERE ESCOLA

Wikileaks
de nou. Pura hipocresia perquè ells saben molt més del que diuen, 
com s’ha vist ara amb el President Felipe González que “va tenir oca-
sió de volar la cúpula d’ETA” i no va donar l’ordre. I hom es pregunta 
com uns periodistes poden accedir a tanta informació, i un jutjat, amb 
tot el seu poder no aclareixi mai gran cosa. Avui tothom sap quasi tot 
el que ha passat al Palau de la Música, a l’hotel que s’havia de fer al 
costat i de les implicacions d’uns i altres. Mentre la justícia va fent i es 
generen molts dubtes de què serà capaç d’esbrinar.
Persones com Julian Assange, fundador i editor de la web Wikileaks, 
s’han d’amagar i quedar-se sense pàtria ni habitatge conegut. Com 
en Salman Rushdie. Sols per dir coses que no agraden. Són incom-
presos en una societat acostumada al que és políticament correcte, a 
no molestar a ningú i a callar tot allò que pot remenar les pacífiques 

aigües putrefactes on ens hem instal·lat. Així no sobta que Assange 
digui que: “La primera cosa de la que m’he adonat és la mort a escala 
mundial de la societat civil. Moviments llampec de fluxos financers, 
fets per transferències electròniques de fons que es mouen molt més 
ràpidament que les sancions polítiques o morals. I la segona cosa que 
he vist, que opera en combinació i en oposició a aquesta, és que hi 
ha un enorme i creixent Estado amagat que s’està estenent  per tot 
el món”. 
I per això calen bons periodistes que siguin capaços d’aixecar la no-
tícia i explicar el que veuen, per molt subjectiu que acabi sent tot. 
Cal allunyar-se de les pràctiques de la premsa captiva que sols ser-
veix per desacreditar els contrincants polítics. Com passa en el nostre 
país, on tothom sap la “filiació política” de cadascun dels mitjans, tots 
ells independents, però que veuen la mateixa realitat amb ulleres 
dels colors dels partits i poders que representen. 

Hom es pregunta com uns periodistes poden 
accedir a tanta informació, i un jutjat, amb tot 
el seu poder no aclareix mai gran cosa. Avui 
tothom sap quasi tot el que ha passat al Palau 
de la Música. Mentre, la Justícia va fent. 

l’Església Catòlica vingui a Barcelona a beneir un temple imaginat 
per Antoni Gaudí, amb tot el ressò mediàtic que això comporta.
A sensu contrari també hi ha “papanates” que són més papistes que 
el Papa i a la Conferència Episcopal Espanyola -amb nul protagonis-
me aquest cap de setmana- li hem sentit opinions del tot passades 
de voltes. També hem vist a coneguts peperos ultramundans, ves-
tits de casament per anar a la missa del Sant Pare... i havent d’empa-
sar-se parts d’homilies en català.
La missa de la Sagrada Família em va recordar aquells sermons en 
català de mossèn Còdol o mossèn Genís a Santa Maria d’Igualada, 
o de mossèn Font a la Soledat. En un moment en què l’únic àmbit 
d’ús públic que li quedava al nostre idioma era precisament l’esglé-
sia, molts capellans no dubtaren en renunciar a càrrecs episcopals 
per estar al costat del seu poble. Aquella és l’autèntica Església ca-
talana. La de peu de carrer. La dels costat de tots els fidels. Amb 
postures lògicament dretanes, però donant vida i futur al català. 
Tindríem idioma sense l’esforç dels capellans catalans des de la 
postguerra fins a la transició? 
Es pot criticar la postura excessivament conservadora del Papa, la 
Conferència Episcopal Espanyola o de la Cúria romana, però no es 
pot desqualificar la visita del Cap Espiritual de molts catalans i ca-
talanes. La Sagrada Família és patrimoni de tots els catalans, encara 
que només els catòlics l’hagin construïda.
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cartes al director

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 6/11/2010

3-6-12-30-44-46
Complementari: 13
Reintegrament: 8

· Dimecres 10/11/2010
1-7-8-23-31-32

Complementari: 46
Reintegrament: 5

TRIO
· Dijous 4               840  
· Divendres 5          733
· Dissabte 6     862
· Diumenge 7          154
· Dilluns 8                752
· Dimarts 9       595
· Dimecres 10      541

ONCE
· Dijous 4              33784
· Divendres 5       13162
· Dissabte 6    96126
· Diumenge 7       04895
· Dilluns 8             95860
· Dimarts 9    32225
· Dimecres 10    44522

· Dijous 4   18-35-41-43-44-45   C: 29  R: 0
· Dissabte 6   3-7-15-22-28-31  C: 33   R: 6

· Diumenge 7   7-21-35-44-50  Núm. clau: 1 

· Divendres 5   9-30-35-39-46  Estrellas: 6/8

Loteries

Dia 12: JUVÉ/ Av. Montserrat, 27
Dia 13: TORELLÓ/ P. Verdaguer, 82
Dia 14: ADZET/ Av. Barcelona, 9 
Dia 15: SECANELL/ Òdena, 84
Dia 16: MISERCAHS/ Rambla Nova, 1
Dia 17: BAUSILI/ Born, 23
Dia 18: VERDÉS/ Soledat, 119

NOVEMBRE
12: Josafat; Emilià de la Cogolla.
13: Leandre; Dídac; Estanislau de Kostka.
14: Serapi; Josep Pignatelli; Veneranda.  
15: Albert el Gran; Eugeni; Leopold.  
16: Margarida d’Escòcia; Gertrudis;  Edmon. 
17: Isabel d’Hongria; Gregori Taumaturg.
18: Romà; Aureli.

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
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Informin de tots els 
partits polítics
•• MARCEL DOT

M’adreço a aquest mitjà de comunicació 
per comentar el següent: Avui he com-
prat un exemplar de “La Veu de l’Anoia” 
i he quedat decebut per la opacitat vers 
el acte de precampanya ofert pel Sr. Jo-
sep Anglada, president de Plataforma 
per Catalunya a la ciutat d’Igualada, 
complementat amb visites a localitats 
de la Conca d’Òdena.
La meva decepció es basa en què aques-
ta publicació no ha fet cinc cèntims so-
bre aquest event, amb un Partit que 
reflexa l’opinió de la immensa majoria 
de la gent del carrer... i en temes que 
ens tenen preocupats i que ja podeu 
imaginar. Penso que és una falta d’aten-
ció i informació no haver publicat un 
article sobre un acte que va reunir 160 
ciutadans d’Igualada i voltants, amb el 
míting de precampanya celebrat en un 
conegut hotel de la nostra ciutat. Això 
sí, amb “comitè de benvinguda” d’aficio-
nats a l’art pròpiament dit (pintades) i a 
la literatura (insults).
També són diaris de gran tiratge els que 
“oculten” la prometedora finalitat de 
PxC, i algún canal de TV, també.
L’únic que demano és que la premsa, 
en general, informin, entre altres coses, 
de tots el propòsits de TOTS el partits 
polítics, siguin d’una tendència o d’una 
altra. No ens hem de deixar ensabonar 

per partits de “alto copete”.
Sense més a dir, rebeu tots una salutació 
d’un militant de Plataforma per 
Catalunya. 

Públic o privat?
•• DAVID JAUME

Fa prop d’un mes, vaig poder assistir a un 
dels congressos més importants d’Europa 
del sector de l’esport i la salut. Entre els po-
nents hi havia alguns dels grans “gurus” i 
visionaris de com evoluciona i cap a on va 
la nostra societat.
Dels prop de 500 congressistes de més de 
25 països, hi eren presents els grans opera-
dors del sector a nivell europeu.
Tot fent un coffe break i parlant dels nos-
tres problemes més comuns, lògicament 
va sortir el tema “Igualada”. Em refereixo 
al centre públic del Puigcornet. Bé, públic 
depèn de com es miri.
Al conèixer alguns dels detalls de com va 
anar el projecte i posterior gestió del ma-
teix, alguns operadors importants del sec-
tor encara “flipen” ara... per no plorar. 
M’explico. L’Ajuntament és titular d’un 
terreny. Aquest, es destina a instal·lació es-
portiva. El concurs el guanya el de sempre: 
un amiguet del partit que mai n’ha perdut 
cap. Aquest amiguet s’ho emporta de net 
a net si el grup municipal que governa és 
dels seus. El constructor del mateix, està 
en suspensió de pagaments... bé, ara es 
diu “concurs de creditors” i en Garzón li ha 
demanat comptes per presumptes casos 

de corrupció. El tercer soci en discòrdia, és 
el CNI al qual confesso un gran respecte i 
admiració. El CNI, tot i participar activa-
ment en el projecte, no va ser capaç que el 
“seu” complex aquàtic fos homologat per 
jugar-hi a waterpolo, per exemple. Ja és 
ben curiós que no es pugui jugar a aquest 
esport en les instal·lacions del club que li 
dóna el nom. Però encara ho és més, que 
els jugadors que el representen paguin 
la quota a l’Infinit, però en canvi hagin 
d’entrenar i jugar els seus partits oficials a 
Les Comes. Algú normal ho pot entendre 
això?
El més fort bé ara... Resulta que l’Ajunta-
ment, en lloc de cobrar un cànon per l’ús 
d’aquest espai, com seria el lògic, ho fa al 
revés i paga una subvenció de 200.000€ 
anyals, durant vint-i-escaig d’anys més els 
increments pertinents. Aquest “petit” ajut, 
el rep l’empresa que gestiona l’Infinit a fi 
de poder “sobreviure” als temps difícils 
que vivim. 
Jo entenc que si estàs de lloguer, el més 
normal no és pas cobrar. Diria que és el 
contrari..
Aquí no acaba... Per engegar, i de propina, 
l’Ajuntament paga, via subvencions d’ins-
titucions del mateix signe, 1.400.000€ per 
fer el projecte realitat.
Clar que reien els congressistes!!!. Gent 
molt reconeguda del sector, em comenta-
va que el complex esportiu d’Igualada era 
dels “xollos” més grans de Catalunya per a 
l’empresa que ho gestionés. Ves per on, re-
sulta que aquesta empresa és privada...

En un article publicat a alguns mitjans de 
comunicació igualadins, surt l’alcalde “pa-
vonejant-se” de l’èxit del mateix. S’omple 
la boca de frases tan populistes i tòpiques 
com, “eix del coneixement”, “model de 
ciutat” o ponts que han permès “noves 
mobilitats”. Que cool que sona això eh! I 
tot de franc!!
Em pregunto què pensen els ciutadans 
dels carrers Comarca, St Magí, St. Josep 
o d’altres, de les contribucions especials 
que van haver de pagar per tenir “noves 
mobilitats”.
O potser caldria saber què pensen els ano-
iencs, quan han de pagar la zona blava de 
l’hospital tenint en compte que ningú hi va 
per fer esport i sí en canvi per salut. Doncs 
mireu! Al Puigcornet hi ha “barra lliure”.
Sí, sí, aquest mateix senyor que ara treu pit, 
ens va voler col·locar el POUM. També és el 
mateix “crack” que ens va vendre l’eix de 
negocis de l’antiga nacional i que segons 
ell havia de repercutir en no sé quants 
llocs de treball.
Aquest personatge, que quan es lleva no 
sap què és pagar una nòmina de la seva 
butxaca, és el que ha fet construir, no 
un, sinó dos ponts dignes de premi FAD. 
El de “Sant Francisco” i el de “Brocklyn” 
(800.000€ ha costat aquest últim?). Aques-
tes dues infraestructures “bàsiques” per 
al futur de la ciutat “eix vertebrador en 
diuen?” uneixen un barri, el de Fàtima, 
de vot fàcil, amb el nou gran equipament 
“públic” segons fonts municipals. Públic? 
De què?.  

Un complex de titularitat pública i subven-
cionat se suposa que ha d’oferir una quota 
tova i preferencial per als més desfavorits 
a fi de donar cobertura, entre altres, a col-
lectius d’immigrants, aturats... que també 
deuen de tenir dret a fer esport i salut. Així 
es fan les polítiques socials, no?
Jo, que no sóc un “crack” en res, deduei-
xo que això no interessa gens, oi senyor 
alcalde?. Però quan vinguin les eleccions, 
llavors sí...
Els diners que guanya aquest centre, qui 
se’ls emporta?. L’Ajuntament segur que 
no...
Fent números, em pregunto per què la 
casa gran no ens reparteix també 200.000 
euros a l’any entre tots els clubs de la ciutat 
per compensar la nostra contribució a fer 
una societat igualadina més sana i espor-
tiva. D’això vostè en diu “ fomentar l’aten-
ció a les persones”. Doncs sí, tots nosaltres 
també ho fomentem això, sap?.
És molt fort que en moments delicats com 
els d’ara, alguns proveïdors o autònoms 
que han treballat per les administracions 
públiques no puguin cobrar perquè no hi 
ha ni cinc al calaix. Com volen que estigui 
la caixa, amb aquesta disbauxa i descon-
trol?
Davant de tanta hipocresia, encara tenen 
els “bolets” i mai millor dit aquest any, de 
dir-te que no et poden pagar de moment.. 
però que admeten un “reconeixement de 
deute” envers tu. 
Però, com es pot tenir tanta barra, Déu 
meu!!!! 

L’Embut
•• GRUP DE VEÏNS DEL CARRER MAJOR

El Sr. Joan Vich, Alcalde de Vilanova del 
Camí, en una nota apareguda a la Veu 
del proppassat 23 d’octubre deia que 
volia “recuperar la dignitat “  del Camí Ral, 
i que era evident que les Contribucions 
Especials  no han agradat al veïnat. Tam-
bé es van convocar els veïns del carrer 
Major a una reunió que es va celebrar a 
Can Papaseit, però no es van aclarir sufi-
cientment, les raons per les quals hi ha 
contribucions especials, la discriminació 
que això suposa, i altres els dubtes que 
els afectats teníem, i continuem tenint. 
Per exemple. Es va fer una exposició de 
les obres fetes al municipi amb el finan-

çament de les Contribucions Especials, 
però no es van esmentar les que no han 
tingut cap cost pels contribuents.  I ens 
hem quedat sense cap explicació del per 
què un carrer dels més transitats de la vila 
s’ha de pagar per uns pocs.
I és aquí on els que vivim al carrer Major, 
tan oblidat per l’Ajuntament quant a refor-
mes, i que ara hem de  “recuperar la digni-
tat “, no entenem el perjudici que se’ns fa. I 
ho considerem la “ Llei de l’Embut”. I això 
tant pels greuges comparatius, aspectes 
físics i reals, com per la fiscalitat.
L’Embut dels greuges comparatius. Un 
cas evident és el del carrer de Sta. Llúcia, 
tant proper al carrer Major i que feia pocs 
anys ja s’havia reformat, s’ha  tornat  a refer  
totalment amb  COST  ZERO per als veïns. 

I si mirem la històrica plaça Major veurem 
que té forma d’embut que desemboca a 
un “oasi” de palmeres tropicals, que han 
crescut sembla que espontàniament, sen-
se que hi hagi hagut contribucions especi-
als. Per què aquestes obres no les han pa-
gades els veïns, sent molt més “particular” 
i una obra molt més “del comú” sí?
L’Embut dels aspectes físics es produeix 
en el clavegueram. En el carrer Major el 
diàmetre del desaigua de la zona baixa, 
després de la cruïlla amb l’avinguda Ntra. 
Senyora de Montserrat, és  molt més petit 
que la suma dels diàmetres de les con-
duccions afluents. I en els darrers 50 anys 
s’han anat connectant sense cap previsió. 
Així quan plou, des fa anys, es produeixen 
inundacions a moltes finques. Són ara els 

veïns del carrer que han de pagar per ar-
ranjar un problema de clavegueres que 
són un problema de la vila? No serà que 
tenint que arreglar el clavegueram s’ha 
d’obrir el carrer i aleshores cal trobar algú 
que ho pagui?
L’Embut fiscal pel qual ens fan passar als 
veïns de les zones afectades pel projecte  
carrer Major / plaça Major, no és just i ha 
de ser revisat. Som gent solidària i contri-
buirem a les infraestructures  generals de 
Vilanova amb els nostres impostos, com 
sempre hem fet. Però precisament aques-
ta,  per ser general, i molt general, ja que 
condueix tot el trànsit d’entrada i sortida 
de la Vila, el pas del transport públic i el 
col·lector de sortida de les clavegueres, no 
se’ns pot exigir  que la financem “especial-

ment”, perquè ni es produeixen millores, 
ni s’incrementen el valor les finques.
No és amb notes de premsa, o reunions 
per rentar la cara amb un drap brut, com 
es resolen aquests problemes. Revisin 
aquest Embut i veuran que la deficient 
planificació urbanística que hem hagut 
d’aguantar, i aguantem, els soferts veïns 
del Camí Ral i plaça Major, no ha de deri-
var en feixugues contribucions especials. 
Antigament aquest camí estava preparat 
i dimensionat  pel trànsit  de tartanes i 
carros de trabuc, i no  mereixem ara el 
premi.  S’han fet moltes obres de cara a 
la galeria i ara es dóna una xurriacada als 
veïns que  sempre hem aguantat de tot. 
Absolutament injust Sr. Alcalde.



Publicitat  DIVENDRES
12 de novembre de 2010 05WWW.VEUANOIA.CAT

D E  L ’ A N O I A



DIVENDRES
12 de novembre de 201006 WWW.VEUANOIA.CAT

Al web d’Uecanoia.cat, i a sobre la foto del 
Joan, he llegit aquesta frase que m’ha semblat 
reveladora: “Us imagineu la història del nostre 
club sense ell? Impossible, oi?”. La veritat és 
que sí, que és difícil imaginar-ho. Pels que el 
coneixien bé, no els ens quedarà cap dubte, 
però pels que no el coneixien tant, podríem 
donar algunes dades.

Una mica d’història...
Ell va ser un dels 7 socis fundadors de la UEC Anoia, l’any 1964. El 
mateix hivern ja va muntar el 1r Curset d’Esquí Alpí. Ell en va ser el 
pare i l’animador constant d’aquest curset que ha ensenyat a esqui-
ar a moltíssims nois i noies de casa nostra, que ara ja envien al cur-
set als seus propis fills, o bé n’esdevenen ells mateixos els monitors. 
Aquest curset ha estat una de les activitats més veteranes i regulars 
de l’entitat, celebrant-se de manera interrompuda des del 1964 fins 
enguany, el 2010. Aquests cursets s’han realitzat sempre a Andorra, 
de manera que entre Igualada i Andorra, concretament Soldeu, s’ha 
establert una relació de coneixement i complicitat que ha perdurat 
durant més de 45 anys. Les pistes de Soldeu i el xalet de Canillo, són 
llocs que guarden els records de centenars d’esquiadors d’Igualada 
i de l’Anoia, amb la figura del Joan sempre present. Ell en va ser el 
director durant 12 anys. 
També va muntar el pioner Cursets d’Escalada en roca, i l’ànima tam-
bé era ell. Va aconseguir treure’s el prestigiat títol de Monitor de l’Es-
cola Nacional d’Alta Muntanya (ENAM), que en aquella època era con 
treure’s el Doctorat a la Universitat dels Esports de Muntanya, i es va 
convertir en un professor pacient, perseverant, que entusiasmava els 
altres a participar: uns com a alumnes, i els propis companys, com a 
professors d’escalada del curset. Ell era el punt de referència i l’home 
serè que conduïa el grup amb prudència i a la vegada amb valentia. 
L’any 1988, va organitzar una de les seves més grans aficions: els 
Cursets d’esquí nòrdic. Cursets que s’omplien a base del seu estímul, 
telefonades, i animació constant que ell feia als companys, perquè 
provessin d’una vegada aquell esport diferent de l’esquí alpí o de 
pista. Ell deia: “allà no hi ha cues, la muntanya és per tu, vas on vols, 
això és una altra història”, i així seduïa als futurs apassionats de l’es-
quí nòrdic. És coneguda l’anècdota que ell s’anava a entrenar fent 
esquí nòrdic, però que si es trobava pel camí un grup de coneguts o 
gent principiant que es disposaven a iniciar-se en l’esquí  nòrdic, ell 
deixava el seu entrenament, i es posava a ensenyar-los amb actitud 
d’ajuda. En les excursions, ell era molt prudent i controlava la marxa 
del grup. Segons els seus amics, ningú s’arribava mai a sentir endar-
rerit ni ignorat, una gran qualitat, que a la muntanya és apreciada 
sobretot pels que tenen menys mitjans i capacitat. 
 

Recordant el Joan Vives

Opinió  D E  L ’ A N O I A

Una idea brillant: La Cursa de l’Esquiador
I arriba l’any 1989, en què té una idea brillant: “farem una cursa que 
ens obligarà a entrenar-nos per començar la temporada d’esquí en 
forma, i n’hi direm La Cursa de l’Esquiador”. Una idea brillant, curiosa 
i a la vegada que és com una paradoxa: la Cursa de l’Esquiador és la 
cursa on es fa de tot  menys esquiar! I la gent deia: “Com és que n’hi 
dieu la Cursa de l’Esquiador?”, i el Joan pacient contestava: “És que 
ens preparem per a la temporada d’esquí... per això és la nostra cursa, 
la Cursa de l’Esquiador”. Chapeau! I no cal dir l’èxit creixent de cada 
convocatòria, que amb la d’enguany, als Hostalets de Pierola, ja arriba 
al número 22è, amb molt més de mil inscrits per edició. El Joan, en 
va ser la idea, l’ànima, l’iniciador, l’animador, i el supervisor constant, 
tant si n’era director, com quan ja va deixar la responsabilitat als que 
l’acompanyaven. Atent, vigilant, observador, exigent i molt honest i 
recte amb la normativa i la presentació dels resultats. Un home fiable, 
de confiança. 
Per aquest motiu, d’una lògica absoluta, la Junta de la UECANOIA, 
amb el seu president al davant, Josep Orpinell, ha decidit per una-
nimitat i prèvia consulta amb l’Assumpta, la dona del Joan, que la 
Cursa de l’Esquiador, portarà afegit en el futur, el nom de “Memorial 
Joan Vives”. 

Arriba a la Presidència
I pocs anys després del debut de la Cursa de l’Esquiador, van arribar els 
anys de maduresa, i després d’haver participat en diferents càrrecs a 
la junta i en altres responsabilitats del club, el Joan Vives esdevé Presi-
dent de la UEC Anoia, des del 1991 fins el 1995. Molts dels socis vete-
rans, bons coneixedors de l’entitat, afirmen que aquells anys van ser 
molt reveladors i constructius, d’una gran activitat i progrés de l’enti-
tat. Amb un bon increment en el número de socis, i un gran nombre 
d’activitats de tot tipus. Una de les seves característiques personals, 
és que sabia estar al seu lloc, en el seu rol, en el seu càrrec i que anava 
amb tots els grups i especialitats: participava i animava tant els grups 
d’escalada, com els d’esquí, els de travesses, d’alta muntanya... Es pot 
dir que: “Era un tot terreny”, segons afirma el seu amic i company de 
grans escalades, des dels 18 anys, Rafel Vilarrúbies. 

Un home meticulós i serè, amb un gran poder de convocatòria
Era un home meticulós. Un home que també ho donava tot pel club i 
per la gent. Treia la calculadora i es posava a defensar els números per 
l’entitat. Era l’advocat defensor, el tresorer exigent, i el vigilant fidel, 
per convertir-se al mateix temps en l’animador apassionat i constant 
d’un gran nombre d’activitats. Un animador generós. 
Quan es proposava de fer una cosa, era una formigueta que no para-
va mai, i que aconseguia finalment, moure peces d’un pes molt su-
perior a la seva aparent capacitat, a base de tenacitat i intel·ligència. 

Era la seva feina. 
També sabia gestionar el consens. Quan ell manava, era el primer que 
preguntava: “I tu com ho veus?”. Venia, et deia la seva, i sempre et de-
manava consell. Tenia un poder de convocatòria grandiós! Però quan 
no era ell el qui manava, exercia d’advocat del diable, i es posava con-
trastar totes les causes, per esbrinar-ne la viabilitat real. Deia: “sinó hi 
ha oposició en un grup, no val la pena”. La seva exigència, i murrieria 
crítica, anaven dirigides a aconseguir la millor opció per l’entitat, i no 
defugia el debat sinó que perseverava en la recerca de les millors so-
lucions. Podem dir que era, simplement, insubornable, la garantia de 

honestedat i qualitat. 
El Joan, era l’home tranquil. L’home tranquil, que recorda el perso-
natge de la pel·lícula de John Ford. L’home, l’escalador tranquil i serè, 
amb aplom, sense rauxes, amb cervell, que ho demostrava quan en 
un pas difícil, no sabies com, però el Joan, com aquell que no fa res, 
sense escarafalls, se’l passava amb una finor elegant, sense esbufecs. 
Un a zero, net i polit! Joan, com t’ho has fet? 
De la prudència i de l’habilitat d’aquest home intel·ligent, ens ho re-
lata una anècdota explicada pel mateix Rafel: “en una cursa de corre-
dors militars d’esquí a Navacerrada, on allà tothom queia o relliscava, 
a causa del mal disseny d’una porta glaçada, ell a l’arribar al punt 
clau, va i frena en sec, fa l’escaleta, una sota l’altre, i un cop superat 
el perill-trampa, segueix a tota bufa muntanya avall, i va ser un dels 
guanyadors!”
I ara mateix me l’imagino organitzant a dalt del cel, una excursió com 
en les històries dibuixades pel Junceda i explicades pel Folch i Torres: 
dalt d’uns núvols magnífics, el Joan al davant, va seguit per una filera 
d’entusiastes que baixen esquiant els uns, caminant els altres, amb 
bicicleta més enllà, i gaudint de la pau d’aquell espai que ja mai més 
s’acabarà, aquell espai que perdura per sempre. 
Un dia, Joan, també nosaltres et vindrem a trobar i tots junts, segui-
rem amb tu una altra Cursa de l’Esquiador, aquella que perdura per 
sempre dalt dels núvols magnífics, del cel immens de l’eternitat.

Escrit amb la emotiva col·laboració del Josep Orpinell, Pompeu 
Marsol, i Rafel Vilarrúbies.

Per la redacció: Manel Mateu.

En Joan Vives era un home tranquil, amant de la natura, dels cims des 
d’on es contemplen amples horitzons i on el cel és clar i transparent.  
Li agradava l’aire pur de les grans carenes que procurava emportar-se 
en les seves relacions de treball, amb els amics i amb la família. Mai es 
va deixar portar per les enveges, les crítiques i els comentaris negatius. 
Era una persona positiva sempre disposada a penjar-se la motxilla a 
l’esquena per anar a conquerir algun nou cim o per fer front a un nou 
desafiament.
El seu esperit organitzador l’havia portat a endegar moltes iniciatives. 
Potser una de les més reeixides la de l’esquí de fons. La seva experi-
ència era un ajut i una seguretat pels que l’envoltaven. Quan havia 
de corregir els errors i mancances dels que anaven amb ell sempre 
eren fetes de manera amable, com les que fa un amic de tota la vida. 
Semblava que es posés al nivell dels que començaven, quan ell era un 

experts que sabia molt bé el que tocava. 
Aquesta vegada el seu cor tan gran li ha fet una mala passada. Ningú 
esperava que la seva fortalesa li donés aquest sorpresa.  L’Assumpta, 
sempre tan valenta i decidida, tampoc podia entendre que te n’ha-
guessis anat com quan anaves d’excursió, però aquesta vegada per 
no tornar. Com cap de nosaltres. Però per a tots els que us coneixíem 
sempre quedaran les paraules del recordatori, testimoni de l’amor de 
la teva esposa, que ens diu que quan tanca els ulls sent el teu escalf, la 
teva olor i la teva companyia, i quan els obra s’adona que ja no hi ets. 
Per això ens diu que no és estrany veure que els tanca sovint. 
Nosaltres trobarem a faltar el teu somriure, però tenim la certesa que 
des del cim seguiràs vetllant per aquesta vall, que ja no és la del riu 
vermell.

Pere Prat

En Joan Vives

Des de la Uecanoia: “Us imagineu la història del nostre club sense ell?”



El tema de la setmana  

Laporta obre la campanya a Igualada
JAUME SINGLA.-
Dimecres, 28 hores abans de començar 
la campanya electoral, es presentava a 
Igualada la candidatura de Solidaritat 
Catalana per a la Independència, la llista 
que encapçala en Joan Laporta, Alfons 
López Tena, Uriel Bertran i Isabel-Clara 
Simó en els quatre primers llocs.
La presentació va generar tanta expec-
tació que l’Ateneu presentava un ple to-
tal amb al voltant de 500 persones, tot i 
que l’acte va revestir molta sobrietat.

Penjar l’estelada no és suficient
L’igualadí Antoni Castells i Sanabra, el 
candidat més jove -22 anys- va obrir l’ac-
te tot explicant els motius que l’han por-
tat a donar el pas de la política. “Sempre 
he cregut en els drets nacionals de Cata-
lunya. És una cosa que em ve de família, 
on he crescut en un ambient catalanis-
ta. M’agrada penjar l’estelada al balcó... 
però ja no és suficient! Cal lluitar per la 
independència de Catalunya, perquè 
ningú no ens la portarà”.
Toni Castells va participar a la manifesta-
ció del 10 de juliol, a Barcelona “i em vaig 
quedar, per primera vegada a la meva 
vida, sense paraules”. Va ser després de 
la manifestació que va conèixer gent 
vinculada a les consultes sobiranistes i al 
que ha acabat sent la candidatura de So-
lidaritat Catalana per la Independència.
“Tinc l’honor i l’orgull d’haver estat ele-
git democràticament pels meus com-
panys per formar part de la candidatu-
ra al Parlament de Catalunya. Som una 
proposta que es basa en dos principis: 
independència i democràcia. Qui cregui 
en aquests principis que ens ajudi a tre-
ballar per fer possible el somni de molts 
catalans” concloïa aquest jove estudiant 
d’Enginyeria.

Ningú no ens regalarà res
El penedesenc Fèlix Simon, que substi-
tuïa a Alfons López Tena, va començar 
destacant l’empenta del jove Castells: 
“Solidaritat ha fet una bona troballa 
amb aquest jove igualadí” deia.
Simón, que durant cinc anys ha format 
part de la Plataforma Vegueria Penedès,  
reivindica la importància que el territori 
es vertebri “i puguem planificar el nostre 
futur des del territori estant”.

Ha començat la campanya per al 28-N
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Solidaritat Catalana va omplir de gom a gom el Teatre Municipal de l’Ateneu. Foto: Jordi Puiggròs.

Per extensió això també s’ha aplicar a la 
Catalunya en el seu conjunt “si no deci-
dim nosaltres mateixos estem perduts. 
Avui Catalunya està pitjor que ahir i, 
si no fem res, avui estarem millor que 
demà. La decadència dins del marc de 
l’Estat Espanyol és imparable”.

Joan Laporta: “No hi ha cap altra op-
ció possible”
L’expresident del CF Barcelona va ser qui 
va tancar l’acte. Ho va fer amb un par-
lament pausat, poc “mitiner” i carregat 
de dades objectives al voltant de l’espoli 
fiscal. Per això Laporta considera que 
“volem fer una declaració d’indepen-
dència perquè tenim dret a buscar el 
benestar dels catalans”.
Els 22.000 milions d’euros que Catalunya 
aporta a l’Estat “ens costen a cada català 
tres mil euros cada any. En una família 
de quatre membres això són dotze mil 
euros i cada any és el mateix. Els seixan-
ta milions d’euros diaris que ens costa 
l’Estat ens permetrien fer un hospital de 
150 llits... cada dia!”
Ho va comparar amb la inversió pública 
més gran del món, que és la que va fer 
al principi del seu mandat el president 
Obama. El pla Obama representa 2.900 
dòlars per cada nord-americà. “Els cata-
lans li regalem a Zapatero un pla Obama 
cada any!” .
La sentència del Tribunal Constitucional  
ha matat la via autonomista “i ara només 
ens queden dues opcions. O seguim 
sent una autonomia de règim comú, 
sense competències importants o ens 
declarem independents.  No ens deixen 
cap altra opció possible”.
Només tenint estat propi Catalunya po-
drà definir polítiques pròpies. “Espanya 
no canviarà perquè ja li està bé aquesta 
situació. La independència depèn del 
nostre coratge i és la nostra responsabi-

litat” considera Joan Laporta.

ERC va votar contra el referèndum
Joan Laporta es va desmarcar de les 
propostes electorals que fan ERC i CiU. 
La proposta d’ERC és impulsar la cele-
bració d’un referèndum de sobirania 
des del Parlament de Catalunya “i això 
no és possible perquè el Tribunal Cons-
titucional ho prohibeix. Per altra banda, 
quan dos dies després de la manifesta-
ció del 10 de juliol, Alfons López Tena i 
Uriel Bertran varen entrar la proposta de 
referèndum al Parlament de Catalunya, 
ERC hi va votar en contra. Proposar-ho 
ara ens sembla un engany a l’electorat”.
Pel que fa a CiU, Laporta no es mostra 
pas gaire més comprensiu .“Mas propo-
sa el concert econòmic dins del marc 
estatutari i constitucional espanyol. Per 
aconseguir-ho hauria de posar d’acord 
el PP i el PSOE, els mateixos que han 
interposat recursos contra l’Estatut. La 
proposta de concert que fa CiU no se la 
creu ningú”.
Laporta considera que el poble, amb la 
manifestació del 10 de juliol passat en 

talunya, obtinguessin més escons que 
les llistes que ens presentem amb una 
proposta clara i sincera en favor de Ca-
talunya”.
Joan Laporta va demanar als anoiencs 
“no ens deixeu sols als Parlament de Ca-
talunya. Ara és el moment de donar un 
pas endavant. No em valen els vots en 
blanc. No ho feu, que és molt lleig” va 
dir en clara referència a un recent vot en 
blanc de l’actual president del CF Barce-
lona. 
Joan Laporta va acabar la seva interven-
ció expressant un desig: “no vull que els 
meus fills siguin independentistes. Vull 
que siguin ciutadans d’un país indepen-
dent”.

La independència de 
Catalunya no només 
és possible sinó que 
“és l’unic camí que 
ens queda després 
de la sentència del 
Constitucional”

contra de la sentència de l’Estatut, indica 
que els partits han de canviar de discurs 
i també de líders. “Aquests són els que 
ens han portat a la pitjor crisi econòmi-
ca, social i democràtica que mai hem tin-
gut. És la gent que ha portat a les xifres 
d’atur més altes de la història” .

Catalunya, Estat Lliure Europeu
Per tot això, Solidaritat Catalana per la 
Independència proposa que sigui una 
majoria absoluta del Parlament de Cata-
lunya la que declari de forma unilateral 
que Catalunya es constitueix com a Es-
tat Lliure Europeu, seguint el camí que 
altres països d’Europa han pres.
“Aquesta és una decisió legítima i legal 
en el marc europeu. A Europa no es po-
den fer declaracions anticatalanes com 
les que va fer el general Mena. La inde-
pendència de Catalunya és possible per-
què depèn només de nosaltres”.
Solidaritat Catalana aspira a entrar amb 
força al Parlament de Catalunya i con-
sidera que fóra un pas enrere si “llistes 
de partits d’obediència espanyola que 
només volen la desnaturalització de Ca-

Florenci Valls, 48, 3r
08700 IGUALADA (Barcelona)

Tel. 93 803 34 62
Fax 93 805 18 75

e-mail: assessoria@ceosl.cat

entri a www.ceosl.cat
HI TROBARÀ INFORMACIÓ
D’INTERÈS EMPRESARIAL

a s s e s s o r i a  d ’ e m p r e s e s
f isca l  ·  labora l  ·  comptable

Classes INFANTS i ADULTS!
Tots els nivells,

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

ENS HEM TRASLLADAT!!
NOVES INSTAL·LACIONS!

ELISABET SEUBA
C/ Marià Cuiner, 40

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

Mòbil: 670 38 98 60

CLASSES D’ANGLÈS
i Traduccions

Classes INFANTS i ADULTS!
Tots els nivells,

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

Optimetria & revisions oculars & 
adaptació lents de contacte & 

mesures pressió ocular & teràpies visuals

Passeig verdaguer, 55, local 3
08700 IGUALADA (BCNA)

tel. 93 803 47 89 -   ctorello@terra.es



“Nosaltres no pactarem amb un partit autonomista, 
i això Esquerra Republicana no ho ha dit mai”
JORDI PUIGGRÓS.-
Vostè procedeix d’ERC. Què l’ha mo-
guda a presentar-se per Reagrupa-
ment?
Quan em vaig apuntar a l’associació i 
després al partit, ho vaig fer perquè no 
m’agradava com estava anant tot. Em 
presento amb esperit de servir, en el 
que pugui ajudar. Crec que l’únic camí 
possible que té aquest país és la inde-
pendència, i Reagrupament és on em 
sento millor.
Es parla més que mai d’independèn-
cia. Això és deu al treball dels partits 
o perquè la gent n’està tipa de tots?
Se’n parla més que mai perquè les coses, 
finalment, s’han posat en el seu lloc. Tot-
hom s’ha anat manifestant, Espanya ja 
ens ha dit ben clar com és. Està definint-
se cap a un espai centralista. O bé tirem 
pel nostre compte o aprofitem els nos-
tres recursos, o ja sabem el que hi ha, un 
espoli fiscal constant i un atac a la nostra 
cultura com mai s’havia produït, i una 
pèrdua de pes econòmic que no s’atura. 
Avui ens trobem que els partits polítics 
que hi ha no estan responent a les ex-
pectatives, hi ha qui depèn només de 

“Hagués estat millor 
una coalició entre 
totes les forces 
independentistes, però 
no ha pogut ser”
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ELS CANDIDATS ANOIENCS. Teresa Pelegrí, núm. 12 de Reagrupament

Teresa Pelegrí.

“Hem trobat 95 persones per fer una llista, i hi ha qui 
dubtava que en trobaríem 21 per presentar-nos a Igualada!”
JORDI PUIGGRÒS.-
Ha estat una sorpresa que una forma-
ció igualadina com “Gent Nostra” es 
presenti a les eleccions al Parlament. 
Ha estat fruit d’un procés madurat, 
això?
No, no. Ha estat una decisió ràpida. De 
fet, quan va néixer Gent Nostra, ho va fer 
amb l’intenció d’anar més enllà d’Igua-
lada, però començant per les eleccions 
municipals. Aquest era potser el pas 
lògic. Ara bé, en aquests dos anys que 
existeix la formació han passat moltes 
coses, a nivell econòmic i polític, i, des-
prés d’un llarg debat, vam decidir pre-
sentar-nos a les eleccions al Parlament. 
Per què?
Doncs bàsicament per dos motius. Som 
un partit sense història electoral, i això 
vol dir que desconeixem qualsevol 
dada. Presentar-se a unes eleccions et 
dóna uns resultats, siguin els que siguin, 
i això et permet després reflexionar. L’al-
tre motiu és donar-nos a conèixer, i unes 
eleccions ho permeten. 
Hi ha qui deia que la vostra formació 
no era sèria, i que era fer volar co-
loms.
Sí, hi ha qui pensava que això era una 
mania personal, que estàvem per mo-
lestar, i que érem dues o tres persones. 
Nosaltres hem anat treballant callada-

“Hi ha molta gent, 
enfadada i desencisada 
amb el que està 
passant, i per això 
volem que es canviï el 
sistema electoral: llistes 
obertes i referèndums 
vinculants”

ELS CANDIDATS ANOIENCS. Quim Romero, núm. 1 de Gent Nostra

Quim Romero.

Madrid, i també hi ha qui no es defineix. 
Es mareja la perdiu constantment, es fan 
promeses que resulten falses, com el  
federalisme, que és inviable. Quan gent 
que teòricament és seriosa et ven això, 
finalment acabes no creien-te res. Per 
això nosaltres no tenim por i diem ben 
fort i clar que volem la independència, 
declarant-la de forma unilateral, pacífi-
cament, legalment, des del nostre Parla-
ment. Hem de ser valents.
I què té Reagrupament que no tingui 
Solidaritat o Esquerra Republicana, si 
tots demanen el mateix?
Nosaltres, en un inici, vam sortir d’una 
escissió dins d’ERC. En el meu cas valora-
va molt més una política d’eix nacional, i 
el cert és que Esquerra ha estat dubtant 
durant els darrers anys. Per això molta 
gent se n’ha anat, perquè no va apostar 
per ERC pel tema de dretes i esquerres, 

sinò perquè era l’única força indepen-
dentista. S’ha equivocat gastant totes 
les energies en convèncer un PSC que 
s’ha demostrat que és més PSOE que 
mai. Nosaltres hem dit que no pacta-
rem mai amb un govern autonomista, i 
això Esquerra no ho ha dit. En el cas de 
Solidaritat és diferent, perquè surt des-
prés de la manifestació del 10 de juliol, 
molt més tard que nosaltres. La coalició 
amb ells va ser impossible, perquè els 
seus llocs a la llista eren inamobibles. 
És més un cas de forma que no de fons, 
amb Solidaritat, perquè penso que els 
programes són calcats. Potser nosaltres 
posem més èmfasi en el caràcter nacio-
nal i identitari, i en la regeneració demo-
cràtica, i en premiar l’excel·lència en el 
treball. Hagués estat millor que totes les 
forces independentistes haguéssim fet 
una coalició, però no ha pogut ser.
A l’Anoia heu anat creixent. Esteu ani-
mats?
No sé com reaccionarà la gent. Nosal-
tres estem animats, sí, tenim molta feina 
a fer i no la deixarem pas. Jo estic aquí 
per treballar, i durant un temps, pel meu 
país. Quan en política t’hi apalanques 

massa, és quan passen les coses que 
estan passant a Catalunya. La veritable 
democràcia és la renovació, no la con-
tinuació de la mateixa casta, que és el 
que passa moltes vegades. Fins i tot a 
vegades l’alternància de partits polítics 
no és més que un canvi de cromos. És el 
que passarà, lamentablement, amb CiU. 
Hi ha massa gent posada dins de l’esta-
blishment. A més, després es trobaran 
que no hi ha recursos.

De quina manera creu que el segell de 
Reagrupament pot influir en la millo-
ra de l’Anoia?
Nosaltres no anem a fer autonomia, sinó 
Estat. I si el tenim, els recursos seran més 
grans, i la càrrega fiscal per als ciutadans 
i les empreses, menor. Volem potenciar 
molt les infraestructures, les xarxes fer-
roviàries, però també pensem que cal 
més implicació de la societat. Estem en 
un lloc estratègic, ideal.

ment, i això s’ha reflectit en una llista de 
95 persones, que és el màxim permès. I 
hi ha qui posa en dubte que en trobem 
21 per Igualada! Aquestes eleccions se-
ran per a nosaltres una carrera d’etapes.  
Cadascuna que passem serà un èxit. Ja 
ho va ser la decisió, ho va ser trobar 95 
persones, ho és un èxit de la resposta de 
la gent, i esperem que això no s’acabi. No 
som il·lusos, necessitaríem 70.000 vots 
per tenir representació, tres diputats de 
cop. Sabem que aquest llistó és impossi-
ble per a nosaltres, però som conscients 
que si tinguéssim un poder de comuni-
cació que arribés al 10% del pressupost 
de CiU, treuríem representació. Sabem 
que el nostre discurs tindria seguiment. 
Hi ha molta, molta gent, enfadada i de-
censisada amb el que està passant.
El català emprenyat. 
Sí, n’hi ha molts. Però pensi que de les 29 

llistes que hi ha a Barcelona, només n’hi 
ha una o dues que defensin el mateix 
que nosaltres. N’hi ha que sempre hi se-
ran, quan arriben unes eleccions, no són 
una novetat, i tampoc defensen canviar 
el sistema. Nosaltres sí, fer possible les 
llistes obertes.
Segurament deveu ser el partit polític 
amb el programa electoral més curt.
Sí, volem simplement canviar la llei 
electoral. Un partit petit com el nostre, 
com a molt pot aspirar a tenir la clau. Se-
gurament a CiU li anirà de poc tenir la 
majoria absoluta, però amb una caram-
bola astronòmica, es podria donar que 
necessitessin tres diputats. Imagini’s 
que els tinguessim nosaltres. Amb això 
aconseguiríem el nostre únic objectiu. 
És impossible que sigui jo president de 
la Generalitat, però això que li dic no és 
impossible, perquè s’ha donat en algun 
cas. En un moment determinat, un vot 
ha servit per molt. No aspirem això, està 
clar, però si hi ha una forma digna de 
presentar-se al Parlament, és defensant 
una sola cosa.
També volen, però, que els referèn-
dums siguin vinculants.
Sí, la llei electoral hauria d’incloure un 
annex amb això, que els referèndums, 
com passa a d’altres països, fossin vin-
culants, tant a nivell d’Ajuntaments, 

com Generalitat, o d’altres. A Suïssa o els 
Estats Units passa això. No pot ser que 
la gent doni un xec en blanc als polítics 
durant quatre anys, sinó que durant 
aquest temps puguin decidir puntual-
ment en un tema determinat. D’altra 
banda, volem que siguin possibles les 
llistes obertes, que es puguin votar 
persones, i no partits. Això donaria un 
canvi de 180 graus a la situació política 
catalana. Si es poguessin escollir perso-
nes enlloc de partits en unes eleccions 
municipals o del Parlament, li asseguro 
que canviaria moltíssim la manera de 

gestionar el poder públic, la forma de 
fer la polític. I els ciutadans tindrien veu 
i vot en el transcurs dels mandats. I això 
tindria conseqüències, en la cultura, en 
l’esport, en l’economia... No en tingui 
cap dubte. Això és canviar el sistema de 
debó. Avui, les decisions que prenen els 
polítics cada vegada estan més lluny de 
la societat. Això és evident, i cal canviar 
les normes de joc. No maquillar-les, sinò 
canviar-les. Allí on ha passat ha anat mi-
llor. Per què aquí no pot ser així? El mo-
del d’aquí està esgotat.



Jordi Pujol i Marta Ferrussola, al mercat de Calaf.
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Jordi Pujol (CiU) i Manuela de Madre (PSC) 
visiten el mercat de Calaf

Demà, acte central de 
Reagrupament a l’Anoia 
amb Joan Carretero
IGUALADA / LA VEU

Demà dissabte 13 de novembre es ce-
lebrarà al Saló Rosa d’Igualada l’acte 
central de campanya de Reagrupament 
Independentista a l’Anoia. Serà un dels 
primers actes després de l’entrada ofici-
al en campanya electoral, que comptarà 
amb la presència del cap de llista per Gi-
rona i president del partit, Joan Carrete-
ro, de la cap de llista per Barcelona, Rut 
Carandell, del número dos de la llista per 
Barcelona i actual alcalde d’Arenys de 
Munt, Carles Móra, i la candidata de Rea-
grupament per l’Anoia, Teresa Pelegrí.
Durant el matí, Joan Carretero, Rut Ca-
randell i Teresa Pelegrí seran al mercat 
de la masuca d’Igualada (a les 10:00) i al 
de Calaf (a les 12:00). A les 2 del migdia 
hi haurà un dinar a l’Hotel Amèrica obert 
a tothom qui ho vulgui (prèvia reserva a 
anoia@reagrupament.cat màxim dia de 
reserva fins dijous). Durant la tarda els 
ponents passejaran pel centre d’Iguala-
da i visitaran els comerços de la ciutat, 
fins a les 8 del vespre, hora en la que 
es celebrarà l’acte al Saló Rosa (Rambla 
Sant Isidre núm. 4) amb els quatre po-
nents. Per a tots els assistents hi haurà 
pa amb tomàquet amb pernil i cava.  

Actes d’ICV a l’Anoia

CALAF / LA VEU

El passat dissabte 6 de novembre la Pre-
sidenta del Grup Parlamentari del PSC 
va visitar la nostra comarca. A mig matí 
arribà a Calaf, on juntament amb la can-
didata Anna Maria Garcia, el 1r. Secretari 
del PSC-Anoia Teo Romero, i els regidors 
i regidores socialistes d’aquesta vila, va 

fer una visita al tradicional mercat de Ca-
laf, tenint l’ocasió de parlar directament 
amb moltes persones i comentar els 
aspectes més rellevants de l’actualitat 
política.
A continuació es va desplaçar a Montbui, 
on des de primera hora hi havia una pa-
rada del PSC al montMercat que repartia 
informació sobre les principals actuaci-
ons del Govern del President Montilla 
ha fet arreu de Catalunya i també a la 
comarca de l’Anoia. Manuela de Madre 
va tenir també un contacte directe amb 
veïns i veïnes.
Qui també va ser el mateix dia al mercat 
de Calaf va ser l’expresident de la Ge-
neralitat, Jordi Pujol (CiU). Acompanyat 
de la seva esposa Marta Ferrusola, i de 
l’alcaldessa Maria Antònia Trullás, junta-
ment amb el seu govern, Pujol va signar 
el Llibre d’Honor a l’ajuntament de Calaf, 

en que va signar en el Llibre d’Honor. Al 
merca, els veïns i veïnes aturaren al Pre-
sident, parlant de la situació en que es 
troba el nostre país, en que tots i totes 

preguntaven per la fórmula de sortir de 
la crisi actual, doncs ara ja arriba a tots 
els nivells, i la gent demana solucions 
immediates.De Madre, amb Teo Romero a Montbui.

IGUALADA / LA VEU

Actes d’Iniciativa Verds previstos per als 
propers dies:
Dimecres 17: visita de la diputada Lau-
ra Massana a una empresa i un centre 
educatiu.
Divendres 19: visita de Joan Saura, al 
Teatre de l’Aurora a les 20.00h. Intervin-
dran també les candidates, Francina Ga-
barró i Coral Vázquez.
Dilluns 22: Roda de premsa de Joves 
d’Esquerra Verda a les 11.00h a la seu 
d’ICV. Donaran a conèixer les propostes 
programàtiques d’ICV promogudes i di-
rigides a la joventut.
Dijous 25: visita de Dolors Camats, nú-
mero dos d’ICV, al Centre d’Intervenció 
Especialitzada (CIE), amb motiu del dia 
internacional de la violència de gènere.

IGUALADA / LA VEU

En el marc d’un dinar amb més d’una 
trentena de militants i simpatitzants 
d’ERC a l’Alta Segarra vinguts de dife-
rents municipis com Calaf, Castellfollit, 
Sant Pere Sallavinera, Prats de Rei, Ca-
longe de Segarra i Sant Martí Sesgue-
ioles, l’eurodiputat d’Esquerra Republi-
cana, Oriol Junqueras va aproximar al 
assistents, amb el seu discurs sempre 
interessant i amè, Junqueras va con-
textualitzar la política catalana actual 
tot afirmant que “certament, els darrers 
anys no han estat pas gaire fàcils per Ca-
talunya i per ERC, doncs de fet, a ningú 
no li ha estat mai senzill conviure amb 
l’estat espanyol, i menys, quan un partit 
polític tan ambiciós en l’àmbit de la radi-
calitat democràtica, de la justícia social i 
de l’alliberament nacional ha d’intentar 
gestionar una petita part d’un poder tan 
escàs”.
Preguntat sobre la posició que la Unió 

ERC Anoia culmina la precampanya "Gent Valenta"
a Calaf, el Bruc i la Llacuna

Europea prendria sobre la independèn-
cia de Catalunya, Junqueras va assegu-
rar que “el dret internacional està a favor 
de Catalunya, és a dir, que el principi de-
mocràtic està per damunt del d’integri-
tat territorial; tant és així que el màxim 
òrgan judicial de l’ONU, el Tribunal In-
ternacional de Justícia reconeix que els 
ciutadans tenen el dret a decidir a quin 
estat volen formar part, com ha estat el 
cas de Kosovo”.
L’eurodiputat republicà també va defen-
sar el dret de Catalunya a esdevenir un 
estat tot argumentant que “nosaltres no 
demanem res que no hagin fet més de 
la meitat dels estats Europeus; avui dia 
la democràcia és normal i positiva, la 
llibertat és normal i positiva i nosaltres 
aspirem a ser un país normal i lliure a 
Europa”.
Vers el creixement del sentiment inde-
pendentista, Junqueras va manifestar 
que “l’independentisme fa molts anys 
que treballa incansablement. Centenars 

de milers de persones, des de tots els 
nivells, han fet esforços, de vegades pe-
tits de vegades grans, per aconseguir un 
país lliure que prosperi”.
Finalment, en defensa d’Esquerra Repu-
blicana, Oriol Junqueras va reblar que 
“ERC ha estat sovint condemnada sense 
judici. Mentre alguns independentistes 
donin més crèdit a qualsevol comen-
tari o opinió contra ERC que a la llarga 
trajectòria dels seus milers de militants 
independentistes, la independència 
continuarà sent un somni inabastable”.
Per la seva banda, Marina Llansana va 
visitar El Bruc i La Llacuna per presentar 
la campanya “Gent Valenta” així com les 
propostes polítiques d’Esquerra per les 
properes eleccions al Parlament de Ca-
talunya. La diputada anoienca va deixar
clar que Esquerra Republicana no dona-
rà suport a cap Govern que no accepti 
convocar un referèndum d’indepen-
dència per aquesta legislatura doncs 
per Marina Llansana “després de la sen-

tència del TC, ha quedat clar que l’auto-
nomisme és un model que ja no dóna 
més de si; Catalunya ha de fer un pas 
endavant i la ciutadania té dret a decidir 
democràticament quina relació vol que 
hi hagi entre Catalunya i Espanya d’ara 
en endavant”.
Llansana també va manifestar que “Es-
querra Republicana és l’única garantia 
que el futur govern de la Generalitat no 
faci passos enrere ni en les polítiques 
nacionals ni en les polítiques socials”, 
exemplificant-ho amb el fet que CiU 
no vulgui aplicar la Llei del Cinema per 
no enfrontar-se a les Majors nord-ame-
ricanes. Amb tot, davant la vintena de 
militants i simpatitzants d’ERC a el Bruc 
i d’una trentena a La Llacuna, Llansana 
també va alertar que “amb la divisió de 
l’independendentisme, el PP podria es-
devenir tercera força a Catalunya i això 
el convertiria en l’àrbitre de la política 
catalana” tot reblant que “ERC és el vot 
més útil per a l’independententisme”.



A més dels disset res-
taurants i els quatre 
caves, també hi haurà 
la participació de tretze 
artesans alimentaris

Diumenge, Festa del Cigronet i de 
l’Artesania alimentària de l’Anoia a Cal Font 
Divuit restaurants de l'Anoia • El públic podrà tastar disset especialitats de la restauració anoienca
Vins, caves i pastisseria • Can Feixes, Bohigas, Pagès Entrena, Puig Romeu i el Gremi de Pastissers també hi participen

IGUALADA / JAUME SINGLA
Diumenge dia 14 torna a Igualada la 
Festa del Cigronet i de l’Artesania Ali·
mentària de l’Anoia que es desenvo·
luparà a la plaça de Cal Font, Amb el 
lema “Del camp a la taula”. Una frase 
que remarca la capacitat del cigronet 
i de les altres especialitats alimentàri·
es anoienques, de passar del camp de 
conreu a la taula del consumidor.
El Consell Comarcal de l’Anoia, el Con·
sorci per a la Promoció Turística de 
l’Alta Anoia amb la col·laboració del 
Gremi d’Hostaleria i Turisme de l’Ano·
ia (GHITA) han preparat una nova edi·
ció de la Festa del Cigronet i de l’arte·
sania alimentària de l’Anoia. 

Dues grans zones
La plaça de Cal Font d’Igualada es di·
vidirà en dues grans zones. En la part 
més propera a la Biblioteca s’hi instal·
laran les carpes dels restauradors  i els 
cellers anoiencs i la zona de la plaça 
propera al carrer de Sant Magí acolli·
rà les carpes dels artesans alimentaris 
de la comarca.
La festa tindrà format de jornada gas·
tronòmica i serà inaugurada per les 
autoritats locals i comarcals a 2/4 de 
12 del matí.  Seguidament, a 2/4 d’1 
tindrà lloc l’espectacle d’animació in·
fantil “Quins nassos”. 

Tres plats, dues copes i postres
Els assistents a la Festa del Cigro·
net podran fer una degustació dels 
productes elaborats pels cuiners de 

La Festa del Cigronet s’ha fet un lloc a la gastronomia catalana

l’Anoia a un preu simbòlic de 5 euros, 
que inclou l’obsequi d’una copa se·
rigrafiada. El tiquet inclou el tast de 
tres plats de cigronet a elegir entre 
els divuit que oferten els restaurants 
participants, dues degustacions de 
vi o cava dels cellers de la comarca i 
unes postres fetes pel Gremi de Pas·
tissers d’Igualada. 
Participaran a la jornada gastronò·
mica divuit restaurants del Gremi 
d’Hostaleria i Turisme de l’Anoia, qua·
tre cellers de la comarca i el Gremi 
de Pastissers d’Igualada que oferiran 
degustar els seus productes. Cada 

restaurador oferirà una especialitat 
diferent elaborada amb Cigronet de 
l’Alta Anoia. Tots ells han fet un au·
tèntic esforç imaginatiu per elaborar 
receptes innovadores.

Gent  
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Hostalets Pierola
L'ajuntament fa el millor 
projecte a la pitjor ubicació  

Sant Martí de Tous
Arriba una de les últimes grans 
festes locals de l'any a l'Anoia

alguna especialitat elaborada amb Ci·
gronet de l’Alta Anoia.

Tretze productors de qualitat
D’altra banda, la zona de la plaça pro·
pera al carrer de Sant Magí acollirà les 
carpes dels artesans alimentaris de la 
comarca. Hi participaran tretze  pro·
ductors que oferiran des d’embotits, 
mel, bolets, formatges... fins a plats 
precuinats.
Com que la base d’una cuina de qua·
litat són els productes frescos i ben 
elaborats, la Festa del Cigronet s’ha 
obert als bons productes artesans ali·
mentaris que es produeixen a l’Anoia.
Diumenge, a la plaça de Cal Font, en 
podrem trobar per a tots els gustos. 
Des de caramels, oli o bolets fins a 
mel, embotits formatges o coques i 
pastes.

Curset de cuina
Prèviament a la festa els restauradors 
de l’Anoia han impartit aquesta set·
mana cinc classes de cuina amb cigro·
net. Les sessions s’han fet de 7 a 9 del 
vespre a l’escola de cuina de l’Escola 
Pia amb els millors cuiners de l’Anoia 
de professorat.

Els restaurants anoiencs participants 
amb el seu plat de Cigronet són: Sa·
muntà d’Òdena, Scorpia d’Òdena, Cas·
tell de Rubió, Ca l’Escolà de Miralles, 
Dreams d’Igualada, Xarop’s de Sant 
Genís, Racó del Traginer d’Igualada, 
Robín de Montbui, Tarragona d’Igua·
lada, El Quinqué d’Igualada, Cafeteria 
bar Salus d’Igualada, el Cafè de l’Ate·
neu d’Igualada, Escola d’hostaleria de 
l’Escola Pia d’Igualada, Gufo, d’Iguala·
da, El Racó de Carme i Els Molins de la 
Font Trobada de Montbui.
Una exceŀlent selecció de bons res·
taurants que inclouen a la seva carta 

Plan------

La cuina anoienca, a 
poc a poc, va adquirint 
una merescuda fama de 
bons plats, excel·lents 
restaurants i gran artes-
ania alimentària 
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Masquefa instal.la fibra òptica per dotar de 
telecomunicacions el Clot del Xarel·lo 
MASQUEFA/ LA VEU
Masquefa està instal·lant la fibra òptica 
al municipi. L’actuació, amb un pressu-
post previst de 435.495 euros, la duu a 
terme la Secretaria de Telecomunicaci-
ons i Societat de la Informació de la Ge-
neralitat de Catalunya, després que les 
gestions realitzades per l’Ajuntament 
de Masquefa, donessin fruit possitiu. 
L’estesa de fibra òptica permetrà als 
masquefins i masquefines gaudir d’uns 
serveis de telecomunicacions de primer 
ordre. Es tracta també d’una aposta es-
tratègica per atraure empreses de base 
tecnològica fins al nou polígon del Clot 
del Xarel·lo. 

Velocitat de transmissió de dades
La fibra òptica possibilita serveis de 
telecomunicacions de gran capacitat, 
ja que proporciona una velocitat de 
transmissió de dades molt elevada, de 
l’ordre de gigues per segon.
Les obres consisteixen a estendre la fi-
bra òptica des de l’estació de Ferrocar-
rils, on es troba el Centre de Telecomu-
nicacions i Tecnologies de la Informació 
(CTTI) de la Generalitat, fins al polígon 
del Clot del Xarel·lo, passant pel centre 

Rasa per a la instal.lació de la fibra òptica VILANOVA DEL CAMI/ LA VEU
Com cada any, durant el mes d’octubre, 
els alumnes de l’Institut Pla de les More-
res han pogut assistir a diverses xerrades 
organitzades dins del PAT (Pla d’Acció 
Tutorial), que tenen com a objectiu que 
els alumnes reflexionin al voltant de dife-
rents temes i problemàtiques socials.
Els nois i noies de 2n. d’ESO van poder 
assistir a xerrades per a la prevenció de 
drogodependències; els de 3r d’ESO van 

Xerrades educatives a l’IES Pla de les 
Moreres de Vilanova del Camí

urbà de Masquefa i les urbanitzacions 
del Maset i Can Quiseró.

Un triple benefici
D’aquesta manera, l’actuació compor-
ta un triple benefici. D’una banda, do-
tarà el nou polígon d’una important 
infraestructura de serveis de teleco-
municacions que facilitarà la captació 

d’empreses capdavanteres del sector 
tecnològic. 
D’altra banda, la xarxa de fibra òptica 
s’interconnectarà, al seu pas pel Maset 
i Can Quiseró, als nodes de Masquefa 
Sense Fils. Així, els veïns i veïnes dispo-
saran d’un enllaç directe i d’altes pres-
tacions amb el Centre Tecnològic Co-
munitari (CTC), que farà possible en el 
futur el desplegament de nous serveis 
d’aquesta xarxa wifi municipal d’accés 
a Internet. 

Els masquefins ja poden demanar el 
certificat digital idCAT al CTC
Des d’aquest novembre els masquefins 
poden sol·licitar o renovar el certificat 
digital idCAT al Centre Tecnològic Co-
munitari (avinguda Catalunya, 60 – 93 
772 78 28). 
L’idCAT és la identitat digital dels ciu-
tadans, un identificador digital que as-
segura la integritat i la confidencialitat 
de les transaccions electròniques, ga-
rantint la identitat dels ciutadans. Amb 
aquest certificat digital es poden fer 
més d’un centenar de tràmits i gestions 
davant les administracions amb tota la 
seguretat jurídica i tècnica.

aprendre a navegar per internet d’una 
forma més segura; els de 4t van participar 
en “M’agrado tal com sóc”, un col·loqui 
sobre l’autoestima; i els de Batxillerat van 
prendre consciència de la problemàtica 
que envolta  la violència de gènere.
En general les xerrades van tenir bona 
rebuda entre l’alumnat del centre que 
va escoltar a diferents professionals i va 
participar de manera activa  en  temes 
del seu interès. 

LA TORRE DE CLARAMUNT/ LA VEU
El proper 14 de novembre a les 8 del 
matí es donarà la sortida de la 3ª ca-
minada popular de La Torre de Clara-
munt. 
Es tracta de fer un recorregut de 17 km 
pel tot el municipi de La Torre. El lloc de 
sortida es al Recinte Torresport i les ins-
cripcions es faran el mateix diumenge 
a partir de 2/4 de 8 i fins a 2/4 de 9 al 
mateix lloc de sortida. 
El preu de la inscripció es de 8 euros  i 
inclou l’esmorzar per a cadascun dels 
participants inscrits. 
La celebració de la prova no es suspen-

Diumenge tercera Caminada popular 
de La Torre de Claramunt

drà per mal temps i tots els participants 
tindran un obsequi.
L’extens territori que té el terme muni-
cipal de La Torre de Claramunt és idoni 
per realitzar aquest tipus de prova. En 
les edicions passades hem comptat 
amb 250 participants i aquest any es-
perem  més.
La Caminada està organitzada per l’as-
sociació d’excursionista, La Guineu amb 
la col·laboració de l’Ajuntament.
Per qualsevol dubte o informació, 
Assoc. La Guineu, tels: 680172043 - 
647577871. Consulta web. www.lator-
redeclaramunt.cat 



HOSTALETS DE PIEROLA / JAUME SINGLA

Divendres, l’ajuntament dels Hostalets de 
Pierola presentava un dels seus projectes 
estrella del mandat: la residència per a 
persones grans.
Jordi Calpe, l’alcalde, acompanyat de 
Maria Àngels Riba, gerent del Consorci 
Sociosanitari de l’Anoia, varen presentar 
el projecte amb tot luxe de detalls, da-
vant d’un auditori absolutament ple de 
públic. Alguna cosa però flotava en l’am-
bient que es notava tens, ja des d’abans 
de començar la sessió.
La tensió la provocava l’oposició d’un se-
guit de veïns que es consideren afectats 
negativament per aquest projecte, que 
ha obligat a la requalificació dels terrenys 
-de propietat municipal- per poder-hi 
construir un equipament públic del tipus 
que requereix una residència per a perso-
nes grans.
Això, segons els veïns, els afecta molt 
negativament ja que consideren que a la 
llarga es necessitarà tota l’illa per a serveis 
de l’esmentada residència i així ho feren 
sentir a l’alcalde, a l’equip de govern i en 
general a tots els assistents a l’assemblea 
de veïns.

Projecte llargament desitjat
L’assemblea va començar amb una intro-
ducció per part de l’alcalde Jordi Calpe 
que va fer una mica de gènesi del procés. 
“Aquest és un projecte molt important 
per a nosaltres. Hem arribat a un acord 
amb el Consorci Sociosanitari d’Igualada 
i l’ajuntament dels Hostalets al percentat-
ge del 40 a 60 per fer i gestionar la futura 
residència de Gent Gran dels Hostalets”.
Maria Àngels Riba va explicar la trajectò-
ria del CSSI i els serveis que està prestant 
tant a Igualada com a diversos municipis 
de l’Anoia amb els quals hi ha conveni. El 
darrer any han estat 961 persones les ate-
ses pels serveis del CSSI “quan l’any 2004 
foren 141 les persones ateses. A partir de 
gener portarem els centres de dia de Pi-
era i Masquefa” explicava la responsable 
del CSSI.
El consorci té diverses residències per 
a persones grans amb serveis comuns i 
també diverses residències assistides per 
a persones amb grans dependències.
Ferran Mateu, arquitecte especialitzat 

El millor projecte... en la pitjor ubicació  

en persones grans, va fer una explicació 
molt pormenoritzada del projecte que li 
va ser encarregat. Es tracta d’una residèn-
cia assistida amb 60 llits, un centre de dia 
de 20 places i pisos de baixa dependèn-
cia amb 18 places. El projecte dissenyat 
comptarà amb una zona de fisioteràpia 
i rehabilitació i contempla una inversió 
de 2.800.000 euros i un sostre edificat de 
2.400 metres quadrats.

Dues modificacions urbanístiques
La part més polèmica va ser la intervenció 
del regidor d’Urbanisme dels Hostalets 
de Pierola, Joan Raldiris, qui va començar 
per explicar el procés de compra dels ter-
renys per part de l’ajuntament i després 
el procés legal “per fer les dues modifica-
cions urbanístiques de la parceŀla propie-
tat de l’ajuntament. En cap cas en queda 
afectat cap altre terreny que el que ja és 

D E  L ’ A N O I A Gent  

El públic va omplir de gom a gom l’auditori dels Hostalets de Pierola, però no únicament per aplaudir el projecte que es va presentar

cada moment”.
Joan Rodríguez va acceptar de “retirar la 
línia vermella que encercla la propietat 
afectada i així evitem que quedin afectats 
els altres terrenys de l’àrea” .
La reunió es va allargar pràcticament fins 
a les dues hores, sense que la sala es bui-
dés pràcticament. Això dóna una idea de 
la tensió que genera que l’ajuntament 
vulgui aixecar la residència en el lloc es-
collit per fer-ho. “En un municipi que és 
dels més extensos de Catalunya, voler-ho 
fer precisament on ho volen fer, sembla 
que amagui alguna cosa” va dir un dels 
assistents a la trobada informativa mu-
nicipal.

De donació a venda
Una part de l’origen del conflicte podria 
trobar-se en el fet que inicialment els ter-
renys havien de ser una donació gratuïta 
a l’ajuntament, però finalment aquest ha 
hagut de pagar 700.000 euros pels ter-
renys esmentats.
Un  dur escrit de l’alcalde acusava al 
grup socialista -actualment a la oposició- 
d’haver boicotejat la donació i obligar a 
l’ajuntament a comprar un terrenys que 
podia haver obtingut gratuïtament.
Si igualment calia fer una requalificació 
urbanística per què fer-la en uns terrenys 
que calia comprar i no en uns que ja fos-
sin propietat de l’ajuntament?” deia un 
dels veïns assistents a la trobada.

Recollides més de 200 signatures
Prèviament a la sessió informativa, un 
grup de veïns ha fet una campanya de 
recollida de signatures.
El document porta el títol de Manifest: 
amb la nostra gent gran i els nostres di-
ners, l’ajuntament ha perdut el nord.
En l’esmentat manifest els veïns mostren 
el seu acord amb la Residència per a Gent 
Gran “no obstant això, estem en profund 
desacord amb la decisió de l’actual equip 
de govern d’ubicar-la a la finca del carrer 
Abat Escarré, núm. 5 i Ronda de Ponent, 
s/n.
Que no hi ha el consens veïnal, social i po-
lític per tirar endavant un equipament tan 
important com aquest.
Que, en contra de l’opinió del govern, la 
ubicació de la residència al carrer Abat Es-
carré cantonada Ronda de Ponent no afa-
voreix la integració de la nostra gent gran a 
la vida social i cultural del poble donada la 
seva distància del centre del poble.
Que no entenem el malbaratament de 
recursos fet per l’actual govern en desem-
borsar 702.000 euros de l’erari públic per 
adquirir uns terrenys que es cedien gratuï-
tament. La compra dels terrenys era del tot 
innecessària a més d’irresponsable en el 
context de crisi econòmica i financera.
Que és inacceptable que l’actual govern 
hagi prioritzat els interessos i criteris de les 
antigues propietàries del terreny, anant a 
remolc d’aquestes; primer, en veure’s forçat 
a constituir una fundació que majoritària-
ment no es volia i, després, per comprar uns 
terrenys que només tenien interès si eren 
donats de manera altruista i desinteressa-
da, però no si s’havien de comprar! Està clar 
quines persones han sortit beneficiades, els 
interessos privats que han prevalgut i quin 
criteri va seguir l’Ajuntament per ubicar la 
residència. 
Els recursos malbaratats podrien haver ser-
vit perfectament, per exemple, per alleuge-
rir el cost de les contribucions especials que 
han de suportar i hauran de suportar molts 
veïns del poble per asfaltar els carrers.
Pel que fa a l’ús dels recursos públics, l’actu-
al govern ha actuat amb lleugeresa perquè 
els Hostalets de Pierola disposava i disposa 
de sòl públic que feia innecessari l’adqui-
sició de nous terrenys per ubicar aquest 
equipament, per exemple a l’antiga Piscina 
o bé a Cal Ponsa. Però sembla ser que, pel 
govern actual, la pista de mini bàsquet al 
bell mig del poble és força més preferent al 
benestar de la nostra gent gran.  
El manifest conclou que quan l’actual al-
calde estava a l’oposició defensava ubicar 
la residència a Can Figueras i ara la ubica 
en un altre lloc “és que, amb l’actual com-
pra, hi ha hagut algun favor personal o 
interès econòmic que el poble desconeix?” 
I afegeix que l’alcalde va prometre en 
el butlletí municipal del maig del 2007, 
que mantindria oberts els canals de dià-
leg. El manifest acaba demanant la para-
lització del projecte.

propietat de l’ajuntament”.
Segons el regidor s’ha fet un projecte 
molt acurat “que integra la residència en 
el conjunt urbanístic dels Hostalets de 
Pierola”.

Ni integració ni diàleg
El públic assistent, en canvi, no ho veia 
de la mateixa forma i va contestar amb 
duresa les afirmacions del regidor. “Plan-
ta i dos pisos no és integrar un edifici en 
el territori en aquella parceŀla concreta. 
Aquest projecte ens fa una afectació com 
una casa” deia el primer dels veïns en in-
tervenir que, a més, lamentava pública-
ment que la reunió “es faci avui, precisa-
ment el dia abans que s’acabi el termini 
per presentar aŀlegacions. Això no és pas 
el procés dialogat que és imprescindible 
en aquest amena de projectes”.
Joan Raldiris tampoc no es va quedar curt 
en la seva resposta:  “vostè fa una lectura 
esbiaixada de la documentació presen-
tada. Els habitatges són exclusivament 
per a gent gran. En cap cas és voluntat de 
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ex-
propiar ningú” va recalcar el regidor”
Però les seves paraules, lluny de tranquiŀ-
litzar l’audiència, la va excitar encara més. 
Una veïna va lamentar que l’ajuntament 
li creés alarma en lloc de tranquiŀlitzar-la.
Una altra persona, en aquest cas una pro-
fessora universitària, va retreure a Joan 
Rodríguez, i per extensió a la resta de 
membres de l’ajuntament, que “no teniu 
ni idea del llenguatge legislatiu. El que 
dieu de paraula no té res a veure amb el 
que deixeu per escrit i dintre d’uns any, 
vosaltres ja no sereu a l’ajuntament i el 
que tindrà valor seran els documents 
que vosaltres haureu deixat escrits”. Per 
això va demanar que quedés per escrit i 
per acord municipal “que les nostres ca-
ses no quedaran mai afectades per un 
projecte que es faci després que les ha-
guem construït atenent a la legislació de 

L’ajuntament dels Hos-
talets va presentar el 
projecte de residència 
per a persones grans 
que es vol construir 

Hi ha veïns que no en-
tenen com es decideix 
fer la residència en un 
terreny que va caldre 
comprar i requalificar i 
no en un terreny muni-
cipal  
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Masquefa inicia una campanya de recollida de 
joguines perquè cap infant es quedi sense per Nadal 
MASQUEFA/ LA VEU
“Perquè jugar és un dret, no un privi-
legi” és el lema de la campanya de re-
collida de joguines que ha organitzat 
Protecció Civil de Masquefa amb l’ob-
jectiu que cap infant no es quedi sense 
un regal aquestes festes de Nadal. Totes 
les persones que tinguin a casa jogui-
nes que no fan servir i que estiguin en 
bon estat o noves poden portar-les a la 
caravana solidària que Protecció Civil 
anirà instal·lant a diversos punts de tot 
el terme de Masquefa. Les joguines no 
poden ser d’índole bèl·lica.
Les joguines recollides se sortejaran en 
un tómbola benèfica que es farà a la 
Rogelio Rojo el 18 de desembre, coin-
cidint amb el Cap de Setmana Solidari. 
Amb els diners recollits es compraran 
joguines noves i es lliuraran als Serveis 
Socials de l’Ajuntament perquè siguin 
repartides entre les famílies més neces-
sitades de la vila. Amb aquesta inicia-
tiva, que té el suport de l’Ajuntament, 
Protecció Civil vol fer arribar les jogui-
nes a nens i nenes que, per diverses 
causes, no podrien gaudir de la màgia 
de rebre un regal aquest Nadal.
Punts de recollida Masquefa recollirà joguines perque cap nen es quedi sense aquest Nadal

CAPELLADES/ LA VEU
Demà dissabte 13 de novembre hi hau-
rà una xerrada-debat sobre SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA a càrrec de Gustavo Duch, 
coordinador de la revista “Soberanía ali-
mentaria, biodiversidad y culturas”. 
Ha estat director de Veterinaris Sense 
Fronteres, membre de la junta directiva 
de Plataforma Rural i col.labora amb Via 
Campesina i amb campanyes com “No 
te comas el mundo” o “Som lo que sem-
brem”. Col.labora en diferents mitjans de 
comunicació, ¡“El Periódico”, “Público”, “La 
Jornada”(Mèxic), “Galicia Oxe” i “El Correo 
Vasco”.
Sobre el seu llibre “Loque hay que tragar, 
Minienciclopedia de política y alimentaci-
ón”, l’escriptor Eduardo Galeano ha escrit: 
“Gustavo Duch retrata la maldición y la es-
peranza de este mundo cuyos amos están 
jugando a los dados. Aquí hay horror y hay 
humor, y amor. Porque esta denuncia de los 
crímenes que el poder universal comete con-
tra la naturaleza y la gente es también un 
entrañable homenaje a la tierra y a las ma-
nos que la trabajan”. La xerrada es farà a les 
19.30h a la Biblioteca Municipal de Cape-
llades. Organitza: Vila de Capellades-CUP i 
Col·lectiu de Solidaritat Clau de Volta.

Demà xerrada 
“Sobirani alimentària” 
a la biblioteca de 
Capellades

La caravana solidària de Protecció Civil 
estarà instal·lada en diverses ubicaci-
ons en les dates següents:
- 13/11/2010: Can Quiseró (Local Soci-
al). De 12 a 14.30h
- 13/11/2010 : Can Valls (Parc). De 15:30 
a 17:30 h
- 20/11/2010: El Maset (Local Social). De 
12 a 14:30h
- 20/11/2010: La Beguda (Pl. Església). 
De 16 a 17.30h
- 22/11/2010: Masquefa (Escola Font 
del Roure). De 16 a 17.30h
- 23/11/2010: Masquefa (Escola El Turó). 
De 16 a 17.30h
- 27/11/2010: Can Parellada (Zona Pis-
tes). De 12 a 17.30h
- 04/12/2010: Masquefa (C/ Bages, 
Zona “Racó de la Queixalada”). De 12 a 
17.30h
- 11/12/2010 : Masquefa (CTC). De 12 a 
17.30h

Recollida a domicili 
Per a les persones que no puguin por-
tar les joguines als punts habilitats po-
den trucar al telèfon 670 06 07 18 i se’ls 
passaran a recollir. 
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CALAF / LA VEU
Avui divendres 12 de novembre, a dos 
quarts de 10 del vespre, tindrà lloc a la 
Casa Felip la projecció d’un audiovisual de 
la Travessa en BTT que va realitzar el mem-
bre del BikeCalaf.Cat, Isidre Selva amb 
l’objectiu d’arribar al Camp Base Nord de 
l’Everest, fita que va aconseguir . La traves-
sa que es va realitzar al mes d’agost, es va 
iniciar a Lhasa, al Tibet, fins arribar a  Kath-
mandú, al Nepal. L’Isidre va pujar 7 colls per 
sobre dels 5.000 metres. Els més alt que va 
pujar va ser el Camp Base Nord de l’Eve-
rest, amb una alçada de 5.300 metres. Serà 
el propi Isidre Selva qui farà els comentaris 
dels vídeos i les fotos que va fer durant la 
travessa i ens explicarà les anècdotes que 
li van succeir durant el viatge, fent especi-
al esment de la brutal repressió a que està 
sotmès el poble tibetà per par de l’exercit 
xinès. Al final de la projecció s’obrirà un 
debat obert a tots els assistents. 

Avui, a Casa Felip, 
interessant audiovisual 
de la Travessa a l’Everest  

Zona d’esbarjo del Parc Fluvial de Vilanova del Camí

CARME / LA VEU
El diumenge 7 de novembre Carme es va 
llevar ple d’activitats. A primera hora del 
matí els ciclistes participants en la pe-
dalada dels Esgavellats de Vilanova del 
Camí van anar passant pel carrer Sant 
Jordi on s’avituallaren per continuar el 
recorregut que els retornaria a Vilanova. 
Aquesta és una activitat que s’organitza 
anualment per recaptar recursos per a la 
Marató de TV3. 
A 2/4 d’11 del matí es va fer la presen-
tació oficial dels diversos equips del 
Club Esportiu Carme. Una vegada aca-
bada, tothom es va traslladar cap al 
nou pas de vianants sobre la riera que 
connecta el nucli antic del poble amb 
la zona esportiva. El president del Club 
Esportiu Carme i l’alcalde Jordi Sellarès, 
acompanyats dels regidors, van tallat la 
cinta que simbolitzava l’obertura oficial 
d’aquest pas. Els diferents equips van 
anar creuant el pas i un representant 
de cadascun d’ells va rebre un tros de la 
cinta com a record d’aquest dia. L’estruc-
tura de ferro de 18 metres de llarg i les 
rampes accessibles a banda i banda del 
pas foren visitats per molts carmetans i 
carmetanes que a més de veure futbol, 
el primer equip va guanyar 4 a 0 al Mont-
bui, els va servir per passejar d’un cantó 
a l’altre de la riera i gaudir de la visió de 
l’aigua des d’una zona elevada. 
Amb aquest pas de vianants s’ha tornat 
a connectar el poble amb la zona espor-
tiva, ja que anys enrere, quan la riera era 
més estreta, es podia creuar aquesta per 
dues passeres.  

Obertura del pont 
sobre la riera de Carme 

S’hada

ÒDENA / LA VEU
S’han obert les inscripcions per al dinar 
de germanos que es farà a Òdena el diu-
menge 21 de novembre, al Casal d’Avis. 
Per apuntar-s’hi caldrà trucar als telèfons 
93 803 79 28 (Àngela) o al 93 803 67 94 
(Joan) o bé comprar directament el ti-
quet els dilluns de 4 a 7 de la tarda, al Ca-
sal d’Avis. La data màxima per apuntar-se 
és el 15 de novembre. El preu son 12,50 
euros .

Oberta la inscripció 
pel Dinar de Germanor 

PUJALT / LA VEU
El divendres 19 de novembre a partir de 
2/4 de 8 del vespre a l’Observatori de 
Pujalt es portarà a terme una xerrada de 
presentació de l’associació ECOMETTA. 
Aquesta és una associació sense ànim 
de lucre que acaba de néixer i que pro-
mou tot tipus d’activitat relacionada 
amb el Medi Ambient.  La xerrada tindrà 
una primera part de presentació de l’as-
sociació, des del naixement del projecte 
fins el fruit i distribució, i una segona 
part on es posarà al damunt de la tau-
la com veuen l’ecologia els més petits. 
Moltes vegades són els petits els que 
ens donen lliçons als grans en el punt de 
vista ambiental.  La xerrada està dirigida 
a tothom, especialment als pares, mes-
tres i professors que en el dia a dia fan 
créixer els més petits. 
Per motius d’organització les persones 
interessades en assistir a la xerrada cal 
que es posin en contacte amb l’observa-
tori tot trucant als telèfons 93 869 80 22 
– 620 136 720. 

Xerrada de presentació 
de l’associació Ecometta a 
l’observatori de Pujalt 

CARME /LA VEU
Amb l’estiuet de Sant Martí arriba la 
Festa Major d’hivern; farcida d’actes 
festius i més llarga que de costum.
Comença honorant el patró amb mis-
sa a l’església, cantada pels Amics de 
la parròquia de Carme i a continuació, 
concert al teatre amb Isaac Rosales, veí 
de Carme, amb temes de cançó lírica i 
cançó tradicional catalana. S’inaugu-
ràren les butaques del teatre, que han 
estat possible gràcies a una subvenció 
rebuda per la Diputació de Barcelona 
i la col·laboració del centre recreatiu i 
cultural de Carme. 
Avui divendres és el torn dels elencs 
locals. El grup Set Vetes de Carme ens 
representarà una selecció d’obres de 
Shakespeare sota el títol Shakespeare és 
comèdia, també.
Dissabte, sopar ball de Festa Major amb 
l’Elisabeth Majoral a partir de les 9 del 
vespre al teatre els qui també vulguin 

A Carme estan de Festa Major

sopar i a quarts d’onze els qui vinguin 
a ballar.
Tanquen els actes diumenge amb les ja 
tradicionals pedalades pels voltants de 
Carme en el cas dels grans i pels carrers 
del nucli antic els petits de la família. A 
continuació, esmorzar pels ciclistes a 
les Fonts de Carme. 

A quarts d’una missa a la parròquia i en 
sortint ball de bastoners amb la Colla 
de la garrotada i els Bastoners d’Igua-
lada.
Una festa major cuinada amb tota la 
intenció de fer gaudir els carmetans i 
carmetanes i també convidar tothom 
de la comarca. 

Ball i musica son elements bàsics de tota festa major... d’hivern o d’estiu

VILANOVA DEL CAMI /LA VEU
L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Vilanova del Camí i el GEDEN (Grup 
d’estudi i Difusió de l’Entorn Natural) 
han convocat la plantada d’un centenar 
d’arbres, alzines i roures bàsicament, pel  
dissabte, dia 13 d’aquest mes, a les 10 del 
matí al Parc Fluvial de Vilanova. La troba-
da dels participants es farà al berenador 
del Parc, al costat de l’Ecovilanova.
Finalitzada la plantada s’obsequiarà amb 

Demà, plantada d’arbres al Parc 
Fluvial de Vilanova del Cami

un esmorzar amb xocolata i coca i acabat 
això es realitzarà una activitat ambiental, 
es tracta del Joc dels sentits, on els par-
ticipants hauran de demostrar les seves 
habilitats amb els sentits.
L’activitat va adreçada a tothom qui si vul-
gui apuntar. Els nens i nenes han d’anar 
acompanyats d’un adult. Els organitza-
dors disposaran de les eines necessàries 
però no obstant fan una crida als partici-
pants a portar l’aixada si en tenen.

ÒDENA / LA VEU
A causa de la gran sol·licitud que hi ha 
entre els odenencs per realitzar cursos 
d’informàtica, l’Ajuntament i el Telecen-
tre ha decidit realitzar una nova amplia-
ció de la seva oferta de cursos.
Per aquest motiu s’ha signat un conve-
ni de col·laboració per part de l’Ajunta-
ment d’Òdena i el Centre de formació 
CEINA, mitjançant el qual CEINA cedeix 
al  Telecentre d’Òdena el seu programa 
de formació interactiva de Pantalla Dual, 
que ’ofereix un gran ventall de cursos 
de formació amb els quals els odenencs 
podràn inscriure’s al curs que més l’inte-
ressi i d’aquesta manera aprendre al seu 
ritme, i a l’hora que més li convingui,  ja 
sigui a la sala del Telecentre, com des de 
qualsevol altre lloc, des de casa o des de 
la feina.
Aquests cursos presenten un sistema 
innovador que tenen grans avantatges, 
ja que es tracta d’un sistema que no dis-
treu, es ecològic, modern, allibera espai, 
estalvia costos, s’ajusta al client i és por-
table, ja que permet la formació a casa.

Conveni entre Ceina i 
l’Ajuntament d’Òdena

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

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

SORTEIG D’UNA BICICLETA

unió comercial de 

GASOILS

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
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El Bus de les Professions serà dimecres 
i dijous a Piera 
PIERA/LA VEU
Els propers 17 i 18 de novembre arriba-
rà a Piera el Bus de les Professions del 
departament d’Educació de la Generali-
tat de Catalunya i que s’ubicarà al carrer 
Josep Ballesteros, darrere la nau de Cal 
Sanahuja. 
Aquest és un servei que pretén portar, ar-
reu de Catalunya, tota la informació i ori-
entació sobre les possibilitats que ofereix 
el sistema educatiu català, sobretot pel 
que fa a la formació professional (cicles 
de grau mitjà i de grau superior). 
El Bus de les Professions és un vehicle ar-
ticulat de 13 metres de llarg, desplegable 
mitjançant dues petaques laterals amb 
les quals s’aconsegueix una sala d’exposi-
cions interior de 45 metres quadrats.  
Els alumnes de 3r. i 4t. d’ESO i de Batxi-
llerat de la comarca tindran visites con-
certades des dels seus respectius centres 
educatius. 
En el transcurs d’aquesta visita guiada 

se’ls presentaran les característiques 
de la formació professional i els corres-
ponents cicles formatius i se’ls donarà 
resposta a les inquietuds professionals i 
de formació que cadascun dels alumnes 
pugui plantejar. 
El Bus també estarà obert al públic en ge-

El Bus de les Professions

VILANOVA DEL CAMI/ LA VEU
Des de dimecres els establiments adhe-
rits a l’Associació del Comerç i la Indús-
tria de Vilanova del Camí distribueixen 
entre els seus clients les entrades per 
poder assistir gratuïtament a la sessió 
disco que es farà el dia 20 a Can Papas-
seit.
Amb l’eslògan “El comerç amb el jovent”, 
la sala de Can Papasseit acollirà dissabte 
dia 20, de 8 del vespre a dos quarts de 
12 de la nit, una sessió disco a càrrec del 
dj Isi-Mix.
Segons el president de l’ACI, la iniciati-
va vol promoure els establiments locals 
entre els joves, afavorint les compres en 
botigues del municipi i perquè cone-
guin les propostes comercials que són 
tant competitives com altres que pu-
guin haver-hi.
A tal efecte, els clients que facin les se-
ves compres a qualsevol de la setantena 
llarga d’establiments associats a l’ACI 
obtindran tickets que els permetrà gau-
dir de la sessió de música disco progra-
mada pel dia 20 a Can Papasseit. 

ACI reparteix 
entrades per la disco 
jove del dia 2o

neral el dia 17 de novembre de 18 a 19h 
per a totes aquelles persones que es vul-
guin informar sobre els cicles formatius, 
les modalitats del batxillerat, l’accés a la 
Universitat, els estudis universitaris, els 
programes de qualificació professional 
inicial (PQPI) i sobre beques. 

ODENA /LA VEU
Demà dissabte 13 de novembre se ce-
lebrarà l’acte de presentació del Centre 
de Dia. 
La presentació es farà al Casal d’Avis, si-
tuat al carrer Jaume I, s/n i no pas al saló 
de sessions de l’ajuntament tal com era 
previst, i anunciat, en un principi. 
L’acte de presentació començarà a les 11 
del matí.

Dema es presenta el 
Centre de Dia d’Òdena

CALAF/ LA VEU
Unes 25 persones van assistir a un Curs 
d’higiene alimentària per a establi-
ments comercials, adreçat al personal 
de bars, restaurants i establiments de 
menjar preparat de Calaf. El curs va es-
tar organitzat per l’Àrea de Salut Públi-
ca i Consum de la Diputació de Barce-
lona i es va realitzar a la Casa Felip, de 
4 a 7 de la tarda. L’objectiu del curs és 
proporcionar els coneixements bàsics 
necessaris per assegurar unes condici-
ons d’higiene correctes que permetin 
subministrar aliments segurs als consu-
midors. S’adreça al personal manipula-
dor de cuines o barres on es manipulin 
aliments, dels restaurants, bars, bars, 
rostisseries i, en general, establiments 
en els que s’elaborin menjars preparats 
amb venda directa o servei al consu-
midor. La sessió es va estructurar en 
exposicions teòriques, discussions en 
grup, i la realització i resolució d’exer-
cicis. El contingut teòric va incloure, 
pel que fa a la higiene alimentària, les 
malalties transmeses pels aliments, les 
toxi-infeccions alimentàries (TIA’s), els 
factors més freqüents de les TIA’s, i els 
perills biològics, físics i químics. També 
es va parlar de la higiene personal i els 
hàbits higiènics. 

Curs d’higiene 
alimentària a Calaf

Propostes de la Biblioteca de Piera
PIERA/LA VEU
Sense sortir de Piera, pero en l’ambit 
de la Biblioteca, destacar les propostes 
que fa per als dies d’aquesta setmana.
Una conferència, club de literatura i ci-
nema, club de lectura i tertúlia són les 
propostes que fa la Biblioteca de Piera.
Avui divendres 12, a les 7 de la tarda 
el club de literatura i cinema proposa 
el debat de la versió cinematogràfica 
de la novel·la de Jane Austen, Sentido 
y sensibilidad que un cop va ser traslla-

dada a la gran pantalla, va donar lloc 
a una extraordinària pel·lícula que va 
saber unir la qualitat artiítica amb l’èxit 
de públic.
Dimarts 16, a partir de 2/4 de 7, club de 
lectura i tertúlia amb Najat El Hachmi, 
autora de L’últim patriarca.

Joan Amades i el Costumari català
Paral·lelament, durant el que resta 
d’aquest mes de novembre podeu vi-

sitar el punt d’interès Joan Amades i 
El Costumari català, que ens presenta 
la seva obra i el que va significar Joan 
Amades per a la cultura catalana. 
D’altra banda, el racó dels menuts fa 
una proposta d’endinsament en el 
meravellós antic Egipte dels faraons i 
us convida a descobrir piràmides, mò-
mies, faraons i una societat plena de 
simbolismes.  



CALAF /LA VEU

L’àrea de Salut Pública i Consum de la 
Diputació de Barcelona va organitzar 
dimarts, a Calaf, a la Sala Felip, entre les 
6 i les 9 de la tarda, el Mòdul bàsic d’hi-
giene alimentària per a establiments de 
restauració col·lectiva comercial i per a 
establiments minoristes de menjar pre-
parat. 
La sessió es va estructurar en exposici-
ons teòriques, discussions en grup, i la 
realització i resolució d’exercicis. El con-
tingut teòric inclou, pel que fa a la higie-
ne alimentària, les malalties transmeses 
pels aliments, les toxi-infeccions alimen-
tàries (TIA’s), els factors més freqüents 

La Diputació ha fet un curs 
d‘higiene alimentària a Calaf

de les TIA’s, i els perills biològics, físics i 
químics. També es parlarà de la higiene 
personal i els hàbits higiènics. 
Segons la diputada de l’Àrea, Dolores 
Gómez, «l’objectiu d’aquest taller és 
proporcionar els coneixements bàsics 
necessaris per assegurar unes condici-
ons d’higiene correctes que permetin 
subministrar aliments segurs als con-
sumidors». El curs s’adreça al personal 
manipulador de les cuines o barres on 
es manipulin aliments, dels restaurants, 
bars-restaurants, bars, rostisseries i, en 
general, establiments en els quals s’ela-
borin menjars preparats amb venda di-
recta o servei al consumidor final.

CAPELLADES / LA VEU

La vuitena Jornada de Benchmarking 
del Servei d’Atenció Primària (SAP) Ano-
ia se celebra avui a Capellades amb as-
sistència de més de 120 professionals de 
la sanitat. Aquesta edició  servirà també 
per commemorar el desè aniversari del 
Centre d’Atenció Primària (CAP) Cape-
llades
Els professionals dels diferents equips 
d’atenció primària que l’Institut Català 
de la Salut (ICS) té a la comarca de l’Ano-
ia estan convocats a una nova edició de 
la Jornada de Benchmarking, que se ce-
lebrarà al teatre La Lliga de Capellades a 
partir de les 4 de la tarda. 

Trobada biennal
La jornada de Benchmarking, que té 
lloc cada dos anys, s’ha convertit en un 
punt de trobada per als professionals 
del territori, que tenen l’oportunitat de 
compartir experiències i conèixer els 
projectes que estan duent a terme la 
resta de companys. 
Les comunicacions que s’hi presentaran 
abracen àmbits molt diversos de l’aten-

La vuitena Jornada de Benchmarking del 
SAP Anoia, se celebra avui a Capellades 

ció primària, des de l’educació als joves 
sobre la violència de gènere fins a la 
implementació de les noves tecnologies 
en les consultes mèdiques, passant per 
l’atenció al tabaquisme, les analítiques 
o el seguiment dels pacients crònics. 
La sessió permetrà conèixer en un curt 
espai de temps la diversitat de projectes 
que s’estan duent a terme a la comarca 
en l’àmbit de l’atenció primària. 

IGUALADA / LA VEU

El Club Amics del gos ha volgut apos-
tar fort i organitzarà la Festa Canina al 
recinte firal Cal Carner, aquest cap de 
setmana.
Es tracta d’una festa on la diversió i 
també el millor coneixement de la con-
vivència amb el gos, són l’objectiu de la 
trobada que es desenvoluparà dissabte i 
diumenge (dissabte de 3 de la tarda a 8 
del vespre i diumenge de 10 del matí a 
2 del migdia).

Dissabte tarda
El dissabte a 2/4 de 6, hi haurà una xerra-
da sobre el maltractament dels galgos, 
on ens parlarà sobre l’abandonament 
de més de 50.000 galgos en acabar la 
temporada de caça i la crueltat envers 
aquesta raça de gossos que s’utilitzen 
per caçar.
A 2/4 de 7, Exhibició de Freestyle, Dan-
cing dog i Trick dogging a càrrec de Ca’n 
Can on el Pol Quintana oferirà el seu 
espectacle on el Patxi balla, salta i juga 
damunt l’escenari mostrant els beneficis 
de l’educació en positiu que practica.

Diumenge fins el migdia
El diumenge 14 a 2/4 de 12, es podrà 
gaudir de les vivències dels gossos pi-
galls. Es comptarà amb la participació 
d’uns invidents, el Manel de Tous i l’Òs-
car de Vilanova, que explicaran com és 
la seva vida juntament amb els seus gos-
sos pigalls, un gos ensinistrat per guiar 
persones cegues o amb una deficiència 

Festa Canina del Club Amics del Gos 
a Cal Carner, aquest cap de setmana  

visual greu, i com els ajuden a superar 
les barreres de la seva ceguesa en el seu 
dia a dia, fent de la seva vida molt més 
fàcil i agradable.
A les 12 hi haurà la demostració de gos-
sos d’assistència a càrrec de l’ACGA, que 
realitzaran una demostració de com 
aquest gossos són capaços d’ajudar a 
persones discapacitades en la seva vida 
cotidiana. També es podrà gaudir de la 
presència de Neus Izquierdo que ex-
plicarà els objectius de l’associació i la 
manera com duen a terme la preparació 
d’aquest fantàstics gossos.
A la 1 del migdia hi haurà una xerrada 
sobre el maltractament del galgos.

Activitats per a tothom
Durant tot el cap de setmana hi haurà 

jocs per a tothom i els gossos, circuit 
d’obstacles, tanques, tubs, cons, etc.
Presentació de gossos en adopció de 
Can Gos, exhibicions d’agility per mem-
bres del club Amics del gos.
Durant la festa es podran fer fotografi-
es per poder exposar-les, per participar 
mireu les bases a la pàgina del club i 
les podreu visitar a la biblioteca Central 
d’Igualada del 15 de desembre al 5 de 
gener, propers. També hi haurà estands 
comercials amb productes per a gossos, 
i exhibicions de perruqueria canina.
L’entrada al recinte de Cal Carner, al car-
rer Pujades d’Igualada- serà lliure, i està 
oberta a tothom, grans, petits i ... els 
gossos.
Per més informació mireu la pàgina del 
club www.clubamicsdelgos.com 

La diversió i el coneixement de la convivència amb el gos, eixos bàsics

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
12 de novembre de 201016 WWW.VEUANOIA.CAT Gent  

VILANOVA DEL CAMI /LA VEU

La nova plaça del Mercat i el Centre Cul-
tural de Can Papaseit s’ompliran demà 
dissabte d’activitats relacionades amb 
la solidaritat.
Durant el matí, centralitzades en la nova 
plaça del Merxat es faran les activitats 
mes familiars: ludoteca, música en di-
recte, recolida de material esportiu, roba 
aliments,...
Les activitats més intenses de la tarda i 
la nit es faran al Centre Cultural de Can 
Papasseit.
El programa complert és el següent: 
Plaça Mercat
MOLTAXAMBA, de 10:30 a 11:00h
LUDOTECA VERTICAL, de 10:00 a 13:00 
Jocs d’arreu del món, que abracen els 5 
continents. Hi ha jocs per nens d’1 a 3 
anys , jocs per infants a partir de 3 anys, i 
jocs a partir de 8 anys i per a adults.
FITNESS SOLIDARI (destinació Marroc: 
Merzouga i Alt Atlas) de 10 a 13.
Tens una bicicleta usada? O roba i calçat 
que ja no et poses o t’ha quedat peti-
ta?.... jerseis, forros, impermeables, bo-
tes, bambes, barrets, guants, .... als nens/
es de l’Àfrica els aniria molt bé la roba 
per abrigar-se a l’hivern i les bicicletes 
per poder anar a l’escola !
Campanya de recollida de bicicletes i de 
roba usada; el camió del projecte ano-
ienc Fitness Solidari t’espera a la Plaça 
del Mercat !
Taller: Vine a la haima i aprèn a fer-te un 
turbant !
DESERT FLIES. Milers d’estudiants de
tota Europa, a bord del mític cotxe Re-
nault 4L, intentaran recórrer més de 
6000 km pel desert del Marroc, distribu-
int més de 80 tones d’ajuda humanità-
ria. Exhibició del Renault 4L i paradeta 
informativa a la Plaça del Mercat.
CÀRITAS VILANOVA. Com cada any Cà-
rites Vilanova continua amb la labor de 
recaptar aliments per als necessitats.
Punt de recollida d’aliments envasats i 
de llarga durada: llegums, pasta, llet... 

Festa de la Solidaritat, demà 
a Vilanova del Camí

Bar del Mercat., fins a la 1 del migdia.
ESCOLA DE MÚSICA D’IGUALADA. 
Música per amenitzar la festa
FREE ART SOLIDARI Participa de la jor-
nada fent fotografies que reflexin l’espe-
rit solidari del poble de Vilanova tant a 
l’activitat matinal com a la nocturna!

Can Papasseit
“L’aventura, una actitud davant la vida” a 
les 7 de la tarda al vestíbul de Can Papas-
seit. Xerrada i presentació fotogràfica a 
càrrec d’en Sergi Fernández (fotògraf 
i periodista) i Amèlia Herrero, www.
conunparderuedas.com. Recentment 
arribats del seu últim viatge a l’Àfrica en 
bicicleta; relataran l’experiència viscuda 
en primera persona i sobretot donaran 
una perspectiva realista de la situació 
dels infants a la zona. En Tarik Mehni, 
delectarà amb un te verd i un tastet de 
dolços, típics del seu país d’origen.
CONCERT SOLIDARI, a 2/4 de 12 de la 
nit a la sala polivalent de Can Papasseit 
Concert del grup local LUMBRE , música 
fusió, per ballar !
Entrada solidària ! es recomana una des-
pesa de 2 o 3 € en material escolar (lli-
bretes, llapis, colors, maquinetes, motxi-
lles, ....). Els nois participants del raid de 
DESERT FLIES seran els encarregats de la 
distribució per terres africanes. 

La jornada es clourà a les 8 del vespre 
amb un reconeixement als professionals 
jubilats i un sopar al mateix teatre de La 
Lliga, en què s’entregaran premis a les 
millors comunicacions presentades.
Al Servei d’Atenció Primària de l’Anoia hi 
treballen un total de 320 professionals 
repartits en 40 centres des d’on es dóna 
servei als 33 municipis de la comarca. 

El teatre “la Lliga” de Capellades serà la seu de la jornada.



SANT MARTÍ DE TOUS / LA VEU

La Festa Major de Tous va començar el 
dia 5 i es perllongarà fins diumenge vi-
nent que, amb el ball de nit, es clourà 
una Festa Major molt especial. Tant per 
la seva durada com perquè es celebra a 
l’hivern. És una celebració que ve obli-
gada per la festivitat de Sant Martí, pa-
tró del poble.
La part més intensa del programa co-
mença avui divendres amb un matí i 
part de la tarda d’activitats infantils  i 
jocs tradicionals.
A partir de les 10 del matí a la pista de 
bàsquet, esmorzar amb pa amb oli i xo-
colata en pols, i activitats de I’AMPA.
A partir de les 11 del matí, gimcana de 
jocs de cucanyes, jocs tradicionals com 
trencar I’olla, el joc del mocador, curses 
de sacs, foti-li’n xinès ... de la mà de la 
Companyia Rovell d’ou.
Amb la coŀlaboració de I’AMPA del CEIP 
Cérvola Blanca. Aquest és un acte gra-
tuït i obert a tothom.

Campanades
Al migdia, les campanes faran un  gran 
repic anunciant a tothom la Festa Major 
de Sant Martí de Tous.

Espectacle infantil
A les 7 de la tarda al Local Municipal es 
representarà l’espectacle Guirigall, de 
la Companyia DeParranda.
L’entrada també és lliure.
A les 8 del vespre al carrer Sant Valentí 
xolocalata i coca per a tothom qui en 
vulgui.

Correfoc
A les 11 de la nit Correfoc sota el drac i 
les masses dels diables del “Mal Llamp” 
d’lgualada.
Tradicional inici a la plaça Major (Manel 
M. Girona) i recorregut habitual pels 
carrers voltes, Sant Antoni, Horts, Torre-
nova, Torrent, travessia del Torrent, Ma-
jor i la Fou. Traca final i castell de focs al 
final del carrer Sant Valentí.
L’organització recorda que: queda to-
talment prohibit aparcar en els carrers 

Tot l’extens programa d’actes de la Festa Major de Tous

estrets i totalment desaconsellat en la 
resta de carrers del recorregut per no 
ocasionar problemes al correcte desen-
volupament de I’esdeveniment i pos-
sibles desperfectes als vehicles. En tot 
cas la responsabilitat deIs danys haurà 
d’anar a càrrec deIs propietaris deIs ve-
hicles.
Es recomana protegir els vidres deIs 
portals o comerços amb cartró, paper 
de precinte... etc. En tot cas la respon-
sabilitat dels danys anirà a càrrec dels 
propietaris de I’immoble afectat.

Concert i festa jove
A dos quarts d’1 de la nit al Local Mu-
nicipal, més de 4 hores de gresca i 
concert de Festa Major a càrrec de BCN 
Division i fi de festa amb sessió petarda 
punxada pel Joel. Preu: 5 euros

Dissabte 13
A partir d’un quart d’11 del matí cerca-
vila musical pels carrers de Tous a càr-
rec dels Grallers d’lgualada.
A les 11 del matí a I’Església de Tous 
Missa en honor a Sant Martí, oficiada 
pel mossèn de Tous, Joan Costa. Amb la 

coŀlaboració desinteressada de Ia Scho-
la Cantorum d’lgualada, sota la direcció 
de Gerard Aguilera i acompanyats a 
I’orgue per Lluís Victori.
A la sortida d’ofici, Ball de Faixes, ge-
gants i cercavila a càrrec dels balladors i 
balladores de Tous i del grup joves dan-
saires. Cercavila fins a la placa de Fàtima 
amb la participació del Ball de Faixes de 
Tous, petits i grans, Gegants d’lgualada, 
de Tous i Grallers d’lgualada.
A la plaça, nova actuació de tots els 
grups.
A 2/4 d’1, sardanes a càrrec de la cobla 
Catània i aperitiu popular.

Dinar Senserrich 
A les 2 del migdia a Cal Vicenç, 2a. 
Trobada Senserrich, organitzada per 
un col·lectiu de persones de cognom 
Senserrich de tot Catalunya originaris, 
fa més o menys temps, de Sant Martí 
de Tous. Si et dius Senserrich i els vols 
conèixer apropa’t al dinar o a I’hora de 
fer el cafè.

Jocs per a tothom
A partir de les 4 de la tarda a la plaça de 

Ball de Faixes de Sant Martí de Tous.

Fàtima, inflables per a la canalla i a les 5, 
competició de bitlles de Tous i tradicio-
nals amb dos premis per categoria (lots 
de productes i pernils). Els Bitllaires de 
Tous hi col·laboren.

Futbol de Festa Major 
A dos quarts de 5 de la tarda al camp 
municipal de futbol, partit de futbol de 
Festa Major entre els equips de UE Tous 
- Vilanoveta Esportiu

Cinema en català al Casal
Extraordinària doble programació de 
cinema per a tots els públics:
 A 1/4 de 7: Toy Story 3, Walt Disney. La 
peŀlícula que ha superat tots el rècords, 
el gran èxit d’aquest any, tant per grans 
com per petits.
A les 8: Coneixeràs I’home del teus som-
nis, escrita i dirigida per Woody Allen, 
reconeguda com una de les millors 
d’aquest director. 

Concert de Festa Major .
A les 7 de la tarda al Local Municipal 
Concert de Festa Major, a càrrec de l’Or-
questra Metropol

Preu per persona: 5 euros

Gran ball de Festa Major .
A partir de les 12 de la nit al Local Mu-
nicipal Gran Ball de Festa Major amb 
l’orquestra Metropol. 
Preu 15 euros per parella.

Diumenge 14
A les 11 del matí a I’església de Tous, 
Eucaristia i Ofici
A les 12, a la sortida de l’Ofici els Grallers 
i Tabalers dels Moixiganguers d’Iguala-
da faran pilars i cercavila fins a la plaça 
de l’ajuntament.
1/1 d’1 del migdia a la Plaça de sota 
l’Ajuntament. Matí morat a càrrec de les 
colles Moixiganguers d’lgualada i Cas-
tellers de Figueres que aixecaran alter-
nativament els seus castells.

Teatre al Casal
A les 7 de la tarda al Casal de Tous L’es-
pardenya TEATRE, de Calldetenes, ens 
presenta l’obra: “EL SENYOR PERRA-
MON” de Josep M. de Segarra
Comèdia divertida i inteŀligent que 
explica els embolics generats entre un 
usurer i els seus fills, a qui vol casar a 
contracor per només treure’n un bene-
fici personal. ElIs mateixos es volen des-
fer de la tirania del seu pare prescindint 
fins i tot de l’herència que els pertoca.

Ball de fi de festa Major.
A les 7 de la tarda al Local Municipal 
Ball de cloenda de Festa Major A càrrec 
de Maria Alba
Preu: 5 euros.
Aquesta sessió de ball posarà punt i fi-
nal a la Festa Major que va començar el 
dia 5 de novembre.

Tots els actes de la Festa Major de Tous 
estan organitzats per l’ajuntament i 
tenen la col·laboració de les entitats i 
veïns de Sant Martí de Tous.
L’ajuntament ha volgut recordar a tot-
hom la prohibició de venda de begudes 
alcohòliques i tabac, als menors d’edat
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S’hada

SANT MARTÍ DE TOUS /J.SINGLA
David Alquézar és, des del 2007, l’al-
calde de Sant Martí de Tous, una de les 
poblacions anoienques que més s’ha 
transformat els darrers anys.
Aquest cap de setmana, Tous viu els 
tres darrers dies de la seva Festa Major 
i David Alquézar viu també la darrera 
Festa Major d’aquest mandat.
La proximitat de les eleccions munici-
pals -Maig del 2011- ens brinda l’opor-
tunitat de parlar de la gestió de l’equip 
d’aquest jove touenc, al front del con-
sistori.
Ara que està vivint la darrera Festa 
Major d’aquest mandat, com el va-
lora?
Molt positivament. La veritat és que es-
tic satisfet tant del resultat de la nostra 
gestió al front de l’ajuntament com de 
la participació popular als actes de la 
festa major que va començar diumen-
ge passat. 
A nivell de gestió estic content perquè 
podem dir que aquest mandat ha estat 
el dels serveis a les persones. Més enllà 
de planificar obres públiques, en aquest 
mandat hem creat la Ludoteca, el Casal 
d’Avis, hem invertit  dos-cents mil euros 
en l’escola, hem fet la piscina nova, hem 
adequat l’Aldo Martins, i hem invertit 
375.000 euros a l’Ateneu precísament 
l’any que en compleix trenta.
Hem fet un ventall d’equipaments diri-
gits al servei de les persones.
Pero també ha fet molta obra públi-
ca.
Aquest estiu n’hem fet una de molt im-
portant: hem asfaltat dos camins rurals, 
un cap a la carretera i l’altre cap a Fiol. 
Hem ampliat dos ponts per a fer-hi una 
passera per a peatons. Hi ha altres pre-
visions planificades, com per exemple 
les vinculades al Pla de Barris que ens 
farà remodelar el carrer Major, repassos 
als altres carrers del nucli antic. Hem 
comprat la nau... estic molt satisfet de 
l’obra feta.

David Alquézar: “Aquest mandat ha estat el 
dels serveis a les persones”

Les subvencions a vegades són enga-
nyoses perque t’arriben però t’obliguen 
a fer unes despeses molt importants. 
En el nostre cas hem estat prou murris 
per a fer-ho amb unes inversions muni-
cipals molt baixes.
Per exemple la Llei de Barris. Dels tres 
cents mil euros, la Generalitat en posa 
2.250.000 i els 750.000 restants els ha 
de posar l’ajuntament. Hem pogut co-
brir 600.000 d’aquests euros amb la 
subvenció del PUOSC. Això vol dir que 
farem una inversió de tres milions d’eu-
ros aportant-hi únicament un cinc per 
cent.
L’escola va entrar en els plans Zapatero 
del 2009. La piscina i el Casal d’Avis pa-
gats al 90% per la Generalitat. Hi ha ha-
gut moltes inversions amb aportacions 
molt elevades de l’administració. Hem 
pogut fer moltes obres sense castigar 

les arques municipals.
Tenim un endeutament molt baix. Te-
nim un romanent de caixa positiu. I una 
perspectiva amb inversions lligades a 
les subvencions. Crec que hem fet els 
deures a temps, lligant unes inversions 
que tenim al sac, encara que no estigui 
ben lligat. La perspectiva d’obres a fer 
és engrescadora i una situació econò-
mica bona.
Heu fet una gestió de contenció de la 
despesa?
Portàvem quinze mesures en el nostre 
programa electoral. Algunes de cara a 
facilitar la vida dels veïns, com el fracci-
onament de l’IBI o la reducció del preu 
de la piscina preveient que la gent la 
utilitzaria més. Aquest any s’ha fet la 
baixada de sous decretada pel govern 
i els polítics, tot i no arribar als mínims 
exigits, ens hem rebaixat les compen-

David Alquézar, és l’alcalde de Sant Martí de Tous

sacions econòmiques un onze per cent. 
Hem reduit despeses en festes i el re-
gidor de cultura ha fet un esforç d’ima-
ginació.
Una iniciativa excel.lent va ser la crea-
ció de l’escenari boig que es un sopar 
de veïns on cadascú es paga el seu i 
després surt qui vol a l’escenari a fer 
la seva actuació. S’ha revelat com una 
fantàstica iniciativa que aquest any ha 
estat especialment participada. El pri-
mer any va costar una mica però des-
prés s’ha revelat com una fantàstica 
iniciativa.
Aquest any hi ha hagut un curs de tea-
tre i els participants s’han apuntat a fer 
els seus esquetxos a l’estil de les Teresi-
nes pero anomenades les Martines, per 
Sant Martí. Ja s’han compromés i de fet 
ho estan fent, de participar en tots els 
actes de la festa major i disfressades.
Un altre acte que llueix molt es el Mer-
cAnoia que des del primer moment en 
fem dos cada any. El fem coincidir amb 
la trobada de Puntaires que ja porta di-
ues centes persones. Hi havien quaran-
ta paradistes.
Una altra iniciativa interessant és la 
pista de bike trial per als joves que 
volen iniciar-se en el trial. Tenim la col-
laboració del Moto Club Igualada i n’es-
tem molt agraïts.
Heu tocat els impostos i taxes muni-
cipals?
Ni l’any passat ni aquest hem tocat im-
postos i taxes. Amb la salvetat que en 
alguns casos hem aplicat l’increment 
de l’IVA que ens ve donat. Aquesta era 
una de les quinze mesures proposades 
al nostre programa electoral.
Potser no és culpa vostra, pero Tous 
te el pantà buit.
És competència del departament d’Agri-
cultura. El pantà presenta un problema 
força complexe. Els pantans de terra 
com el nostre, drenen una part d’aigua 
a travès del sòl. El departament va fer 
uns estudis i va detectar que mentre 

per un cantó en perdia molta aigua, per 
l’altre en perdia menys de la prevista i 
això comportava un seriós perill d’es-
fondrament del vas del pantà. 
El primer pas era buidar-lo i fer un estu-
di geològic seriós. Això es va fer gene-
rant moltes crítiques perque es va bui-
dar el pantà just a l’entrada d’estiu. Però 
si l’haguessin buidat a l’hivern es corria 
el perill de no poder-hi entrar amb mà-
quines per culpa de les pluges.
Si la Generalitat no t’explica els proble-
mes tècnics no el podíem transmetre 
als veïns que es queixaven.
Pel que sé el pantà requereix unes cos-
toses mesures correctores que caldrà 
que des de l’ajuntament treballem a 
fons per que es facin i no es perdi una 
inversió de mes de sis milions d’euros.
Tinc ganes de recuperar la reserva d’ai-
gua que representa el pantà. L’ajunta-
ment treballarà per la recuperació del 
pantà.
Cap on ha d’anar l’economia de 
Tous?
Fa dos anys en una entrevista amb vos-
té mateix a La Veu, va treure el titular de 
Tous: la joia desconeguda de l’Anoia.
Es una afirmació molt encertada.
Hi ha iniciatives importants com la que 
fa el concessionari del local municipal 
que s’ha posat d’acord amb una empre-
sa que porta gent gran de l’àrea metro-
politana a visitar castells i obradors de 
xarcuteria artesans de la comarca i els 
porten a dinar a Tous.
Penso que sense sortir de Tous es pot 
visitar un castell i un obrador de xarcu-
teria, pero ho hem de posar en valor.  I 
això de moment no ho hem sabut fer. 
A partir de les fires de MercAnoia in-
tentem que els comerciants de Tous 
s’uneixin en una associació per tal de 
potenciar el comerç i el turisme de Sant 
Martí de Tous.
Cal crear marques de productes propis 
i promocionar-los, com s’ha fet amb el 
Cigronet.  

c/ Escoles, 20. Tel. 93 809 63 06
Sant Martí de Tous
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“L’any vinent volem fer el Dia de Tous a Igualada” 
A Tous tenim el tomàquet de Cal Tor-
ner, que és una varietat del tomàquet 
Montserrat. Pero això vol dir que po-
dem trobar els nostres propis produc-
tes i potenciar-los, unint als diferents 
operadors per a assolir la promoció de 
Tous. Tenim tots els elements i nomès 
necessitem tenir la coordinació neces-
sària. 
La Diputació ens ha elaborat un pla 
de potenciació econòmica i una de 
les mesures que proposa i haurem de 
proposar a l’ajuntament d’Igualada, és 
celebrar el dia de Tous a Igualada.
Es tracta de portar els vint comerciants 
de Tous, un espai de l’ajuntament, els 
gegants de Tous i el Ball de Faixes i fer 
una jornada de presentació dels valors 
de Tous a Igualada. De cara a l’any que 
vé un objectiu es fer aquest dia de Tous 
a Igualada. Estic segur que Igualada ho 
veurà amb bons ulls.
De la forma que parla entenc que 
està pensant en presentar-se nova-
ment a les eleccions municipals.
Em tornaré a presentar però amb un 
matís important: em presentaré a les 
eleccions per darrera vegada. Nomès hi 
vull ser durant vuit anys.
Porto un ritme de treball molt fort que 
em puc permetre perquè la meva nòvia 
em va conèixer fent això, però no ho 
puc perllongar per sempre. Em llevo a 
les set per anar a treballar a l’ajunta-
ment de Vilafranca del Penedès. A les 
tres plego i vinc a Tous. A les cinc he 
dinat i em poso a treballar a Tous fins a 
les dotze, la una de la nit. No se viure la 
política d’una altra manera.
Vaig entrar a l’ajuntament amb vint i 
vuit anys, l’any vinent en faig trenta 
dos. Amb quatre més arribo a trenta sis 
i penso que he de fer una vida familiar 
diferent. 
Treballar a l’ajuntament de Vilafran-
ca l’ha ajudar a ser alcalde?
M’ha permés conèixer el funcionament 
intern d’un ajuntament i m’ha donat 
experiència. Abans de ser alcalde ja co-
neixia les dinàmiques de funcionament 
dels ajuntaments.

IGUALADA/LA VEU
Avui i demà 12 i 13 de Novembre a 
Igualada tindrà lloc la Campanya soli-
dària de recollida d’aliments bàsics or-
ganitzada pel Banc d’Aliments en favor 
de la Llar del Sant Crist d’Igualada.
Els voluntaris repartiran bosses a l’en-
trada del Caprabo del Carrer Sant Josep 
116 d’Igualada amb l’objectiu que s’hi 

Avui i demà recollida solidària d’aliments bàsics 

De fet per a gestionar un ajuntament 
no cal inventar res, nomès cal fixar-se 
en les bones iniciatives que han tingut 
en altres municipis semblants, i apli-
car-ho. Tenim tendència a compartir 
poc les experiències respectives. Com 
a responsable de polítiques municipals 
d’Esquerra Republicana he mantingut 
moltes reunions de treball amb altres 
alcaldes i també, com es lògic, amb al-
caldes d’altres formacions.
Podem col·laborar en temes menors 
com la redacció de cartes als veïns en 
temes com la confecció del POUM o 
fins hi tot en la redacció d’ordenances 
municipals.
A travès de les pàgines web dels ajun-
taments miro el que fan en referència 
als problemes que tenen i els estudio. 
També em faig un recull de premsa. 
Ara mareix aquesta setmana he retallat 
de La Veu la notícia que l’ajuntament 
d’Igualada fa uns actes de benvinguda 
als nous empadronats. Això ho haurem 
de fer a Tous perque la gent nouvingu-
da conegui les coses que tenim dife-
rents. Per exemple a Tous mai tindrem 
un servei de neteja viària. Això vol dir 
que els ciutadans no solament no em-
bruten, sinó que cada veí es preocupa 
de netejar la seva part del carrer. No 
hem de perdre els costums de les nos-
tres àvies.
La Festa Major està arribant al seu 
final. S’atreveix a recomanar algun 
acte d’aquest cap de setmana?
En recomanaré tres. Un per a cada seg-
ment d’edat. Pel jovent recomanaria la 
festa d’avui divendres a l’Ateneu Muni-
cipal que aquest any tenim el grup BCN 
Division amb un cantant que es iguala-
dí i molt bó.
Per la canalla els recomano la cercavila 
que estrenem el gegant de Tous, en Ti-
net, gràcies als veïns del Serral. A més hi 
tindrem dues colles geganteres.
Per a la gent gran els recomano el ball 
que es fa al Casal demà dissabte a la nit 
que és un ball molt lluït i participat.

Carretera Igualada - Sta. Coloma de Q. km 5,7
Tel. 938 096 181/Fax 938 096 304

SANT MARTÍ DE TOUS
agroclaramunt@tinet.org

VENDA I SERVEI
APLICACIÓ DE TOTA CLASE D’ADOBS

SOLIDS I LÍQUIDS
COMPRA I RECOLLIDA D’ATMELLES

posin aliments bàsics: arròs, pasta, lle-
gums, oli, i llet
Els horaris seràn avui divendres de 14 
a 21 hores i demà dissabte de 9 a 21 
hores. 
A l’entrada se’ls lliurarà una bossa per 
que posin els productes que vulguin 
donar, aquesta borsa hi haurà un altre 
voluntari a la sortida que recollirà la 

bossa.
Aquesta es una campanya pre nadalen-
ca que s’ennmarca en les accions soli-
dàries per a cobrir les creixents neces-
sitats d’aliments generada pels efectes 
de la crisi economica que cada vegada 
afecta a més persones.



L’estació d’Igualada 
serà al mateix lloc que 
ara, però soterrada, 
amb un llarg cobriment 
de la via fins a Vilano-
va, amb un passeig de 
vianants al damunt

El projecte de la futura entrada del tren a 
Igualada preveu un nou passeig fins a Vilanova
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
La Generalitat ha publicat fa pocs dies 
l’anunci de l’inici del procés d’informa-
ció pública de l’estudi informatiu per a 
la integració urbana dels FGC al seu pas 
per Igualada i Vilanova del Camí. L’estu-
di, que preveu una inversió de 50 mili-
ons d’euros, suposa el desencatllament 
d’una vella assignatura pendent. Defini-
tivament, no hi haurà una estació nova 
a l’antiga piscina “Torre de Requesens”, 
tal i com s’havia pensat en un inici, sinó 
que l’estació d’Igualada s’ubicarà on és 
ara però soterrada, en un llarg túnel que 
arribarà a Vilanova del Camí. Sobre del 
mateix, fins i tot damunt del pont que 
creuarà el riu Anoia, s’obrirà un nou pas-
seig de vianants, de gairebé un quilò-
metre de llargada.
En aquest moment, les associacions, 
entitats i particulars interessats poden  
consultar i analitzar durant 30 dies hà-
bils aquest expedient, d’acord amb la 
voluntat del Govern d’aplegar el màxim 
consens del territori. 

Via doble
La intervenció s’aprofitarà per desdoblar 
la via en tram afectat per la cobertura, 
per passar de via única a doble. Final-
ment, l’estudi també comprèn l’adap-
tació i integració de l’estació existent a 
Vilanova del Camí, per enllaçar-la amb la 
nova àrea coberta.
D’altra banda, tot i no ser objecte de l’es-
tudi informatiu, també s’ha analitzat la 
viabilitat tècnica de les propostes per a 
un possible perllongament de la línia en 
forma de tramvia per l’interior d’Iguala-
da, des de la futura estació fins a Santa 
Margarida de Montbui, i per a la tramvi-
arització de la línia ferroviària al seu pas 
per Vilanova del Camí.

Integració urbana
L’actuació abasta una longitud de 958 
metres, entre les estacions d’Igualada i 
Vilanova del Camí, dels quals es cobriran 
prop de 800 metres del corredor ferrovi-
ari existent. 
L’estació actual d’Igualada serà comple-
tament substituïda per una de nova, 
que quedarà coberta. La nova estació 
s’emplaçarà uns metres cap al sud-est 
de l’actual, al carrer del Carrilet, de ma-
nera que mantindrà la intermodalitat 
amb l’estació d’autobusos d’Igualada, si-
tuada al costat. D’aquesta manera, la co-
berta de l’estació quedarà integrada en 
el teixit urbà i serà transitable. Quant a 
les principals característiques de la nova 
estació, disposarà d’un accés a l’avingu-
da de Montserrat, un ascensor i andana 

coberta, que connectarà amb l’andana 
central i, a més, també s’instal·larà un 
nou ascensor que connectarà la super-
fície amb l’andana.

Aymamí: “Arriba més tard que d’hora, 
però és una gran notícia”
L’alcalde d’Igualada, Jordi Aymamí, qua-
lificava l’anunci “com una gran notícia, si 
bé arriba més tard que d’hora, era una 
assignatura pendent. Hi ha hagut un 
llarg procés de debat de quatre anys, 
però al final l’opció escollida és que la 
sempre, unànimament, s’ha demanat 
des de l’Ajuntament. Amb aquest pro-
jecte guanyarem la transformació urba-
nística i d’imatge d’un espai, la connexió 
d’Igualada amb Vilanova. A més, a nosal-
tres ens permet clarament poder definir 
ara ja amb garanties l’acabament del 
carrer del Rec per a fer-lo arribar fins a 
l’antiga N-II i tancar la ronda de la ciu-
tat”.

Crítiques des del PP
La notícia ha rebut crítiques per part 
del PP. El regidor Pere Calbó ha explicat 
que “el Tripartit és el únic responsable 
que s’hagin perdut anys en l’execució 
d’aquest projecte. Dit en altres paraules, 
si s’hagués executat el projecte d’acord 
amb el projecte executiu que va redac-
tar la mateixa Generalitat aquesta obra 
ja seria una realitat fa temps”. Per a Cal-
bó el que ha fet la Generalitat en aquest 
assumpte “és una presa de pel. Ens van 
dir que el projecte de soterrament de les 
vies i de l’estació no ‘era possible tècnica-
ment’ i van apostar per un projecte alter-
natiu construint la nova estació al costat 
de les antigues piscines. Ara a pocs dies 
de les Eleccions a la Presidència de la 
Generalitat ens diuen que sí. Que allò 
que ens varen dir no és cert”. També 
critica l’actitud “submissa” de l’alcalde 
d’Igualada en aquest tema. “L’exigència 
d’Aymamí amb els governs de CIU es va 
convertir amb renuncia dels interessos 
de la ciutat amb els governs tripartits.” 
Per a l’alcalde Aymamí, “no es tracta 
d’una oportunitat electoralista, per a mi 
és una oportunitat per Igualada”.

Passeig sobre la via soterrada del tren, entre Igualada i Vilanova del Camí.
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Igualada
El 23 de novembre, 
ple de les zones blaves

Anoia
ICV aconsegueix mig 
milió d'euros per a l'Anoia
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Estacions de Vilanova del Camí i Igualada.

Pont sobre el riu Anoia. 

central.
Per fer el túnnel i el pont fins a Vilanova, 
es modificarà el pendent de les vies, per 
tal que la coberta quedi integrada a la 
trama urbana, al nivell de la superfície. 
El pas sobre la riera d’Òdena, al límit dels 
dos termes municipals, se solucionarà 
amb la construcció d’un nou pont biga 

de 90 metres de longitud, recolzat de 
manera independent a l’actual. La co-
berta del nou pont serà transitable, per 
a vianants i ciclistes, i quedarà totalment 
integrada a la nova vialitat. Pel que fa al 
tram a partir de la riera d’Òdena, ja al ter-
me municipal de Vilanova del Camí, l’es-
tudi inclou l’ampliació de la plataforma 

ferroviària per encabir-hi la via doble, 
rebaixant fins a 2 metres la rasant de les 
vies per a continuar la cobertura de línia 
fins al carrer de Montserrat.
Com és obvi, el projecte suposarà una 
millora de la seguretat i la mobilitat en el 
pas de vehicles i vianants, atès que s’eli-
minarà el pas a nivell existent a l’avingu-
da de Montserrat d’Igualada.
També s’eliminaran les passarel·les de 
vianants existents a Vilanova del Camí, 
a l’altura del carrer de Sant Lluís i al 
carrer del Cardenal Cisneros, per creuar 
per sobre les vies. Pel que fa al pont del 
carrer de Montserrat que permet el pas 
de vehicles i vianants sobre les vies ac-
tuals, aquest es mantindrà, tot i que es 
reformarà l’espai de l’actual placeta ade-
quant-lo a la nova configuració viària 
generada amb la cobertura de vies.
Pel que fa a l’estació de Vilanova, aques-
ta es remodelarà desplaçant les seves 
andanes cap al sud-est i es crearan nous 
accessos des del costat del pont del car-
rer de Montserrat, per connectar l’àrea 
alliberada amb la cobertura de la línia 
i l’estació existent. El nou accés, es farà 
mitjançant una rampa des de la nova 



ICV aconsegueix mig milió 
d’euros per a l’Anoia

IGUALADA / LA VEU 

La nova diputada d’ICV al Congrés dels 
Diputats, Núria Buenaventura, ha acon-
seguit mitjançant una esmena als Pres-
supostos Generals que dins el capítol 
reconversió industrial i reindustrialitza-
ció del Ministeri d’Indústria es destinin 
500.000 euros a la promoció econòmica 
de la comarca.
El grup d’Iniciativa per Catalunya Verds 
al Congrés dels Diputats va aconseguir 
la setmana passada mitjançant una es-
mena als Pressupostos Generals de l’Es-
tat mig milió d’euros per “la realització, 
promoció, participació, planificació i de-
senvolupament de programes i activitats 
pel desenvolupament sociecònomic, in-
dustrial, laboral i agrícola de la comarca 
de l’Anoia i dels seus habitants”.
El CESCA, Consell Econòmic i Social de la 
Comarca de l’Anoia, entitat que agrupa 
la més àmplia representació d’agents 
socieconomòmics de l’Anoia en la qual 
ICV hi participa de forma activa, serà 
l’entitat gestora de la dotació ja que es 
tracta d’una entitat territorial que ja està 
realitzant tasques de dinamització eco-
nòmica.
Des d’ICV de l’Anoia, el seu president, Eu-

sebi Alonso, s’ha mostrat “molt satisfet” 
que des del Congrés dels Diputats s’hagi 
assolit aquest suport per la recuperació 
econòmica de la comarca i espera que 
contribueixi a la creació de nova ocupa-
ció i l’avenç cap al canvi del model pro-
ductiu de la comarca.   
L’esmena pactada  forma part de les més 
de 500 esmenes que ICV va presentar 
al Pressupostos Generals de l’Estat en-
tre les que destacaven les relacionades 
amb el medi ambient, els ferrocarrils i 
la dinamització econòmica del territoris 
més afectats per la crisi com l’Anoia i la 
Catalunya Central.  

Núria Buenaventura.
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El Consell Comarcal 
organitza una jornada 
formativa sobre l’estat 
dels edificis

IGUALADA / LA VEU 

L’Oficina Local de l’Habitatge del Consell 
Comarcal de l’Anoia organitza, el proper 
24 de novembre, la primera Jornada In-
formativa per elaborar correctament el 
TEDI o els informes tècnics substitutius.
L’objectiu de la jornada és donar l’asses-
sorament necessari als tècnics de la co-
marca, arquitectes i aparelladors o arqui-
tectes tècnics, que estiguin interessats a 
elaborar informes previs, a fi que aquests 
puguin ser correctament valorats i ava-
luats pels tècnics de les Oficines Locals 
d’Habitatge o pels tècnics dels serveis 
competents en la concessió de subven-
cions.
La nova normativa, a partir d’aquest 
any 2010, estableix que els propietaris 
d’edificis d’ús residencial interessats a 
demanar subvencions en qualsevol de 
les tipologies d’obres protegibles, hagin 
de presentar un informe previ que ells 
mateixos hagin encarregat a un tècnic 
col·legiat per justificar la necessitat i ido-
neïtat de l’actuació. Aquests informes 
són el que, per part de la Generalitat de 
Catalunya, s’anomena TEDI (Test de l’edi-
fici) o III (Informe Intern d’Idoneïtat).  

La Pobla avança cap a la futura 
residència de la gent gran

LA POBLA / JORDI PUIGGRÒS 

El president del Consorci Sociosanitari 
d’Igualada (CSSI) i alcalde d’Igualada, 
Jordi Aymamí, i l’alcalde de la Pobla de 
Claramunt, Santi Broch, van signar di-
marts la creació d’un consorci que avala 
l’aposta del CSSI per a la futura construc-
ció i gestió de la residència de la gent 
gran en aquest municipi. A l’acte hi van 
ser presents tots els membres del nou 
consorci, format per membres del CSSI i 
representants del consistori poblatà. 

En aquest nou organisme l’Ajuntament 
compta amb un 60% de representació, i 
el CSSI, la resta. Broch va manifestar du-
rant la signatura que “tots els tràmits per 
a aconseguir que la residència sigui una 
realitat estan molt avançats. Tenim els 
terrenys i els planells, i només queda que 
la Generalitat ens atorgui la subvenció. 
Només ens cal una empenta”. La futura 
residència tindrà 62 places, més 10 de 
centre de dia.

Signatura a l’Ajuntament de la Pobla, dimarts, de la creació del consorci. Foto: JP



IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

El dimarts 23 de novembre tindrà lloc fi-
nalment el ple extraordinari en el qual es 
debatrà la polèmica sobre les zones blaves 
a l’entorn de l’Hospital, i que han demanat 
les forces polítiques de l’oposició. El ple es 
farà en plena campanya electoral de les 
eleccions autonòmiques, i coincidirà amb 
la convocatòria d’un ple ordinari de l’Ajun-
tament. Així ho va explicar l’alcalde Jordi 
Aymamí aquesta  setmana, tot anunciant 
que l’esmentada sessió estava prevista 
inicialment per dimarts d’aquesta setma-
na, però que “a petició dels grups convo-
cants, es va decidir posposar fins el 23 de 
novembre, ja que un dels regidors d’ERC, 
Joan Torras, era fora per motius personals i 
no podia assistir al ple”. 
Es dóna la circumstància que el ple extra-
ordinari, a més del debat sobre la polèmi-
ca, servirà per votar una resolució segons 
la qual es treuran a l’alcalde les facultats 
per decidir disminuir el nombre de zones 
blaves, decisió que ara només pot fer l’al-
caldia, de manera que a partir d’ara recau-
ran sobre el ple municipal. Com que són 
necessaris tots els vots de l’oposició (11) 
per superar els del govern (10), cal que hi 

El 23 de novembre es farà el ple sobre 
les zones blaves a Igualada

siguin tots els membres presents durant el 
ple. Fa uns mesos ja va fer-se una resolució 
similar, per treure a l’alcalde la facultat de 
decidir ampliar el nombre de zones bla-
ves, però no de disminuir-les.
Aymamí ha reiterat aquesta setmana, tal i 
com va fer recentment en una entrevista 
a La Veu, que aquest debat “no és el que li 
convé a Igualada, és una frivolitat”, i va re-
cordar que la capital de l’Anoia està “molt 
per sota del nombre de zones blaves que 
hi ha en poblacions similars a la nostra, 
com Vic, Granollers o Puigcerdà”.

És més, l’alcalde va deixar entreveure que 
en un futur hi haurà encara més zones bla-
ves, ja que el terme municipal d’Igualada 
és molt petit i hi ha molts vehicles. “No és 
que a aquest alcalde li agradi posar zones 
blaves, és que aquesta és l’única solució 
que hi ha avui per a garantir la rotació dels 
vehicles”.  Respecte el dipòsit municipal de 
vehicles existent davant l’Hospital, l’alcal-
de va manifestar que “aquest és un espai 
que està destinat a equipaments”, possi-
blement la futura nova seu de la Policia 
Nacional i la Guàrdia Civil.

El Consell Comarcal crea una 
borsa d’habitatge de lloguer
IGUALADA / LA VEU 

El Consell Comarcal de l’Anoia  en con-
veni amb la Generalitat de Catalunya, ha 
posat en marxa la Borsa d’Habitatge per 
al Lloguer Social de l’Anoia. Aquest és 
un servei d’àmbit comarcal que té dos 
objectius fonamentals. D’una banda, es 
vol reduir el nombre d’habitatges buits 
que hi ha a la comarca consolidant una 
relació de confiança entre propietari i 
llogater, en un procés en què l’Adminis-
tració actua com a intermediària. I l’altre 
objectiu és incrementar l’oferta de llo-
guer a preus moderats per atendre les 
necessitats de la població amb ingressos 
baixos.
La Borsa d’Habitatge de l’Anoia és un 
servei del departament d’Obres i Serveis  
del Consell Comarcal de l’Anoia. Entre 
altres serveis, la borsa ofereix a ambdu-
es parts, propietari i llogater,  assessora-
ment i seguiment, i la gestió, formalit-
zació i tramitació gratuïta del contracte 
d’arrendament per mediació de la Borsa 
en presència de l’administració. 
La Borsa, per compensar al propietari 
d’una reducció en el preu de la renda del 
lloguer, li ofereix un seguit d’avantatges 

com la selecció dels futurs llogaters, una 
assegurança gratuïta multirisc, una altra  
assegurança gratuïta per garantir la de-
fensa jurídica i de caució,  i la tramitació 
d’ajuts a la rehabilitació.
D’altra banda, el llogater podrà benefici-
ar-se també dels serveis i garanties que 
ofereix la Borsa com la renda de lloguer 
per sota del preu de mercat lliure, la se-
lecció d’un habitatge que compleix les 
condicions mínimes d’habitabilitat, di-
positar les fiances estrictament obligatò-
ries i la tramitació d’ajuts. 
A més, entre altres serveis la Borsa ofe-
reix diferents programes com el progra-
ma de mediació que es caracteritza per 
la funció mediadora de l’Administració 
en la relació entre el propietari de l’habi-
tatge i el llogater, i el programa de cessió, 
que a diferència de l’anterior, la propie-
tat cedeix l’habitatge a l’Administració 
(Adigsa) i aquesta, a través de la Borsa, li 
cerca el llogater més adequat. 
La Borsa d’Habitatge de l’Anoia s’ubica al 
Consell Comarcal. Els interessats també 
poden posar-s’hi en contacte al telèfon 
93 805 15 85 i mitjançant el correu elec-
trònic borsalloguerhabitatge@anoia.cat

Cotxes aparcats en zona blava davant l’Hospital.
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Odenaoberta parla del nou 
POUM i el possible creixement 
industrial “salvatge”
ÒDENA / LA VEU 

Odenaoberta, la candidatura de CDC a 
Òdena, parla del nou POUM en el segon 
butlletí que ha fet arribar a les llars del 
municipi. La formació que lidera Josep 
Vicenç Mestre explica la greu problemà-
tica a l’entorn del model de poble ba-
sat en el creixement industrial salvatge 
d’una futura i hipotètica Zona Franca i 
un aeroport corporatiu que ningú sap en 
que consisteix ni quin espai pot ocupar. 
Aquest model de poble ha estat defen-
sat pel PSC, els actuals regidors de CIU 
i l’abstenció d’ERC en l’aprovació inicial. 
Aquesta problemàtica ordenació urba-
nística basada, segons Òdenaoberta, en 
un creixement constant sense cap mena 
d’equilibri amb les necessitats i la de-
manda real de noves xarxes industrials, 
es complementa amb un treball nefast 
en el moment de realitzar l’inventari i 
catalogació de masies, cases de pagès, 
magatzems i granges d’arreu del terme 
municipal; en aquest moment Òdenao-
berta denuncia la desaparició inexplica-

ble en el POUM de desenes i desenes de 
masies.
Òdenaoberta també constata la manca 
de sensibilitat de l’Ajuntament en relació 
a les bases reguladores de subvencions, 
aprovades en primer terme també de 
forma conjunta pel PSC i els actuals regi-
dors de CIU. Sense cap mena de consens 
ni consulta prèvia amb les associacions 
odenenques, ambdues formacions van 
aprovar unes bases absolutament alie-
nes a la realitat associativa d’Òdena tot 
argumentant que les entitats tenien a 
continuació la possibilitat de presentar 
les corresponents al·legacions; pocs dies 
després de l’aprovació una dotzena d’as-
sociacions van presentar les al·legacions 
amb propostes alternatives per tal de 
canalitzar la participació prèvia que se’ls 
havia negat prèviament. D’això fa ja gai-
rebé mig any i no han rebut ni tant sols 
una resposta negativa. Al butlletí d’Òde-
naoberta també se’ns informa que en 
breu es continuaran tractant temes cab-
dals del futur d’Òdena.  

IGUALADA / LA VEU

Iniciativa per Catalunya ha demanat reite-
radament al Consell Comarcal que rendei-
xi comptes sobre les ajudes que la Genera-
litat posa a disposició de les famílies i que 
des del Consell s’administra. En el darrer 
ple, dos mesos després de fer la primera 
sol·licitud, encara no ha rebut resposta.
En la seva preocupació per la situació 
econòmica que estan vivint les famílies 
de la comarca, ICV segueix de molt a prop 
les accions que des del Consell Comarcal 
es fan per combatre aquesta conjuntura. 
Concretament, preocupa la gestió que es 
fa de les beques de menjador. Uns recur-
sos que la Generalitat posa a la disposició 
del Consell Comarcal i que no es gestio-
nen d’acord a la nova situació de crisi.
A més de la disconformitat d’ICV en rela-
ció a les bases que regulen aquests ajuts, 
les quanties i altres aspectes que en repe-
tides ocasions ha denunciat, com el fet de 
que des del Consell Comarcal no s’informi 
a les escoles i famílies de la disponibilitat 
d’aquests ajuts en qualsevol moment del 

ICV denuncia la seva preocupació per la 
gestió de les beques de menjador escolar

curs escolar ja que molts pares o mares 
creuen que només es pot sol·licitar en el 
període de matriculació.
Per això, atenent al Reglament Orgànic del 
Consell Comarcal, ICV va sol·licitar que se li 
donés resposta a dues preguntes. La pri-
mera era disposar de la liquidació de l’ad-
denda econòmica entre el departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
amb el Consell Comarcal de l’Anoia cor-
responent al curs 2009/10. També es va 
sol·licitar el nombre d’ajuts de menjador 
concedits a cada escola per al curs actual.
Els terminis que marca el Reglament Orgà-
nic Comarcal és de 5 dies i ja fa dos mesos 
que ICV espera resposta. En el darrer ple, 
el president del Consell Comarcal, Marc 
Castells, va contestar que la liquidació 
de l’addenda del curs passat és una feina 
complexa i que encara no la tenen a punt. 
Segons Montserrat Mateu, representant 
del grup comarcal d’ICV al Consell Comar-
cal de l’Anoia,  “aquesta manca de resposta 
ens pot fer intuir que l’esforç que està fent 
el Govern de la Generalitat incrementant 

la dotació econòmica en beques men-
jador, no està arribant a les famílies de la 
nostra comarca i això es vol amagar.”
Des d’ICV Anoia es tem que aquesta li-
quidació pot posar de manifest que els 
370.120,44 € no s’han gastat íntegrament 
en ajuts de menjador i que hagi passat el 
mateix que en els darrers 4 cursos quan 
tampoc es van gastar tots els diners des-
tinats a beques. En aquella ocasió, les aju-
des es van desviar per pagar el transport 
escolar no obligatori, ja que va mancar el 
coratge polític suficient per tal de que les 
famílies contribuïssin a pagar un servei 
que cada vegada resulta més car. 
ICV Anoia considera una contradicció que 
des d’una mateixa administració no exis-
teixi una coherència de criteri i el transport 
escolar no obligatori resulti del tot gratuït 
per les famílies i els ajuts de menjador su-
posin cada vegada un esforç econòmic 
més gran ja que l’aportació que han de fer 
les famílies s’ha incrementat més d’un 8%, 
arribant fins a un escandalós 30% d’incre-
ment respecte del curs passat.  

APRECIAT SUBSCRIPTOR:
ESTEM TREBALLANT PER REMODELAR  

ELS AVANTATGES QUE TINDRÀS AMB DESCOMPTES, 
SORTEJOS I ENTRADES GRATUïTES A MOLTS LLOCS 

DEL TEU INTERÈS.
En breu sabràs de nosaltres! 

Temporada
 2010 - 2011



La setmana vinent 
l’empresa presentarà 
un expedient de 
tancament de la planta, 
amb un preacord amb 
els treballadors

Azkar decideix tancar la seva planta 
d’Òdena amb 57 treballadors
Trasllat  • La companyia de transports acollirà alguns treballadors a d'altres plantes del Baix Llobregat i Vallès
Baixada de vendes • La crisi fa perdre l'interès de l'empresa en mantenir la nau del Pla de les Gavarreres, oberta el 2004

JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
El que era la planta de logística de mer-
caderies més important de la Conca 
d’Òdena té els dies comptats. Azkar va 
comunicar la setmana passada als seus 
57 treballadors de la planta de distribu-
ció que té al Pla de les Gavarreres, ober-
ta el 2004, que decidia tancar-la de for-
ma indefinida com a conseqüència de la 
progressiva disminució de les vendes. La 
presentació de l’expedient d’extinció de 
tots els contractes, però, no es presen-
tarà fins la setmana vinent, després que 
els representants sindicals aconseguis-
sin tancar un preacord prou satisfactori, 
i aprovat ahir dijous en assemblea per 
una àmplia majoria de la plantilla. 
El delegat de la Federació de Serveis a 
la Ciutadania de Comissions Obreres, 
Martí Casas, deia ahir a La Veu que “en 
els darrers dies hem mantingut una in-
tensa negociació per a millorar el que 
pretenia inicialment la direcció d’Azkar, 
que no era altra cosa que acomiadar els 
57 treballadors amb 20 dies per any tre-
ballar i un màxim de 12 mensualitats”. 
Finalment, però, el preacord amb què 
es presentarà l’expedient davant el de-
partament de Treball de la Generalitat 
dista molt de la pretensió inicial de la 
direcció. 

40 treballadors seran recol.locats
Ahir, amb la presència de 51 treballa-
dors en assemblea, 46 es van mostrar 
favorables al preacord, tres en contra, i 
amb dues abstencions. Aquesta entesa 
es basa en que 40 treballadors seran re-
col.locats en alguna de les tres plantes 
que té Azkar a la província de Barcelona 
-CIM Vallès, Castellbisbal i el Prat de Llo-
bregat-, facilitant-lis al màxim els horaris 
i el desplaçament, a més d’una indem-
nització pel trasllat. Si algun d’ells deci-
deix abans del 30 de juny de 2011 que el 
canvi no és satisfactori, podrà acollir-se 
al mateix que la resta dels 17 companys 
que no entren en aquesta recol.locació, 
als que se’ls aplicarà un experident de 
35 dies per anys treballat, amb un mà-
xim de 24 mensualitats i 50.000 euros 
de màxim d’indemnització. Quelcom 
molt diferent als 20 dies inicials. També 
hi haurà un tractament especial per a 
les persones que puguin prejubilar-se. 
En qualsevol cas, la mala notícia per a 
l’Anoia -i especialment per a la Conca 
d’Òdena- és que es perd un referent en 
el transport de mercaderies, i es tanca 

desenvolupa la seva tasca dins d’aquest 
centre el composaven en els seus inicis 
prop de 120 professionals. 
Des de la seva sortida a borsa fa quasi 
10 anys, l’estratègia de Transports Azkar 
s’ha centrat en el creixement. La compa-
nyia, nascuda a la localitat guipuscoana 
de Lazkao el 1993, ha estat immersa en 
un ambiciós pla de desenvolupament 
que ha suposat inversions de 240 mili-
ons d’euros.
L’aposta ha permès crear un grup que 
compta amb una cartera de 130.000 
clients, més de tres mil treballadors, una 
facturació de 234 milions d’euros, una 
quota de mercat de més del deu per 
cent i que realitza gairebé deu milions 
d’enviaments l’any . La companyia, dedi-
cada al transport i distribució de paque-
teria industrial, comercial i logística té, 
a més, una xarxa amb més de vint pla-
taformes logístiques i prop de seixanta 
delegacions. A partir de molt aviat una 
menys: la d’aquí.

Seu del centre logístic de mercaderies d’Azkar, inaugurat el 2004 al Pla de les Gavarreres d’Òdena.

una altra empresa. Azkar dirà adéu a 
la seva presència física a l’Anoia, com a 
molt tard, el 31 de desembre.

Una planta oberta l’any 2004
El mes d’abril del 2004, fa només sis anys, 
Azkar va posar en marxa un nou centre 
de distribució de 8.800 metres quadrats 
construïts al Pla de les Gavarreres. Les 
instal.lacions estaven equipades amb 

els més moderns sistemes de gestió de 
paqueteria industrial i comercial. La seva 
obertura, llavors, s’emmarcava dins de 
l’esforç de la companyia per incrementar 
la seva presència a Catalunya, on ja ges-
tiona una extensa xarxa composta per 
nou instal.lacions, sis centres de distri-
bució i tres plataformes logístiques. En 
total, 70.000 metres quadrats de superfí-
cie dedicats a oferir serveis logístics. 

Entre les característiques del centre de 
distribució d’Igualada cal esmentar els 
seus 64 molls d’atracada per a vehicles, 
més d’un sistema de classificació de 
tipus sorter, capaç de gestionar fins a 
7.500 paquets a l’hora. Per això compta 
amb 130 metres lineals del classificador 
de paqueteria, compost per un total de 
34 tobogans i 370 metres de towline o 
classificador de palets. L’equip humà que 

Economia  
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Institucional
Nova aula a Igualada de 
recerca intensiva de feina

Comerç
Més d'una seixantena de comerços 
a l'Outlet al Carrer de la UBIC
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FAP Àuria acull a Igualada 
la primera trobada del Fòrum d’Innovació Social
El Centre Fundació Privada Àuria acull 
fins avui el Forum d’Innovación Social. 
Es tracta d’un punt de trobada, d’ajuda 
mútua i de cooperació d’entitats soci-
als, compost per un total de 20 organit-
zacions de diferents àmbits de l’acció 
social que es troben distribuïdes pel 
nord d’Espanya.
L’objectiu de la jornada és l’aportació 
de solucions innovadores al servei de 
les persones i les organitzacions socials 
des dels àmbits de direcció i gerència. 
La trobada es va obrir ahir a la tarda a 
Sant Jaume Sesoliveres, on els partici-
pants van debatre com afrontar la cri-
si econòmica des de les empreses del 
sector. 

Trobada, ahir, del Fòrum d’Innovació Social.



Mireria Ràfols i l’alcalde d’Igualada, durant la seva visita a l’Aula, dilluns passat. Foto: JP
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Molt sovint els ciutadans som mesells. 
Ens deixem portar pel que diuen uns 
i altres. I la por i l’esperit pactista fa la 
resta. Quan aquesta setmana el Papa 
ha vingut a dedicar la Basílica de la 
Sagrada Família ressonaven encara 
les veus dels molts arquitectes, i or-
ganitzacions que han insistit en que 
l’obra havia d’haver-se aturat quan el 
genial Gaudí va morir atropellat per 
un tramvia. És a dir quan sols hi havia 
acabada una de les quatre torres de 
la façana del Naixement. Malgrat això 
tres milions de persones vénen cada 
any i paguen per veure-la. I fins i tot els 
més reticents han quedat bocabadats 
en veure la nau que s’ha obert al pú-
blic. Una joia d’art, l’hagi fet qui l’hagi 
fet. Però ara tothom fa l’orni i ningú 
sap qui (?) l’any 1976 va concedir un 
permís per construir un edifici a tocar 
a una de les façanes de la basílica i les 
conseqüències que comporta.
Però aquest no és sols un problema 
de Barcelona. A Igualada també pas-
sa. L’Ajuntament i altres administraci-
ons endeguen iniciatives de les quals 
ningú se sent responsable quan van 
malament. Poques vegades busquen 
la cooperació ciutadana, i les decisions 
les prenen persones que a vegades tot 
el seu saber es deriva de tenir un càr-
rec públic. I per això es cobreixen les 
espatlles amb dictàmens i informes de 
tècnics que compliquen la vida dels 
ciutadans amb circuits burocratitzats 
i sovint absurds. Per exemple, obrir 
una empresa costa moltíssim. S’ha de 
fer un peregrinatge per multitud de 
departaments dispersos, informes i pa-
pers. I tot i així hi ha moltes empreses 
establertes des fa molts anys que en-
cara no tenen regularitzats els papers. 
Com la Sagrada Família. 
Però el pitjor són les accions que es fan 
sense que ningú hagi de donar comp-
tes, llevat d’un hipotètic examen quan 
arriben les eleccions. A vegades es 
fan inversions sense sentit social, com 
passa amb l’Infinit, que l’Ajuntament 
presenta com una gran conquesta so-
cial. Si es mira el cost de la inversió de 
l’edifici, accessos i les facilitats d’apar-
cament ens veu clarament que s’ha fet 
una despesa per uns privilegiats. I que 
el diferencial de preu que han de pagar 

PERE PRAT

els usuaris, respecte d’altres iniciatives 
privades, no compensa de cap manera 
la inversió feta amb els diners de tots.
I no parlem de moltes obres fetes i des-
fetes. Com si els diners no comptessin. 
Hi ha a qui encara li couen les ja desa-
paregudes arcades monumentals del 
que avui és el parc de l’Estació Vella, 
els bulevards, moltes places, els plans 
d’ordenament, etc. Sempre hi ha algun 
tècnic pagat a preu d’or per que faci 
estudis que normalment no resolen 
res, però serveixen per justificar-ho tot 
i per ser el boc expiatori quan surten 
problemes. 
Tampoc d’iniciatives de dubtosa via-
bilitat com la de l’aeroport corporatiu 
que no deixa de ser un pou quimèric 
com ho fou en el seu temps el pantà de 
Jorba. Tenint tants aeroports grans a 
mitja ocupació, no es justifica posar-ne 
un de nou al bell mig d’una Conca com 
la d’Òdena, quan no té ni les condici-
ons mínimes per fer-hi aterrar els avi-
ons d’avui, i no portarà gaires avantat-
ges però sí sorolls i perills. I de riquesa i 
ocupació poca... 
O parlar de que la sortida de la crisi 
sols ha de venir per la recerca i el de-
senvolupament. Ningú ajuda a les em-
preses que en fan, que han d’acabar 
espavilant-se i cercar la solució en el 
camp internacional. Segur que és una 
bona opció, però no donarà ocupació 
als cinc milions de parats del país. Els 
que ho prediquen no hi entenen, però 
ja els va bé per fer volar coloms i dis-
treure el personal, i de pas cobrar algu-
na subvenció que, per cert a Catalunya, 
segons “Google trends”, és una paraula 
sis vegades més buscada que la d’em-
prenedor. 
És trist veure com es destrueix la inici-
ativa de la gent per condicionar-la al 
poder. Es va desestimar una iniciativa 
altruista com la de Conca Futur per 
acabar presentant un pla CESCA, on 
no hi ha grans novetats, però sí una 
“fórmula de pagament” per no se sap 
ben bé què. Tothom està d’acord en 
tirar endavant iniciatives, però potser 
que es comenci a fer “pagar” als seus 
impulsors quan les coses no es fan bé. 
Perquè fins ara els “paganos” són sem-
pre els mateixos. 

Qui paga els errors?

Grup Carles organitza 
un acte sobre com 
canviar l’actitud davant 
els nous reptes

IGUALADA / GRUP CARLES

Grup Carles organitza el proper 18 de no-
vembre al Teatre de l’Aurora d’Igualada un 
acte amb el lema “Guanyem el futur: ener-
gia emprenedora per afrontar el repte”. 
Davant la situació econòmica general, que 
ens afecta de forma especial a la comarca 
d’Anoia, no podem restar quiets esperant 
que les coses canviïn. L’actitud és quelcom 
clau per impulsar el canvi i és una opció 
alhora individual i col·lectiva, ens hi hem 
d’implicar tots. L’objectiu de l’acte que pre-
sentem és mostrar amb exemples i amb 
molta energia, que hem de començar per 
canviar l’actitud, ser positius i enfocar-nos 
en solucions.
Des de Grup Carles, en la mesura de les 
nostres possibilitats, tenim l’oportunitat 
de contribuir al repte aportant energia 
emprenedora amb la participació d’Al-
bert Bosch, amic, empresari i aventurer 
que recentment ha coronat el cim més alt 
de cada continent de la Terra, el qual ens 
parlarà de com afrontar els reptes, la im-
portància del treball en equip, el risc i les 
situacions límit. També comptarem amb 
quatre persones que ens aportaran les 
seves experiències de reptes que ja estan 
en marxa a la comarca. Trobarà informació 
completa a la nostra pàgina web www.
gcarles.es, des de la qual també podrà for-
malitzar la inscripció.
La inscripció és gratuïta i les places són 
limitades.

Dilluns, jornada de dinamització de CC.OO.

IGUALADA / LA VEU

El proper dilluns dia 15 de novembre es 
portarà a terme una nova sessió informa-
tiva dintre de les sessions informatives de 
temes sociolaborals que estem oferirem 
des de CCOO.  En aquesta sessió es tracta-
rà el tema jubilacions en el que s’informarà 
sobre els tipus de jubilacions, requisits,... i 
la desenvoluparà Alfonsa Santisteban As-

sessora sociolaboral de CCOO de l’Anoia.
Aquestes sessions formen part del pro-
grama de Dinamització Laboral del Pacte 
Territorial de l’Anoia, subvencionat per la 
Diputació i organitzat per l’Ajuntament 
d’Igualada. Totes les xerrades son gratuï-
tes i es realitzen a l’edifici Ig-Nova Empresa 
de 16 a 18 hores. Les inscripcions es poden 
fer al telèfon 938050494 o personalment 
als locals del sindicat.

IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

Igualada compta amb una nova Aula de 
Recerca Intensiva de Feina per accelerar 
la reinserció laboral de les persones en 
atur. La directora de la Xarxa Ocupacio-
nal del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
Mireia Ràfols, i l’alcalde d’Igualada, Jordi 
Aymamí, van visitat dilluns la nova Aula 
de Recerca Intensiva de Feina d’Igualada 
que el Departament de Treball ha posat 
en marxa a través del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.
L’objectiu de les Aules de Recerca Intensiva 
de Feina és accelerar la reinserció laboral 
de les persones en atur, i s’emmarca en el 
conjunt de mesures que el Departament 
posa al servei d’aquestes persones perquè 
trobin feina. Aquesta iniciativa s’adreça 
als ciutadans i ciutadanes en situació 
d’atur que s’hagin registrat a les oficines 
de treball com a demandants d’ocupació, 
tinguin una intenció manifesta de voler 
treballar, i necessitin una tutorització es-
pecífica en el seu procés de recerca de 

feina.
L’Aula de Recerca Intensiva d’Igualada, 
situada a l’EdificiIG-nova, és oberta en 
horari de matí i tarda, de dilluns a dijous 
entre les 9h i les 13h, i entre les 16:00h i les 
20:00h i disposa d’una persona tècnica i 
orientadora. El Departament de Treball 
ha atorgat a l’Ajuntament d’Igualada una 
subvenció de 120.516 euros pel funciona-
ment d’aquest servei a les persones.
La persona tècnica i orientadora assesso-
ra els usuaris i usuàries, durant un termini 
màxim de 4 setmanes, sobre com redactar 
un currículum vitae, com afrontar una en-
trevista de feina o com utilitzar de manera 
òptima les opcions que ofereix Internet 
per buscar feina i activar les seves xarxes 
personals de contactes.
Aquesta és una de les 13 noves Aules de 
Recerca Intensiva de Feina que s’afegeixen 
progressivament a les 7 instal·lacions en 
servei d’aquesta proposta metodològica 
pionera. El grau d’inserció laboral és del 
42%.

Nova Aula de Recerca 
Intensiva de Feina a Ignova

65 botigues van participar a 
l’Outlet al Carrer de la UBIC

IGUALADA / LA VEU

Un totalde 65 parades van omplir els 
carrers més cèntrics d’Igualada el passat 
dissabte en una nova edició de l’Outlet al 
Carrer de la UBIC. Centenars de gots d’una 
excel·lent xocolata calenta que va fer de-
lícies pels assistents, espectacular tirolina, 

rocòdrom i pont penjant per desenes i 
desenes de nens i nenes que van tenir 
l’oportunitat d’endinsar-se en el màgic 
món d’escalada i muntanyisme i milers de 
visitants de tota la comarca, com també 
els clients d’altres ciutats, van esdevenir 
els ingredients d’una magnífica jornada 
per al comerç igualadí. 

L’Outlet al Carrer va tornar a ser un gran èxit de públic.

Acord de Fitex amb la 
UPC per a projectes 
d’innovació

IGUALADA / LA VEU

La “Fundació Privada per a la Innovació 
Tèxtil” (FITEX) d’Igualada i el “Centre d’In-
novació Tecnològica” (CTF) de Terrassa del 
departament d’Enginyeria Tèxtil i Papere-
ra de la Universitat Politècnica de Catalu-
nya han firmat recentment un acord de 
col·laboració a través del qual ambdós 
Centres sumaran  recursos amb l’objectiu 
de desenvolupar projectes de R+D per al 
sector tèxtil. D’aquesta manera, els dos 
Centres veuen incrementat el seu poten-
cial com agents impulsors de la recerca 
tèxtil i plataforma de transferència tecno-
lògica per a les empreses del sector.
Amb aquesta iniciativa, FITEX i CTF podran 
oferir a les empreses una oferta tecnològi-
ca d’avantguarda que els doni l’oportuni-
tat d’accedir a la recerca i a la innovació, 
obtenint amb això una millora en la seva 
competitivitat i en la generació de valor.
Els dos centres, que formen part de TEC-
NIO, una xarxa que potencia la tecnolo-
gia diferencial, la innovació empresarial 
i l’excel·lència a Catalunya, ja havien col-
laborat anteriorment en algunes activitats 
ja que tenen objectius comuns. L’acord 
permetrà disposar d’equips humans com-
plementaris en les seves àrees d’especia-
lització.
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Jornada 11 
 Olot   -   Vilassar M.    3   :   1
  Gramanet  -  Perelada   0  :  4
  Tàrrega  -  Santfeliuenc   2  :  1
  Olímpic Fatjó  -  Olesa   1  :  1
  Rapitenca  -  Iberiana   4  :  0
  Rubí  -  Montcada   1  :  0
  Poble Sec  -  Tortosa   2  :  1
  S. Cristóbal  -  IGUALADA   2  :  2
  Guíxols  -  Blanes   0  :  4
  Vic  -  Sants   1  :  1
Jornada 12
  Vilassar M.   -   Rapitenca    _   :   _
   Perelada  -  Olot   _  :  _
   Montcada  -  Gramanet   _  :  _
   Iberiana  -  Poble Sec   _  :  _
   Tortosa  -  Vic   _  :  _
   IGUALADA  -  Olímpic Fatjó   _  :  _
   Blanes  -  S. Cristóbal   _  :  _
   Sants  -  Guíxols   _  :  _
   Santfeliuenc  -  Rubí   _  :  _
   Olesa  -  Tàrrega   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Vic    10    24      17:7      10
2   Tàrrega   11   23     27:12     15
3   Olesa   11   22     19:9     10
4   Perelada   11   20     21:11     10
5   Olot   10   18     15:8     7
6   Olímpic Fatjó   11   18     14:12     2
7   Rapitenca   10   17     21:9     12
8   Rubí   11   17     12:11     1
9   Vilassar M.   11   16     15:13     2
10   Guíxols   11   16     14:17     -3
11   Gramanet   11   15     16:18     -2
12   IGUALADA   10   14     12:10     2
13   Santfeliuenc   11   13     18:20     -2
14   Iberiana   11   13     12:25     -13
15   Tortosa   11   11     14:15     -1
16   Montcada   11   10     10:17     -7
17   Sants   11   9     8:15     -7
18   Poble Sec   11   6     9:19     -10
19   Blanes   9   4     9:20     -11
20   S. Cristóbal   11   3     9:24     -15

futbol PRIMERA CATALANA

Jornada 9
  La Múnia   -   Cubelles    2   :   2
  Vallirana  -  St. Cugat   0  :  2
  Martorell  -  Moja   1  :  1
  Andalucia  -  Bellvitge   2  :  0
  Juv. 25 S.  -  Júnior               0-1 i suspès
  Vilanova G.  -  St. Maure   0  :  1
  St. Joan D.  -  Sitges   1  :  0
  Espluguenc  -  Cervelló   1  :  0

Jornada 10
    Cubelles   -   Martorell    _   :   _
   Bellvitge  -  La Múnia   _  :  _
   St. Cugat  -  Andalucia   _  :  _
   Moja  -  Vilanova G.   _  :  _
   St. Maure  -  Espluguenc   _  :  _
   Sitges  -  Juv. 25 S.   _  :  _
   Cervelló  -  St. Joan D.   _  :  _
   Prat  -  Vallirana   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Júnior    8    20      19:6      13
2   Moja   9   16     16:14     2
3   Prat   8   15     13:8     5
4   Sitges   9   15     11:8     3
5   St. Maure   9   14     19:17     2
6   Juv. 25 S.   7   14     11:10     1
7   St. Cugat   9   13     16:13     3
8   Bellvitge   9   12     8:13     -5
9   La Múnia   8   11     10:11     -1
10   Cervelló   9   11     10:12     -2
11   St. Joan D.   8   10     9:10     -1
12   Cubelles   9   10     16:18     -2
13   Espluguenc   8   8     8:11     -3
14   Andalucia   8   8     13:18     -5
15   Vilanova G.   8   7     13:13     0
16   Vallirana   8   7     13:15     -2
17   Martorell   8   1     6:14     -8

futbol PRIMERA TERRITORIAL G3

Jornada 9
  U. Malaga   -   U. Prat    2   :   1
  Vallirana  -  La Guardia   1  :  2
  Molins R.  -  St. Feliu Ll.   1  :  4
  St. Andreu B.  -  Esparreguera   3  :  1
  Corbera  -  St. Esteve Ses.   4  :  2
  Vinyets  -  Cooperativa   2  :  2
  Vista Alegre  -  Masquefa   8  :  0
  Begues  -  Cinco Rosas   3  :  1
  Bolivia  -  Torrelles   1  :  2
Jornada 10
   U. Prat   -   St. Andreu B.    _   :   _
   St. Esteve Ses.  -  U. Malaga   _  :  _
   La Guardia  -  Corbera   _  :  _
   Esparreguera  -  Vista Alegre   _  :  _
   Masquefa  -  Bolivia   _  :  _
   Cooperativa  -  Molins R.   _  :  _
   Cinco Rosas  -  Vinyets   _  :  _
   Torrelles  -  Begues   _  :  _
   St. Feliu Ll.  -  Vallirana   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Cinco Rosas    9    22      26:13      13
2   St. Feliu Ll.   9   21     26:10     16
3   Vallirana   9   19     13:9     4
4   U. Malaga   9   18     24:13     11
5   Vista Alegre   9   17     23:11     12
6   Begues   8   17     15:6     9
7   St. Andreu B.   9   15     21:14     7
8   Cooperativa   9   15     19:14     5
9   U. Prat   9   15     16:13     3
10   Bolivia   9   10     23:25     -2
11   St. Esteve Ses.   8   10     12:17     -5
12   La Guardia   9   10     20:28     -8
13   Torrelles   8   9     19:20     -1
14   Corbera   8   9     10:20     -10
15   Esparreguera   8   7     9:20     -11
16   Molins R.   9   6     11:21     -10
17   Vinyets   8   4     13:26     -13
18   Masquefa   9   3     9:29     -20

futbol SEGONA TERRITORIAL G8

Jornada 9
 La Granada   -   Vista Alegre MTB    4   :   1
  St. Pau Ordal  -  Capellades   2  :  2
  Pobla Cl.  -  Vilanova C.   1  :  3
  Suburense  -  Roquetes   3  :  2
  Monjos  -  Mediona   0  :  0
  Riudebitlles  -  Òdena   3  :  3
  Vilafranca Atl.  -  Ribes   5  :  2
  PM Tossa Montbui  -  Piera   3  :  1
  St. Pere M.  -  Les Cabanyes   7  :  0
Jornada 10
   Vista Alegre MTB   -   Suburense    _   :   _
   Mediona  -  La Granada   _  :  _
   Capellades  -  Monjos   _  :  _
   Roquetes  -  Vilafranca Atl.   _  :  _
   Ribes  -  St. Pere M.   _  :  _
   Òdena  -  Pobla Cl.   _  :  _
   Piera  -  Riudebitlles   _  :  _
   Les Cabanyes  -  PM Tossa Montbui   _  :  _
   Vilanova C.  -  St. Pau Ordal   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Capellades    9    21      20:10      10
2   Vilafranca Atl.   9   20     24:14     10
3   Òdena   9   19     27:12     15
4   Suburense   9   19     20:14     6
5   St. Pere M.   9   18     28:12     16
6   Ribes   9   18     24:16     8
7   La Granada   9   16     16:14     2
8   Roquetes   9   15     24:22     2
9   Vilanova C.   9   12     19:17     2
10   Vista Alegre MTB   9   12     22:25     -3
11   PM Tossa Montbui   9   11     16:19     -3
12   St. Pau Ordal   9   11     16:23     -7
13   Riudebitlles   9   10     17:23     -6
14   Piera   9   8     11:15     -4
15   Mediona   9   7     12:19     -7
16   Pobla Cl.   9   6     13:25     -12
17   Monjos   9   4     15:26     -11
18   Les Cabanyes   9   3     11:29     -18

futbol SEGONA TERRITORIAL G12

futbol TERCERA TERRITORIAL G7/11
Jornada 7 G7 
  Carme   -   Montbui    4   :   0
  Vilanoveta  -  Anoia   2  :  2
  Calaf  -  Fàtima   4  :  1
  Piràmides  -  Tous   0  :  4
  La Paz  -  Jorba   0  :  2
  Garcia M.  -  Torre Cl.   4  :  0
  Ateneu Ig.  -  Montserrat   4  :  1

Jornada 7 G11 
  Quintinenc   -   Hostalets P.    1   :   4
  Piera B  -  Can Cartró   5  :  4
  Gelida  -  Olivella   1  :  3
  St. Esteve S.  -  St. Cugat S.   0  :  3
  Vallbona  -  Hortonenc   3  :  2
  Cabrera Anoia  -  Puigdàlber   1  :  2
  U. Suramericana  -  Raig Ribetà   3  :  5
  La Llacuna  -  St. Sadurní   0  :  1

El CF Igualada va treure un punt d’or en 
la seva visita al camp del San Cristóbal 
de Terrassa (2-2). El que semblava que 
esdevindria el primer triomf de la tem-
porada per als locals es va convertir, en 
el minut 95, en un empat seguit de diver-
sos incidents, després que Epitié mar-
qués un gol en què els jugadors locals 
van reclamar falta al porter i gol amb la 
mà. De fet, l’àrbitre va reflectir en l’acta 
que un dels seus assistents, a l’entrada 
dels vestidors, va rebre una puntada 
de peu. Tangana de la grossa que li pot 

El CF Igualada treu un empat en el 
darrer instant a San Cristóbal (2-2) 

El CE Òdena, tercer classificat del grup 12 de la segona territorial.

costar molt cara a l’equip egarenc, i, per 
a l’Igualada, treure or d’una visita que es 
va presentar molt complicada. Els blaus 
van haver de remuntar sempre gols en 
contra del seu rival, i no va ser fins al final 
que van emportar-se la victòria.
El CFI és ara 12è a la classificació, amb 14 
punts, i aquest diumenge rebrà la visita 
de l’Olímpic Can Fatjó, el sisè classificat 
de la Primera Catalana.
SANT CRISTÒFOL 2: Òscar, Ibai, Juan 
Carlos, Lariño, Eric, Lordan, Cristian 
(Busquets, 46’), Plaza (Toni, 55’), Dame 

Tots els equips del Carme 2010-11. Diumenge passat va tenir lloc la presentació, amb promeses i prebenjamí femení com a novetats

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Montserrat    7    15      24:10      14
2   Ateneu Ig.   7   15     17:8     9
3   Anoia   6   13     19:5     14
4   Calaf   7   12     21:14     7
5   Jorba   7   11     5:3     2
6   Vilanoveta   6   11     7:8     -1
7   Garcia M.   7   10     15:10     5
8   Carme   6   10     10:6     4
9   Fàtima   7   8     12:17     -5
10   Tous   6   7     9:13     -4
11   La Paz   7   6     11:16     -5
12   Torre Cl.   7   5     4:10     -6
13   Òdena B   6   5     8:17     -9
14   Montbui   6   4     4:10     -6
15   Piràmides   6   4     5:24     -19

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Olivella    7    21      22:9      13
2   St. Cugat S.   6   15     14:6     8
3   Hortonenc   6   12     16:9     7
4   Quintinenc   7   12     21:19     2
5   Piera B   7   12     17:16     1
6   La Llacuna   7   11     9:8     1
7   St. Sadurní   6   10     12:7     5
8   Gelida   7   10     12:14     -2
9   Can Cartró   6   9     14:10     4
10   Hostalets P.   7   8     9:10     -1
11   Vallbona   7   8     10:12     -2
12   Puigdàlber   7   7     9:17     -8
13   U. Suramericana   7   6     15:19     -4
14   Raig Ribetà   7   6     17:26     -9
15   Cabrera Anoia   7   5     7:11     -4
16   St. Esteve S.   7   4     4:15     -11

Jornada 8 G11 
   Hortonenc  -  Piera B   _  :  _
   Hostalets P.  -  St. Esteve S.   _  :  _
   St. Cugat S.  -  La Llacuna   _  :  _
   Raig Ribetà  -  Cabrera Anoia   _  :  _
   Olivella  -  Vallbona   _  :  _

Jornada 8 G7
  Anoia   -   Carme    _   :   _
   Tous  -  Vilanoveta   _  :  _
   Montbui  -  Òdena B   _  :  _
   Jorba  -  Calaf   _  :  _
   Torre Cl.  -  La Paz   _  :  _
   Montserrat  -  Garcia M.   _  :  _
   Fàtima  -  Piràmides   _  :  _
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(Oliver, 79’), David i Chema.
IGUALADA 2: Jaume, Oriol, Baraldés, 
Rivalta, Pedro (Gerard, 86’), Gomà, Isma 
(Mili, 57’), Edu, Enric (Jesús, 28’), Marc i 
Epitié.
GOLS: 1-0 (6’) Chema. 1-1 (18’) Juan 
Carlos, en pròpia porteria. 2-1 (34’) 
Chema. 2-2 (95’) Epitié.
ÀRBITRE: Robàs Bondia. Grogues als 
locals Plaza i Lariño, i als visitants Edu, 
Enric i Mili. Vermella al local David (60’), 
per doble amonestació.

El Sant Maure continua escalant 
posicions a la primera territorial
A la primera territorial, el Sant Maure 
continua escalant posicions, i ara ja són 
cinquens, després d’una important vic-
tòria per la mínima al camp del Vilanova 
i la Geltrú B (0-1). Els de Bernal, que diu-
menge reben l’Espluguenc, han semblat 
despertar-se definitivament i ja són a 
una passa de la zona capdavantera.
Al grup vuitè de la segona territorial, el 
Masquefa no aixeca cap i ja és el cuer en 
solitari, amb 29 gols en contra i només 9 
a favor. Al grup dotzè, el Capellades con-
tinua intractable, líder en solitari, mal-
grat cedir un empat en la seva visita a 
Sant Pau d’Ordal (2-2). Els groc-i-negres 
semblen llençats a lluitar per pujar a la 
futura Segona Divisió Catalana, la qual 
cosa representaria pujar dues catego-
ries de cop...
L’Òdena, que també va empatar a Riude-
bitlles (3-3), es manté com a segon equip 
de la comarca, a dos punts del líder, i a 
molta més distància hi ha el Vilanova del 
Camí, que va treure or de la seva visita a 
la Pobla (1-3), en un partit on l’àrbitre va 
ser protagonista. 
Aquest cap de setmana, destaca el partit 
Òdena-La Pobla, un partit on els locals 

necessiten guanyar per no perdre la dis-
tància sobre el grup capdavanter, i els 
visitants no caure definitivament en el 
pou de la classificació. 
Al grup setè de la tercera categoria, 
Montserrat i Ateneu Igualadí com-
parteixen la primera plaça, i això que 
ambdós equips van enfrontar-se la pas-
sada jornada amb clara victòria dels de 

l’Ateneu (4-1). A poca distància trobem 
l’Anoia, i amb un partit pendent de dis-
putar. Al grup onzé, Piera B i la Llacuna 
continuen essent els millors equips de la 
comarca, malgrat que a molta distància 
del líder, l’Olivella, que no ha cedit ni un 
sol punt en el que portem de campio-
nat.
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IGUALADA / IGNASI COSTA

El C.A. Igualada, en col·laboració amb el 
Patronat Municipal d’Esports d’Igualada, 
organitzen aquest proper diumenge 14 
de novembre, la 38a. edició de la Pujada 
Igualada – la Tossa de Montbui (cursa at-
lètica).
La sortida de la cursa es donarà a 2/4 
d’onze del matí, essent la XXXVII.ª edició 
d’aquesta clàssica de l’atletisme anoienc,  
amb la sortida al punt habitual del Qm. 
0 de la Ctra. d’Igualada a Sta. Maria de 

Aquest diumenge, 38a Pujada a la Tossa  
Miralles (Cruïlla Col·legi Escola Pia), i amb 
l’arribada al cim de la muntanya de la Tos-
sa, amb un recorregut total de 6.200 m., 
essent oberta a atletes federats i no fede-
rats majors de 14 anys.  Hi haurà trofeus 
per als  tres classificats capdavanters de 
la general masc. i fem. de la cursa, i tam-
bé per al primer/primera de les diferents 
categories, que van de la 1m.-7f. fins a la 
6m.-12f., i rebent també els atletes classifi-
cats, l’obsequi d’una samarreta al·legòrica, 
i també avituallament pels participants.  

Les inscripcions poden efectuar-se antici-
padament a la pàgina www.clubatletici-
gualada.com , i el mateix diumenge  des 
d’una hora abans de la sortida, al lloc d’ini-
ci de la prova.
Recordem que les actuals plusmarques de 
la cursa són en poder de l’atleta del C.A. 
Igualada José Manuel Granadero, amb 
23’01”4 assolits per l’atleta del Bruc en la 
36a. edició del novembre de 2008, i de No-
emí Moreno (CAI) amb 27’54”4, assolits en 
la 35a. edició del gener de 2008.

La Penya Blanc-i-blava, amb 
l’Igualada Hoquei Club
IGUALADA / LA VEU 

Davant la política d´aquesta temporada 
de l´Igualada H.C d´apropament a les di-
ferents entitats i clubs de la nostra ciutat 
i de la comarca de l´Anoia, la Penya Blanc 
i Blava d´Igualada, amb el compromís de 
col·laborar amb els clubs de la ciutat s´ha 
donat d´alta com a soci. 
Així tots els socis que ho desitgin, poden 
utilizar el carnet per presenciar els par-
tits del primer equip de l´Igualada H.C a 
la OK Lliga. El passat dissabte en partit 

de Lliga disputat entre Igualada i Vic, una 
representació de la Penya va estar convi-
dada a assistir al partit.
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IGUALADA / IGNASI COSTA

El passat 7 de novembre, diumenge, es va 
dur a terme la 28a. edició de la Cursa de 
l’amistat, no competitiva, sobre el recor-
regut habitual de 28 Km. que uneix Igua-
lada  i el  Monestir de Montserrat, amb 
l’organització del Club  Atlètic Igualada.
Malgrat el fred, hi participaren un bon 
nombre de persones, amb nou atletes 
que efectuaren el recorregut corrent, i un 
atleta en marxa atlètica.  També un consi-
derable nombre de participants va tenir 
la caminada popular, que van sortir de 
l’Hotel Canaletas a 2/4 de 6 de la matina-
da, i que efectuaren el trajecte caminant, 

Èxit de participació a la 28a Cursa de l’Amistat
entre ells un nombrós grup de joves atle-
tes de l’Escola Esportiva del CAI, que fe-
ren el trajecte Can Massana - Montserrat.
Els nou atletes que cobriren el trajecte 
corrent, desafiant les baixes temperatu-
res de la matinal, ho van fer amb 3 sorti-
des diferenciades, a partir de 2/4 de 9 del 
matí. Els corredors foren:  Joan Francesc 
Bertràn, Jordi Bonaventura, Salvador Fus-
té, José Álvarez, Paco Blázquez, Llorenç 
Bertràn, Jaume Marimón, José Antonio 
González i Juan Luis García.  El marxador 
del CAI Javier González, va efectuar el 
recorregut en la modalitat de marxa at-
lètica, mentre que Salvador Pérez ho va 

fer en bicicleta.
Cal ressaltar que, enguany, com a ce-
lebració del dia del Club, després de la 
Missa Conventual de les 11 del matí, 
aproximadament a 2/4 d’1 de la tarda, 
estava previst que un membre de la co-
munitat Benedictina rebés en audiència 
als representants del CAI. Aquesta recep-
ció enguany no es va poder dur a terme, 
pel motiu de la visita Papal a la Sagrada 
Família barcelonina.
Posteriorment, a les 3 de la tarda, es va 
celebrar un dinar al Centre de l’Espelt, 
amb una notable participació d’associats, 
atletes de l’entitat i acompanyants. 

IGUALADA / LA VEU

La sort va girar la cara aquesta setmana a 
un Igualada que no va poder superar un 
Sabadell que va jugar amb eficàcia les se-
ves armes.
L’Igualada va sortir dominant el terreny 
de joc i amb ocasions de gol que feien 
preveure un partit més tranquil per les de 
l’Anoia.
El Sabadell, per la seva banda, jugava amb 
pilotes llargues aprofitant la velocitat de 
les seves dues puntes per intentar desbor-
dar en algun contraatac.
El partit era distret i altern, però els minuts 
anaven passant i el marcador no es movia. 
L’àrbitre havia ensenyat força targetes gro-
gues i quan només faltava un minut per al 
descans, va ensenyar la segona groga a 

El CFI femení cau a Sabadell per la mínima
l’Elena, deixant l’Igualada en inferioritat 
numèrica de cara a la segona part.
Malgrat sortir amb inferioritat numèrica, 
l’Igualada va fer una segona part valen-
ta, sense abaixar els braços, dominant el 
partit i disposant de moltes ocasions tota 
l’estona, fins al temps de descompte. Un 
contraatac de les locals, però, va propiciar-
los el gol que decidiria el partit.
C.F. IGUALADA: Noelia García (portera), 
Elena Alert, Teresa Rovira (Carla Navarro 
46’), Maria Sayavera (Alba Martos 46’), 
Mireia Toldrà (defensa), Araceli Barroso, 
Carola Monrabà (Yaiza Moratilla 46’), Ma-
ria Solé (Mar Jorba 46’) (centre del camp), 
Janet Mendoza (Sara Bergadà 46’), Jèssica 
Pablos (Marina 78’), Marina Salanova (Eli 
Guillén 46’) (davantera). Entrenadors: San-

ti Ramos i Laura Queraltó
C.E. SABADELL: Laura Segura, Carla Ló-
pez, Yaiza Molina, Elisabet Martínez, Tania 
Cabello, Melania Sierra, Ester Rodríguez, 
Judit Moreno, Sílvia Barceló, Gisela Vidal, 
Arantxa López. Suplents: Aina Domènech, 
Sara Retamero, Lídia Rubio, Lídia Bellón, 
Melody García. Entrenadors: Jorge Braesu-
cra i Oriol Alzuria
Àrbitre: Carlos López Buendía. Va amones-
tar amb targeta groga les jugadores Mela-
nia, Elisabet i Tania del Sabadell i Elena (2), 
Noelia i Eli de l’Igualada.
El proper partit serà demà dissabte a les 
6 de la tarda a Les Comes, Igualada-AEM; 
partit de màxima rivalitat on tot el suport 
de l’afició serà necessari.  

La Penya Blaugrana d’Igualada 
estrena el nou punt de trobada

IGUALADA / PENYA BLAUGRANA 

El passat diumenge, la Penya Blaugrana 
d’Igualada va inaugurar el nou Punt De 
Trobada Mercantil-La Sala. Més de 150 
penyistes i amics es van donar cita a La 
Sala, a on van poder gaudir d’una nova 
victòria del Barça, aquest cop davant del 
Getafe per 1 a 3. En un bon ambient i a 
través de la pantalla instal·lada a l’esce-
nari del teatre del Mercantil, els assiten-
ta també van participar en el sorteig de 
dues invitacions per visitar el remodelat 
Museu del Barça i el Camp Nou experi-
ence, així com diverses samarretes de la 
Penya Blaugrana.
Aprofitant l’estrena d’aquest nou espai 
de trobada, es va aprofitar per fer entre-

ga del carnet de penyista al soci número 
300 de l’entitat, i que per la Junta té un 
valor simbòlic, doncs coincideix que és 
l’alta que fa 100 a l’entitat des de l’entra-
da de l’actual Junta directiva, ara fa poc 
més d’un any.
En Joan Carol, persona molt coneguda a 
la nostra ciutat, ha estat aquest nou soci 
de la Penya Blaugrana d’Igualada.
La Junta directiva veu en aquest crei-
xement de la massa social de la Penya 
Blaugrana una mostra de vitalitat, i una 
volguda i buscada renovació de les seves 
bases. Aprofitem doncs aquesta oportu-
nitat per fer una crida als aficionats cu-
lés igualadins a que se sumin a la Penya 
Blaugrana d’Igualada.

Joan Carol, amb el president de la Penya, Toni Claramunt.
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IGUALADA / J. LLACUNA

Ens ha deixat el Josep Lloveras i Marimon. 
La seva mort estava anunciada i el Josep 
n’era concient. Des d’un principi portava la 
malaltia amb valentia, dignitat i sobretot 
amb molta resignació.
Durant la seva estada a l’hospital va rebre 
nombroses visites i ell n’estava orgullós. 
Per diversos motius era un home popular 
i tenia moltes amistats. La seva vida com 
a professional perruquer, l’assiduïtat di-
ària a la piscina del Molí Nou practicant 
la natació, el seu esport predilecte i en el 
qual  havia destacat en la seva joventut 
defensant el Club Natació Igualada. Fins 
fa un any, diàriament també practicava el 
fronton-tennis.
La barberia de Cal Lloveras era un punt de 
trobada i tertúlia on al capvespre s’allar-
gava la jornada laboral  i era un punt de 
retrobament per molts ciutadans.  M’atre-
viria a dir que durant moltes dècades ve-
nia a ser una secretaria permanent del C.F. 
iGUALADA.
En Josep Lloveras era un home senzill, ho-
nest, dialogant, que sabia escoltar i d’una 
manera molt especial era fins fa pocs anys 
un gran col·laborador del C.F. Igualada. 
Durant 17 anys va fer les tasques tan ingra-

Ens ha deixat Josep Lloveras i Marimón
La Uecanoia organitza el 29è 
Curset d’Esquí Alpí Infantil

IGUALADA / UECANOIA

Amb empenta renovada, la Secció d’Es-
quí Alpí, està preparant com cada any, 
el tradicional Curset d’Esquí Alpí Infantil. 
Aquest curset està pensat per ensenyar 
a esquiar o millorar el nivell d’esquí, als 
nens i nenes de (7 a 14 anys, ambdós in-
closos) que s’hi inscriuen. Con és costum, 
es faran grups diferents repartits segons 
el nivell d’esquí de cada cursetista. Les 
classes es duran a terme en sessions de 
matí i tarda a les pistes del domini esqui-
able de Grandvalira (Andorra).
L’allotjament el tenim reservat com cada 
any al refugi Aina de Canillo. És un equi-
pament que s’ajusta perfectament a les 
nostres necessitats i on ens hi sentim 
com a casa perquè ja fa de 29 anys que hi 
anem. Les classes d’esquí van a càrrec de 
monitors de l’Escola Andorrana d’Esquí 
i de monitors del nostre Club que estan 

Un dels grups del curset de l’any passat en un bonic indret de les pistes.

les 24 hores del dia amb els nens i nenes 
participants. La sortida es farà el dia 26 
de desembre a les 5 de la tarda de l’es-
tació d’autobusos d’Igualada i la tornada 
serà el dia 31 a 2/4 de 8 del vespre en el 
mateix indret. El preu és força ajustat i in-
clou les classes d’esquí, el transports fins 
a Andorra i els de cada dia per pujar i bai-
xar al telecabina de Soldeu, el forfet pels 
cinc dies, la pensió completa al refugi, la 
cursa cronometrada de l’últim dia, etc. 
En acabar les classes d’esquí, després de 
la sessió de dutxa, els nens i nenes parti-
cipants poden optar pel cinema, jocs de 
taula diversos, tennis de taula, lectura… 
També fem alguna visita al poble de Ca-
nillo i al seu Palau de Gel. 
Per tal de facilitar l’organització, tots els 
participants tenen reservat el guardaes-
quís al Plà dels Espiolets (Soldeu) de tal 
manera que només han de transportar 
els seus esquís el primer dia i l’últim. La 
resta queden guardats a l’estació i els 
nens i nenes només han de pujar a l’au-
tocar amb el seu equip d’esquí. El dinar 
també el fem a les pistes amb Pic-nic. 
Els remuntaments per recollir els esquís 
cada dia els fem amb el telecabina de 
Soldeu.

Termini d’inscripcions 
a partir del 15 de novembre
Les places són limitades. El termini d’ins-
cripció per als participants en el curset 
de l’any passat i per als socis del club és 
del 15 al 30 de novembre i per als nous 
participants del dia 1 al 15 de desembre, 
ambdós inclosos (sempre que no s’hagin 
esgotat les places disponibles abans). 
Si voleu trobar més informació, entreu a 
www.uecanoia.cat.
També podeu sol·licitar entrevista amb 
el director del curset (sense cap mena 
de compromís) trucant a secretaria 
938032047 de 19h. a 21 h. de qualsevol 
dia laborable per concertar l’hora i el dia 
de la entrevista. Podreu fer-li les pregun-
tes que vulgueu i de passada recollir una 
còpia gratuïta del DVD-Resum del curset 
de l’any passat amb el que us podreu fer 
una idea del tarannà que s’hi viu i el bon 
ambient que hi ha.

Josep Lloveras, quan estava ingressat a l’Hospital, amb l’exjugador del Barça Julio Alberto.
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Vinculat molts anys al CF Igualada i un dels impulsors de l’hoquei femení a la ciutat

tes de delegat federatiu del primer equip. 
Una feina dura, compromesa al llarg de 
tota la temporada i naturalment sense cap 
tipus de remuneració econòmica. 
Fa unes setmanes em comentava la visita 
d’en Pere Valentí Mora, el que havia estat 
porter del F.C. Barcelona i també entrena-
dor del CFI en una de les etapes més bri-
llants del futbol local.
Per raons genètiques, estava enamorat 
de Palamós –ciutat natal del seu pare An-
dreu- i sempre fou un gran simpatitzant 

del Barça. En aquest capítol, Julio Alberto 
aquell valuard jugador asturià, el visitava 
d’una manera altruista i espontània i li do-
nava unes paraules d’ànim. 
El passat diumenge en el camp de  les Co-
mes abans del partit de la lliga Catalana 
amb el Guíxols es va guardar un minut de 
silenci en la seva memòria. Un fet, que ell 
havia realitzat moltes vegades  per conciu-
tadans relacionats amb l’esport  local. 
Josep, et recordarem. 

El CNI, en el traspàs de Miquel Ball i Josep Lloveras
La Junta Directiva del CNI s’afegeix a les 
mostres de condol pel traspàs de Miquel 
Ball i Mateu i de Josep Lloveras i Mari-
mon. 
Miquel Ball va ser vicepresident de l’en-
titat durant el període 1966-1967 i pre-
sident de 1967 a 1968. Durant aquesta 

època va impulsar activament el projecte 
de construcció de la piscina coberta del 
Molí Nou. 
Josep Lloveras va defensar els colors del 
CNI com a nedador i jugador de waterpo-
lo des del 1955 fins a finals dels 60. Aquest 
2010 va complir els 55 anys ininterromputs 

com a soci de l’entitat. 
El seu record romandrà sempre entre 
nosaltres. 

Junta Directiva 
del Club Natació Igualada

VOLS TENIR EL TEU PROPI NEGOCI?
Ka�ee T’OFEREIX UNA FRANQUÍCIA 

AMB LES MILLOR S CONDICIONS!

INFORMA’T
662 619 546

AV. BARCELONA 172. IGUALADA. 
Tel.  93 803 69 19
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Teatre
"Un déu salvatge" de 
Yasmina Reza, a l'Ateneu

Dansa
Bitrac Dansa presenta "Les nostres 
danses tradicionals"

Llengua
Igualada compta amb 35 
parelles lingüístiques
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CINEMA / JAUME SINGLA
No hi ha cap dubte que quan els equips 
humans treballen units, els èxits arri-
ben... sobretot quan es parteix d’una 
idea de tant talent com hi posa l’Albert 
Espinosa en tot el que fa.
La gala de cloenda del Festival europeu 
de Cinema per a Televisió, el Zoom 2010, 
va servir perque poguessim veure en 
primícia Polseres Vermelles la nova serie 
de ficció de TV3 protagonitzada per un 
elenc de joces actors que un cop acaba-
da la projecció i entre els aplaudiments 
del públic, demostraven que són amics 
dins i fora de la pantalla.
La gala de cloenda va permetre també 
retrobar-nos amb un animat Xavier Gur-
ruchaga que va aconseguir fins hi tot que 
un public seriós com l’igualadí, cantés -i 
molt bé per cert- el famos i veterà Viaje 
con nosotros que va ser la banda sonora 
d’un dels programes de TVE dirigits per 
aquest cantant i showman basc.
La nota exòtica la va posar el premiat Fe-
lix Sancho Gràcia que va rebre el premi 
Zoom a la seva trajectòria com a actor.
No es que fes un llarg parlament -cosa 
que se i va agrair- pero va tenir la deli-
cadesa de fixar-se en el nom de l’entitat 
que acollia l’acte “Felicito a esta entidad 

Gala de cloenda del Zoom 2010: una nit de cinema
Polseres vermelles• La nova sèrie "d'hospitals" de TV3 serà un èxit de públic

PREMIS / LA VEU
Dijous de la passada setmana, dins el 
marc del Festival Zoom, la Fundació 
Mallerich va premiar la trajectòria per-
sonal i professional de l’igualadí Jordi 
Castelltort amb el Premi Joan Poch de 
Mallerich.
Jordi Castelltort és productor exectiu 
d’Acció, empresa audiovisual de dibui-
xos animats amb seu a Cerdanyola del 
Vallès.
Jordi Castelltort, que va ser present a 
l’acte juntament amb el el seu equip, va 
assegurar que el reconeixement ”ha es-
tat tota una sorpresa que no m’espera-
va”, tot fent broma dient que “rebre un 
premi a la trajectòria és mala senyal...”. 
El productor igualadí va recordar els 
incicis de l’empresa Acció, amb els pri-
mers dibuixos presentats a les cadenes 
televisives i amb el gran èxit que van 
obternir la sèrie de dibuixos 10+2.
Jordi Castelltort va manifestar que “les 
nostres produccions, a part del diver-
timent, remarquen una sèrie de valors 
que són els que hem après dels nostres 
pares”, com es pot veure en la pel·lícula 

Cher ami, emesa també durant aquests 
dies del Zoom.
El premi d‘enguany va consistir en un 
quadre del pintor i escultor Gabriel Poch 
que porta per títol Seqüencial 1.
El guardó, que té caràcter biennal, re-
coneix un seguit de valors ètics en els 
professionals del sector audiovisual 

igualadí o anoienc, com ara la recerca 
ideològica, l’actitud creativa, l’aposta 
per la qualitat i el vessant humà.
Aquesta és la tercera edició del Premi 
Joan Poch de Mallerich i anteriorment 
s’ha premiat el productor Josep M. Cu-
nillés i l’actriu, cantant i show-woman 
Lloll Bertran.

El premi Joan Poch de Mallerich va ser per 
al productor Jordi Castelltort

Jordi Castelltort i el seu equip recollint el premi

que ha sabido conservar el nombre his-
tòrico: Ateneu de Igualada de la Clase 
obrera. Felicidades”
També va saber guanyar-se l’aplaudi-
ment del públic la disenyadora iguala-
dina Sita Murt que lliurava el seu premi 
Auguri a l’actriu Maria Valverde. Una ac-
triu que per cert anava maquillada per 
un establiment d’estètica d’Igualada: 
Estètica Sílvia Giralt
Per a la roda de premsa prèvia al lliura-
ment de guardons Sílvia Giralt es va de-
cantar per un maquillatge tipus “nude”, 
donada la joventut i la bellesa natural 
de l’actriu. El maquillatge tipus “nude” 

és una de les tendències de maquillat-
ge que prenen més força temporada. 
Es tracta d’un tipus de maquillatge apa-
rentment senzill, amb tons clars i neu-
tres que potencien la naturalitat, però 
que, com tot, té els seus trucs, ja que del 
que es tracta és que es noti l’efecte, però 
no el cosmètic. És a dir, semblar el més 
natural possible tot i anar ben maquilla-
da. Tot un repte per a les professionals 
de l’estètica. Més tard i ja per a la Gala 
dels Premis,  l’actriu assessorada per la 
maquilladora es va decantar per un look 
més sofisticat, a joc amb els tons daurats 
de la roba que duia. En aquesta ocasió, 
es van destacar més els llavis en un color 
vermell fort, com també els pòmuls i els 
ulls de la jove actriu. 
El premi Auguri es creat per Sita Murt 
per a destacar les possibilitats d’una 
jove actriu.
La nota sorpresa de la nit la varen po-
sar els membres del Terrat que rebien 
el premi a la trajectòria precísament 
per les seves produccions exitoses en 
al camp de la televisió. Xavier Cassadó 
pero va posar la nota extranyant-se que 
un festival “de cine per a la televisió, ens 
premiï a nosaltres que mai hem fet cine, 
nomès entreteniment.

La gran triomfadora de la nit però va ser 
la producció alemanya Die hebamme – 
Auf leben und tod, guanyadora absolu-
ta del Festival Zoom. El film dirigit per 

Dagmar Hirtz es va endur els premis a la 
millor TVmovie, al millor guió i al millor 
director amb una dotació total de 5.000 
euros i tres trofeus Zoom.

 

El sowman basc Xavier Gurrutxaga va col·laborar amb el programa de TVE La bola de Cristal

Sita Murt i Maria Valverde

PROGR AMA
Primera part

Joseph Haydn
(1732-1809)

Die Harmonie in der Ehe

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Concert en RE M a partir d’un 
concert d’Antonio Vivaldi

BWV 596
sense indicació - Grave

Fuga
Largo e spicacato

Allegro

Antonin Dvorák
(1841-1904)

Missa en Re M op. 86
Kyrie
Gloria
Sanctus

Benedictus
Agnus Dei

Segona part

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Jesu, meine Freude BWV 227

Jesu, meine Freude
Es ist nun nichts

Unter dinem Schirmen
Denn das gesetz

Trotz
Ihr aber seid nicht

Fleischlich
Weg mit allen Schätzen

So nun dere Geist
Weicht, ihr Trauergeister

COR AL MIX TA D ’IGUAL ADA 
JONATAN C ARBÓ orgue -  ALFRED C AÑAMERO direcció

21 DE NOVEMBRE DE 2010 A LES 6  DE L A TARDA,
BASÍLIC A DE SANTA MARIA D ’IGUAL ADA

ENTR ADA GR ATUÏTA

Coral Mixta d’Igualada
Joana Mateu, cel·lo
Mariona Mateu, contrabaix
Pol Requesens, positiu
Jonatan Carbó, orgue
Alfred Cañamero, direcció

CONCERT D’ORGUE
 I MÚSICA CORAL

PATROCINAT PER:
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TEATRE / LA VEU
Demà dissabte, a les 10 del vespre, al 
Teatre Municipal l’Ateneu, arriba Un déu 
salvatge, de Yasmina Reza, una comèdia 
àcida, molt divertida i capaç de glaçar-
nos la rialla. L’obra és dirigida per Tamzin 
Townsend i protagonitzada per Roser 
Camí, Ramon Madaula, Vicenta Ndongo 
i Oscar Rabadan.
Què passa quan les bones maneres i els 
codis de convivència s’ensorren? Per què 
només som capaços de defensar el que 
és nostre, sense entendre ni compartir 
allò que ens és aliè? Què passa quan els 
pares són pitjors que els fills? En Un déu 
salvatge, dues parelles de classe benes-
tant es reuneixen per resoldre el petit 
conflicte que ha enfrontat els seus fills, 
dos nens que s’han barallat a l’escola. 
Uns i altres es mostren inicialment to-
lerants i conciliadors, però de seguida 
sorgeixen les primeres diferències que 
acabaran enredant-los en una discussió 
molt més acarnissada i violenta que la 
dels xavals. “El que Yasmina Reza plante-
ja és una guerra sense morts. Una bata-
lla en la qual l’agressivitat, la competiti-
vitat, la manca de compassió i la crueltat 
en són els principals ingredients i la ri-
alla de l’espectador n’és el contrapunt 
necessari”, explica la directora de l’obra 
Tamzin Townsend.

L’autora
Yasmina Reza (París, 1959) és una es-
criptora i actriu francesa. L’any 1987 el 
seu primer text, Conversations après un 
enterrement va obtenir el Premi Moliè-
re a la millor obra teatral. L’any 1994 va 

estrenar Art, la seva obra més coneguda 
i més representada internacionalment 
amb la qual ha obtingut diversos premis 
tant a Londres com a Berlín. Amb Un 
déu salvatge també ha rebut els premis 
Olivier de Londres i Tony de Nova York. 
L’obra ha seduït a nombrosos actors in-
ternacionals que l’han representada als 
respectius països. Entre les seves peces 
més celebrades també s’hi compten Tres 
versions de la vida i Una comèdia espa-
nyola. La versió catalana d’Un déu sal-

vatge ha estat traduïda per un magnífic 
Jordi Galceran.
La crítica despietada contra la hipocre-
sia i les convencions socials és una de les 
constants de l’obra de Yasmina Reza.

Aquesta producció de Focus, Ramon 
Madaula i Trasgo Producciones arriba a 
Igualada de la mà de l’Institut Municipal 
de Cultura i rep el suport de Cultura en 
Gira del departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya i de l’Oficina de Difusió Ar-
tística de la Diputació de Barcelona.
Les entrades es poden adquirir a la ta-
quilla de l’Ateneu divendres  de 7 a 9 del 
vespre i dues hores abans de la funció. 
També es poden adquirir al servei de Te-
lentrada de Caixa Catalunya.

La crítica despietada 
contra la hipocresia i les 
convencions socials és 
una de les constants de 
l’obra de Yasmina Reza

“Un déu salvatge” de Yasmina Reza, 
dissabte a l’Ateneu

TEATRE / LA VEU
Diumenge al migdia, a 1/4 d’1, el públic 
infantil podrà gaudir d’ua nova sessió de 
teatre que Xarxa Igualada porta a la sala 
igualadina de l’Ateneu. En aquest cas es 
podrà veure i escoltar l’obra Hansel i Gre-
tel de la Roda Produccions.
Perduts enmig d’un bosc fosc i tenebrós 
els petit Hansel i Gretel s’endinsaran en 
un fascinant i perillós viatge amb l’únic 
objectiu de trobar el camí que els guiï 
cap a casa.
Però un cop immersos en aquesta aven-
tura una llum els conduirà fins a una 
caseta màgica feta de llaminadures i 
xocolata, però... Perill! Hi ha una bruixa 
que els farà la vida impossible. L’aventu-
ra és a punt de començar així que pre-
pareu l’equipatge i acompanyeu-nos en 
aquest fascinant viatge!
La Companyia de Teatre la Roda va néi-
xer el 2002 amb uns objectius molt clars: 
crear espectales de gran qualitat per a 
un públic familiar, que siguin educatius 

sense deixar de banda que els especta-
les per a nens han de divertir, distreure 
i interessar. La companyia de Teatre la 

Roda ha estat seleccionada a les fires i 
mostres de teatre infantil més rellevants 
de Catalunya.

“Hansel i Gretel”, nova proposta de Xarxa 
Igualada per als més menuts

Bitrac Dansa presenta “Les 
nostres danses tradicionals”

DANSA / LA VEU
En motiu del XX aniversari de la seva 
fundació la companyia igualadina Bi-
trac Dansa presenta, diumenge a les 6 
de la tarda i al Teatre Municipal l’Ate-
neu, l’espectacle “Les nostres danses 
tradicionals”.
Ara fa uns quants anys que la compa-
nyia Bitrac Dansa va fer un recull de sis 
danses, genuïnament igualadines que 
feia molts anys que no es ballaven: Bi-
trac, Cavallets, Cercolets, Moixiganga, 
Nans i Diables. Posteriorment s’hi va 

afegir el ball El Carnestoltes.
Per fer aquest espectacle es va dur a 
terme un rigorós recull i estudi de di-
verses fonts, tant orals, com gràfiques, 
escrites i musicals per tal que la recu-
peració d’aquestes danses fos el més 
documentada possible, però en molts 
casos va ser molt complicat, doncs la 
documentació que se’n tenia era insu-
ficient o poc clara. Les danses, doncs, 
s’han recuperat, potser no exactament 
com es ballaven en temps antics però sí 
d’una manera aproximada.  
Les danses que es ballen són:
- Bitrac: ball de bastons d’Igualada, que 
ja es troba documentat l’any 1701. El 
Bitrac presenta l’aspecte d’un combat 
estilitzat entre dos bàndols que ha de-
rivat cap a una manifestació de festa i 
de joia. La posada en escena es fa amb 
vuit parelles i la música és la tornada 
d’una bolangera.
- Cavallets: Procedents, sens dubte, de 
les lluites que simulaven els cavallers 
cristians contra els invasors turcs en la 
genuïna dansa igualadina La Patera, els 
cavallets van acabar representant un 
ball que obria el seguici de la processó. 
L’espectacle està format per sis cava-
llets i com que no se’n va poder docu-
mentar la música es fa servir la dels Tres 
Tombs.

- Cercolets: la imatge del cercolet imita 
plàsticament els arcs de flors o de tri-
omf muntats per a les rebudes solem-
nes o que servien per festejar diades as-
senyalades. A Igualada hi ha constància 
que es va ballar davant el rei Ferran VII 
quan va visitar la ciutat, l’any 1828. La 
coreografia consta de quatres parelles 
mixtes encara que les fotografies de 
l’Arxiu Fotogràfic d’Igualada mostren 
que només el ballaven homes.
- Moixiganga: Aquesta representació 
mímica de La Passió ens situa davant  

d’un dels documents més antics de la 
dansa religiosa i en els mateixos orí-
gens del teatre català. Amb el contra-
pàs, la Moixiganga és l’altre document 
de folklore-dansa de més remota anti-
guitat  a Catalunya.
De la música d’aquesta dansa cal res-
saltar que les últimes notes són les 
que componen La Patera i que eren els 
temes que tocaven les campanes de 
l’església per informar al poble del sexe 
dels nounats.
- Nans: La presència dels nans en la do-
cumentació gràfica mostra una parella 
de xinesos, una de vells i una d’infants 
que es van respectar a l’hora de recu-
perar el ball, on també apareix el per-
sonatge Cap d’olla que porta un ceptre, 
símbol que denota lideratge sobre la 
resta. És ell sempre qui inicia el movi-
ment.
- Diables: El ball de diables sembla pro-
cedir del seguici processional per Cor-
pus dels “Castells del paradís i l’infern” 
representacions al·legòriques de lluites 
entre àngels i dimonis. Hi trobem un 
Llucifer, l’àngel Sant Miquel, la Diables-
sa i una cort de diables que evolucio-
nen entorn un únic motiu que els im-
pulsa a recitar versos satírics, sovint de 
mal gust.

La Moixiganga, un dels documents més antics de la dansa religiosa catalana

Oscar Rabadan, Vicenta Ndongo, Roser Camí i Ramon Madaula

Teatre i música per als més menuts amb Hansel i Gretel
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EXPOSICIONS / LA VEU
L’exposició Capgrossos de l’Anoia mostra 
una cinquantena de capgrossos de totes 
mides i tècniques. Tots ells simbolitzen 
les seves poblacions i el seu imaginari 
col·lectiu. El proper diumenge dia 14 de 
novembre a les 12 del migdia, després 
de visitar l’exposició, el públic familiar 
podrà fer la seva petita creació i esde-
venir artesans de capgrossos durant tot 
un matí. Recordeu que és una activitat 
gratuïta.
ELS NANS I ELS CAPGROSSOS: La prime-
ra documentació existent dels capgros-
sos data del segle XVIII, però existeixen 
referències, com en la Crònica de l’en-
trada del rei Pere IV a Barcelona, l’any 
1464.
Poblacions representades a l’exposició: 

Calaf, Capellades, Carme, Copons, El 
Bruc, Jorba/Sant Genís, La Llacuna, La 
Pobla de Claramunt, Masquefa, Piera, 
Sant Martí de Sesgueioles, Santa Maria 
de Miralles, Santa Margarida de Mont-
bui, Vilanova d’Espioa, i Igualada, repre-
sentada pels grups de capgrossos de 
l’Ajuntament d’Igualada, Colla Gegan-
tera el Bisbalet, Font Vella, Reis, Barri de 
Montserrat i Barri del Poble Sec.
Altres activitats associades a l’exposició:
VISITES-TALLER D’ESCOLARS. Els alum-
nes d’Educació Infantil, Primària i Educa-
ció especial passaran pel museu a fer un 
taller consistent en caracterització d’un 
cap o d’una cara donant-li volum i color. 
La durada de l’activitat (visita – taller) 
serà d’una hora i mitja.

Taller de capgrossos al Museu 

CULTURA / LA VEU
Dijous vinent, en el marc de la sessió 
trimestral de Contes a Les Golfes del Te-
atre de l’Aurora, l’actor i narrador Joan 
Boher explicarà Contes petits per a nens 
grans, una divertidíssima revisió dels 
contes clàssics que han marcat la infan-
tesa col·lectiva. Els protagonistes seran 
els personatges de tota la vida, això sí, 
modernitzats. Així, el públic coneixerà 
l’extraordinari cas de l’allargament de 
penis d’en Patufet, tota la veritat sobre 
l’ex-delinqüent Maria Lluïsa Pérez (més 
coneguda com a Blancaneus), una Ca-
putxeta Vermella que anomena “com-
pany tècnic en carburant forestal” al lle-
nyataire, un Príncep Blau que troba una 
Bella Dorment peculiar... 
Membre fundador de l’Associació de 
Narradors Professionals i amb més de 8 
anys com a narrador treballant per a 
biblioteques, escoles i editorials, Boher 
és també escriptor (és autor de diversos 
relats infantils traduïts a més de 8 idio-
mes), guionista de ràdio i televisió i ac-

tor i dramaturg de la Cia. l’Escarabat. Per 
ell, “el problema de la narració oral per 
a adults és que encara és poc conegu-
da”, però té clar que té futur, ja que, “com 
passa amb la novel·la, el teatre, el cine-
ma o les sèries de televisió, l’espectador 
vol escoltar una bona història i quedar-
se clavat a la butaca o al sofà”. 
Un dels atractius de l’espectacle que 

Boher escenificarà a l’Aurora és la versió 
que farà dels relats. En aquest sentit, el 
contista no només considera que “el lle-
gat popular està ple de contes revisats”, 
sinó que “és més, el llegat popular és una 
gran revisió: No existeixen unes taules 
de la llei amb els contes dictats, des dels 
germans Grimm a Walt Disney i Joan 
Amades, tots han fet el que han volgut 
amb els contes populars”, assegura. Ara 
bé, així com habitualment aquests cèle-
bres autors han adaptat les històries per 
a un públic infantil, Joan Boher ha fet el 
contrari, ha adaptat els contes infantils 
pels adults. Per a més endavant, l’actor 
té previst dur aquest procés a l’inversa, 
és a dir, oferir un Contes grans per a 
nens petits en el qual parlarà d’hipote-
ques, divorcis i infidelitats amb l’objectiu 
d’apropar el món de la persona adulta a 
l’infant i, així, “preparar-lo per allò que li 
espera”, diu. 
La sessió de Contes petits per a nens 
grans es farà el dijous 18 de novembre 
a les 21h. 

Joan Boher explica “Contes petits per a nens 
grans” a Les Golfes del Teatre de l’Aurora 

MÚSICA / LA VEU
Amb molt ritme i amb molt sentiment. 
Així és, a grans trets, la música que es 
fa actualment a Sud-àfrica. Una música 
que reflecteix el “ric gresol de cultures, 
llengües, races i religions” del país, en 
paraules del director igualadí Daniel 
Mestre. Ell va ser l’encarregat, divendres 
passat, d’encetar els actes amb què la 
Biblioteca Central d’Igualada celebra 
el novembre com a mes de la música. 
Un centenar de persones van assistir a 
aquesta audició comentada on Mestre 
va explicar la seva experiència professio-
nal en aquest país africà, com a director 
titular del Cape Town Opera Chorus del 
2002 al 2004.
Els boiximans (primers habitants de 
Sud-àfrica), les cultures bantús dels ne-
gres subsaharians; els hindús; els mes-
tissos, els afrikaaner (d’origen europeu), 
tots ells han deixat la seva petjada a la 
música del país. Així, per exemple, Da-
niel Mestre va posar un fragment del 

Daniel Mestre dóna a conèixer la 
música sud-africana a la Biblioteca

documental Amandla!, on s’explica la 
importància de la música durant l’apart-
heid, i un altre de Click song, un tema de 
Miriam Makeba on es pot sentir un dels 
trets característics de la música tradicio-
nal bantú, la parla en clicks. Sobre la mú-
sica que es fa actualment al país Daniel 
Mestre va afirmar era un reflex de com 
és avui la seva gent: “positiva, desenfa-
dada, plena d’energia i amb ganes de dir 
coses noves al món”. Un caràcter que es 
percep en el nou himne sud-africà Nkosi 
sikelei’i Afrika (Déu beneeixi Àfrica), que 
simbolitza el perdó i la reconciliació que 
pregona Nelson Mandela. Precisament 
un dels moments més emotius que va 
viure Daniel Mestre a Sud-àfrica va ser 
l’estrena de l’òpera Fidelio com a director 
assistent i del cor a la presó de Robben 
Island, on va estar Mandela. Qui vulgui 
conèixer més detalls de la seva trajectò-
ria i de la música a Sud-àfrica pot visitar 
l’exposició que fins al 30 de novembre 
acull el vestíbul de la Biblioteca.

ANOIA / LA VEU
La capelladina Neus Pujadó ha portat 
a la Sala Municipal d’Exposicions de la 
Pobla de Claramunt una mostra origi-
nal i curiosa. Es tracta d’una col·lecció 
de mandales, unes peces elaborades a 
mà que a partir d’un punt central per-
filen diferents formes. L’exposició la va 
inaugurar, el diumenge 7 de novembre, 
la regidora de Cultura de l’Ajuntament, 
Esther Touriñán.
La paraula sànscrita mandala significa 
cercle o pensament contingut en un 
cercle. I és a partir d’aquest punt central 
que neix tota l’obra. Algunes de les cre-
acions estan dibuixades i d’altres s’han 
elaborat amb peces de cartolina plasti-
ficades, a les quals s’enganxa un iman al 
darrere i es col·loquen sobre una planxa 
metàl·lica. 
Els mandales de Neus Pujadó estan 
plens de color i de dinamisme. Les peces 
que conformen aquests cercles tenen 
formes diverses, com rombes, quadrats 
o rodones. Són una trentena de creaci-
ons fetes amb molt detall i delicadesa 
i que requereixen hores de treball i de 

paciència.
És la primera vegada que Pujadó fa una 
exposició individual de les seves creaci-
ons. El 2002 va participar en una mostra 
d’artistes capelladins i ha fet diversos 
tallers de mandales en escoles de la co-
marca. 

La mostra de la Pobla es podrà visitar 
fins al 21 de novembre. L’horari de vi-
sites és de dilluns a dissabte, de 2/4 de 
6 de la tarda a 2/4 de 8 del vespre, i els 
diumenges, de les 12 a les 2 del migdia. 
Aquesta mostra està inclosa dins de la 
programació de les Festes Culturals. 

Neus Pujadó porta a la Pobla una exposició 
de mandales, original i curiosa

Un moment de la inauguració de l’exposició de Neus Pujadó

Promoció

Santa Caterina, 32 • Tel. 93 803 51 18 
Av. Balmes, 3 Tel. 93 804 69 12 
IGUALADA  • www.lumbertonoutlet.com 

Venda especial • Dies 10, 11, 12 i 13 de novembre

Al 20% de descompte
(en totes les marques sobre el preu outlet)



D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
12 de novembre de 201036 WWW.VEUANOIA.CAT Cultura  

TEATRE / LA VEU
La companyia de teatre igualadina Tea-
tre Nu estrenarà en basc Aitona Matias 
(en català, Avi Ramon) a dins del XXIX 
Festival Internacional de Títeres de  Bil-
bao, que se celebrarà en aquesta ciutat 
del 12 al 21 de novembre. Serà el diu-
menge 14 de novembre i oferirà dues 
representacions, a les 12 del migdia i a 
les 6 de la tarda, a la Sala Cúpula del Tea-
tro Campos Elíseos. 
Avi Ramon és un tendre espectacle per a 
nens i nenes (a partir de 4 anys) que toca 
un tema tabú en el sector del públic fa-
miliar com és l’Alzheimer. Teatre Nu està 
convençuda que als petits se’ls pot par-
lar de tot sempre i quan es faci amb un 
bon plantejament. El seu és el d’explicar 
la història d’un avi -que oblida- i una 
néta -que aprèn- que gira al voltant de la 
necessitat de recordar, el desig d’apren-
dre i la capacitat de crear.   
Escrit i dirigit per Víctor Borràs, Avi Ra-
mon parla de la malaltia de l’Alzheimer 
amb una certa dosi d’optimisme i des 
del punt de vista d’una néta, la Nora, 
que entén què li passa al seu avi i fa tot 
el que pot per ajudar-lo. La petita no 
viu la pèrdua de memòria de l’avi com 
un fet trist que la bloqueja, sinó que la 
concep com una realitat natural en un 

món canviant i que, en certa manera, es 
pot superar. Per això idearà una fórmula 
perquè l’avi recordi el seu nom i, encara 
que no ho aconsegueixi, li donarà su-
port en tot moment demostrant-li com 
arriba a estimar-lo. L’obra s’endinsa així 
en els vincles afectius que existeixen en-
tre la gent gran i els nens i nenes, més 
concretament en la relació especial que 
uneix avis i néts. 
Teatre Nu, que compta ja amb 10 anys 

de trajectòria damunt els escenaris, va 
estrenar Avi Ramon (en català, la seva 
versió original) l’abril de 2009 a dins de 
La Mostra – Fira de teatre infantil i juve-
nil d’Igualada i Abuelo Ramón el novem-
bre de 2009 al CaixaForum de Madrid. 
La companyia porta temps treballant en 
l’adaptació d’Avi Ramon al basc, llengua 
en què ja ha traduït  diverses de les se-
ves produccions, que encara giren amb 
èxit pel País Basc.  

Teatre Nu estrena “Avi Ramon” al País Basc

LLIBRES / LA VEU
El passat dijous dia 4 de novembre, el 
Rafa Moya, col·laborador habitual de 
la Veu va ser proclamat el finalista del I 
Concurs estatal de relats Megustaescri-
bir-La Calle de los Libros de l’editorial 
Random House Mondadori, S.A i patro-
cinat per FNAC amb el relat titulat Tu en-
tierro. Al certamen es van presentar 257 
relats que van rebre 6.000 votacions dels 
propis participants. Tant el relat guanya-
dor com el finalista van ser triats direc-
tament pel jurat compost per escriptors 
i editors. Donem l’enhorabona al nostre 
col·laborador Rafa.

Rafa Moya, finalista 
d’un Premi Literari

MÚSICA / LA VEU
Dilluns a la tarda, el Servei de Teràpia 
Ocupaciónal  (STO) de la Fundació Pri-
vada Àuria (FAP) va tenir l’enorme plaer 
d’iniciar un mes dedicat a la música amb 
la presència del cantautor Cesk Freixas.
Aquest cantautor penedesenc, que for-
ma part de l’actual escenari de la cançó 
en català, va realitzar, a la sala del Centre 
Josep Orgué, dues sessions perquè tots 
els membres de la FAP poguessin gaudir 
de la seva veu, de la seva guitarra, de les 
seves cançons. 
En cada audició Cesk Freixas va cantar 
cançons de tots els seus discos  i va ani-
mar a totes les persones de la Fundació 
a cantar amb ell i acompanyar-lo picant 
de mans. 
El missatge d’en Cesk, que sempre és ple 
de solidaritat i convivència, va arribar al 
públic de formes molt diverses, ja sigui 
pel contingut de les seves lletres, les 
cordes de la seva guitarra o pel so dolç 
i pròxim de la seva veu. 
Al final de cada sessió Cesk va fer tre-
ballar una miqueta al públic. Així va en-
senyar la tornada de “al vent” a tots els 
assistents i va cantar la cançó donant les 
entrades pertinents perquè tothom po-
gués cantar i participar. 

Cesk Freixas va 
inaugurar un mes de 
música a la FAP

ANOIA / LA VEU
Diumenge al matí tindrà lloc un nou 
Anoia pam a pam, aquest cop per la 
Llacuna i acompanayats de la guia M. 
Lurdes Mallart. La sortida serà a 2/4 de 9 
de la plaça del Rei d’Igualada i es farà el 
següent recorregut: La creu del Pla, es-
morzar a Ca la Maria, Font Cuitora, nucli 
antic i muralla, castell i església de Sant 
Pere de Vilademàger i  amb autocar cap 
a Valldecerbes.

Anoia pam a pam a la 
Llacuna Avi Ramon es podrà gaudir al País Basc
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EXPOSICIONS
EMPREMTES (PINTURA)
- Benigne Tierno, Ana Párraga, 
Rocio Becerra i Alejandro Santa-
florentina
Empremtes és un projecte de pin-
tura basat en l’experimentació i 
en l’acció de compartir. L’exposicio 
mostra el procés de treball i el re-
sultat final.
Del 12 al 26 de novembre al Vestíbul 
de l’Ateneu.

CAPGROSSOS DE L’ANOIA
En l’exposició es mostren una vui-
tantena de capgrossos pertanyents 
a diferents municipis i col.lectius de 
la nostra comarca.

Del 5 al 19 de novembre al Museu de la 
Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia. 

PINTURA
- Pau Corcelles
Espais, paisatges, racons, raconets, 
entorns que li són molt propers i 
estimats. Així doncs aquesta exposi-
ció proposa compartir aquesta esti-
mació per aquests indrets amb tots 
vosaltres.
De l’1 d’octubre al 10 del desembre a la 
Saleta de l’Ateneu.

DIBUIXOS. PUNTILLISME DEL SO-
TERAS. 
Dibuixos fets amb la tècnica del 
puntillisme.
Des de l’1 d’octubre a Cal Gat Vist, car-

rer de Sta. Maria d’Igualada.

JARDINS INTERIORS. 
- Pintura de Rosalia Comelles
Segons l’artista, “en el rebost ple de 
llaminadures que per a mi són els 
prestatges de les biblioteques vaig 
trobar-hi els primers mestres que 
m’han acompanyat per aprendre”.
Del 2 de novembre al 15 de gener al 
Punt dels lectors de la Biblioteca cen-
tral d’Igualada.

MOIXIGANGUERS D’IGUALADA. 
Exposició dels quinze anys de la co-
lla castellera local.
Del 3 al 20 de novembre a la sala 
d’exposicions de la Biblioteca Central 
d’Igualada.

DANIEL MESTRE I LA MÚSICA A 
SUD-ÀFRICA. 
- Els nostres músics
La Biblioteca dedica cada any el mes 
de novembre a la música i a la figura 
de músics igualadins. Coneixerem la 
carrera professional de Daniel Mes-
tre i la seva vinculació amb la música 
sud-africana.
Del 4 al 30 de novembre al vestíbul de 
la Biblioteca Central d’Igualada.

PINTURA. 
- Núria Guinovart
Segons l’artista “la recerca constant 
de la matèria amb les seves limita-
cions m’ha portat a treballaramb 
diferetns elements al llarg de la 
meva trajectoria, però és ara amb 

el ciment, les ceres i el quitrà on he 
trobat el meu propi llenguatge”.
Del 6 al 21 de novembre a la Sala Mu-
nicipal d’Exposicions.

MANDALES. 
- Neus Pujadó
Col.lecció de mandales de la cape-
lladins neus Pujadó. El mandala és 
un dibuix fet a partir d’u punt cen-
tral.
Del 7 al 21 de novembre a la Sala 
Municipal d’Exposicions de la Pobla 
de Claramunt.

PINTURA A L’OLI. 
- Lluïsa Vinyals
Del 6 al 21 de novembre a la Sala del 
Casal de Carme.

MÓN CASTELLER / LA VEU
Els Moixiganguers d’Igualada partici-
paren diumenge passat a la diada de 
la colla dels Sagals d’Osona, de Vic que 
tingué lloc a Centelles, i en la que tam-
bé intervingueren els Xerrics d’Olot. Els 
morats, curts d’efectius, realitzaren una 
actuació una mica discreta, tot descarre-
gant dos castells de set.
En primera ronda, els igualadins opta-
ren pel clàssic tres de set. El castell, tot 
i que no perillà en cap moment, tampoc 
tingué la solidesa habitual en aquesta 
construcció, segurament provocat per la 
forta pendent que té la Plaça Mn Xandri 
de la vila osonenca. Tot i això, i com ve 
essent habitual, el castell fou descarre-
gat sense dificultats.
En segona ronda, els Moixiganguers 
optaren pel quatre de set, que descar-
regaren sense massa complicacions. En 
tercera ronda, els morats optaren per la 
torre de sis, tot i que inicialment es vo-
lia tornar a intentar el tres de set amb 
l’agulla. Com era d’esperar, el dos de sis 
no suposà cap dificultat, i fou descarre-
gat amb total solvència. Els igualadins 
s’acomiadarien de Centelles amb un pi-
lar o espadat de cinc, descarregat sense 
aparents dificultats.
Pel que fa a les altres colles participants, 
els amfitrions dels Sagals d’Osona in-
tentaren en primera ronda el quatre de 
vuit, intent que hagueren de desmuntar. 
Posteriorment coronaren una bonica 

torre o dos de set, que se’ls trencà quan 
ja la canalla estava sobre la pinya. Es re-
feren, però, d’aquest contratemps, tot 
descarregant esplèndidament el tres de 
set aixecat per sota i el cinc de set. S’aco-
miadarien amb dos pilars o espadats de 
cinc simultanis.
Pel que fa als Xerrics d’Olot, després 
d’un intent desmuntat de torre de sis, la 
carregaren al següent intent, tot descar-
regant posteriorment el tres i el quatre 
de sis, finalitzant l’actuació amb un pilar 
de quatre. 

El proper diumenge, els Moixigan-
guers tanquen temporada a Tous
Diumenge que ve els Moixiganguers 
protagonitzaran una actuació ja clàssica 
en els seus quinze anys d’història, com 
és la de Sant Martí de Tous, en l’escaien-
ça de la seva Festa Major. Els igualadins 
compartiran plaça amb els Castellers 
de Figueres, en la que serà la darrera 
actuació d’una temporada històrica per 
als morats, en que han celebrat els seus 
quinze anys tot assolint els ansiats ga-
lons de vuit.
Precisament per commemorar aquesta 
efemèride, des de divendres passat i a 
la Sala d’Exposicions de la Biblioteca 
d’Igualada, resta oberta una exposició 
que repassa aquests quinze anysd’histò-
ria, amb tot de fotografies de les vivèn-
cies que ha suposat aquesta interessant 
experiència.

Els Moixiganguers descarreguen 
dos castells de set a Centelles

EXPOSICIONS / LA VEU
El dimarts 2 de novembre es va inau-
gurar Imagina/espaiGràfic a la Sala de 
l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps, 
una mostra de cartells del Festival mul-
tidisciplinar IMAGINA, emblemàtic de la 
ciutat d’Igualada, realitzats per l’estudi 
EspaiGràfic.
Lluís Juvert explica que l’estudi va crear 
una icona futurista i enigmàtica: un cap 
amb un núvol que volia significar de 
manera sintètica el fet d’imaginar com a 

marca. La imatge i la tipografia són les 
autèntiques protagonistes: amb imat-
ges descontextualitzades i poètiques 
amb una bona dosi de provocació, com 
un robot incapaç d’imaginar o una na-
valla suïssa desplegada com a sinónim 
de multifuncions; o representant el fet 
d’imaginar en forma de lletres de Lego o 
amb l’anella d’una llauna de beguda.
Aquest és un projecte en què l’estudi 
EspaiGràfic ha treballat amb il·lusió i 
compromís per crear una comunicació 

de ciutat de qualitat.
En aquesta mostra, que es relaciona 
molt bé amb els estudis en el camp del 
disseny gràfic que imparteix l’escola, es 
pot veure l’evolució de la icona Imagina 
a través dels diferents cartells realitzats 
pel festival des de l’any 2004. 
L’exposició es podrà veure fins al pro-
per 30 de novembre a la Sala Gaspar 
Camps.

“Imagina”, nova exposició a la Sala Gaspar 
Camps

Un dels castells efectuats a Centelles

CONFERÈNCIES / LA VEU
Què s’ha de fer en aquelles situacions 
d’emergència amb els infants? Quina és 
la forma més correcta d’actuar? Aquest 
serà el tema de la propera sessió del taller 
“Ara t’ho explico...”, que es farà dimecres 
vinent, 17 de novembre, a 2/4 de 4 de la 
tarda, a la llar d’infants municipal L’Espí-
gol. La Biblioteca Central d’Igualada i les 
llars d’infants de la ciutat són les organit-
zadores d’aquests tallers gratuïts adre-
çats a pares, mares i educadors.
Inicialment estava previst que aquesta 
sessió estigués dedicada al tema de l’ali-
mentació, però per problemes  d’agenda 
s’ha hagut de modificar i es farà sobre les 

urgències. Un pediatra del CAP d’Igua-
lada i la contista Anna Garcia seran els 
encarregats de coordinar aquest taller 
on, a partir d’un conte, es crea un espai 
de tertúlia sobre el tema en qüestió. Els 
assistents rebran també un punt de llibre 
amb lectures recomanades i contes so-
bre aquesta problemàtica. El proper taller 
tindrà lloc el dimecres, 24 de novembre, 
a 2/4 de 4, a L’Espígol, i servirà per parlar 
dels sentiments, amb la psicòloga Laura 
Tejedor.

Les bones pràctiques de la Biblioteca
La singularitat dels tallers “Ara t’ho expli-
co...”, que combinen el plaer de llegir amb 

el d’educar, els ha portat a ser inclosos 
dins el Banc de bones pràctiques dels go-
verns locals, que ha elaborat recentment 
la Fundació Carles Pi Sunyer d’estudis au-
tonòmics i locals (www.bbp.cat). Aquest 
banc recull experiències innovadores 
en diversos àmbits i “Ara t’ho explico...” 
ha estat escollida una bona pràctica en 
el camp de l’educació i les biblioteques. 
La Fundació també ha seleccionat dues 
iniciatives més de la Biblioteca Central 
d’Igualada: la Biblioteca de la Memòria, 
un arxiu que recull testimonis orals, i el 
Punt dels lectors, un petit espai d’exposi-
ció on els usuaris de l’equipament poden 
mostrar les seves habilitats artístiques.

Les urgències i els sentiments, nous temes 
dels tallers “Ara t’ho explico...”

LLIBRES / LA VEU
Tren correu 1.104. El darrer viatge del 
Quico Sabaté i els seus quatre com-
panys, de Joan Ventura, és el títol del 
llibre que es presentarà el divendres 12 
de novembre a la Pobla de Claramunt. 
L’acte tindrà lloc a 2/4 de 8 del vespre al 
Teatre Jardí.
Aquest llibre és un relat sobre el darrer 
i tràgic viatge del mític guerriller de la 
CNT Quico Sabaté, que va mantenir en-

cesa la flama de la lluita antifranquista 
durant 15 anys. L’obra, que no és de fic-
ció, està estructurada en forma de crò-
nica dels nou dies que va durar aquell 
intent d’incursió sobre Barcelona, amb 
l’inici el dia 28 de desembre de 1959, a 
Perpinyà, i el final tràgic a Sant Celoni 
el 5 de gener de 1960. Són 180 pàgines 
que aclareixen l’enigma històric que ha-
via estat ocult durant 50 anys.
L’autor del llibre, Joan Ventura, va néi-

xer a Palau-solità i Plegamans. És un 
apassionat de la història i ha fet col-
laboracions en diverses publicacions. Ha 
publicat llibres de temes molt diversos, 
amb títols com La masmorra o El surco 
del labrador. 
La presentació del darrer llibre del Joan 
Ventura està inclosa dins de la progra-
mació de les Festes Culturals, que orga-
nitza la regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment. 

Joan Ventura presentarà el seu llibre sobre 
l’anarquista Quico Sabaté, a la Pobla
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“METROPOLIS” DE FRITZ LANG
- Igualada
Música de piano en directe al ser·
vei de les imatges de la gran pel·
lícula clàssica “Metrópolis” de la 
qual es projectaran diversos frag·
ments. Ismael Dueñas és pianista, 
compositor i autor de cinc treballs 
discrogràfics i de diverses bandes 
sonores.
Divendres, a 2/4 de 8 del vespre a la 
Biblioteca Central d’Igualada.

CINECLUB
- Igualada
Nova sessió de cineclub amb la 
projecció del film “Mujeres de El 
Cairo”, de Yousry Nasrallah.
Divendres, a 2/4 d’11 de la nit al Tea-
tre Municipal l’Ateneu.

TEATRE, “SHAKESPEARE ÉS CO-
MÈDIA, TAMBÉ”
- Carme
Inclosa dins els actes de la festa 
major d’hivern de Sant Martí, el 
grup Set Vetes presenta l’obra 
“Shakespeare és comèdia, també”.
Divendres a 2/4 de 10 del vespre al 
Centre.

COMEDY CLUB
- Igualada
Nou Comedy Club amb el mono·
loguista Gabriel Cordoba.
Divendres, a les 12 de la nit a La 
Sala.

CLUB DE LECTURA I CINEMA
- Piera
Comentari i debat de la versió 
cinematogràfica de la novel·la 
“Sentido y sensibilidad”, de Jane 
Austen.
Divendres, a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

PRESENTACIÓ LLIBRE
- La Pobla de Claramunt
Avui divendres tindrà lloc la pre·
sentació del llibre “Tren correu 
1.104. El darrer viatge del Quico Sa·
baté i els seus quatre companys”, 
de Joan Ventura.
Divendres, a 2/4 de 8 del vespre al 
Teatre Jardí.

CINEMA
- Els Hostalets de Pierola
Tarda de cinema organitzada per 
l’Associacio de la Gent gran amb la 
projeccció del film “Doc Hollywo·
od”.
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a 
l’Auditori Cal Figueres.

CONCERT I FESTA JOVE
- Tous
Més de 4 hores de música a càrrec 
de BCN Division.
Divendres a 2/4 d’1 de la nit al Local 
Municipal.

DISSABTE 13

TEATRE, “UN DÉU SALVATGE”
- Igualada
Teatre Goya presenta aquesta 
obra en què dues famílies es reu·
neixen per arreglar desavincences 

entre els seus fills. Tot comença 
amb tolerància i comprensió i es 
va produint un canvi d’actitud.
Dissabte, a les 10 de la nit al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

TEATRE, “MISTERI A LA FEDERA-
CIÓ”
- Capellades
La Federació de Grups Amateurs 
de Teatre organitza aquesta sessió 
teatral.
Dissabte a les 5 de la tarda al Teatre 
la Lliga.

CONCERT. THE FLASHLIGHTS
- Igualada
Grup de funk i soul que versionen 
grups com Sly & the family stone, 
Stevie Wonder, Michael Jackson, 
Jamiroquai...
Dissabte a les 12 de la nit a La Sala.

TEATRE, “COSÌ È, SE VI PARE””
- Piera
Inclosa dins el Concurs de Teatre 
amateur de Piera, a càrrec del grup 
Acte Quatre de Granollers.
Dissabte a 1/4 d’11 de la nit a la sala 
del Foment.

TEATRE. “SÍNDROME DE BUCAY”
- Els Hostalets de Pierola
Espectacle dins de la “ Cultura en 
gira” del departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya i de 
la Diputació de Barcelona (ODA).
Teatre de text de la companyia 
“Donsamí Magradat”.
Dissabte a les 10 del vespre a l’Audi-
tori Cal Figueres.

BALL DE FAIXES
- Tous
Dins els actes de la Festa Major, 
ball de faixes a càrrec dels balla·
dors i balladores de Tous.
Dissabte a les 12 del migdia a la pla-
ça de l’Església.

DIUMENGE 14

LES NOSTRES DANSES TRADICIO-
NALS
- Igualada
Bitrac Dansa presenta “Les nostres 
danses tradicionals” en comme·
moració del XX aniversari de la 
seva fundació. Cavallets, Cerco·
lets, Nans, la Moixiganga, Bitrac i 
Diables, recuperades.
Diumenge, a les 6 de la tarda al Tea-
tre Municipal l’Ateneu.

COM ES FA UN CAPGRÒS?
- Igualada
L’exposició “Capgrossos de l’Ano·
ia” proposa un taller en família per 

construir un capgròs i esdevenir 
artesans per un matí.
Diumenge, a les 12 del migdia al 
Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia.

TEATRE, “HANSEL I GRETEL”
- Igualada
Perduts enmig del bosc fosc i te·
nebrós, els petits Hansel i Gretel 
s’endinsaran en un fascinant i pe·
rillós viatge amb l’únic objectiu 
de trobar el camí que els guiï cap 
a casa.
Diumenge, a 1/4 d’1 del migdia al 
Teatre Municipal l’Ateneu.

RUTA URBANA DE PATRIMONI EN 
SEGWAY
- Igualada
Cada segon diumenge de mes 
el Museu proposa aquesta ruta a 

sobre d’un segway pel patrimoni 
arquitectònic de a ciutat.
Diumenge, a 2/4 de 12 del matí des 
del Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia.

ANOIA PAM A PAM
- La Llacuna
Nou Anoia pam a pam que en 
aquesta ocasió es despalçarà fins 
la Llacuna on es farà un recorre·
gut acompanyats per la guia M. 
Lurdes Mallart Raventós.
Diumenge, sortida a 2/4 de 9 del 
matí des de la plaça del Rei d’Igua-
lada.

CINEMA
- Capellades
Projecció de la pel.lícula “Festa 
Major de Capellades 2010”, orga·
nitzada per l’Ajuntament i TV Ca·
pellades.
Diumenge, a les 6 de la tarda al Te-
atre la Lliga.

TEATRE, “MINIMAL MAGIG”
- Vilanova del Camí
Xarxa Vilanova porta l’espectacle 
“Minimal màgic” de la Companyia 
Teia Moner.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia a 
Can Papasseit.

BALL AL FOMENT
- Piera
Nova tarda de ball amb entrada 
lliure organitzada per l’Associació 
de la Gent Gran de Piera.
Diumenge a les 7 de la tarda al Fo-
ment de Piera.

BALL A LA UNIÓ CALAFINA
- Calaf
Nova tarda de ball amb l’Orques·
tra Glacé.
Diumenge a les 7 de la tarda a la 
Unió Calafina.

D E  L ’ A N O I A
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BALL DE LA GENT GRAN
- Els Hostalets de Pierola
Nova tarda de ball amb Moncayo 
Music.
Diumenge a 2/4 de 7 a l’Auditori Cal 
Figueres.

TEATRE. “EL SENYOR PERRAMON
- Tous
L’Espardenya Teatre de Calldete·
nes presenta aquesta obra de Jo·
sep M. de Sagarra.
Diumenge a les 7 de la tarda al Ca-
sal de Tous.

DILLUNS 15

MUSEU EPISCOPAL DE VIC. ANTI-
GUES ARRELS D’UN MUSEU DEL 
SEGLE XXI
- A Igualada
A càrrec de Mn. Josep Riba i Farrés, 
prevere i del Sr. Marc Sureda Ju·
bany, director del Museu Episco·
pal de Vic. Conferència il.lustrada 
amb imatges.
Ho organitza AUGA.  
Dilluns, a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

DIMARTS 16

CONTES DEL NAS
- A Igualada
A càrrec de la Cia. Ninotinas. Una 
combinació de teatre, música i 
dansa en un muntatge fresc, intel·
ligent i divertit.  
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central d’Igualada. 

CLUB DE LECTURA I TERTÚLIA
- Piera
Trobada dels participants del club 
de lectura per comentar i debatre 
el llibre “L’últim patriarca”, de Na·
jat El Hachmi. Seguidament, tertú·
lia amb la mateixa escriptora.
Dimarts a 2/4 de 7 de la tarda a la 
Biblioteca de Piera.

DIMECRES 17

CONFERÈNCIA. “LEGALITAT I MA-
LALTIA”
- A Igualada
Sílvia Ventura és magistrada i au·
tora del llibre “Els bojos de Catalu·
nya”. La consideració mèdica, legal 
i social que han rebut les persones 
amb problemes de salut mental al 
llarg de la història i en el moment 
actual. Organitzat per ARMPA.  
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

ARA T’HO EXPLICO
- Igualada
Taller adreçat a pares, mares i edu·
cadors. A partir d’un conte, es crea 
un espai de debat i tertúlia sobre 
temes que cal tractar amb els in·
fants.
Dimecres,a  2/4 de 4 de la tarda a la 
Llar Municipal l’Espígol.

CONFERÈNCIA: CÈL·LULES MARE

- Piera
Begoña Aran, ponent de la confe·
rència, ens explica quina és la situ·
ació actual en la investigació en el 
camp de les cèl·lules mare i la clo·
nació. No cal inscripció prèvia.
Dimecres, a  les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca de Piera.

DIJOUS 18

CURS: VIU I DEIXA VIURE. LA VIDA 
ÉS UNA OBLIGACIÓ? UNA FEINA? 
O UN PLAER?
- A Igualada
Tot depèn de l’actitud davant les 
situacions i problemes que et 
trobes pel camí. Canviar l’actitud 
davant la vida depèn de tu i no 
dels altres. En aquest curs podràs 
obtenir eines per aplicar a la teva 
vida familiar, laboral i en les teves 
relacions personals.
Dijous a les 8 del vespre a la Sala de 
comunicació de l’Ateneu Igualadí.

CLUB DE LECTURA PER A ADULTS
- Igualada
Tertúlia per a persones adultes 
que han llegit totes aquest mateix 
llibre. En aquest cas es tracta de 
“Contra el viento” d’Angeles Caso.
Dijous, a 2/4 de 8  del vespre a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CONTES PETITS PER A NENS 
GRANS
- Igualada
Si t’agraden els contes clàssics, 
però creus que ja no tens edat per 
rellegir·los, no et perdis aquesta 
sessió de contes per a adults. Joan 
Boher ens els explicarà amb una 
visió moderna i humorística.
Diijous a les 9 del vespre a les Golfes 
del Teatre del’Aurora.

ANTOLOGIA: VIDA I OBRA. ANY 
JOAN MARAGALL
- Capellades
Organitzat pel Grup Teatral de Ca·
pellades.
Diijous, a 2/4 de 9 del vespre a la Bi-
blioteca Municipal de Capellades.

TALLER DE MEMÒRIA
- La Pobla de Claramunt
Es coneixerà el funcionament de 
la memòria, quins tipus de memò·
ria existeixen, per què oblidem i 
com recordem. Es comentaran els 
factors que comporten la pèrdua 
d’aquesta capacitat amb l’edat i es 
proposaran estratègies i activitats 
que ajuden a mantenir una bona 
capacitat de memòria..
Dijous a les 5 de la tarda a l’Espai 
Municipal de la Gent Gran.

CAFÈS AMB HISTÒRIA
- Òdena
“La vida quotidiana durant la post·
guerra”. A càrrec de Daniel Guti·
érrez i Xavier Pérez. Antecedents 
històrics a la gerra civil. Situació 
econòmica i social just acaba la 
guerra. Situació de la comarca just 
acaba la guerra.
Dijous a les4 de la tarda al Casal 
d’avis del nucli antic.



T.C.-
Yousry Nasrallah, director d’una 
extensa filmografia de la qual i per 
desgràcia Mujeres en El Cairo suposa 
l’única mostra estrenada al nostre país, 
ens és més conegut com a guionista 
del mestre Youssef Chahine (El destino, 
Adieu Bonaparte,...) que no dirigint 
els seus propis films. L’estrena, per fi, 
d’aquest títol ens convida a descobrir 
una mirada fresca i lúcida de tot allò 
que passa pels carrers d’El Caire.
Mujeres en El Cairo, que avui divendres, 
a 2/4 d’11, tindrem l’ocasió de descobrir 

El racó del Cineclub • Mujeres de El Cairo

Un tren descontrolat
RAMON ROBERT.-
Sempre a l’ombra del seu germà 
Ridley, el cineasta Tony Scott s’ha anat 
especialitzant en pel·lícules d’intriga i 
acció en les quals l’objectiu prioritari 
és la taquilla. No té la habilitat ni el 
talent del seu germà, però va de cara 
al gra a la hora de realitzar productes 
àgils i molt entretinguts, amb els que 
aconsegueix omplir sales i complaure 
als productors que el contracten. 
Amb Top Gun (1980) va rebentar les 
taquilles de tot el món, i des de llavors 
ha rodat títols molt ben rebuts per 
les audiències internacionals, cas de 
Superdetective en Hollywood II, Días 
de trueno, El último boy scout, El gran 
halcón, Fanático o Enemigo público, 
Sempre al servei dels actors amb més 
popularitat d’Hollywood, o sigui Eddie 
Murphy, Tom Cruise, Bruce Willis o Will 
Smith. En aquesta ocasió, Tony Scott 
repeteix amb Denzel Washington, amb 
el que ja va rodar les seves dues millors 
pel·lícules: Marea roja i El juego de la 

La condició femenina
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Estrena a Igualada • Imparable

venganza.
La nova pel·lícula del tàndem va de 
trens i porta un títol ben aclaridor: 
Imparable. Per retallades a l’empresa, 
un experimentat enginyer de 
ferrocarrils (Denzel Washington) està 
a punt de quedar-se sense feina, 
però abans coneix al novell enginyer 
(Chris Pine) que haurà de substituir-
lo. Però tot canvia quan un dels trens, 
carregat de moltes tones de perillosos 
productes químics, perd el control i 
comença a saltar-se estacions a tota 
velocitat, emportant-se tot allò que 
s’interposa en el seu recorregut. El posa 
en perill la vida de milers de persones 
de tota l’àrea, i és llavors quan els dos 
enginyers determinar passar a l’acció, 
jugant-se la vida.
Suposadament basada en fets reals, 
Imparable ofereix dues hores de 
velocitat vertiginosa, col·lisions a 
dojo i  xuts sense fre d’adrenalina i 
d’emocions. La pel·lícula s’estrena 
aquest divendres a més de tres mil 
sales europees i americanes. 

R.R.-
Una molt divertida pel·lícula d´animació 
digital, Toy Story, va ser la primera de les 
produccions Pixar. Seria ideada i dirigida 
per John Lasseter. L’èxit de la pel·lícula, 
que va tenir de protagonistes a una co-
lla de joguines parlants, va propiciar que 
se’n fes una continuació a l´any 1999, 
Toy Story 2. I ara, onze anys més tard, 
s’estrena Toy Story 3.
Imaginativa i engrescadora, plena d’en-
giny, nostàlgia i humor, aquesta comè-
dia d’aventures serà gaudida per petits 

Cent per cent Pixar
Es projecta a Tous • Toy Story 3

en sessió de Cineclub, al Teatre 
de l’Ateneu, ens explica la història 
d’Hebba (Mico Zakki) i Karim (Hassan 
El Raddad) que formen una parella 
perfecta en El Caire modern, joves i 
triomfadors, tots dos són periodistes 
d’èxit. Ell aspira a convertir-se en el 
redactor en cap d’uns dels diaris més 
importants del país i ella presenta un 
programa televisiu de gran audiència 
que remou les fangoses aigües 
polítiques egípcies. Condicionada 
pel seu marit, Hebba accepta canviar 
el format del programa i donar veu 

al plató a diverses dones d’El Caire, 
anònimes, que tot explicant les 
seves vides en una sèrie de directes 
televisius seran capaces de sacsejar la 
‘vox populi’ de la ciutat.
La pel·lícula, amb una decidida voluntat 
crítica envers la societat que analitza, 
ofereix una visió, força allunyada dels 
tòpics, de les contradiccions de les 
societats àrabs modernes. El film ha 
esdevingut un notable èxit d’audiència 
arreu d’Europa, i ha estat destacat en 
tots aquells festivals on s’ha projectat, 
entre ells els de Venècia i Toronto. 

i grans, i possiblement estarà  entre les 
més taquilleres de l’any. Com en les an-
teriors, la pel·lícula torna a comptar amb 
uns protagonistes ben coneguts per tot-
hom, el cowboy Woody i el space ranger 
Buzz Lightyear. Tot comença quan l’Andy 
es prepara per anar a la universitat. Wo-
ody, Buzz i la resta dels amics de fusta i 
plàstic comencen a preocupar-se davant 
el seu incert futur. Els destí els portarà 
fins una guarderia, sent l’inici d’un munt 
de trepidants i divertides aventures.



PA NEGRE
Espanya. Drama. D´Agustí Villaronga. En els crus anys de la 
postguerra rural a Catalunya. Andreu troba en un bosc de 

la comarca d´Osona els cadàvers d’un home i el seu fill. Les 
autoritats volen carregar el mort al seu pare, però ell, per ajudar-lo, 

intenta esbrinar qui els va matar. En aquest recorregut, es produeix 
en el nen el despertar d’una consciència moral enfront d’un món 

d’adults alimentat per les mentides. Basada en una novel·la 
d´Emili Teixidor.    ****

IMPARABLE
Estats Units. Thriller d´acció. De Tony Scott. Amb Denzel Washington i Chris Pine, Un 
tren carregat de substàncies tòxiques i inflamables anomenat “La Bèstia” es troba fora 
de control. Abans que arribi a descarrillar en una àrea densament poblada intentarà ser 
detingut per Frank Barnes, un veterà enginyer, i per Will Colson, un jove conductor de 
ferrocarrils   ESTRENA

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

LOS OJOS DE JULIA
Espanya. Terror. De Guillem Morales. Amb Belén Rueda, Lluís Homar i Julia Gutiérrez Caba. 
Julia torna a Bellevue amb el seu marit per visitar la seva germana. En arribar, descobreixen 
que s’ha suïcidat. Júlia no només ha d’afrontar la pèrdua de la seva germana, sinó també 
la pèrdua de tota esperança per aturar la seva imminent ceguesa. Quelcom estrany pasa 
en aquella casa. ***

NACIDAS PARA SUFRIR
Espanya. Comèdia negra. De Miguel Albaladejo. Amb Adriana Ozores, Malena Alterio, 
Mariola Fuentes i Petra Martínez. La tia Flora, de 72 anys, és una soltera d’un petit poble 
que sempre ha tingut cura de les seves tres nebodes, a les que ara no vol veure ni en 
pintura. La seva única salvació és Purita, una noia a la que li té molta confiança. *** 

TOY STORY 3
Estats Units. Animació. De Lee Unkrich. Sabent que Andy es prepara per anar a la universitat, 
el vaquer Woody, l’astronauta Buzz i la resta dels seus amics comencen a preocupar-se 
davant el seu incert futur. Efectivament. totes les joguines acaben en una guarderia, on 
Ken coneixerà a la nina Barbie. Serà l’inici d’un munt de trepidants i divertides aventures. 
****

SALIDOS DE CUENTAS
Estats Units. Comèdia. De Todd Phillips. Amb Robert Downey Jr, Zach Galifianakis, Jamie 
Foxx i Michelle Monaghan. Tot comença quan Peter Highman, que és un home que està a 
punt de ser pare, es veu obligat a creuar els Estats Units per assistir al naixement del seu 
primer fill. Sofrirà la companyia d’un excèntric company de viatges. ***

HEROIS
Catalunya. Drama. De Pau Freixas. Amb Àlex Brendemühl, Eva Santolaria, Emma Suárez 
i Lluís Homar. Un jove publicista es veu immers en un viatge a contrarellotge per arribar 
puntual a una important reunió de negocis. Durant el trajecte coneix una noia, amb la 
qual acabarà rememorant l’època més mítica i emotiva de la seva infància: l’últim estiu 
que van passar amb la colla. ***

MUJERES EN EL CAIRO
Egipte. Drama. De Yousry Nasrallah. Amb Mona Zakki i Mahmoud Hemeida. La bella 
Hebba triomfa a la televisió egípcia amb un programa de debats polítics, però la seva 
actitud antigovernamental preocupa el seu marit Karim, també periodista. Decidida a 
apartar-se de la polèmica, Hebba comença a tractar històries femenines reals. Les seves 
investigacions de violència, passió i enganys la portaran a tots els estrats socials del Caire. 
ESTRENA

IGUALADA 

KURSAL 1 
IMPARABLE (12 anys)
Dv. 12: 18:00/20:15/22:30
Ds. 13: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg. 14: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dll. a Dj: 18:00/20:15/22:30

KURSAL 2
SALIDOS DE CUENTAS (7 anys)
Dv. 12: 18:00/20:15/22:30
Ds. 13: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg. 14: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dll. a Dj: 18:00/20:15/22:30

KURSAL 3 
GA’HOOLE (apta)
Dv. 12: 18:00
Ds. 13: 16:00/18:00
Dg. 14: 16:00/18:00
Dll. a Dj: 18:00

KURSAL 3 
LOS OJOS DE JULIA (16 anys)
Dv. 12: 20:15/22:30
Ds. 13: 20:15/22:30/01:00
Dg. 14: 20:15/22:30
Dll. a Dj: 20:15/22:30

SALÓ ROSA 
HEROIS (7 anys)
Dv. 5: 18:00
Ds. 6: 16:00/18:00
Dg. 7: 16:00/18:00
Dll. a Dj: 18:00

SALÓ ROSA 
PA NEGRE (12 anys)
Dv. 12: 20:15/22:30
Ds. 13: 20:15/22:30/01:00
Dg. 14: 20:15/22:30
Dll. a Dj: 20:15/22:30 

ATENEU IGUALADÍ - Sessió de Cineclub 
Aquest divendres no hi ha sessió de cineclub. properament: 
BICICLETA, CULLERA, POMA

SANT MARTÍ DE TOUS

CASAL 
TOY STORY 3  (apta)
Dissabte 13: 18:15 
CONEIXERÀS A L’HOME DELS TEUS SOMNIS (13 anys)
Dissabte 13: 19:50

SANTA COLOMA DE QUERALT
CINEMA RAVAL
NACIDAS PARA SUFRIR
Divendres 12: 22:30 
Diumenge 14: 19:15
SHREK FELIÇOS PER SEMPRE
Diumenge 14: 17:30

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ IMPARABLE  
Dv.: 18:15/20:20/22:30
Ds.: 16:10/18:15/20:20/22:30/00:30
Dg.: 12:00/16:10/18:15/20:20/22:30
Dll. a Dj.: 18:15/20:20/22:30

2/LOS OTROS DOS (7 anys) 
Dv.: 18:00/20:30/22:40
Ds.: 15:45/18:00/20:30/22:40/01:00
Dg.: 12:00/16:00/18:00/20:20/22:40
Dll. a Dj.: 18:00/20:30/22:40

3/EL APRENDIZ DE BRUJO (7anys)
Ds: 16:00
Dg: 11:45/16:00

3/CAZA A LA ESPIA (apta)
Dv.: 18:00/20:15/22:30
Ds.: 18:00/20:15/22:30/00:45
Dg.: 18:00/20:15/22:30
Dll. a Dj.: 18:00/20:15/22:30

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

4/JACKASS 3D
Dv. a Dj: 20:15/22:15
Ds.: 20:15/22:15/00:15

5/GA’HOOLE LA LEYENDA 3D 
Dv.: 18:20
Ds.: 16:30/18:30/20:30
Dg.: 11:45/16:20/18:20
Dll. a Dj.: 18:20

5/LA RED SOCIAL (7 anys) 
Dv.a Dj.: 20:20/22:45
Ds.: 22:30/00:50
Dg.: 20:20/22:45

6/LOS OJOS DE JULIA (16 anys)
Dv.: 18:15/20:30/22:45
Ds.: 16:00/18:15/20:30/22:45/01:00
Dg.: 12:00/16:00/18:15/20:30/22:45
Dll. a Dj.: 18:15/20:30/22:45

7/RUMORES Y MENTIRAS (12 anys)
Ds.: 16:00
Dg.: 11:45/16:00

7/THE TOWN (7 anys)
Dv.: 18:00/20:20/22:40
Ds.: 18:00/20:20/22:40/01:00
Dg.: 18:00/20:20/22:40
Dll. a Dj.: 18:00/20:20/22:40

8/SALIDOS DE CUENTAS (7 anys)
Dv.: 18:30/20:45/22:45
Ds.: 16:30/18:30/20:45/22:45/00:45
Dg.: 12:15/16:30/18:30/20:45/22:45
Dll. a Dj.: 18:30/20:45/22:45

D E  L ’ A N O I A
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Tel.: 93 804 45 54 
c/ Òdena 26-28, 1r- Igualada- 

info@centreangles.com



BAPTISMES
- Santa Maria
Dia 31: Carla Andújar Aguilera, filla del 
Florián i la Lídia.
- Soledat
Dia 31: Guillem Luco Pérez, fill del Da-
niel i la Lídia.

MATRIMONIS
- Ermita Sant Jaume Sesoliveres
Dia 23: Marc Gómez Ruiz amb Anna 
Jiménez Aguilera.
- Frares Caputxins
Dia 7: Xavier Borràs Gonzàlez amb Nú-
ria Esteras Fontanet.
- Sagrada Família
Carlos Antonio Hermoza Aristizabal 
amb Ioana-Mihaela Tinca
Bodes d’or: Alfonso Avila Varela i Cus-
todia Matas Pareja.

EXÈQUIES
- Santa Maria
Dia 2: Miquel Ball Mateu, de 92 anys.
Enriqueta Hernández Mas, de 89 anys.
Josep Lloveras Marimon de 67 anys.
Dia 4: Joan Vives Queraltó, de 67 anys.
Joana Felip Farré, de 85 anys.
- Soledat.
Dia 27: Batista Adrià Pallisa, de 91 
anys.
Dia 28: Herminio Sánchez Cuadrado de 
73 anys.
Dia 31: Joan Marginet Rodríguez, de 
51 anys.
Dia 3: Angela Claramunt Bru, de 85 
anys.
- Sagrada Família
Dia 29: Lluís Torrescasana Aguilar, de 
59 anys.

Estadístiques parroquials a Igualada

ESGLÉSIA / LA VEU
Mig centenar de nois i noies d’Igualada 
a van participar amb la delegació de 
joves del bisbat de Vic en a la Missa del 
Sant Pare de consagració i dedicació de 
la Basílica de la Sagrada Família de Bar-
celona. En un lloc proper a on el Papa 
Benet XVI va sortir a resar l’Àngelus, els 
joves van seguir entusiasmats, la intensa 
i fascinant celebració litúrgica, consci-
ents de la rellevància històrica. Emoci-
onats van viure la celebració eucarística 
amb un desig d’escampar l’alegria de la 
fe en Crist, i d’esdevenir ara les pedres 
vives de l’església. I és que aquests jo-
ves ja havien participat molts d’ells, al 
pelegrinatge de la creu de les jornades 
mundials de la joventut durant l’estiu, 
que recorregué el territori diocesà des 
d’Igualada a sant Joan de les Abadesses,  
i són els capdavanters en la preparació 

de la propera Jornada Mundial de la 
Joventut que tindrà lloc a Madrid l’estiu 
proper, i on el Papa va citar-los  altre cop.  
Els joves acolliran a les jornades prèvies 
a l’anada a Madrid, prop de mil joves de 
França, Polònia i altres països a Vic, Man-
resa i Igualada. Per això, i ja que a tot Ca-
talunya es preveu que cada bisbat aculli 
mil joves de mitjana durant cinc dies del 
mes d’agost, després de la Missa a la 
Sagrada Família, després de dinar, al col-
legi dels Germans Maristes es presentà 
davant de nois i noies d’ESO, batxillerat 
i universitaris el que les delegacions di-
ocesanes de joves (SIJ) estan coordinat. 
Un esdeveniment que senyala la nova 
evangelització que Benet XVI ha  iniciat 
a Santiago de Compostela i Barcelona, 
per tot Europa i que ja no té aturador!

Nois i noies d’Igualada van 
participar a la missa del Sant 
Pare a Barcelona

ESGLÉSIA / ESCOLA MONTCLAR
Des de feia ja mesos que l’escola Mont-
clar es preparava amb il·lusió  per a la vi-
sita del Sant Pare. Ja a les reunions d’inici 
de curs de la nostra escola vam animar a 
tots els pares i a les seves famílies a par-
ticipar d’aquest fet i van ser nombroses 
les accions que es van dur a terme per 
tal que tothom s’animés a anar el dia 7 
de novembre a Barcelona a veure i sentir 
Benet XVI.
La maleta viatgera  amb el lema “Cami-
nant amb el Sant Pare cap a la Sagrada 
Família” ha estat anant a la llar de molts 
alumnes  que des de P3 fins a Batxillerat 
han resat l’oració que preparava aquesta 
visita: cada família ha deixat la seva pet-
jada d’oració i estima en les sabates que 
estan al costat del gran mural sobre la 
Sagrada Família.
Vam organitzar també una taula rodona 
“Gaudí i la seva obra” en la que l’ Alma 
Ros-Zanet (arquitecte i membre de l’as-
sociació Amics de Gaudí), en Gustavo 
Garcia Gabarró (Doctor arquitecte i vice-
president de l’associació Amics de Gau-
dí)  i José Manuel Almuzara (arquitecte i 
president de l’associació pro beatificació 
d’Antoni Gaudí) van explicar el sentit ca-
tequètic de la Sagrada Família, la figura 
de Gaudí arquitecte i la seva genialitat;  i 
també la figura d’un Gaudí creient que 
està en procés de beatificació.
Montclar va repartir unes 180 acredita-

cions entre les famílies de la nostra es-
cola, però sabem que són moltes més 
les famílies que van anar a Barcelona pel 
seu compte i van també donar testimoni 
d’afecte i d’adhesió al Sant Pare. 
Tot va sortir rodó. Cal agrair la puntuali-
tat de tots els que diumenge passat ens 
vam aplegar a les 6:15 del matí a l’Hotel 
Amèrica per anar junts cap a la Sagrada 
família. 
Enmig d’un ambient familiar i festiu les 
nostres  famílies  vam anar cap a l’Avin-
guda Gaudí i des d’alli vam seguir la 
solemne litúrgia que es va viure per a la 

Gràcies Sant Pare … i fins aviat!

Missa de dedicació del Temple.
Grans pantalles gegants, disposades 
per a l’ocasió, van permetre participar 
d’aquesta Missa plena de simbolismes 
dins d’un marc incomparable com el de 
la Sagrada Família de Gaudí, un cant de 
pedra a la fe, a Déu i a la bellesa i l’art. 
A l’acabar el res de l’Àngelus vam co-
mençar a anar cap a les nostres autocars 
per la tornada a Igualada en un ambient 
de festa i alegria… perquè les paraules 
del Sant Pare no havien deixat indiferent 
ningú.
Gràcies per tot Sant Pare… i fins aviat!
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Dominga Albi Grau
L’Ajuntament d’Òdena, 

mostra el seu condol per la mort de la qui fou durant molts anys
 mestra de l’Escola Pública d’Òdena.

Òdena, 8 novembre de 2010

Ajuntament
d’Ódena

Joan Vives i Queraltó
El Club Excursionista UECANOIA vol expressar el més sincer condol a la família de Joan Vives i Queraltó, 

que ens va deixar el passat 2 de novembre a l’edat de 67 anys.
En Joan va ser soci fundador del nostre club i president els anys 1991 al 1995. 

Va encomanar la seva empenta i el seu entusiasme per la muntanya i l’esquí a molts anoiencs. 
Descansi en pau.

Igualada, novembre de 2010

en record a



Felicitacions

Si voleu felicitar 
un amic, nadó 
o un familiar 
només cal que 
porteu una foto,
i un text 
divertit al 
carrer del Retir, 
40 d'Igualada. 

Per un gran pare.
De part dels teus, et desitgem...

Per molts anys!

1960-2010
Pere Pujol Domènech - Lourdes Pons Fajardo

Moltes felicitats!

Petonets de les vostres nétes Sara, Anna i Míriam
i de tota la família.

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària de data 29 d’octubre de 2010, va aprovar de 
forma inicial, la modi�cació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament en relació a les 
alineacions del vial d’accés al “sector dalt de la riera”. També es va acordar aprovar l'informe de 
ambiental, que forma part de la modi�cació puntual esmentada.

Així mateix, es va acordar suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d'urbanització complementaris i l'atorgament de llicències de 
parcel.lació de terrenys, d'edi�cació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 
d'instal.lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial en el àmbits següents, en què les noves determi-
nacions comporten una modi�cació del règim urbanístic: la totalitat de la superfície.

La documentació completa de l'expedient es pot consultar a les o�cines de l'Ajuntament de 
Carme, de dilluns a divendres de 10.00 h a 13.00 h, i al web (www.carme.cat),  pel termini de 
quaranta cinc dies, durant el qual es poden presentar les al.legacions que es considerin adients. 

Contra l'acord d'aprovació inicial no es pot presentar cap mena de recurs, per tractar-se d'un acte 
administratiu de tràmit no quali�cat.

Contra l'acord de suspensió de llicències, que posa � a la via administrativa, procedeix interposar 
recurs contenciós-administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en 
el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació, alternativament i 
de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, 
en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.

Carme, 5 de novembre de 2010

L’Alcalde
Jordi Sellarès Poch

Ajuntament de Carme

Plaça Sant Miquel, 3 - 08700 Igualada
telf. 938 03 27 44

lesolles@restaurantlesolles.cat
www.restaurantlesolles.cat

Mostra de Joieria

Igualada 17 i 18 de novembre
Sala de la Font Major de les Olles

Entrada lliure

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

Rambla Sant Isidre, 12
Igualada

Tel. comandes i reserves: 
93 803 00 10

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

Terrassa íntima d’estiu!

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

Te
l. 

67
8 

93
 7

8 
73

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

Restaurant Braseria Cafeteria
· Menú diari · Servei de carta

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

www.museudeltraginer.com

nou urbisol
restaurant

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

Tels. 93 808 40 03 • 93 808 41 62

 menjador 
amb vistes 
a Castellolí

Cuina 
de mercat

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

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

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

AMPLI APARCAMENT VIGILAT 

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

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

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

BAR DE LA
PISCINA DE JORBA

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

Tancat per vacances. Tornem al gener

Obert tots
els migdies, divendres i 
dissabtes també a la nit

Cuina catalana • Paella Cargols
Fideuà • Calçots 
Carns a la brasa

“Chuletón” (1kg. Aprox) llosa

Ctra. C.241 - A
Finca Pau m. - 08711 ÒDENA

samunta@hotmail.com

En plena natura
Masia - Restaurant

SAMUNTÀ
Tel. 93 804 15 01

 

Av. Mestre Montaner, 60 (Carretera N-II) 
- Apartat de correus 543

Tel. 93 803 27 50 - 93 803 20 74 - Fax 93 803 39 12
 E-mail:netexol@interbook.net

08700 IGUALADA (Barcelona)

Saló per a banquets, noces,
comunions i convencions

TOTS ELS DISSABTES SOPAR BALL

RESTAURANT - SNACK-BAR

BUFFET LLIURE - HABITACIONS

BANQUETS

HORARI:
De dilluns a dissabte tot el dia
Diumenge obert per a grups

Rambla Sant Ferran, 42
08700 IGUALADA
Tel. 93 804 06 68

Ctra.Comarcal, 37 - Òdena - Manresa, Km. 72,8 
(a 6 Km d’Igualada)

TEL. 93 804 09 88 - 690 73 10 17

· MENÚ DIARI
de dimarts a divendres

· SERVEI DE CARTA
de dimarts a diumenges

CAL JERONI (antic “Cups”)

Rosinyol

MaiansÒdena
Ctra. comarcal 37

Av. de Catalunya, 1 - 08787
La Pobla de Claramunt -  Anoia (BCN)
Tel. 93 808 60 00 - Fax 93 808 66 39
www.hotel-robert.com  -  hotelrobert@terra.es

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA  obert tots els dies
15 anys al seu servei

Ca L ’Escolà
Restaurant - Masia

cuina de pagès i actual
Ctra. de Valls, Km 52,5

08719 - STA. MARIA DE MIRALLES

Tel. : 93 808 00 05
         659 997 297

· Servei a la carta · Menú diari · Tapes · Pizzes

Menú de caps de setmana · Menú infantil

· Menú especial per a grups · Especialitats en cuina italiana

FEM MENÚS I PIZZES PER EMPORTAR

DE DILLUNS A DISSABTE obert tot el dia

Tel. per a reserves: 93 806 79 57
Av. Països Catalans, 99-101 (Les Comes) IGUALADA

DIVENDRES
12 de novembre de 2010 43WWW.VEUANOIA.CATLa bona taula  D E  L ’ A N O I A

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

Menjaràs molt bé, en sortiràs content
Pressupostos 

a mida per a cel·lebracions

Cal Maginet
BRASERIA - RESTAURANT

www.braseriacalmaginet.com
FILLOL

OBERT CAPS DE SETMANA I FESTIUS

La bona taula  

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
3 Menús : 16€-18€-22€ (a triar entre 18 plats)

OBERT DIUMENGES I FESTIUS

Restaurant Cal Ramonet
de Sta. Maria de Miralles
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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

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

VENC O CANVIO

LOTERIA
A IGUALADA

Què m’ofereix?
93 804 27 01
664 777 000

MAGNÍFIC 
LOCAL 

AL CENTRE D’IGUALADA
92m2 apte per a tot 

tipus de negoci.
Preu. 95.000€

Tel. 669 527 661

ES VEN PIS
A VILANOVA DEL CAMÍ
90M2, AMB TERRASSA 

18M2,3HABITACIONS, 2 
BANYS, TRASTER. OPCIÓ A 

PÀRQUING

Tel. 93 803 36 48

ES TRASPASSA LLIBRERIA 
 DE CAPELLADES

AL CENTRE  DE LA VILA

619 23 17 43

Lloguer
 a Sant Llorenç d’Hortons

LOCAL
PER MAGATZEM

300 m2.  – 400 euros – 
particular

93 771 62 24

93 804 24 51

MERY
Guariment del 

dolor mitjançant 
les mans

Tel. 93 661 20 98
LA VOLUNTAT

Empresa igualadina

Necessita

PERSONA
PER AL DEPARTAMENT

COMPTABLE

 Interessat/des envieu CV 
a l’apartat 395 – REF. 8686 • 08700 - IGUALADA

amb experiència
 Horari: Mitja jornada, amb disponibilitat 

per a jornada completa

Empresa de packaging
necessita
per al seu 

departament de pre-impressió

dissenyador-a
que domini

Freehand, Illustrator,
Photoshop i Indesign.

Horari a convenir i retribucions
segons coneixements.

Trucar en horari d’o�cina

93 804 00 53
Preguntar per Ma. Àngels.

"Per propera obertura d´un  Centre de 
Fotodepilació

PULSAZIONE a Igualada cerquem noies.
 

Requisits: 
Edat entre 30 i 40 anys.

Titulació mínima en grau FP2 estètica.
Disponibilitat horària matí o tardes.

Interessats envieu currículum amb fotogra�a 
a:

Gestoria Galtés
Rambla General Vives 39, Igualada

Att/ Sr David

selec.igualada@gmail.com
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IGUALADA:
ORIENTALES, 

JOVENES Y GUAPAS

24H.
COPA GRATIS

SALIDAS HOTEL Y 
DOMICILIO

658 361 130

MASAJES +  COMP. 
PARTICULAR

www.igualada24h.com

C. FLORENCI VALLS

per
anunciar-vos aquí:

93 804 24 51 
publicitat@publianoia.cat

RELAX
DONA MADURA

catalana, sortides.
INFORMA’T

HORARI OFICINA
650 04 85 86.

SIGAS DISCRET

Tel. 625 99 44 86
http://loquo.barcelona.com

ASIATICAS ORIENTALES
IGUALADA - CENTRO

24H. SALIDAS
PISO ÚNICA PLANTA

MÁXIMA DISCRECIÓN

HOLA,
SOM 3 NOIES 
MARXOSES, 
CATXONDES 

I MOLT VICIOSES.
Servei complet a 

partir de 30€. 24h.

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

Hola,
sóc una nena de 19 anys, 
i amb la meva amiga de 
30 t’esperem amb molt 

vici i marxa per a tu.
A partir de 30 euros.

Servei complert.
620 163 430

LARRISSA
 608473576 

 NUEVOS PRECIOS EN 
IGUALADA



És el moment de pensar 
en un cotxe nou

És tanta l’exigència de 
qualitat de les marques, 
que podem dubtar entre 
un o altre model, però 
sempre tindrem garantida 
la satisfació amb tots els 
models

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
12 de novembre de 201046 WWW.VEUANOIA.CAT Especial Motor  

Jaume Singla.-
El segle XX ha estat el més convuls de 
tota la història de la humanitat pel que 
fa a revolucions, contrarevolucions i 
canvis de model polític i institucional. 
Ha estat, sobretot la segona meitat del 
segle, la més activa en novetats tecno-
lògiques. Però segurament que el més 
transcendental que ha passat en el se-
gle XX ha estat la universalització de 
l’automòbil.
Avui hi ha més d’un cotxe per família 
i gairebé un cotxe per habitant. Costa 
molt de pensar la vida sense cotxe, per-
què és l’eina que utilitzem per expres-
sar la nostra llibertat de moviment.
Els ecologistes d’hamburguesa de juli-
vert -res a veure amb els ecologistes de 
debò- tot sovint es queixen dels efectes 
de l’automòbil en la netedat de l’aire 
que respirem o en el forat de la capa 
d’ozó, però són incapaços de reconèixer 
que els automòbils són elements es-
sencials en el desenvolupament social 
i tecnològic de la humanitat. Que sense 
automòbils no hi hauria el desenvolu-
pament econòmic que gaudim i que 
centenars de milers de llocs de treball 
es perdrien a Catalunya sense indústria 
automobilística.

Ara és el moment de comprar-se un 
cotxe
La crisi econòmica ha colpejat molt 
durament al ram de l’automòbil i ha 
fet que es perdessin molts llocs de 
treball. Això ha fet que els preus dels 
cotxes no pugessin -i en alguns casos 
fins i tot baixessin- revelant-se així un 
seguit d’oportunitats de compra que el 
conductor intel·ligent hauria de saber 
aprofitar.
Els cotxes han millorat molt tecnològi-
cament parlant, sobretot en l’apartat de 
consums i manteniments. Un cotxe nou 
ens gastarà entre el 15 i el 25% menys 
del que gasta el nostre cotxe actual, en 
funció dels anys que tingui.

D’altra banda les marques aprofiten 
l’arribada de fi d’any per fer les darreres 
ofertes per millorar els seus índex de 
vendes... si és que el model no ha tin-
gut tota la sortida que s’esperava.
Després, un cop passat fi d’any, arriba-
ran els nous models amb les seves ofer-
tes, però el millor preu segurament que 
es pot trobar abans de l’acabament de 
l’any. I això serveix tant per als cotxes 
nous com per al d’ocasió comprats en 
concessionari o distribuïdor autoritzat.

Millorem el confort i la seguretat
Encara que es pugui trobar un millor 
preu, potser no caldria comprar-se un 
cotxe només amb aquest paràmetre 
econòmic. És veritat, perquè el preu no 
ho és tot.
Un cotxe nou, de qualsevol marca, ens 
oferirà unes mesures de seguretat ac-
tiva i passiva molt superiors a les que 
tenim en el nostre cotxe actual.
Podrem fer més quilòmetres consumint 
menys combustible i amb molta més 
comoditat tant per al conductor com 
per als ocupants del cotxe.
Si mirem les hores que passem circu-
lant, els quilòmetres que recorrem i 
el nombre de passatgers que ocupem 
cada vehicle, ens adonarem que la mi-
llor inversió que podem fer és en segu-
retat.
Un cotxe nou, amb un bon manteniment 
de suspensions, rodes, frens, llums... no 
ens garanteix que no puguem tenir un 
accident, però ens garanteix que si el 
tenim no serà per una fallada mecànica 

i, en tot cas, les mesures de seguretat 
ens evitaran danys físics. 
Cal tenir en compte que un fre modern 
i en perfectes condicions farà que, en 
cas de perill, puguem detenir el cotxe 
uns metres abans. A vegades no ve de 
metres, sinó de centímetres la diferèn-
cia entre l’ensurt i el sinistre.
Si evitem sinistres i petits copets, ens 
baixarà el preu de l’assegurança, que 
és també una altra forma d’estalviar. 
D’estalviar diners i també d’estalviar-se 
maldecaps.

Quin cotxe hem d’elegir?
D’entrada hauríem de dir que si estem 
contents amb la nostra marca actual de 
cotxe, una molt bona opció és repetir 
marca i segons com també model.
L’experiència que ens dóna conèixer 
molt bé el cotxe, ens aporta confiança i 

seguretat, sobretot els primers dies que 
hi circulem.
Si volem canviar de cotxe per les raons 
que siguin, el millor és anar a veure els 
diferent concessionaris perquè les grans 
marques tenen totes un model per a 
cada segment del mercat. I competeixen 
entre elles per mirar d’ocupar més espai 
dins de l’esmentat segment. I ocupar es-
pai vol dir tenir molts cotxes de la marca i 
model circulant.
Totes les marques disposen de models 
molt competents, amb idèntiques i gaire-
bé idèntiques característiques tècniques 
i prestacions.
El conductor elegeix el cotxe segons la 
confiança que li doni la marca. Val a dir 
però que actualment totes les marques 
ofereixen plenes garanties de seguretat, 
prestacions i satisfacció plena del con-
ductor. Sabent això, a l’hora d’elegir un 

cotxe podem tenir dubtes si ens agrada 
més una marca i model que una altra, 
però en tot cas tenim la plena seguretat 
que elegim el cotxe que elegim, ens do-
narà molt bon resultat.
Els actual paràmetres de qualitat de totes 
les marques, eviten allò que tan sovint 
havíem escoltat antigament: “aquest cot-
xe m’ha sortit malament”. Avui això ja no 
és possible escoltar-ho perquè els cotxe 
ja no surten malament. Les auditories de 
qualitat i els mitjans de comunicació, fan 
que cap marca vulgui que hi hagi un sol 
cotxe que no compleixi amb tots els pa-
ràmetres de qualitat i seguretat.
A més que els mecànics i concessiona-
ris oficials anoiencs, són dels que tenen 
millors estàndards de qualitat i bon trac-
te personal, tant a l’hora de comprar un  
cotxe nou com a l’hora de fer-hi el man-
teniment.

SARAUTO: Av. Balmes, 28 - Tel.: 93 803 38 50 - Igualada - Ctra. St. Fruitós, 1 - Tel.: 93 821 00 50 - Berga - Ctra. Manresa a Berga, km 0’650 - Tel.: 93 877 20 00 St. Fruitós de Bages



L’Opel Meriva ha guanyat el Premi “Vo·
lant d’Or” 2010, seguint l’estela dels ve·
hicles Opel a les més renom competici·
ons internacionals de l’automòbil. L’any 
passat, l’Astra es va endur el guardó del 
“Volant d’Or” a Rüsselsheim, just des·
prés que l’Opel Insígnia fos elegit Cotxe 
de l’Any a Europa 2009. Aquesta és la 
catorzena vegada que Opel guanya el 
Premi “Volant d’Or” en els 35 anys d’his·
tòria d’aquest guardó.

Quaranta milions de lectors decidei-
xen els candidats a Volant d’Or
Els 40 milions de lectors a tot Europa 
d’Auto Bild, Bild am Sonntag i les 26 
revistes associades varen col·locar a 
l’Opel Meriva entre els 20 més votats 
entre 42 cotxes candidats. 
Després, els 40 membres del Jurat van 
sotmetre als vehicles finalistes a dures 
proves a la pista que té Pirelli a Balocco, 
Itàlia. El Meriva es va imposar decisiva·
ment en més de la meitat dels 32 crite·
ris. El Meriva va ser amb gran diferència 
el favorit dels jurats. Es va proclamar 
vencedor en tres dels quatre grups 

Opel Meriva
Volant d’Or 2010
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(tècnics, editors i Vips). Els pilots de 
carreres van col.locar en segon lloc. En 
les puntuacions finals, el Meriva es va 
classificar significativament per davant 
dels seus competidors.
“És un honor acceptar aquest pre·
mi, especialment pels nostres col·
legues. Aquesta és una prova més de 
que els nostres cotxes es troben entre 
els millors “, ha dit el President i Conse·
ller Delegat d’Opel, Nick Reilly, en reco·
llir el premi en la cerimònia celebrada a 
la Axel Springer Haus a Berlín.

Àmpliament reconegut
L’Opel Meriva ha guanyat tres premis in·
ternacionals i és candidat a altres. Auto-
Bild Alemanya li va concedir el premi de 
disseny. Allianz el va reconèixer amb el 
premi Plus X per la seva tecnologia. La 
revista holandesa Autoweek va premiar 
el Meriva per la seva innovació. A més, 
l’Opel Meriva ha estat escollit finalista 
del Car of the Year 2011.
Els clients també han triat a l’Meriva 
com a guanyador. Fins ara hi ha més de 
80.000 comandes del monovolum més 

flexible del mercat.
L’Opel Meriva és un vehicle molt versà·
til, amb una excel·lent relació qualitat/

preu (una de les característiques de la 
marca) que s’adapta a qualsevol neces·
sitat del seu propietari. Els usuaris de 

l’Opel Meriva, de fet, no necessiten de 
guardons per saber que tenen un cotxe 
guanyador.



Peugeot 407 i 407 SW 
Una generació molt avançada
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L’experiència de Peugeot en matèria de 
suspensions, les seves innovacions tec-
nològiques procedents del món de la 
competició automobilística, expliquen la 
reputació de la marca francesa a termes 
de comportament a la carretera. 
Els Peugeot 407 i 407 SW van equipats 
amb tren davanter de doble triangle de 
eix desacoblat, exclusiu de Peugeot, que 
depara una excel·lent precisió de direcció. 
A la part posterior, el tren de tipus multi-
braç amb amortidors inclinats augmenta 
la qualitat de direcció i estabilitat.
Tot en conjunt ofereix una magnífica ma-
nera de gaudir conduint, identificada el 
Peugeot Road Touch Tech que equipen 
els Peugeot 407 i 407 SW. 
Peugeot Road Touch Tech significa la 
reafirmació de Peugeot pel que fa al de-
senvolupament de solucions tècniques 
orientades a comptar amb un extraordi-
nari comportament a la carretera unint 
precisió, agradable conducció i confort 
d’alt nivell. 
La consola central dels Peugeot 407 i 407 
SW és visible per tots els ocupants. Mos-
tra totes les informacions sobre equipa-
ments d’àudio o telemàtics, climatització, 
tancament centralitzat, detector d’obsta-
cles...

Disseny intel·ligent
Entre les esferes del combinat de rellot-
ges, de elegant disseny clàssic, un visu-
alitzador de punts informa al conduc-
tor sobre l’estat del vehicle i missatges 
d’alerta. Així té informació  permanent-
ment: regulador de velocitat, limitador 
de velocitat, detector de baixa pressió 
de pneumàtics, retrovisor interior elec-
trocrom, detector d’obstacle darrere i 
davanter sonor i gràfic, eixugaparabrises 
automàtic, encesa automàtica de llums 
d’encreuament... Així en tot moment el 
conductor podrà concentrar-se en el que 
és essencial: la carretera. 

Àudio i telemàtica
Els Peugeot 407 i 407 SW van equipats 
amb sistemes telemàtics interactius. Rà-
dio CD MP3 WIP Sound amb WIP Blueto-
oth
• Com a complement de la ràdio CD MP3, 
el WIP Bluetooth ofereix un port USB que 
li permet connectar aparells portàtils 
d’última generació.
• Gràcies a l’equip mans lliures Bluetooth 
® integrat, pot trucar per telèfon i escoltar 
música procedent del seu telèfon mòbil 
compatible Bluetooth.
• En connectar pel port USB, la pantalla 
multifunció presenta totes les informa-
cions i l’accés a les diferents funcions 
s’efectua des del comandament incorpo-
rat en el volant.

Confort i benestar
En els Peugeot 407 i 407 SW s’ha estudiat 
molt especialment el confort del con-
ductor perquè gaudeixi al màxim d’una 
conducció agradable. Els seients poste-
riors, equipats amb reposacaps de tipus 
“coma”, i l’habitacle de gran amplada pro-
porcionen als passatgers una agradable 
sensació de benestar, reforçada per un 
aïllament acústic d’alt nivell.
Amb un immens parabrisa inclinat, àm-
plies superfícies de vidre, els Peugeot 407 
i 407 SW obren pas a la llum. La gran vi-
sibilitat i lluminositat de l’habitacle creen 
una agradable sensació de confort.
En el Peugeot 407 SW, el sostre panorà-
mic de vidre, amb cortineta elèctrica, per-
llonga aquesta lluminositat fins les places 
del darrere, oferint als passatgers una in-
creïble percepció d’espai i claredat. El sos-
tre solar és atèrmic, limita l’increment de 
temperatura produït per la radiació solar 
i optimitza l’eficàcia del climatitzador au-
tomàtic.

Modularitat, sentit pràctic, enginy
Els Peugeot 407 i 407 SW disposen d’un 
generós espai per transportar equipat-
ges. Modulable, gran amplada interior 

es presta a múltiples combinacions en 
funció de les necessitats professionals, 
de lleure o familiars de cada usuari. La 
modularitat interior posa l’abast de la mà 
nombrosos espais portaobjectes amb un 
gran enginy i sentit pràctic de tot l’espai. 

Baixes emissions, menys consum
Peugeot ofereix una àmplia varietat de 
motors de baixes emissions, més de la 
meitat de les seves vendes mundials cor-
responen a vehicles que emeten menys 
de 140 g de CO2 per km.  I ja se sap que 
quan hi ha poques emissions, també hi 
ha menys consum.
Això és fruit de provades tecnologies 
dins d’un terreny en el qual Peugeot és 
líder: el motor dièsel associat al filtre de 
partícules, present en una àmplia gam-
ma i amb el qual ja van equipats més 
de 2,1 milions de vehicles (reducció del 
99,99% en les emissions de partícules), i 
les tecnologies revolucionàries: pròxima 
integració del Stop & Start, desenvolu-
pament d’una nova generació de motors 
HDi i per a la propera primavera, Peugeot 

ja anunciat la posada al mercat del seu 
model Hybrid

PEUGEOT CONNECT SOS
Peugeot posa a l’abast de tothom la tru-
cada d’emergència a Europa.
Quan cada minut compta el conductor 
accidentat té el suport de PEUGEOT CON-
NECT SOS per actuar ràpidament amb 
una trucada d’emergència automàtica.
En cas d’activar els coixins de seguretat o 
cinturons pirotècnics, el vehicle llança au-
tomàticament una trucada d’emergència 
sense intervenció del conductor.
PEUGEOT CONNECT SOS localitza el vehi-

cle, entra en comunicació telefònica amb 
els seus ocupants i desencadena l’envia-
ment d’equips d’emergència adaptats. La 
comunicació pot realitzar-se en l’idioma 
del propietari del vehicle. 
Trucada de emergència manual: Quan 
sigui víctima o testimoni d’una situació 
crítica (indisposició, agressió), l’automo-
bilista podrà recórrer ràpidament a PEU-
GEOT CONNECT SOS, prement el botó 
SOS situat al quadre de comandament. El 
sistema està disponible a 10 països: Fran-
ça, Alemanya, Itàlia, Espanya, Portugal, 
Bèlgica, Luxemburg, Països Baixos, Suïssa 
i Àustria.

Carretera de Valls, 70-72
08710 - Santa Margarida de Montbui

RENAULT
Autoreparaciones Agustín, S.L.

· SERVEI OFICIAL RENAULT
· REPARACIONS DE TOTES
  LES MARQUES
· VENDA DE VEHICLES

Tel. 93 803 20 66
Fax 93 804 95 53

autorepagu@red.renault.es

Nou Scenic

Plaça de Bomba, 7 Igualada
Tel. 93 803 57 06

www. autobomba.com

REPARACIÓ DE TRUISMES I VEHICLES 
INDUSTRIALS DE TOTES LES MARQUES

Consulti descomptes!

VENDA 
LLOGUER

REPARACIÓNOU i USAT



En un moment com l’actual en què cos-
ta molt de trobar un lloc de treball, els 
emprenedors són més necessaris que 
mai. Les noves tecnologies ens oferei-
xen un ampli ventall de possibilitats de 
buscar-nos el nostre propi lloc de tre-
ball, a base d’oferir un nou servei.
Si sabem oferir solucions a un proble-
ma, tindrem garantit l’èxit del nostre 
projecte. I si el problema afecta a molta 
gent, l’èxit pot ser molt gran.

Posa un vehicle a la teva vida
En el camp de l’automoció els vehicles 
comercials poden ser una sortida per a 
un emprenedor que sàpiga detectar les 
necessitats d’un mercat molt variable. 
Renault disposa de tres línies de vehi-
cles comercials: Kangoo, Tràfic i Master 
amb vuit varietats per triar i remenar en 
funció de les necessitats que vulguem 
cobrir.

Renault Kangoo
Compra’t un lloc de treball
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Tràfic i Master són els més grans, però el 
Renault Kangoo, per les seves mides, és 
més versàtil. Estem parlant d’un vehicle 
que es condueix com un turisme però 
que té la capacitat de càrrega d’una fur-
goneta petita. És un vehicle ideal per a 
transport de paqueteria, d’eines i equi-
paments de treball de manteniment,  
d’aparells de precisió, publicitat...
Un emprenedor pot començar el seu 
negoci de transport, de manteniment, 
de serveis de tot tipus amb l’ajut d’un 
petit vehicle que li faciliti l’accés al cli-
ent que li sol·liciti un determinat servei. 
La versatilitat de Renault Kangoo -o de 
qualsevol altre vehicle comercial lleu-
ger- li permetrà utilitzar-lo també com 
a vehicle de turisme per vacances o els 
caps de setmana. 
Pel preu d’un vehicle de turisme, po-
dem disposar d’un lloc de treball... si te-
nim una bona idea i som emprenedors.

L’experiència de conduir
un Land Rover

Jaume Singla.-
Land Rover fabrica vehicles de tot terreny 
tecnològicament molt avançats. Tant 
que és gairebé impossible que es trobin 
en un lloc que no puguin passar, ja sigui 
per sorra, aigua, fang, neu, desnivells... no 
hi ha terreny que pugui deturar un Land 
Rover.
A més són vehicles molt fàcils de conduir 
perquè disposen d’un seguit de sistemes 
de seguretat i estabilitat que el conduc-
tor no perd el control en cap moment.
Per poder posar a prova sense perill i 
portar al límit les prestacions dels Land 
Rover, la marca organitza cada any una 
trobada on els conductors troben pistes i 
obstacles que posen a prova el seu cotxe. 
Són pistes i obstacles que difícilment es 
trobaran mai en la circulació diària, però 
que en cas de necessitar circular en con-
dicions difícils, el conductor tindrà ex-
periència suficient com per saber que el 
seu cotxe el traurà de qualsevol situació 
difícil.
Aquest any la trobada Land Rover Expe-
rience s’ha fet a Les Comes, la finca d’ac-

tivitats d’aventura de Súria. En un espai 
fantàsticament equipat, i durant dos 
dies, els cotxes podien trobar dues rutes 
de diferent dificultat amb més que trenta 
quilòmetres de pistes i obstacles, perfec-
tament senyalitzades.
També hi havia la possibilitat -i de fet 
pràcticament tots els conductors ho va-
ren provar- de fer les pistes d’obstacles i 

de fang que de forma permanent hi ha a 
Les Comes. Per als conductors que no se 
sentissin prou segurs Land Rover dispo-
sava de cotxes de prova i monitors que 
auxiliaven els menys versats en aquesta 
mena de proves.
Paral·lelament hi havien instaŀlat diver-
sos estands amb equips de millora dels 
Land Rover, com ara ternals, amortidors 
especials, llantes, equips de fre, equips 
d’acampada... tot un ampli ventall per als 
que volen viure el seu Land Rover fent 
aventures o per als més agosarats que 
volen participar en proves i raids de re-
sistència.

Millorar la seguretat
Land Rover es preocupa de la seguretat 
dels seus vehicles, fins i tot després d’ha-
ver-los venut.
Aquesta mena de cursets té per objecte 
millorar el nivell de seguretat dels vehi-
cles, fent formació de conductors.

Av. Matías Guasch, 12-14
08786 Capellades

tel/fax. 93 801 01 55
e-mail:  margarit@bosch-bcs.com

Passeig de Verdaguer, 165 - 08700 - IGUALADA (Barcelona)
Tel. 93 804 53 51
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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
ABS Anoia Rural      93 8053818 
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
Biblioteca Central      93 8049077
Butano, S.A. 93 8031517
Cambra Comerç      93 8046408
Càritas 93 8032747
Cementiri Vell 93 8030214
Clínica Sant Josep          93 8032650
Consell Comarcal Anoia 93 8051585
Correus 93 8030945

Dep. Agricultura           93 8031985
Estadi Atlètic 93 8031743
Funerària Anoia   93 8031114
Gas Natural Igualada 93 8050050
HOSPITAL IGUALADA 93 8075500
Jutjat 93 6938050 
Llar del Pensionista       93 8033312
Llar del Sant Crist        93 8031267
Ludoteca 93 8055734
Mercat Municipal        93 8036160
Mútua Igualadina    93 8050404
Oficina de Benestar  93 8051714
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 civil                     93 6938218
Registre Propietat            93 8031118
Res. Pare Vilaseca          93 8045515
Servei Permanent de grua 93 8030689
Taxis - Igualada        93 8732222
Unió Empresarial       93 8052292
Unit. Atenció al Client ICS 93 8054455
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R6 4.59 5.05 5.11 5.12 5.17 5.24 5.31 5.34 5.42 5.47 5.50

R6 5.19 5.21 5.28 5.33 5.35 5.38 5.46 5.52 5.56 6.02 6.07 6.09

R6 5.37 5.39 5.46 5.51 5.53 5.56 6.04 6.10 6.14 6.20 6.25 6.27

R6 5.49 5.51 5.58 6.03 6.05 6.08 6.16 6.22 6.26 6.32 6.37 6.39

R6 5.21 5.23 5.25 5.27 5.28 5.30 5.32 5.34 5.36 5.39 5.42 5.46 5.49 5.51 5.53 5.57 6.00 6.05 6.08 6.15 6.20 6.22 6.25 6.36 6.42 6.46 6.52 6.57 6.59

R6 6.26 6.28 6.35 6.40 6.42 6.45 6.56 7.02 7.06 7.12 7.17 7.19

R6 6.01 6.03 6.05 6.07 6.08 6.10 6.12 6.14 6.16 6.19 6.22 6.26 6.29 6.31 6.33 6.37 6.40 6.45 6.48 6.55 7.00 7.02 7.05 7.16 7.22 7.26 7.32 7.37 7.39

R6 6.21 6.23 6.25 6.27 6.28 6.30 6.32 6.34 6.36 6.39 6.42 6.46 6.49 6.51 6.53 6.57 7.00 7.05 7.08 7.15 7.20 7.22 7.25 7.36 7.42 7.46 7.52 7.57 7.59

R6 7.01 7.03 7.05 7.07 7.08 7.10 7.12 7.14 7.16 7.19 7.22 7.26 7.29 7.31 7.33 7.37 7.40 7.45 7.48 7.55 8.00 8.02 8.05 8.16 8.22 8.26 8.32 8.37 8.39

R6 7.41 7.43 7.45 7.47 7.48 7.50 7.52 7.54 7.56 7.59 8.02 8.02 8.09 8.11 8.13 8.17 8.20 8.25 8.28 8.35 8.40 8.42 8.45 8.56 9.02 9.06 9.12 9.17 9.19

R6 8.01 8.03 8.05 8.07 8.08 8.10 8.12 8.14 8.16 8.19 8.22 8.26 8.29 8.31 8.33 8.37 8.40 8.45 8.48 8.55 9.00 9.02 9.05 9.16 9.22 9.26 9.32 9.37 9.39

R6 8.41 8.43 8.45 8.47 8.48 8.50 8.52 8.54 8.56 8.59 9.02 9.06 9.09 9.11 9.13 9.17 9.20 9.25 9.28 9.35 9.40 9.42 9.45 9.56 10.02 10.06 10.12 10.17 10.19

R6 9.01 9.03 9.05 9.07 9.08 9.10 9.12 9.14 9.16 9.19 9.22 9.26 9.29 9.31 9.33 9.37 9.40 9.45 9.48 9.55 10.00 10.02 10.05 10.16 10.22 10.26 10.32 10.37 10.39

R6 10.26 10.29 10.35 10.40 10.42 10.45 10.56 11.02 11.06 11.12 11.17 11.19

R6 10.01 10.03 10.05 10.07 10.08 10.10 10.12 10.14 10.16 10.19 10.22 10.26 10.29 10.31 10.33 10.37 10.40 10.45 10.48 10.55 11.00 11.02 11.05 11.16 11.22 11.26 11.32 11.37 11.39

R6 11.26 11.29 11.35 11.40 11.42 11.45 11.56 12.02 12.06 12.12 12.17 12.19

R6 11.01 11.03 11.05 11.07 11.08 11.10 11.12 11.14 11.16 11.19 11.22 11.26 11.29 11.31 11.33 11.37 11.40 11.45 11.48 11.55 12.00 12.02 12.05 12.16 12.22 12.26 12.32 12.37 12.39

R6 12.26 12.29 12.35 12.40 12.42 12.45 12.56 13.02 13.06 13.12 13.17 13.19

R6 12.01 12.03 12.05 12.07 12.08 12.10 12.12 12.14 12.16 12.19 12.22 12.26 12.29 12.31 12.33 12.37 12.40 12.45 12.48 12.55 13.00 13.02 13.05 13.16 13.22 13.26 13.32 13.37 13.39

R6 13.26 13.29 13.35 13.40 13.42 13.45 13.56 14.02 14.06 14.12 14.17 14.19

R6 13.01 13.03 13.05 13.07 13.08 13.10 13.12 13.14 13.16 13.19 13.22 13.26 13.29 13.31 13.33 13.37 13.40 13.45 13.48 13.55 14.00 14.02 14.05 14.16 14.22 14.26 14.32 14.37 14.39

R6 14.26 14.29 14.35 14.40 14.42 14.45 14.56 15.02 15.06 15.12 15.17 15.19

R6 14.01 14.03 14.05 14.07 14.08 14.10 14.12 14.14 14.16 14.19 14.22 14.26 14.29 14.31 14.33 14.37 14.40 14.45 14.48 14.55 15.00 15.02 15.05 15.16 15.22 15.26 15.32 15.37 15.39

R6 15.01 15.03 15.05 15.07 15.08 15.10 15.12 15.14 15.16 15.19 15.22 15.26 15.29 15.31 15.33 15.37 15.40 15.45 15.48 15.55 16.00 16.02 16.05 16.16 16.22 16.26 16.32 16.37 16.39

R6 16.26 16.29 16.35 16.40 16.42 16.45 16.56 17.02 17.06 17.12 17.17 17.19

R6 16.01 16.03 16.05 16.07 16.08 16.10 16.12 16.14 16.16 16.19 16.22 16.26 16.29 16.31 16.33 16.37 16.40 16.45 16.48 16.55 17.00 17.02 17.05 17.16 17.22 17.26 17.32 17.37 17.39

R6 17.26 17.29 17.35 17.40 17.42 17.45 17.56 18.02 18.06 18.12 18.17 18.19

R6 17.01 17.03 17.05 17.07 17.08 17.10 17.12 17.14 17.16 17.19 17.22 17.26 17.29 17.31 17.33 17.37 17.40 17.45 17.48 17.55 18.00 18.02 18.05 18.16 18.22 18.26 18.32 18.37 18.39

R6 18.26 18.29 18.35 18.40 18.42 18.45 18.56 19.02 19.06 19.12 19.17 19.19

R6 18.01 18.03 18.05 18.07 18.08 18.10 18.12 18.14 18.16 18.19 18.22 18.26 18.29 18.31 18.33 18.37 18.40 18.45 18.48 18.55 19.00 19.02 19.05 19.16 19.22 19.26 19.32 19.37 19.39

R6 19.26 19.29 19.35 19.40 19.42 19.45 19.56 20.02 20.06 20.12 20.17 20.19

R6 19.01 19.03 19.05 19.07 19.08 19.10 19.12 19.14 19.16 19.19 19.22 19.26 19.29 19.31 19.33 19.37 19.40 19.45 19.48 19.55 20.00 20.02 20.05 20.16 20.22 20.26 20.32 20.37 20.39

R6 20.26 20.29 20.35 20.40 20.42 20.45 20.56 21.02 21.06 21.12 21.17 21.19

R6 20.01 20.03 20.05 20.07 20.08 20.10 20.12 20.14 20.16 20.19 20.22 20.26 20.29 20.31 20.33 20.37 20.40 20.45 20.48 20.55 21.00 21.02 21.05 21.16 21.22 21.26 21.32 21.37 21.39

R6 22.06 22.08 22.10 22.12 22.13 22.15 22.17 22.19 22.21 22.24 22.27 22.31 22.34 22.36 22.38 22.42 22.45 22.50 22.53 22.59 23.04 23.06 23.10 23.17 23.23 23.26 23.32 23.37 23.39

S8 23.10 23.12 23.14 23.16 23.17 23.19 23.21 23.23 23.25 23.29 23.31 23.33 23.35 23.38 23.40 23.42 23.45 23.49 23.51 23.55 23.58 0.00
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R6 5.54 5.56 6.01 6.07 6.10 6.17 6.25 6.27 6.29 6.35 6.41 6.43 6.49 6.51 6.55 6.57 6.59 7.02 7.06 7.09 7.12 7.14 7.16 7.18 7.20 7.21 7.23 7.25 7.27

R6 6.14 6.16 6.21 6.27 6.30 6.37 6.45 6.47 6.49 6.55 7.01 7.03 7.09 7.11 7.15 7.17 7.19 7.22 7.26 7.29 7.32 7.34 7.36 7.38 7.40 7.41 7.43 7.45 7.47

R6 6.34 6.36 6.41 6.47 6.50 6.57 7.05 7.07 7.09 7.15 7.21 7.23 7.29 7.31 7.35 7.37 7.39 7.42 7.46 7.49 7.52 7.54 7.56 7.58 8.00 8.01 8.03 8.05 8.07

R6 6.54 6.56 7.01 7.07 7.10 7.17 7.25 7.27 7.29 7.35 7.41 7.43 7.49 7.51 7.55 7.57 7.59 8.02 8.06 8.09 8.12 8.14 8.16 8.18 8.20 8.21 8.23 8.25 8.27

R6 7.14 7.16 7.21 7.27 7.30 7.37 7.45 7.47 7.49 7.55 8.01 8.03 8.09 8.11 8.15 8.17 8.19 8.22 8.26 8.29 8.32 8.34 8.36 8.38 8.40 8.41 8.43 8.45 8.47

R6 7.34 7.36 7.41 7.47 7.50 7.57 8.05 8.07 8.09 8.15 8.21 8.23 8.29 8.31 8.35 8.37 8.39 8.42 8.46 8.49 8.52 8.54 8.56 8.58 9.00 9.01 9.03 9.05 9.07

R6 7.54 7.56 8.01 8.07 8.10 8.17 8.25 8.27 8.29 8.35 8.41 8.43 8.49 8.51 8.55 8.57 8.59 9.02 9.06 9.09 9.12 9.14 9.16 9.18 9.20 9.21 9.23 9.25 9.27

R6 8.14 8.16 8.21 8.27 8.30 8.37 8.45 8.47 8.49 8.55 9.01 9.03 9.09 9.11 9.15 9.17 9.19 9.22 9.26 9.29 9.32 9.34 9.36 9.38 9.40 9.41 9.43 9.45 9.45

R6 8.54 8.56 9.01 9.07 9.10 9.17 9.25 9.27 9.29 9.35 9.41 9.43 9.49 9.51 9.55 9.57 9.59 10.02 10.06 10.09 10.12 10.14 10.16 10.18 10.20 10.21 10.23 10.25 10.27

R6 9.34 9.36 9.41 9.47 9.50 9.57 10.05 10.07 10.09 10.15 10.21 10.23

R6 9.54 9.56 10.01 10.07 10.10 10.17 10.25 10.27 10.29 10.35 10.41 10.43 10.49 10.51 10.55 10.57 10.59 11.02 11.06 11.09 11.12 11.14 11.16 11.18 11.20 11.21 11.23 11.25 11.27

R6 10.34 10.36 10.41 10.47 10.50 10.57 11.05 11.07 11.09 11.15 11.21 11.23

R6 10.54 10.56 11.01 11.07 11.10 11.17 11.25 11.27 11.29 11.35 11.41 11.43 11.49 11.51 11.55 11.57 11.59 12.02 12.06 12.09 12.12 12.14 12.16 12.18 12.20 12.21 12.23 12.25 12.27

R6 11.34 11.36 11.41 11.47 11.50 11.57 12.05 12.07 12.09 12.15 12.21 12.23

R6 11.54 11.56 12.01 12.07 12.10 12.17 12.25 12.27 12.29 12.35 12.41 12.43 12.49 12.51 12.55 12.57 12.59 13.02 13.06 13.09 13.12 13.14 13.16 13.18 13.20 13.21 13.23 13.25 13.27

R6 12.34 12.36 12.41 12.47 12.50 12.57 13.05 13.07 13.09 13.15 13.21 13.23

R6 12.54 12.56 13.01 13.07 13.10 13.17 13.25 13.27 13.29 13.35 13.41 13.43 13.49 13.51 13.55 13.57 13.59 14.02 14.06 14.09 14.12 14.14 14.16 14.18 14.20 14.21 14.23 14.25 14.27

R6 13.34 13.36 13.41 13.47 13.50 13.57 14.05 14.07 14.09 14.15 14.21 14.23

R6 13.54 13.56 14.01 14.07 14.10 14.17 14.25 14.27 14.29 14.35 14.41 14.43 14.49 14.51 14.55 14.57 14.59 15.02 15.06 15.09 15.12 15.14 15.16 15.18 15.20 15.21 15.23 15.25 15.27

R6 14.34 14.36 14.01 14.47 14.50 14.57 15.05 15.07 15.09 15.15 15.21 15.23

R6 14.54 14.56 15.01 15.07 15.10 15.17 15.25 15.27 15.29 15.35 15.41 15.43 15.49 15.51 15.55 15.57 15.59 16.02 16.02 16.09 16.12 16.14 16.16 16.18 16.20 16.21 16.23 16.25 16.27

R6 15.34 15.36 15.41 15.47 15.50 15.57 16.05 16.07 16.09 16.15 16.21 16.23

R6 15.54 15.56 16.01 16.07 16.10 16.17 16.25 16.27 16.29 16.35 16.41 16.43 16.49 16.51 16.55 16.57 16.59 17.02 17.06 17.09 17.12 17.14 17.16 17.18 17.20 17.21 17.23 17.25 17.27

R6 16.34 16.36 16.41 16.47 16.50 16.57 17.05 17.07 17.09 17.15 17.21 17.23

R6 16.54 16.56 17.01 17.07 17.10 17.17 17.25 17.27 17.29 17.35 17.41 17.43 17.49 17.51 17.55 17.57 17.59 18.02 18.06 18.09 18.12 18.14 18.16 18.18 18.20 18.21 18.23 18.25 18.27

R6 17.34 17.36 17.41 17.47 17.50 17.57 18.05 18.07 18.09 18.15 18.21 18.23

R6 17.54 17.56 18.01 18.07 18.10 18.17 18.25 18.27 18.29 18.35 18.41 18.43 18.49 18.51 18.55 18.57 18.59 19.02 19.06 19.09 19.12 19.14 19.16 19.18 19.20 19.21 19.23 19.25 19.27

R6 18.34 18.36 18.41 18.47 18.50 18.57 19.05 19.07 19.19 19.15 19.21 19.23

R6 18.54 18.56 19.01 19.07 19.10 19.17 19.25 19.27 19.29 19.35 19.41 19.43 19.49 19.51 19.55 19.57 19.59 20.02 20.06 20.09 20.12 20.14 20.16 20.18 20.20 20.21 20.23 20.25 20.27

R6 19.34 19.36 19.41 19.47 19.50 19.57 20.05 20.07 20.09 20.15 20.21 20.23

R6 19.54 19.56 20.01 20.07 20.10 20.17 20.25 20.27 20.29 20.35 20.41 20.43 20.49 20.51 20.55 20.57 20.59 21.02 21.06 21.09 21.12 21.14 21.16 21.18 21.20 21.21 21.23 21.25 21.27

R6 20.34 20.36 20.41 20.47 20.40 20.57 21.05 21.07 21.09 21.15 21.21 21.23

R6 20.54 20.56 21.01 21.07 21.10 21.17 21.25 21.27 21.29 21.35 21.41 21.43 21.49 21.51 21.55 21.57 21.59 22.02 22.06 22.09 22.12 22.14 22.16 22.18 22.20 22.21 22.23 22.25 22.27

R6 21.34 21.36 21.41 21.47 21.50 21.57 22.05 22.07 22.09 22.15 22.21 22.23

R6 21.54 21.56 22.01 22.07 22.10 22.17 22.25 22.27 22.29 22.35 22.41 22.43 22.49 22.51 22.55 22.57 22.59 23.02 23.06 23.09 23.12 23.14 23.16 23.18 23.20 23.21 23.23 23.25 23.27
R6 22.42 22.44 22.49 22.55 22.58 23.05 23.11 23.13 23.15 23.21 23.30 23.32 23.34 23.38 23.41 23.45 23.47 23.49 23.51 23.58 0.01 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19

R6 23.42 23.45 23.51 23.57 0.02 0.07 0.15 0.17 0.19 0.26 0.32 0.34

               IGUALADA               BARCELONA- PL. ESPANYA               FEINERS/LABORABLES/WEEKDAYS
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IGUALADA 6:45 15:30 7:15 VILAFRANCA 10:00 18:30 12:00
VILANOVA DEL CAMÍ 6:50 15:35 7:20 PUIGDÀLBER 10:15 18:40 12:15

LA POBLA DE CLARAMUNT 6:55 15:40 7:25 SABANELL (CRUÏLLA) 10:20 18:50 12:20
CAPELLADES 7:05 15:50 7:35 ST QUINTÍ DE MEDIONA 10:30 19:00 12:30

ST ELIES 7:10 SANT JOAN DE MEDIONA 19:15 12:45
ST. PERE SACARRERA 7:15 16:00 7:45 ST. PERE SACARRERA 10:40 19:25 12:55

SANT JOAN DE MEDIONA 16:10 7:55 CAPELLADES 10:50 19:35 13:05
ST QUINTÍ DE MEDIONA 7:25 16:25 8:10 LA POBLA DE CLARAMUNT 11:00 19:45 13:15

SABANELL (CRUÏLLA) 7:35 16:35 8:20 VILANOVA DEL CAMÍ 11:05 20:00 13:20
PUIGDÀLBER 7:40 16:40 8:25 IGUALADA 11:15 20:05 13:30
LA  GRANADA 16:45 8:30

SANTA FE 8:33
VILAFRANCA 8:00 17:00 8:45

VILAFRANCA IGUALADAIGUALADA- VILAFRANCA

TRENS FGC

HISPANO IGUALADINA
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- 05.30 05.38 - 05.50 05.55 06.00 - 06.05 06.10 06.20 06.52 06.55 -
- 06.00 06.08 - 06.20 06.25 06.30 - - - - 07.02 07.05 -
- *06.30 - *07.00 - 07.22*07.25* -
- - - *06.30 *06.35 - - - - *07.14*07.17 -
- - - - *06.45 *06.50 - - - - *07.14*07.17 -

06.10 6.30 06.38 06.50 (4) - 07.00 07.05 07.07 - - 07.32 07.35 -
- 6.45 06.50 (4) - - 7.37* 7.40* -
- - - 07.20* - - - - 07.44*07.47* -
- 06.59 - 07.15* - - 07.49*07.52* -

06.40 07.00 07.08 07.20 07.30 07.32 - - - 08.02 08.05 -
- 07.30* 07.20 07.25 - - 08.22*08.25* -

07.10 07.30 07.38 07.50 07.55 08.00 08.02 - - - 08.32 08.35 -
- - - 07.50 08.15* 08.20* - - - - 08.42*08.47* -
- 08.00 08.08 08.20 - 08.25 08.30 - 08.35 - - 09.02 09.05 09.15
- 08.00 08.20 - - 08.52*08.55* 09.05*
- 08.30 08.38 08.50 08.55 09.00 - - - 09.32 09.35 -
- - - 08.50 *09.15 *09.20 - *09.30 - *09.42*09.47 -
- 09.00 09.08 09.20 - 09.25 09.30 - - - 10.02 10.05 -
- 09.30* 09.38* 09.50 09.20 10.00* 10.05* - - - 10.37*10.39* -
- 10.00 10.08 10.20 (4) 09.50 10.30 10.35 - - - 11.02 11.05 -
- 10.30 10.38 10.50 10.20 (4) 10.55 11.00 - - - 11.32 11.35 -
- 11.00* 11.08* 11.20* 10.50 11.25* 11.30* - - - 12.02*12.05* -
- 11.30 11.38 11.50 11.20* 11.55 12.00 - 12.05 - - 13.32 12.35 -
- 12.00 12.08 12.20 11.50 12.25 12.30 - - - 13.02 13.05 -
- 12.30 12.38 15.50 12.20 12.55 13.00 - - - 13.32 13.35 -
- 13.00 13.08 13.20 12.50 13.25 13.30 - - - 14.02 14.05 -
- 13.30 13.38 13.50 13.20 13.55 14.00 - - - 14.32 14.35 -
- - - - 13.50 14.10 14.15* - 14.20* 14.25* 14.30* 14.57*15.00* -

13.40 14.00 14.08 14.20 - 14.25 14.3 - 14.35 - - 15.02 15.05 -
- 14.30 14.38 14.50 14.20 14.55 15.00 - - - - 15.32 15.35 -
- 15.00 15.08 15.20 (4) 15.20 (4) 15.30 15.35 - - - - 16.02 16.05 -
- 15.30 15.38 15.50 15.50 15.55 16.00 - - - - 16.32 16.35 -
- 16.00 16.08 16.20 16.20 16.25 16.30 - - - - 17.02 17.05 -
- 16.15 - - - - 17.07 17.10 -
- 16.30 16.38 16.50 16.50 16.50 17.00 - - - - 17.32 17.35 -
- 17.00 17.08 17.20 17.20 17.20 17.30 - 17.35 - - 18.02 18.05 -
- 17.30 17.38 17.50 17.50 17.50 18.00 - - - - 18.32 18.35 -
- 18.00 18.08 18.20 18.20 18.20 18.30 - 18.35 - - 19.02 19.05 -
- 18.30 18.38 18.50 18.50 18.50 19.00 - - - - 19.32 19.35 -
- 19.00 19.08 19.20 19.20 19.20 19.30 - - - - 20.02 20.35 -
- 19.30 19.38 19.50 19.50 19.50 20.00 - - - - 20.32 21.05 -
- 20.00* 20.08 20.20 20.20 20.20 20.30* - - - - 21.02*21.05* -
- 20.30 20.38 20.50 20.50 20.50 21.00 - - - - 21.32 21.35 -
- 21.15 21.23 21.35 21.35 21.35 21.45 - - - - 22.17 22.20 -
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- 06.20 06.22 06.35 06.40 06.42 06.44 06.45 06.50 07.05 (4) 07.10 07.17 07.25 -
- 06.50 06.52 - - - - 07.15 07.20 07.35 07.40 07.47 07.55 -
- 07.20 07.22 - - 08.12 - 07.45 07.50 08.05 08.10 08.17 -
- 07.50 07.52 - - - - 08.15 08.20 08.35 (4) 08.40 08.47 08.25 -
- 08.20 08.22 - - - - 08.45 08.50 09.05 09.10 09.17 08.55 -
- 08.50 (2) 08.52 - - - - 09.15 9.20 09.35 09.40 09.47 09.25 -
- 09.20 09.22 - - - - 09.45 9.50 10.05 10.10 10.17 09.55 -
- 09.50 09.52 - - - - 10.15 10.20 10.35 10.40 10.47 10.25 -
- 10.20 10.22 - - - - 10.45 10.50 11.05 11.10 11.17 10.55 -
- 10.35* 10.37* 10.50* 10.55 10.57 - 11.00* 11.05* - - 11.25 -
- 10.50 10.52 - - - - 11.15 11.20 11.35 11.40 11.47 - -

11.20 11.20 11.22 - - - - 11.45 11.50 12.05 (4) 12.10 12.17 11.56
- 11.35 11.37 - - - - 12.00 12.05 12.10 12.15 12.22 12.25 -

12.20 11.50 11.52 - - - - 12.15 12.20 12.35 12.40 12.47 12.55 13.15
- 12.20* 12.22* - - - - 12.45* 12.50* 13.05* 13.10* 13.17* 13.25* -
- 12.35 12.37 - - - - 13.00 13.05 13.20 13.25 13.32 13.40 -
- 12.50 12.52 - - - - 13.15 13.20 13.35 13.40 13.47 13.55 -
- 13.20 13.22 - - - - 13.45 13.50 14.05 14.10 14.17 14.25 -
- 13.50 13.52 - - - - 14.15 14.20 14.35 14.40 14.47 14.55 -
- 14.05* 14.07* - - - - 14.30* 14.35* 14.50* 14.55* 14.47 15.10* -
- 14.20 14.22 - - 14.42 - 14.45 14.50 15.05 15.10 15.02* 15.25 15.45
- 14.35* 14.37* - - - 15.17 15.35* -
- 14.40* 14.42* - - - - 15.05* 15.10* 15.25 15.30 15.45* -
- 14.50 14.52 - - - - 15.15 15.20 15.35 15.40 13.37* 15.55 -
- 15.20 15.22 - - - - 15.45 15.50 16.05 16.10 15.47 16.25 -
- 15.35* 15.37* 16.00 16.10 16.12* - 16.20* 16.25 - - 16.17 - -
- 15.50 15.52 - - - - 16.15 16.20 16.35 16.40 - 16.55 -
- 16.20 16.22 - - - 16.44 16.45 16.50 17.05 17.10 16.47 17.25 -
- 16.50 16.52 - - 17.12 - 17.15 17.20 17.35 17.40 17.17 17.55 18.15
- 17.20 17.22 - - - - 17.45 17.50 18.05 18.10 17.47 18.25 -
- 17.50 17.52 - - - - 18.15 18.20 18.35 18.40 18.17 18.55 -
- 18.20 18.22 - - - - 18.45 18.50 19.05 19.10 18.47 19.25 -

18.30* 18.32* - - - - 18.55* 19.00* - - - -
18.35 18.37 - - - - 19.00 19.05 19.20 19.25 19.32 19.40
18.50 18.52 - - - 19.14 19.15 19.20 19.35 19.40 19.47 19.55

18.20 19.05* 19.07* - - - - 19.30* 19.35* 19.50* 19.55* 20.02* 20.10*
- 19.20 19.22 - - - - 19.45 19.50 20.05 (4) 20.10 20.17 20.25 -
- 19.35* 19.37* - - - - 20.00* 20.05* 20.20* 20.25* 20.32* 20.40* -
- 19.50 19.52 - - - - 20.15 20.20 20.35 20.40 20.47 20.55 21.15
- 20.05 20.07 - - - - 21.05 -
- 20.20 20.22 - - - - 20.45 20.50 21.05 21.10 21.17 21.25 -
- 20.50* 20.52* - - - - 21.15* 21.20* 21.35* 21.40 21.47* 21.55* -
- 21.15 21.17* - - - - 21.40* 21.45* - - - - -
- 21.20 21.22 - - - - 21.45 21.50 22.05 22.10 22.17 22.25 -
- 21.50 21.52 - - - - 22.15 22.20 22.35 22.40 22.47 22.55 -

22.30 22.32 - - - - 22.55 23.00 23.17 23.20 23.27 23.35 -

BARCELONA IGUALADA pel BRUC



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
IPROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
COPISTERIES
LA COPISTERIA
C/. Òdena, 86 ................................................ 93 805 00 34
CREDITS

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
GABINET CAMINS D’ASSESSORAMENT

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

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  
C/ La Torre, 1-3, local 3 .....................................................
IL CAFFE DI SILVANO 

· 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
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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

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

Trinitat Martínez Farrés
Magda Guim Tarruella

Administradors de finques

C/ Òdena 15, 1r- 08700 Igualada
Tel. 93 805 48 48 



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 
FERRALLA

SI TENS FERRALLA,
MATERIAS DE TOTA MENA,

METALLS,
COTXES VELLS PER DONAR

DE BAIXA 
I TOT EL QUE ET FACI NOSA...

DESMUNTEM FÀBRIQUES,
MAGATZEMS, BOTIGUES...

TRUCA’NS, ENS ENTENDREM!
PAGUEM

AL COMPTAT I MILLOR QUE NINGÚ!

638 016 053  /  660 300 705
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/ Dinamarca,8 nau 2  .................................. 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

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 GIMNASOS
CAN BUSQUÉ
Ctra . Nacional II, Km. 555...93 803 01 06 - 93 805 27 19
EL CENTRE GUI (GIMNÀSTICA)
Passeig Verdaguer,15........93 804 63 03 - 605 97 83 92
IGUALADA HOQUEI CLUB
C/ Capellades, 19, baixos .............................. 93 804 42 57
SQUASH IGUALADA
Masquefa, 9 ................................................... 93 804 56 55
ESTÈTICA I PERFUMERIA
ANTONIA RUBIO CENTRE D’ESTÈTICA
C/ Joan Maragall, 1 1r dreta ......................... 93 805 20 20
CENTRE D’ESTÈTICA PHYTOMER - CARINA CLOSA
Sant Carles, 120  .......................................... 609 93 61 53
CENTRE D’ESTÈTICA SÍLVIA GIRALT
C/. Crisantems, 7, B ...................................... 93 805 49 67
DEPLINE CENTER IGUALADA
Passeig Verdaguer, 36 ................................... 93 804 00 25
ESTÈTICA MÒNICA
Carrilet, 6 .......................................................93 803 96 52
GEMMA GUMÀ - CENTRES D’ESTÈTICA
C/ Argent, 17 ................................................. 93 803 25 14
IMATGE I MODA
C/ Rei Ferran d’Antequera, 13 ...................... 93 805 19 50
INSTITUT DE BELLESA SHIATSU
Pujades, 70 baixos ........................................ 93 805 01 24
LOGAR ESTÈTICA
Av. Pau Casals, 22 ........................................ 93 804 48 05
PERFIL’S
Ps. de les Cabres, 7 ..................................... 93 804 14 18
PERFUMERIA PONS
Pl. de la Creu, 10 .......................................... 93 803 17 03
Av. Països Catalans, s/n (Mercaplus) ............ 93 804 00 14
PERFUMERIA STEL
C/. Sant Pere, 1 ............................................ 93 803 62 33
PERRUQUERIA I ESTETICA NURI
Av. Balmes, 12 ............................................... 93 803 68 56
SÍLVIA GUILERA - ESTÈTICA- TERÀPIES-

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

Òdena, 14
Tel. 93 803 58 05

mòbil 666 46 87 86
08700 IGUALADA

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
ENQUADERNACIÓ
C/. La Torre, 69 ............................................93 803 78  65
M. REQUESENS
Av. Caresmar, 36, 1er .................................... 93 803 32 41
ENSENYAMENT
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
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MAQUINÀRIA D’HOSTALERIA
TIURANA INSTAL·LACIONS I MANTENIMENTS
C/ Gran Bretanya, 3, Nau G ...93 803 05 79 / 618 55 00 08
MATERIAL D’OFICINA
GRÀFIC
Avda. Barcelona, 42 ...................................... 93 803 90 94
MECÀNICA INDUSTRIAL
TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ
C/ Alemanya, 13-17 Nau 7 ............................ 699 30 42 39
MERCERIES
MERCERIA VIDAL
Ctra. de Manresa, 72 ..................................... 93 804 06 57
Pl. de l’Ajuntament, 14 .................................. 93 805 35 61
METGES
BOLAÑOS, F. (Cardiologia)
C/. Capellades, 1 - E.A. ,4t, 1a ..................... 93 804 32 31
DR. JAUME VIZCARRA (Dietista)
C. Aurora, 64 ............................................................609 323 372 
DR. MARTIN ELENO
C/ Indústria, 1 ................................................ 93 805 29 95
GABINET DE PSICOLOGIA: LOGOPÈDIA
C/ Indústria, 1 ................................................ 93 805 29 95
MOBLES i DECORACIÓ
ESPAIS JOVES
C/. Florenci Valls, 16 ..................................... 93 803 79 02
CUCAFERA DECORACIÓ, S.L.
C/. Aurora, 21 ................................................ 93 803 11 57
MOBILIARI DE CUINA VAL-MOR
C/. Lleida, 19 ................................................. 93 803 55 05
MOBLES CAMPS
C/. Sant Magí, 46-48 ..................................... 93 803 19 52
MOBLES PEREZ (Calaf)
Plaça Barcelona,92, 3 .................................... 93 868 04 28
MOBLES MARSOL
Av. Balmes, 29 ............................................... 93 803 27 52
MT, MOBILIARI D’OFICINA
Òdena, 82 ...................................................... 93 805 33 80
MODA i CONFECCIÓ
CAMISERIA VIDAL
Rambla Sant Isidre, 6 .................................... 93 803 19 04
CASA VICTÒRIA (Moda i Llenceria)
C/. Born, 7 ..................................................... 93 803 19 74
LA BOTIGA DE LA PELL
C/. Dr. Pujades, 74 ..................................................93 805 51 54  
LA BOTIGA ROBA D’HOME
Pl. Ajuntament, 19 ......................................... 93 805 47 62
LA MODA
Rambla Nova, 41 ........................................... 93 803 13 60
LES CONFECCIONS
C/. del Born, 1 ............................................... 93 803 19 91
LLUCIÀ MODES
Rambla General Vives, 19 ............................. 93 803 28 67
MANGO
Rbla. St Isidre, 37  ...................................................93 804 89 89
MAYLU MODA FASHION
C/ Galícia, 1 (Plaça Cal Font)  .................................93 805 44 79
PLEC - JORDI RENOM
C/. Sant Magí, 20 .......................................... 93 803 13 61
ROSET
Rambla Sant Isidre, 40 .................................. 93 803 19 38
MODA INFANTIL
GRIS JONC
Av. Balmes, 71 ............................................... 93 804 52 56
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

Plaça de l’Ajuntament, 7  .............................. 93 804 34 12
CAL FONT
C. Aurora, 86  ................................................ 93 115 51 54
CAL JERONI (ANTIC CUP’S)
Ctra Igualada/Mrsa-km 7,8 - Òdena .............. 93 804 09 88
.......................................................................690 73 10 17
CAL TARIBÓ
Les Comes, 12  ..................................................................
EL ROVELL DE L’OU
Plaça del Pilar, 13  ........................................ 93 804 53 27 
LES VOLTES
Sant Roc, 21  ................................................ 93 803 03 14
CASA ROURE
Pl. de l’Ajuntament, 11................................... 93 804 54 93
COP D’ULL
Av. Dr. Pujades, 76 ........................................ 93 805 52 95
EL CAFÉ DE L’ATENEU
C/ Sant Pau, 9 ............................................... 93 803 00 78
EL CELLER
C/ Major, 1- (La Llacuna) .........................................93 897 61 30 
EL GAT VIST
Sta. Maria, 6 ............................................................93 805 28 32
EL JARDÍ
Rambla Sant Isidre, 12 ............................................93 803 18 64 
EL MIRALL
Passeig Verdaguer, 6 ..............................................93 804 25 02

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

ORTOPEDIA DURAN
St. Simplici, 13 .............................................. 93 803 17 14
PARAMENT DE TAULA I CUINA
REGALS VICTORIA
C. Dr. Fleming, 6-8 ........................................ 93 803 57 48
PARCS INFANTILS
PLANETA MÀGIC
C. Lleida, 53 (ÒDENA) .................................. 93 804 31 54
PARQUETS
JORDI TOMAS VILA
Sant Antoni de Baix, 7 .................................. 606 94 94 49
PASTISSERIES
EL PA DE LA RAMBLA
Rambla de Sant Isidre, 5 ............................ 678 01 113 38
FIDEL SERRA
C/ Nou, 10 ..................................................... 93 803 16 62 
LA MONTSERRATINA
Av. Caresmar, 4 ............................................. 93 805 39 98
ÓSCAR PASTISSER
C/ Lleida, 34 ................................................. 93 805 22 25
Av. Europa, 7-9 ............................................. 93 804 13 14
PA, PASTISSERIA I DEGUSTACIÓ LES COMES S.C.P.
C/ Abat Oliva, 2-4, local 13 ........................... 93 804 63 38
PASTISSERIA PLA
Rambla Nova, 43 ........................................... 93 803 15 28
Av. Barcelona, 12........................................... 93 803 29 13
PASTISSERIA TARGARONA
C/ del Roser .................................................. 93 803 07 05
PENSIONS
PENSIÓ - BAR CASA RAMON
Retir, 3 ...........................................................93 803 00 34
PEIXATERIES
PEIXATERIA DUEÑAS
C/ Lecco, 7 .................................................... 93 803 39 19
PEIXATERIA VILA- MASSANA
Mercat Municipal ............................................ 93 804 14 01
Pl. Espanya, 10 ............................................. 93 803 11 19
PEIXOS MASSANA
Mercat de la Mesuca, parada 16-17.............. 93 805 04 96
.......................................................................670 54 81 07
PEIXOS ROSA
Mercat la Masuca (Parada 14-15) ................. 93 805 52 60
PERFUMERIES
PERFUMERIA DALPER
Òdena, 2 ........................................................93 803 76 10
PERFUMERIA DUNIA
C/. Masquefa, 4 ............................................. 93 804 05 22
PERFUMERIA PONS
C/ De la Creu, 10 .......................................... 93 803 17 06
Av. Països Catalans, s/n (M.Plus) ................. 93 804 00 14
PERFUMERIA STEL
C/. Sant Pere, 1 ............................................ 93 803 62 33
PERRUQUERIES
DUE PERRUQUERES (ÈLIA  & VANESSA)
C/. Sor Rita Mercader, 41 ............................. 93 804 23 85
D: HOME
C.Santa Caterina, 32 ..................................... 93 803 30 17
ESCODA
C/ del Retir, 36 .............................................. 93 803 59 99
ENRIC GUMÀ PERRUQUER
C/. Argent, 3 .................................................. 93 803 10 05
FERRUS PERRUQUERIA
Avda. Pau Casals, 3 ...................................... 93 805 37 17
FIGUERES PERRUQUERS
C/ Nou, 51 ..................................................... 93 804 57 55
FRIZZ PERRUQUERS
Av. Balmes, 27 ............................................... 93 804 17 05
IMATGE I MODA
C/ Rei Ferran d’Antequera, 13 ...................... 93 805 19 50
JOAN RAMIS
Rambla General Vives, 4, 1r-1a .................... 93 803 58 34
LLOMBART ASSOCIAT LLONGUERAS
Av. Barcelona, 46 baixos ............................... 93 803 22 96
MARI I EQUIP - HOME I DONA
Vilafranca, 2 ................................................... 93 804 92 50
MIQUEL PERRUQUERS
Avda.Barcelona, 40 ........................................ 93 804 42 92
PENTINATS A I B (TRACTAMENTS CAPIL·LARS)
C/ Mariano Cuiner, 47 ................................... 93 803 22 86
PERRUQUERIA CARMEN MANSILLA
Rambla Sant Ferran, 22 ..........................................93 803 55 04 
PERRUQUERIA I ESTETICA NÚRI
Av. Balmes, 12 ............................................... 93 803 68 56
PERRUQUERIA FRANCINA VIDAL
Av. Mestre Muntaner, 28 baixos .................... 93 803 27 66
PERRUQUERIA FRANCISCO
C/ Sant Simplici, 8 ......................................... 686 58 82 20
PERRUQUERIA M. PAZ LOOK
Av. Balmes, 94 ............................................... 93 804 41 22
PERRUQUERIA NOVA IMATGE
Gardenies, 22, baixos .................................... 93 804 92 54
PERRUQUERIA SOTERAS
C/ Sant Simplici, 23 ....................................... 93 803 16 94
PERFIL’S
Ps. de les Cabres, 7 ..................................... 93 804 14 18
RAFAEL PERRUQUER
Plaça de la Sardana, 1, baixos ..................... 93 804 30 82
TONI GUIX PERRUQUER
C/. Del Roser, 13 ........................................... 93 803 20 03
PINSOS
ALEMANY MUNNÉ, A.
C/. Sant Pau .................................................. 93 803 21 24
PINTORS i PINTURES
JORDI TOMAS VILA
Sant Antoni de Baix, 7 .............................................606 94 94 49
PINTURES ANOIA
C/ Bellprat, 14 ............................................... 93 804 25 65
PINTURES PLANELL
Pg. Jacint Verdaguer, 158 ............................. 93 803 22 84
Av. Barcelona, 121 ......................................... 93 805 06 25
RIBA’S PINTORS, S.C.P

Josep Galtés, 46 ............................................ 93 805 05 33
PISCINES I TRACTAMENT D’AIGÜES
ÀNGEL ESCURA, S.L.
Soledat, 24 .................................................... 93 803 03 38
PLA-POL
Masquefa, 19, baixos ..................................... 93 805 41 62
PROELEK, S.A.
C/ Salut, 9-11................................................. 93 803 26 81
SENAGUA, S.A. ............................................ 93 809 61 30
PIZZERIES
GUFO
C/. Òdena, 18 ................................................ 93 804 40 02
PNEUMÀTICS

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

Ctra. NII, Km 548,4. Sant Genís ................... 93 809 40 37
RÈTOLS
RÈTOLS PLANELL
C/ Pau Muntades,9 ........................................ 93 805 07 53
TOT RÈTOL
C/ Tarragona, 3 i 5 ........................................ 93 805 50 17
ROBA DE LA LLAR
MARCELINO (La Casa de les mantes)
C/. Argent, 24 ................................................ 93 803 13 83
MIRÓ TORRES S.L.
C/ Pere Dalmases, 10 ................................... 93 803 18 77
SABATERIES
CALÇATS AURORA
C/ Florençi Valls, 69 ...................................... 93 805 13 28
LA BONA ESPARDENYA
Pl. Sant Miquel, 1 .......................................... 93 803 16 35
PAS A PAS
C/. Sant Magí, 35 .......................................... 93 805 41 23
VIFFER
C/. Argent, 12 ................................................ 93 805 51 82
SALES DE JOC
BINGO IGUALADA - Sala de joc i ruleta
Av. Balmes, 76 ............................................... 93 801 90 93
SALONS DE TE
ÒSCAR PASTISSER. C. Lleida, 34 ...........................93 805 22 25
SANITARIS
PROELEK, S.A. C.Salut, 9-11 ...................................93 803 26 81
SEGURETAT i COMUNICACIÓ
PROELEK, S.A. C.Salut, 9-11 ...................................93 803 26 81
SEIMA Rambla Nova, 16 ............................... 93 805 11 67
SERVEI D’INTERPRET
NEW YORK institute 
C. Sant Antoni Ma Claret, 14....................................670 38 9860
SERVEIS SOCIOCULTURALS
ATLAS 
C/. Sant Pau  ...........................................................93 805 57 92
SEX SHOP
EROTIC’S C/. La Torre, 12  ......................................93 805 15 69
TALLER DE PATCHWORK
BLAU JARDINS I MANUALITATS, S.L.
C/ Cervantes, 56-58 ....................................... 93 805 53 70 
TAPES
BAR IGUALADA 
C/ Lleida, 51 ............................................................93 804 41 00
BAR TARRAGONA 
C. de Tarragona, 43 .................................................93 803 00 13 
EL MOSCATELL 
C/ Sant Pau, 28 .......................................................93 803 00 37
SNACK BAR CATALUNYA 
C/ Clavells, 15 .........................................................93 804 65 05
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
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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
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

MOBLES
BAS INTERIORS
Passeig Concepció, 20 .................................. 93 801 37 03
MOTOS
MOTOCICLETES ROVIRA
Miquel i Mas, 3 .............................................. 93 801 01 06
PASTISSERIES
FERMI GUASCH
C/. Major, 22 .................................................. 93 801 01 08
FLECA PASTISSERIA L’ESPIGA
Pl. Sant Jaume, 5 .......................................... 93 801 11 05
LA VIOLETERA
C/. Verge del Pilar, 19 ................................... 93 801 26 00
PEIXATERIES
PEIXATERIA JOANNA
C/. Major, 43 .................................................. 93 801 11 57
PESCA SALADA
C/ Garbí, 4 ..................................................... 93 801 04 35
PERRUQUERIES
DAMER
Passeig Miquel i Mas, 54 .............................. 93 801 06 63
JESUS ARANA
C/. Major, 38 .................................................. 93 801 21 77
ANTONIA 
C/. Miquel i Mas, 26 ...................................... 93 801 30 05
PINTURES
ESCALA DECORACIÓ
Ptge. Divina Pastora, 7 .................................. 93 801 08 30
JUAN HERNANDEZ PARRA
Av. Capellades, 29. Ca l’Anton ...................... 93 801 09 48
PINTURES CAMPOY 
Dr. Fleming, 3 ................................................ 93 801 01 09
PLANXISTERIES
PLANXISTERIA ANOIA S.L.
C/. Joan Maragall, 16, .....................................................93 801 04 91
PVC i ALUMINI
UNIONES METALICAS SOLER S.L
C/Sant Joan,33 ................................................................ 93 801 11 33
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

Av. Catalunya, 29 - CARME  ......................... 93 808 00 65
INSTALACIONES I TRANSPORTES JOSE SIMON
C/ Dr. Fleming, 15 ......................................... 93 803 34 42
XARCUTERIES, POLLASTRERIES
TOCINERIES, XARCUTERIES, POLLASTRERIA PEPE
Ctra, Valls, 79 ................................................ 93 803 51 61

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

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

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.

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

STA. MARGARIDA
DE MONTBUI
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PER ANUNCIAR-VOS 

AQUÍ:

tel. 
93 804 24 51

publicitat@publianoia.cat

· PSICOLOGÍA · LOGOPÈDIA
· PSICOTERÀPIA  · PSIQUIATRIA

· PSICOPEDAGOGIA . 
TERÀPIES NATURALS

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  

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

Amb la nova hipnosi
 terapèutica és molt fàcil 

SENSE PASSAR NERVIS
SENSE PASSAR ANSIETATS.

Amb un any de garantia!

Travessia Sant Sebastià 6, local 2
Igualada 93 380 03 95 - 664 491 300

mandala.terapiasnaturales@gmail.com
www.mandala-terapiasnaturales.com

DEIXAR DE FUMAR



CONFIDENCIAL

Jaume Singla.-
El llacunenc Josep Puig i Balada és 
fuster per vocació pròpia. Ningú a 
la seva família ho ha estat i ell, de 
ben jove, va decidir fer-se fuster. 
Va buscar feina a Igualada i va 
aprendre l’ofici en diverses fuste-
ries de la ciutat, fins que els anys 
80 decideix obrir la seva pròpia 
fusteria “i aquí em quedo fins que 
em jubili”. 
Hi ha perill que l’ofici de fuster 
acabi per desaparèixer?
En principi no però cada vegada 
hi ha més coses prefabricades i 
tot és col·locar. Es va acabant el 
treball ben fet i a mida. Hi ha per-
sones que només són col·locadors, 
però no saben construir res. Per 
això, qui vol una cosa ben feta, a 
d’anar a buscar un fuster. 
La crisi de la construcció ha afec-
tat molt als fusters?
Com a tothom. Depenem una mica 
de la construcció però també dels 
particulars i les empreses i si la 
crisi afecta a tothom, també ens 
afecta a nosaltres.
Han canviat molt els gustos de 
la gent pel que fa als mobles i als 
acabats de fusta de les cases?.
Tots els estils clàssics es van 
aguantant. Uns més que altres 
en funció de cada tendència del 
moment.
Ara està molt de moda el lacat i 
l’estil sobri i minimalista. Cada 
deu o quinze anys va canviant.
Què és millor, comprar els mobles 

fets o encarregar-los a mida?.
És una mica qüestió de cada per-
sona. Si vol un moble per tota la vida 
i deixar-lo en herència als descen-
dents, l’encarrega. Altres persones 
prefereixen comprar moble barat 
i canviar-lo cada dos anys. Depèn 
del gust de cadascú.
Els lampistes i els fusters teniu 
fama de ser poc complidors i quan 
comenceu una obra us costa molt 
d’acabar-la.
És un tòpic. Almenys a mirar la 
feina hi anem sempre, però a vega-
des ens costa més començar la 
feina perquè estem fent una altra 
cosa que hem d’acabar. Tots els de 
l’ofici som seriosos, però no es pot 
fer tot alhora.
Quines són les peces que més es 
fan?.
Mobles d’interior, finestres i por-
tes... però les finestres cada vegada 
es fan menys perquè l’alumini i el 
pvc els prenen el lloc.
A l’hora de dissenyar un moble, es 
fa el que diu el client o li deixen a 
vostè dibuixar-lo i fer-lo?.
Normalment et poses d’acord amb 
el client sobre el que necessita i el 
que li agrada. De fet, aquesta és 
una decisió majoritàriament de les 
dones que han vist el moble en una 
revista i saben el que volen.
Quan sé el que vol la clienta o el 
client, faig un croquis i un pres-
supost i ho tornem a parlar fins 
que ens posem d’acord en el que és 
millor de fer.

També a vegades consultem als 
decoradors.
Quina seria la fusta més caracterís-
tica de Catalunya per fer mobles?.
Segurament el noguer, tot i que està 
una mica passat de moda en aquest 
moment. Per a fusteria exterior 
aniríem a fustes tropicals o flandes 
que es pinta millor.
Per què dóna tanta calidesa a la llar 
la decoració amb fusta?.
Perquè és un material calent, bon 
aïllant, noble. La fusta a l’hivern et 
dona calidesa i a l’estiu frescor per 
la seva qualitat d’aïllant.
És curiós com una persona com 
vostè, dedicada a treballar amb 
fusta, tingui tanta afecció a les 

Els que formen part de l’àmbit gover-
namental de Catalunya consideren 
que han acabat una etapa i la majoria 
es preparen per encarar noves respon-
sabilitats en el camps de la iniciativa 
privada. Després de set anys -en el 
millor dels casos- treballant amb la 
seguretat de l’administració pública, a 
molts els tocarà ara retornar a la inici-
ativa privada, amb les seves insegure-
tats i la seva competitivitat.
N’hi ha però que es troben en aquest 
moment en ple procés d’oposicions a 
càrrec que els han dissenyat expressa-
ment perquè, quan hi hagi el previsi-
ble canvi de govern, el Tripartit hi deixi 
en forma de funcionaris un munt de 
responsables polítics.
No parlem de quatre casos aïllats. 
Estem parlant de molta gent que no 
es conforma amb quedar fora de l’ad-
ministració. 
A l’Anoia també n’hi ha uns quants 
d’aquests i, en algun cas, es tracta dels 
dos membres de la parella els que 
estan intentant quedar-se a l’adminis-
tració amb una plaça permanent. 
Segurament que es legítim i no ens 
preocupa. El que preocupa és que si 
cada vegada que hi ha un canvi d’ad-
ministració s’incrementa la nòmina de 
funcionaris fixos, acabarem tenint una 
administració sobredimensionada. 
També preocupa veure com persones 
que tenen alts càrrecs -i vol dir alts 
coneixements- es volen quedar en la 
tranquil.litat de l’administració és que  
veuen el futur encara molt magre. 

motos. Tanta com per organitzar 
una trobada anyal a la Llacuna.
Ens vàrem reunir una colla de 
llacunencs que tenim motos 
clàssiques i les trèiem de tant en 
tant.
Primer anàvem a trobades orga-
nitzades en altres llocs i final-
ment ens vàrem decidir a fer la 
nostra pròpia trobada anyal.
Com és que a la Llacuna es facin 
tantes coses i la majoria es con-
solidin ràpidament?.
A part de ser un punt estratègi-
cament situat entre tres comar-
ques, els llacunencs sempre 
estan disposats a col·laborar en 
tota mena d’activitats. Tothom 
ajuda en el que pot i això fa que 
les coses funcionin.
Quina moto té vostè?.
Una Lambretta de l’any 1957 
que ja havia estat del meu avi. 
Només li faig fer cinc sortidetes 
cada any perquè vull que em 
duri molts anys.
Qui hi participa en les trobades 
de motos clàssiques?.
Persones que cuiden les seves 
motos i que gaudeixen tro-
bant-se amb els amics. És una 
festa familiar oberta a tothom.

Josep Puig Balada DIVENDRES
12 de novembre de 2010
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Quatre
paraules amb ...

D E  L ’ A N O I A

C. Cervantes, 54 • 08700 IGUALADA

OBRIM TOTS ELS DIES

VINE AMB LA TEVA COLLA.T'ESPEREM!

FÀCIL APARCAMENT

HOHARI
DILLUNS A DIJOUS
OBERT DE 6,30 A 22,00H.
DIVENDRES I DISSABTE
OBERT FINS LES 3,00H.
DIUMENGE
OBERT DE 16,00 A 22,00H.

CADA DIA SOM MÉS
GRÀCIES A TU

GRATUÏT


