
 Gent
Finalment el nou 
ambulatori de les Comes 
no obrirà les portes fins 
l’1 de desembre P  11

 Reportatge
El Consell Comarcal ha 
completat la recollida 
selectiva a 20 pobles 
de l’Anoia

 Entrevista
Joan Laporta: “La sentència 
del Constitucional es va 
carregar la via 
autonomista”
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  Entrevista als candidats anoiencs 
de Plataforma per Catalunya i 
Iniciativa-EUiA, Robert Hernando i 
Francina Gabarró

Herrera i 
Carretero 
passen per 
l’Anoia

Eleccions 2010

P  07

Esmena d'ERC al pressupost de l'Estat •  Esquerra 
aconsegueix que Madrid confiï en el circuit anoienc

Pendent de més millores • El complex del motor necessita 
encara millores importants per acollir curses de prestigi

 

Dos milions d'euros més per a 
Parcmotor de Castellolí

•• Joan Herrera, presidenciable d'ICV, ahir dijous al parc eòlic de Rubió, amb representants d'Iniciativa per Catalunya a l'Anoia. Foto: Jordi Puiggròs.
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  Els principals partits polítics 
organitzen actes en diferents punts 
de la comarca, però ni Artur Mas ni 
José Montilla es deixaran veure per 
la comarca

L’odenenc Àlex Haro, 
campió del món de 
ral.lis a Gal.les

P  36

Dijous tornen 
les botigues 
al Rec

P  29



Molt sovint veiem que quan s’arranja 
un problema, se’n generen de nous. 
Potser més petits, però normalment 
més nombrosos.
Una cosa així pot passar amb la immi-
nent posada en marxa del nou CAP 
Igualada Nord que ve a descongestio-
nar l’actual CAP Igualada Urbà. Amb el 
doble de consultoris i metges, el nor-
mal és que el servei sigui millor.
El problema és que a una part dels 
usuaris se’ls canviarà el metge de cap-
çalera, el pediatra i alguns dels especi-
alistes disponibles.
Inicialment els canvis es faran en fun-
ció del lloc de residència de cadascun 
dels usuaris, però no hi ha dubte que 
en molts casos hi haurà molt descon-
cert pel canvi, atesa l’estreta relació de 
confiança que es dóna entre el metge 
i el pacient.
Entenem que aquest no és un proble-
ma de fàcil solució i que si no es resol 
amb generositat i molta dosi de mà 
esquerra, es pot convertir en un au-
tèntic desgavell entre els usuaris als 

quals se’ls adjudiqui un altre metge i 
els mateixos professionals de la medi-
cina, que es poden trobar amb casos 
de rebuig.
L’administració té fama de ser intrans-
igent i, per la seva pròpia naturalesa, 
poc donada a la comprensió dels ca-
sos particulars, però en un cas com 
l’assistència sanitària dels ciutadans, 
caldria que els màxims responsables 
de la sanitat pública, intentessin man-
tenir el màxim de diàleg amb els usua-
ris que, pel canvi de metge, es queixin 
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Per votar en conscièn-
cia no fa falta que ens 
visitin tots els caps de 
llista, però quan una co-
marca se sent desatesa, 
fóra important que els 
candidats que aspiren 
a governar vinguessin a 
l’Anoia... i es mullessin!

Les cares 
de la setmana

Castellers de Catalunya
Unesco ha declarat els castells Partri-
moni Immaterial de la Humanitat, reco-
neixent així la tasca social i cultural d’un 
dels elements del costumari català, tan 
poc reconegut a l’Estat. 

Coalició Valenciana
El grup blavero anticatalà, que encapája 
Juan Garcia, va voler desvirtuar el caràc-
ter dels castells de Catalunya acusant-
los de posar en perill la quitxalla. Per 
sort Unesco està portada per persones 
amb criteri.

o intentin no canviar.
Sabem que no es una tasca fàcil ni sen-
zilla, però cal preservar el benestar i la 
tranquiŀlitat dels usuaris dels serveis 
sanitaris que molt sovint ja en tenen 
prou amb la malaltia que els porta a 
cal metge, per trobar-se a més, amb 
que es tracta d’un metge diferent al 
que sempre han tingut i en el qual hi 
tenen  dipositada la seva confiança.
Això pot ser especialment problemàtic 
en el cas dels pediatres i dels usuaris 
de la tercera edat perquè els pares di-
positen una gran confiança en el pe-
diatra dels seus fills i la gent gran, ni 
que sigui perquè normalment tenen 
malalties cròniques, ja fa anys que són 
atesos pel mateix metge.
Sabem de la gran humanitat i vàlua 
dels metges catalans i estem segurs 
que, un cop passada la primera visita 
amb el nou metge, la majoria de situa-
cions es normalitzaran plenament.
Però mentre això no passi, caldrà que 
tots, dirigents de la sanitat i pacients, 
posem la màxima bona voluntat per a 

superar tensions i malestars.
I sobretot que no aflorin tensions en 
funció de l’origen d’una part dels pa-
cients, perquè en una situació de tan-
ta tensió pel nombre d’aturats, el que 
menys necessitem a l’Anoia són tensi-
ons ètniques.
Estaria bé que per una vegada un  pro-
cés de canvis en un àmbit tan sensible 
com la sanitat, no generés gaire tensi-
ons i el poguéssim viure com el que ha 
de ser: una millora en l’atenció sanità-
ria dels anoiencs.

Comarca de segona divisió?
Estem veient una desfilada de caps 
de llista per l’Anoia, molt menor que 
en altres convocatòries electorals. Per 
l’Anoia hi han passat Joan Laporta, 
Joan Herrera, Joan Carretero i Josep 
Anglada i, excepte sorpreses de darre-
ra hora, no hi ha previst que en vingui 
cap altre.
També pel que fa a l’interès dels caps 
de llista -exceptuant els citats- l’Anoia 

sembla que torni a ser de segona divi-
sió per als principals candidats a presi-
dir la Generalitat.
Entenem que Jose Montilla no vingui 
perquè habitualment la “seva” Gene-
ralitat ha estat d’esquena a aquesta 
comarca, però que ens envii a l’inefa-
ble Ernest Maragall -el pitjor conseller 
d’Ensenyament que ha tingut Catalu-
nya en l’època moderna- ja ens sembla 
un autèntic desvarieig.
Potser trobem a faltar una visita d’Ar-
tur Mas ja que en les eleccions al Par-
lament de Catalunya, l’Anoia s’ha mos-
trat sempre molt fidel al catalanisme... 
però no hi ha amors eterns en política 
i si el proper govern de la Generalitat, 
continua mostrant-se tan allunyat de 
l’Anoia, la situació electoral podria re-
vertir cap a altres opcions.
Per votar en consciència no fa falta 
que ens visitin tots els caps de llista, 
però quan una comarca se sent desa-
tesa, fóra important que els candidats 
que aspiren a governar vinguessin a 
l’Anoia... i es mullessin!
 

JORDI PUIGGRÒS

On són Mas i Montilla?

SORTIDA 555

Si algú no tenia clar encara que aques-
ta comarca és poqueta cosa, només cal 
que miri l’interès que els grans líders 
polítics d’aquest país tenen per a l’Anoia 
a l’hora de planificar la seva campanya 
electoral. Per primera vegada des de la 
recuperació de la democràcia, cap dels 
dos candidats més importants a la pre-
sidència de la Generalitat ens visitarà 
durant els dies de campanya. Ni Artur 
Mas, ni José Montilla.  I, dels altres par-
tits que tenen més possibilitats, tampoc 
Joan Puigcercós, ni, que sapiguem, Alí-
cia Sánchez Camacho. Sí que han passat 
per l’Anoia Joan Herrera, Joan Carretero, 
Josep Anglada o Joan Laporta. Vaja, els 
que més s’ho han de treballar, els que 
necessiten picar fort per intentar treure 
representació o no perdre-la. O potser 
perquè de debò confien en l’Anoia. Però, 
dels grans, res de res. 
Els equips de campanya dels presiden-
ciables trien amb molt de temps de pre-
visió les rutes per tot el país que hauran 
de fer els caps de llista, fins i tot de comú 
acord amb la resta de forces polítiques. 
És impossible que coincideixin en una 
mateixa ciutat, i el mateix dia, Mas i 
Montilla. Casualitat? No. Per la mateixa 
regla de tres, tampoc ho és que cap dels 

dos vingui a l’Anoia. El nostre territori, en 
un moment en què el debat electoral se 
centra plenament en la crisi econòmica, 
seria ideal per a que els líders polítics uti-
litzessin aquesta comarca com a model 
estratègic del seu programa electoral. 
Com a mínim per a intentar convèncer-
nos de les seves propostes. Però no. 
Mas i Montilla, que aquests dies arros-
seguen per tota Catalunya cadascun 
50 periodistes carregats de càmeres i 

equips de TV, han preferit visitar moltes 
altres comarques abans que l’Anoia. Han 
preferit enviar-hi aquí segons plats, que 
arriben més sols que la una amb l’únic 
objectiu de quedar bé i fer-se una foto 
amb els candidats anoiencs de torn. I 
para de  comptar. 
D’aquesta manera, Mas i Montilla evita-
ran que tots els mitjans de comunicació 
del país, molt acostumats a no veure més 
enllà de Barcelona, sàpiguen massa que 

aquest és un territori castigat, cabrejat 
i extenuat. I que preguntin per què. I a 
algú se li ocorri pensar que és per culpa 
d’ells. Tot plegat en un moment delicat, 
en plena campanya electoral, i a només 
una setmana de decidir el futur polític 
del país. La visita i tot el muntatge seria 
llavors un fracàs estrepitós. I no interes-
sa. No interessa que més enllà del Bruc 
sàpiguen massa que aquí estem a un 
pas de l’holocaust econòmic, que aquí 
ni dretes ni esquerres se n’han sabut 
sortir, i que més enllà d’un aeroport o un 
tren nou que trigaran dues generacions 
a veure’l -si és que el veuen- o d’un Parc-
motor que  és més un somni que una 
realitat, no hi ha res més sobre la taula. 
Aquests dies, no interessa veure Igua-
lada i l’Anoia al TN Vespre. Fem massa 
llàstima, i cabrejaríem al personal. Som 
pura boira en la immensa Catalunya. 
Troben vostès de debò normal que, en 
la comarca amb més atur del país, en el 
territori on hi ha dos municipis -Mont-
bui i Vilanova- els primers amb l’atur 
més alt de Catalunya i entre els primers 
vint d’Espanya, no rebi ara, qué també 
toca, l’interès de qui pot acabar essent 
el president del país? Cap dels dos? Ca-
sualitat? No.  



Lluís Capdevila  · A CUA D’ULL

Els afeccionats a la Fórmula 1 sabem que la millor marca del Campio-
nat és Ferrari. La major part de temporades ha tingut els millors cot-
xes i a més, sempre ha mantingut el mateix nom i el mateix color, el 
vermell Itàlia. No sempre ha guanyat els campionats mundials, però 
sempre ha estat entre els millors. Des de la fundació de la Fórmula 
1. Aquest any, tenint-lo a l’abast, ha comès un error d’equip que els 
ha privat de fer al seu pilot campió mundial, demostrant que tenir la 
millor marca i el millor model no és garantia de victòria.
Catalunya és el millor país del món. És el país que va tenir el primer 
Parlament. Els catalans som treballadors, solidaris, emprenedors, in-
novadors, demòcrates... però no sempre sabem jugar en equip.
En nou dies hem d’elegir els 135 escons del Parlament de Catalunya 
i hauríem d’intentar elegir el millor equip perquè porti els comanda-
ments institucionals de Catalunya.
El Palau de la Generalitat, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, és 
un edifici que té cap a mil anys. Va ser construït per a ser la seu del 
govern de Catalunya, quan érem un país independent. Els darrers 
tres-cents anys no sempre ha estat la seu del govern de Catalunya i 
actualment, tot i ser-ho, no és un govern que pugui rebre mandataris 
estrangers ni que pugui enviar ambaixadors a defensar els interessos 
dels catalans arreu d’Europa. Catalunya és governada des de Madrid, 
amb lleis de Madrid i amb governadors, delegats territorials i fins i tot 
presidents que estan comandats des de Madrid.
Podríem dir que, tot i tenir una història miŀlenària, continuem tenint 
el funcionament institucional d’una colònia. I a tenor dels missatges 
electorals que ens arriben, no sembla previsible que, a curt termini, 
aquesta situació es pugui modificar d’una manera important.
I es podria. I tant que es pot!

  Sobirania

JAUME SINGLA ·  a peu pla

Aviat farà tres-cents anys de l’onze de setem-
bre. I després de tres-cents anys de domina-
ció “manu militari” ja seria hora que aprofi-
téssim les lleis europees que ens permeten 
exercir democràticament la nostra sobirania.

Els estats que han anat a Seül per a la conferència del G-20 han trans-
format la complexa situació econòmica actual en un pila de justifica-
cions per evitar les correccions necessàries d’aquest entramat global 
que han creat entre tots. Miren d’escapolir-se dels ajustos que calen i 
prioritzen els interessos nacionals a curt termini. Tothom mira primer 
per la seva butxaca, i es comencen a veure decisions d’un cert pro-
teccionisme. S’ha optat per la cerimònia de la confusió, i parlen amb 
mitges veritats per amagar la impotència per resoldre els desequili-
bris que llastren llurs finances. Mentre, la ciutadania -amb dosis va-
riables de resignació i protestes– veuen com es fan gecs i mànigues 
per repartir la factura de la crisi, i com alguns dels seus més directes 
causants, no sols en surten indemnes, sinó que són els que dicten els 
ajustos i les polítiques per sortir-ne. 
Ningú oblida els comportaments insensats del sector financer (a USA, 
però també ací) i hi ha por d’escometre els ajustos que comporta una 
economia oberta i global amb actors com la Xina i els salaris de mi-
sèria de bona part de la Humanitat. I els partits que es presenten a 
les eleccions no fan propostes creïbles per afrontar els reptes dels 
propers anys. A penes prometen contenció i seriositat en un món 
que demana molta més imaginació. Segueixen els cants de sirena de 
trobar uns hipotètics acords bilaterals amb el govern de l’Estat, com 
renovar els estatutaris o el concert econòmic, que acaben sent sols 
pactes fiscals sense futur. O la insistència d’una visió federalista es-
gotada que no ha portat altra cosa que un progressiu empobriment 
de Catalunya respecte de la resta d’Espanya. O els que parlen de re-
ferèndums impossibles que sols semblen intents per conservar les 
cadires del poder.
La realitat és que els grans eixos econòmics no estan en mans de la 
Generalitat. Es parla de reindustrialitzar el país, però les empreses 
manufactureres han perdut competitivitat i les noves propostes no 
generen ni la riquesa suficient ni tampoc els llocs de treball que ca-
len. Ens omplen el cap parlant de la investigació i desenvolupament 
com a única solució dels problemes, però no s’ho creuen ni els que 
ho prediquen vistes les polítiques que proposen. I els tan pregonats 
serveis, llevat el turisme, prefereixen estar prop del poder. I aquest, 

PERE ESCOLA

Desencisats
avui per avui, està a Madrid i Brussel·les.  
Res del que ens està passant ens ha de venir de nou. Moltes de les 
“noves propostes” són les velles paraules de sempre que comporten 
més desencís per la pobresa dels arguments i la comprovació de la 
continuada falsedat dels qui els utilitzen. Cal retrobar el compromís 
ferm per redreçar el país i no sols xerrameca per aconseguir vots i 
escons. I per això s’haurien d’encarar reformes que milloressin el fun-
cionament intern dels partits de manera que accedeixin al poder els 
millors i més preparats i no els amics. Que desaparegués la corrupció 
i no es posés més la mà a la caixa, encara que sigui per motius nobles. 
I no és el cas. S’ha de començar una nova etapa. No sé si del canvi, 
o del canvi del canvi. S’ha de plantar un nou arbre, i anar regant-lo i 
mimant-lo fins que doni l’ombra que necessitem. 

És l’hora d’organitzar les forces i revitalitzar aquesta societat encon-
gida i poruga. S’ha de reconvertir l’exèrcit de parats en soldats. No és 
fàcil deixar l’aixada i a l’endemà ser destre amb l’espasa. Molts seran 
els que hauran de canviar de feina i molts els que no en trobaran 
fàcilment. S’ha passat massa temps esperant que els senyors feudals 
ens protegissin i aportessin una solució pels mals que afecten a la 
societat. Però aquests estan sovint amb l’imperi de la foscor i ja els 
va bé la desunió i que cada qual vagi pel seu costat, (cosa, que a casa 
nostra no és gens difícil). I s’aprofiten del poble com ho han fet sem-
pre. No hi ha d’haver desencís perquè, una vegada més, potser no 
sigui el moment de la batalla, sinó energia per preparar-se per la llui-
ta. Cal insuflar un esperit renovat dins el cos social i enfortir-lo. Tenir 
un objectiu clar fa miracles. I a poc a poc aquest és més evident. S’ha 
d’acabar amb l’espoli i no seguir acceptant que tants i tants segueixin 
vivint a la nostra esquena. 

S’ha de reconvertir l’exèrcit de parats en sol-
dats. No és fàcil deixar l’aixada i l’endemà ser 
destre amb l’espasa. Molts seran els que hauran 
de canviar de feina i molts els que no en troba-
ran fàcilment.

Es podria modificar si els catalans no actuem com l’equip Ferrari a la 
darrera cursa d’Abu Dhabi i votem en funció dels interessos de Cata-
lunya. Si votem per candidatures d’obediència catalana, si tots els ca-
talans sortim a votar i si expressem a les urnes el que vàrem expressar 
a la manifestació del passat 10 de juliol a Barcelona.
Els catalans hauríem d’anar a votar tots, perquè després els carques 
i la caverna mediàtica espanyolista, se’n fot de nosaltres si les xifres 
de participació no són gaire altes -com si les seves fossin extraordinà-
ries- i acaben per desqualificar l’autoritat d’un govern sorgit d’unes 
urnes amb poca participació.
Ja sé que la situació actual i la majoria de candidats no engresquen 
a la participació, però hi ha algunes llistes molt i molt transcendents. 
El que és important és que els catalans ens acostem diumenge 28 
a votar. I ho fem per una opció catalanista perquè la sobirania entri 
amb molta força al nou Parlament, perquè els grups mediàtics es-
tatals estan esperant que ens prenguem poc seriosament el nostre 
Parlament, per començar a desmuntar l’Estat de les Autonomies, que 
el Tribunal Constitucional va matar.
Quan el desmuntin no ploraré, perquè m’agradaria que els catalans ja 
no hi estiguéssim vinculats a això de les autonomies. Aviat farà tres-
cents anys de l’onze de setembre. I després de tres-cents anys de do-
minació manu militari ja seria hora que aprofitéssim les lleis europees 
que ens permeten exercir democràticament la nostra sobirania. 
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Hores convingudes:
C. Delicies, 8  ·  Tel. 93 805 04 04

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

ELECTRICITAT - AUTOMATISMES
BOMBES DE PISCINES I REC

DESCALCIFICADORS , GAS I CALEFACCIÓ

C. Soledat, 24 - Tel. 93 803 03 38 - Mòbil 669 70 00 57 - Fax 93 804 15 63 - IGUALADA
www.angelescura.com - escura@escura.com



cartes al director

FARMÀCIA I ORTOPÈDIA 
DEL PILAR

Farmàcies
de torn

LOTTO 6/49
· Dissabte 13/11/2010

21-23-26-27-29-30
Complementari: 42
Reintegrament: 5

· Dimecres 17/11/2010
6-7-30-31-34-45

Complementari: 11
Reintegrament: 0

TRIO
· Dijous 11               953  
· Divendres 12          381
· Dissabte 13     790
· Diumenge 14          637
· Dilluns 15                009
· Dimarts 16       147
· Dimecres 17      105

ONCE
· Dijous 11              35235
· Divendres 12       14588
· Dissabte 13    37105
· Diumenge 14       87062
· Dilluns 15             88434
· Dimarts 16    56934
· Dimecres 17    29397

· Dijous 11   2-14-15-25-44-49   C: 17  R: 6
· Dissabte 13   8-25-26-36-42-47  C: 19   R: 0

· Diumenge 14   14-15-37-38-51  Núm. clau: 8 

· Divendres 12   7-19-3-29-47  Estrelles: 1/6

Loteries

Dia 19: PILAR/ Av. del Mestre Montaner, 26
Dia 20: PAGÈS/ Pau Muntadas, 58
Dia 21: LA CREU/ P. de la Creu, 7 
Dia 22: MR SINGLA/ Pujadas, 47
Dia 23: JUVÉ/ Av. de Montserrat, 27
Dia 24: TORELLÓ/ P. de Verdaguer, 82
Dia 25: ADZET/ Av. de Barcelona, 9

NOVEMBRE
19: Crispí; Faust; Abdies.
20: Octavi; Adventor; Benigne; Silva.
21: Gelasi I, papa;  Honori; Eutiqui ; Esteve.  
22: Cecília; Filemó; Àpia.  
23: Climent I, papa; Columbà; Lucrècia. 
24: Andreu Dung-Lac; Crisògon; Flora; 
25: Caterina; Erasme; Gonçal.

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

Copons: petit problema, 
cap solució
•• JOAQUIM SENSERRICH MARGINET

Sr. Alcalde, fa ja molt temps (més de 
dos anys) un grup de veïns de Co-
pons, i en concret del carreró Nostra 
Senyora de Montserrat li varen fer 
una petició, primer de forma verbal i 
en segon lloc per escrit, sol·licitant a 
l’ajuntament del qual vostè n’és alcal-
de que posés un passamà o barana en 
aquest petit carreró per tal de donar 
una mica de seguretat, sobretot a la 
gent de certa edat que hi passa con-
tinuament.
No cal dir que en arribar l’hivern (plu-
ja, glaç, neu, etc) el problema de mo-
bilitat s’agreuja, fent més evident el 
que això comporta per a tothom.
Doncs bé, ha passat aquest temps i 
res s’hi ha fet, tot i fer-li memòria di-
verses vegades i rebent unes respos-
tes realment decebedores.
Seria molt demanar fer aquesta millo-
ra a la nostra vila el més aviat possi-
ble?
En altres problemes (el de l’aparca-
ment) ha fet content a “tot” el poble, 
segons la seva opinó.

LA VEU publicarà opinions, rèpliques, queixes, suggeriments, fotografies de denúncia, etc.,  respectuoses amb les persones, entitats i institucions i que siguin d’interès general per a les lectores i lectors. Totes les cartes adreçades a LA VEU han de portar les dades per-
sonals dels seus autors: nom, cognoms, adreça, DNI i número de telèfon de contacte. No es publicaran cartes signades amb pseudònims ni amb inicials. Així mateix, és important que la llargària de les cartes no sigui excessiva, d’altra manera LA VEU  es reserva el dret 
a no publicar-les. En cap cas no es mantindrà correspondència sobre les cartes adreçades no publicades ni tampoc seran retornades als seus redactors. La Veu expressa únicament la seva opinió en els editorials. Els articles firmats exposen el parer dels seus autors.

Aquesta millora del carrer Nostra Se-
nyora de Montserrat faria un bé, si no 
per a tots, al menys per a una petita 
part del seu veïnat. Haurem de passar 
així un hivern més? O esperar una al-
tra legislatura?
Vostè té la paraula, senyor alcalde.

El 28 de novembre, jo faré 
vaga
•• JOAN BALCELLS MASACHS

Tal com diu el titular, el dia 28 de 
novembre faré vaga perquè ja estic 
cansat de polítics irresponsables i 
mentiders.
Per què aquests polítics que han en-
sorrat el país, han enganyat el poble 
es tornen a presentar en aquestes 
eleccions? Un exemple: el senyor ex-
ministre de Treball, que ha sigut molt 
qüestionat perquè no ha sabut por-
tar el timó del vaixell d’Espanya, ha 
produït milers de parats, hipotecats, 
pobres i sense subsidi d’atur, que no 
poden viure com a persones que són, 
dormint al carrer perquè no poden 
pagar el lloguer de pis i menjar del 
que troben als contenidors dels su-

permercats.
Això és el país que volen els nos-
tres polítics? I per què el ministre de 
Treball ha deixat de ser ministre per 
presentar-se a les autonòmiques de 
Catalunya en el segon o tercer lloc, 
perquè diu que vol treballar per Cata-
lunya? Això no s’ho creu ni ell mateix. 
Una persona que ha enfonsat el vai-
xell i ha ocasionat tants de milers de 
parats no mereix governar-ne un al-
tre perquè encara ens enfonsarà més 
i ell es quedarà tan panxo.
No, senyor Corbacho, quan un tre-
ballador no serveix en una empresa, 
el  fan fora i els polítics que només 
en tenen el nom i que no serveixen  
haurien de fer el mateix camí que la 
resta de treballadors i no amb la paga 
de ministre o de diputat, sinó amb la 
de treballador.
Espanya és un país democràtic i jo 
tinc dret a opinar i qüestionar el que 
no m’agrada i és que hi ha molts po-
lítics que no justifiquen el seu sou 
amb la feina que fan i un polític que 
no serveix s’hauria de fer fora amb 30 
dies per any treballat, però del sou 
que guanyava quan era treballador 
d’una empresa, no el de polític, i tam-

bé, si s’escau, acomiadar-lo sense di-
ners, com volen els empresaris. Això 
no seria just, senyor exministre, però 
qui sap si el país aniria millor.
Jo no votaré aquestes eleccions i 
ja veurem les properes perquè tots 
aquests polítics que volen viure de la 
política són uns vividors.
Quatre anys i al carrer, hauria de ser 
la vida d’un polític dins de a política, 
i si en tres mesos no justifica el seu 
sou, al carrer!.
El 28 de novembre, jo faré vaga.
 

Reconeixement a la 
feian ben feta
•• AMICS CICLISTES DE L’ANOIA

Durant la sortida de BTT del passat 
dissabte dia 13 de novembre, un dels 
nostres companys va patir una forta 
caiguda, amb pèrdua del coneixe-
ment. Des de el club Amics Ciclistes 
de l’Anoia, volem agrair la rapidesa i 
professionalitat que van mostrar en 
tot moment els equips d’emergència 
que van acudir a la nostra trucada, 
tant l’equip sanitari del  SEM, encap-
çalat pel Doctor Soto, com l’equip 
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Una injustícia
•• MANUEL RODRÍGUEZ I FERNÁNDEZ

El dia 12 de novembre  de 2010 a 2/4 
d’11 del matí al pàrquing del carrer 
Indústria de Vilanova del Camí (a 
tocar de la vida del tren) hi havia el 
meu vehicle aparcat en bateria (com 
es veu a la fotografia). A l’arribar de 
fer unes compres al Mercadona, al 
vidre hi trobo una denúncia que diu: 
“estacionar de manera que obstacu-
litza a otros usuarios”.
Des de quan un cotxe aparcat en ba-
teria pot dificultar el moviment d’al-
tres vehicles? Per quin motiu m’han 
posat la denúncia?
Després de veure la injustícia, me’n 
vaig a l’Ajuntament, explico el cas al 
policia de guàrdia i tant ell com la se-
cretària dubtaven de la meva versió i 
deien que segur que jo tenia el cot-
xe travesser. Espero que vinguin els 

dos policies que han fet al denúncia. 
El que portava el cotxe quan va veure 
que era jo (l’infractor) va marxar cap 
a dins de l’Ajuntament i el policia que 
signa com a 1014 o 1019 (no queda 
prou clar) ratifica la denúncia i jo dic 
que és mentida, i ell, amb prepotèn-
cia, diu que calli perquè la denúncia 
que correspondria a la infracció seria 
de 190 euros i marxà cap a dins sen-
se esperar la meva rèplica o visió dels 
fets. Aquesta mena de gent sempre 
tenen la raó, són així de prepotents.
I ara dic jo, no els cau la cara de vergo-
nya de fer una ignonímia com aquesta 
(tant un com l’altre, perquè anaven 
dos), però el pelat era el que va fer la 
denúncia.
No han pensat que podria ser un pen-
sionista que cobra 580 euros, com és 
el meu cas i li heu pres 30 euros?
No han pensat que podia ser una per-
sona que té el cor dèbil i a causa de la 

impotència, tenir un altre infart, com 
és el meu cas?
No han pensat que podria ser una per-
sona rancuniosa i violenta? Que no és 
el meu cas.
Jo crec que vosaltres no esteu prepa-
rats. Un policia és un professional que 
està per complir i fer complir les lleis i 
estar al servei dels ciutadans, que no 
és el vostre cas. Però jo us dic: recti-
fiqueu, no us faci vergonya, digueu la 
veritat, no llenceu la vostra honorabi-
litat per terra, sigueu valents, digueu 
que per sortir del pas... ens va sem-
blar... creiem.. qualsevol cosa.
Si no rectifiqueu la vostra consciència 
(si és que en teniu) sempre us anirà di-
ent: vaig fer mal! El policia pelat dubto 
que rectifiqui, perquè vaig veure en 
la seva mirada la prepotència, però 
l’altre podria rectificar perquè en el 
moment que em va veure defensar la 
veritat va marxar deixant-nos sols per-

què va veure que no podia defensar la 
ignonímia que havien fet.
Montaigne va dir molt encertada-
ment: “l’escassesa de mitjans és fàcil 
corregir-la. La pobresa de l’ànima no”.

Senyor alcalde, si voleu saber la veri-
tat tinc un testimoni que viu al carrer 
Indústria i va veure com em denun-
ciaven i on i com tenia estacional el 
meu vehicle.

dels bombers d’Igualada que van co-
ordinar el ràpid trasllat en helicòpter 
del nostre company fins l’hospital 
de Bellvitge on va ser oportunament 
atés.
Creiem que és un deure reconèixer la 
feina ben feta i responsable.

Igualada és solidària
•• JOSEFINA RODRÍGUEZ ENRICH

El passat dia  27 de setembre tot pu-
jant  les escales mecàniques del car-
rer de Sant Magí vaig caure de mane-
ra fortuïta.
El perill era molt greu en arribar el 
capdamunt. Però sortosament una 
senyora que no conec ni puc identifi-
car va tenir la intel·ligència i la volun-
tat d’accionar el tancament d’emer-
gència .
Estic contenta de veure que la solida-
ritat encara és viva a la nostra ciutat  
i en aquest escrit vull transmetre el 
meu agraïment a l’esmentada i anò-
nima ciutadana, amb la il·lusió de fer-
ho personalment. Gràcies.



De ben petits els nens del Japó ja senten a l’escola la història de l’oce-
llet que no cantava, i el que digueren els tres grans Shoguns que va-
ren  aconseguir la unificació del país. Cada un d’ells va fer una propos-
ta diferent sobre el que calia fer amb aquell l’ocell, Nobunaga va dir: 
“doncs talleu-li el coll”. Hideyoshi, “ensenyeu-lo a cantar”. I Tokugawa  
“espereu que ja cantarà”. La reacció d’aquests personatges cabdals en 
l’historia del país, els serveix per ensenyar als escolars els trets més 
importants de les seves actuacions, el per què de les seves accions 
i les conseqüències de tot plegat per al país. Fem-n’hi un curtíssim 
resum. El primer que va esdevenir Shogun va ser en Nobunaga, 
(Oda Nobunaga 1534-1582). El caràcter arraujat, violent i impulsiu va 
portar-lo a aconseguir grans victòries militars i dominar tota la part 
central del Japó, però també enveges soterrades. Així un altre dels 
seus generals, Akechi Mitsuhide, el va trair i va dur-lo a la mort. El va 
succeir un altre dels seus generals, en Hideyoshi (Hideyoshi Toyotomi 
1537-1598), gran estratega de la negociació i el diàleg, sent el més 
estimat per la majoria dels japonesos, que va continuar el treball de 
reunificació. A la seva mort va cedir el poder al seu fill pensant que 
encetava una dinastia. Però un altre gran general d’en Nobunaga, en 
Ieyasu Tokugawa (1543-1616), que havia estat esperant el moment 

JAUME DESCARREGA

El moment oportú
oportú, va actuar com un llampec i va enfrontar-se al jove inexpert a 
qui va guanyar en la definitiva batalla de Sekigahara. Era l’any 1600 i 
la seva dinastia ha dirigit el Japó fins a la restauració Meiji el 1868. Vol 
dir més  de 250 anys. Ell va ser doncs el gran vencedor i el que culmi-
nà l’obra de la reunificació del país. L’ocell va acabar cantant! Així en 
Ieyasu Tokugawa, ha acabat sent un dels genis militars de la història 
universal per l’èxit aconseguit, i per altres el líder més gran que hi ha 
hagut al Japó.  Tenia com a divisa un lema que traduït seria quelcom 
així: “Espera que la roda de la sínia sigui al punt més alt i empeny-la 
llavors amb tota la teva força, sense perdre ni un segon”.
Aquests símils serveixen per explicar els fets extraordinaris d’un pro-
cés polític en el país del Sol naixent, però també podrien servir per 
la nostra societat quan parlem de la independència. Els que s’han 
bellugat fins ara no han tingut èxit. Potser per precipitació o error de 
càlcul han estat objecte de burla i tractats d’inconscients arrauxats. 
Ningú sap quan és el moment, però s’ha d’anar en compte en que 
l’espera no sigui l’actitud més còmoda, una mostra de pors, indecisi-
ons i incapacitat per actuar. La gran estratègia d’en Tokugawa és que 
darrera l’espera, hi havia un objectiu clar i decidit. Estava a l’aguait 
d’allò que cercava amb la decisió d’actuar sens dubtes, i fent ús de 

l’espera per preparar-se i tenir-ho tot a punt per aconseguir el que 
s’havia proposat. 
Fem una reflexió sobre les nostres actituds envers l’espera. I no sols 
pel tema plantejat. Mirem tot el que afecta a les nostres vides. Com 
prenem les decisions importants. Les nostres actituds. No prendre 
cap decisió és ja prendre’n una. Sovint val la pena prendre’n una 
equivocada que no pas no prendre’n cap.  Lao Tsé, el gran filòsof xi-
nés, deia que la vida és un riu, no un camí, perquè si ens seiem a 
la vorera a veure’l passar, el riu continua fluint i no es detura per la 
nostra espera.
Ara s’acosten les eleccions al Parlament. Som molts els que volem la 
independència, però no tots estem d’acord en quin és el moment de 
plantejar-la. Pels que pensin que encara no és el moment, tot i desit-
jar que aquesta arribi, seria bo que ho facin des del convenciment i 
no per les pors o incomoditats que comporta fer el pas endavant. I 
si creuen que han d’esperar, que treballin per anar preparant el camí 
sense cap pausa, per poder actuar com un llampec quan estimin que 
ha arribat el moment. I els que pensin que ja és l’hora, que actuïn 
amb valentia i sense complexos. Els trens del nostre destí no acostu-
men a passar gaires cops per la nostra estació…
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La participació ciutadana és un dels pilars de la Democràcia -sinó el més 
important-, és una eina eficaç per resoldre conflictes, i també ho és per 
prevenir-los. Les situacions polítiques conflictives són de preveure que 
siguin cada vegada més freqüents.
- Fins a quin punt l’actitud de les autoritats locals és l’adequada per tro-
bar solució als conflictes ?
Som molts els que pensem que la vocació política neix de la voluntat de 
servei , servei al poble i a la gent. Generar conflictes en exercici de l’auto-
ritat delegada  és un GREU ERROR , però també ho és no trobar solució 
als conflictes generats. Les actituds autoritàries, la limitació en la partici-
pació, el boca orella per confondre a la gent, són actituds inadequades a 
la solució dels conflictes.
- De quina manera és pot millorar la comunicació ?
La millora dels canals de comunicació s’ha de fer establint mecanismes 
de participació amples i àgils, que portaran a prevenir conflictes, i, a exer-
cir l’autoritat delegada amb més legitimitat.
Ningú no pot negar que la societat civil catalana és una bona forma de 

La participació ciutadana com a eina per resoldre conflictes
representació popular, està arrelada, és molt representativa i plural , i és 
mol fàcil poder-hi contactar.
 - Es pot limitar la participació dels afectats en un conflicte ?
El millor dels conflictes és que no existeixin, que no es creïn. Però una 
vegada creats s’ha de fer front per resoldre’ls, no per imposar la causa 
del conflicte.
Per resoldre un conflicte cal diàleg, participació i negociació, sense li-
mitacions. Per obrir la porta a la solució d’un conflicte la part actora ha 
d’entrar en una negociació -negociar sempre és cedir-. No cal negociació 
si hi ha diàleg i participació; no hi haurà conflicte.
La societat cada dia és més plural, estem abocats a entendre’ns i col-
laborar. La societat civil, l’associacionisme ha d’anar guanyant protago-
nisme. Cal reivindicar una forma de governar que busqui permanent-
ment l’acord i l’entesa. El que importa no és qui fa què sinó el resultat 
que s’obté.
Tot això referit al govern municipal dels Hostalets de Pierola que, encap-
çalat per ERC, està portant a terme una gestió molt conflictiva, plena de 

conflictes amb la gent, autoritària, sense cap tipus de participació. 
Ara ens troben amb un conflicte que està unint a la gent del poble: La 
Residència.
La gent es pregunta :
- L’ús de la residència, tal i com està plantejada, serà un benefici real  per 
a la gent del poble ?
- La ubicació de la residència és la idònia?  Hi ha altres alternatives? El 
disseny exterior és integrador amb l’entorn? 
És des de la resposta a aquestes preguntes on resoldrem el conflicte.
L’Ajuntament ha de plantejar uns mecanismes de participació que per-
metin resoldre el conflicte “no hi ha altre camí “. La residència és cosa de 
tots, no és un problema dels veïns de l’entorn, que també ho és, és l’equi-
pament més desitjat per a la gent del poble, i encara que tard, valdrà la 
pena que la gent pugui dir la seva. L’Ajuntament no pot governar d’es-
quena a la gent, en permanent conflicte. A l’Ajuntament s’hi va a servir 
a la gent.  

CARLES RIUS ·    UDC - Els Hostalets de Pierola

El Pep va néixer i créixer a lgualada, va estudiar a la Universitat, va vi-
atjar, es va casar i ara viu en un pis del Poble Sec. Té una hipoteca, una 
dona i fills que van a l’escola privada. És blanc, de cara més aviat ro-
sada i de moment treballa per compte d’altri. Els dijous dina al Forn 
Alemany, els dissabtes passeja per Cal Font, compra al Caprabo i els 
diumenges sempre fa la migdiada. El Pep és una persona normal.
Ja hi som, una persona normal. Perfecte. Quantes vegades sentim i 
diem això, una persona normal. Amb aquestes paraules, pressuposem 
que existeixen persones que no són normals. Quan hom diu, ja m’en-
tens, gent normal i l’ interlocutor assenteix, significa que s’estableix un 
marc, un conjunt de característiques compartides que fan que algú 
sigui normal. Una vegada tenim aquest marc, ja tenim el patrimoni 
del que és normal i a partir d’aquí podem etiquetar sense objeccions. 
N’estic segur que en aquest marc no hi caben els immigrants, moros, 
negres, sud-americans, musulmans, gitanos, alts, baixos, nans, cecs, 

Gent normal
RAFA MOYA ·    

lletjos, frikies, xarnegos, independentistes, suïcides, albins, retardats 
mentals, literats, dislèctics, minusvàlids, discapacitats, joves rastas, 
punkies, heavies, ossets homosexuals, apolítics, indiferents i una infi-
nitat de persones de dubtosa reputació. 
Potser, no he dit res de nou fins ara, tanmateix és preocupant que al-
guns partits polítics utilitzin el concepte normal per expressar les seves 
idees. Parlen de gent normal, de polítics normals. Segurament amb 
l’afany d’apropar-se a la ciutadania confonen normalitat amb humili-
tat. Els polítics volen aparèixer com a gent normal que es dirigeixen a 
gent normal i s’entossudeixen a utilitzar aquest concepte per vendre’s. 
Doncs bé, primer, els polítics han de tenir unes característiques que els 
defineixen com a tals. Trets específics que no tothom té i per tant, no 
tothom pot ni vol ser polític. I segon, ningú no és normal, perdó, vull 
dir, ningú és igual, tots tenim algun tret que ens fa especials, una con-
ducta, un detall físic, una característica que ens fa irrepetibles. Precisa-

ment de l’expressió de la singularitat de les persones neix la cultura. I 
ningú té el patrimoni d’allò que és vàlid o normal.
Que un conjunt de característiques personals i socials predomini en 
algun escenari geogràfic o temporal és circumstancial, però que pren-
guem aquests trets com a referents per etiquetar de normals a les per-
sones pot ser causa d’exclusió social i racisme. I això és independent de 
la voluntat de perseverar  aquests trets socials que constitueixen les 
tradicions i la cultura.
Per cert, el Pep és bisexual, exalcohòlic, sempre va de negre, es des-
plaça en  una cadira de rodes, té el cabell llarg, és heavy, li encanta la 
musica clàssica i a més, l’importa un rave el futbol, els castellers i mai no 
ha fet una donació a la Marató de TV3. 
Ai! Pep, Pep, semblaves una persona normal però ja ho deia ta mare 
que acabaries malament amb aquelles companyies tan rares!



DIVENDRES
19 de novembre de 201006 WWW.VEUANOIA.CAT

MANEL RAMONEDA  

Opinió  D E  L ’ A N O I A

Des de les màximes instàncies d’ordenament jurídic i per tant de con-
trol i orientació social, l’Estat espanyol manté l’hostilitat lingüística 
sobre els irreductibles habitants del Principat de Catalunya. Amb els 
del País Valencià, Aragó, Balears i Pitiüses ho té més clar: el català, la 
llengua pròpia, hi recula com mai ho havia fet abans. Per mitjà de sen-
tències s’intenta ara de minar diluint l’idioma, marca i signe de país, 
en una barreja idiomàtica de competència absurda amb el castellà. 
Romanç aquest natural únic exclusiu d’on va néixer, com denúncia el 
seu mateix nom: castellà de Castella. Tot i que avui hi hagi l’afany de 
camuflar-lo com a ’espanyol’. Un fet que descuida jurí-
dicament que totes les altres llengües oficials d’Espa-
nya també ho són d’espanyoles i que cap persona de 
ciència, saber, seny, sentit comú i educació en donaria 
carta de superioritat a cap d’elles per damunt de les 
altres. I molt menys pretensiosament pretendria fer-
ne comuna una sola d’elles, més, sí totes ho són de 
comunes! ... en els seus respectius territoris. 

Entendre, acceptar i respectar que el català disposa 
per carta de naturalesa d’un espai propi i exclusiu de 
desenvolupament únic al món, com qualsevol altra 
cultura, no entra en l’imaginari de la ‘justícia’ espanyo-
la que més que justa en aquest temes polititzen i és 
probable que per raons d’adoctrinament d’Estat es 
deixa influenciar per prejudicis més que no pas me-
ditar judici imparcial amb el pes de la ment oberta i 
sense fronteres. Malgrat l’interès mundial creixent per 
la diversitat lingüística i la necessitat de protegir les 
llengües en perill, minoritàries o minimitzades la ‘justí-
cia’ espanyola sospesa sota obscurs interessos d’Estat. Sabem que el 
català en segons quina part del territori es troba en alguna d’aquelles 
tres fases, qualsevol d’elles prou delicada. Fragilitat que a la llarga pot 
dur a la seva extinció. Perdre un llenguatge, és perdre una manera de 
llegir la vida, de llegir el paisatge, de llegir-nos a nosaltres mateixos. 
De sentir. Matar-lo no té nom. Exterminar-lo premeditadament sí: ge-
nocidi lingüístic.

Fixem-nos que cap tribunal, en justa reciprocitat, uniformitat o ho-
mogeneïtat, no importa el bilingüisme a territoris que no siguin ni 
lecto ni fono catalans. Ni tan sols invoquen la defensa de l’idioma 
català en tot allò escrit o parlat que a casa nostra es distribueix, es 
ven o es compra o s’edita exclusivament en castellà... i en mil idiomes 
menys en el nostre. La intenció, doncs, és clara, difuminar la presèn-
cia pública de la nostra llengua ja que així mai seria vista en solitari. 
La presència privada del català és tan residual que no suposa pro-
blema. Es tracta de que es tradueixi només allò que es fa o es posa 
en català. A l’inrevés no. I no parlo pas d’instruccions, informacions 
o de textos llargs que requereixen atenció i concentració, parlo de 

Germanes o germàniques
frases curtes que preserven l’empremta d’identitat. La pressió actual 
fomenta castellanitzar els serveis i l’administració pública de Catalu-
nya. Segregar persones iguals en raó de llur llengua personal i indi-
vidual. En una societat formada i estudiada com mai ho ha estat, la 
pretensió a banda de costosa i reprovable representa un insult a la 
capacitat de comprensió i l’intel·lecte de qualsevol ciutadà normal 
del carrer. Aptitud humana i biològica d’adaptació a l’entorn on es viu 
i treballa i que al marge del diferent grau de suficiència o capacitat d’ 
expressar-se en una o altra llengua esdevé ridícul quan es tracta, com 

en el cas que ens ocupa, de llengües romàniques germanes, paral-
leles i veïnes. En tot cas posats a innovar millor fer servir l’anglès que 
compta amb un corpus gràficament distint i amb prestigi internacio-
nal a tots els nivells on es mou com llengua franca i neutre. Al contrari 
de parles demogràficament potents, l’anglès no té afegit polític ni 
pretensió substitutòria ni efecte massa negatiu vers la llengua pròpia 
que tradueix, ni que la població en sàpiga d’altres. En el cas dels ca-
talans depenen d’en quina part del territori s’hagi nascut o es visqui 
de llengües itàliques n’arribem a saber conèixer o dominar, a més a 
més de l’heretada o adoptada, castellà, occità, aragonès, sard, italià o 
el francès a la zona catalana gestionada per França on tenen clar allà 
que la llengua comuna amb Espanya, és el... català!

Però qui sentencia a Espanya no ho fa pensant en el turista, el viatger 
o el visitant instruït, llest i encuriosit que pugui venir a casa nostra, 
no pas! Ho fa per imposar la interpretació del model d’Estat radial, 
unicultural i unilingüístic. A Catalunya -on el més burro fa rellotges- 
tot i ser la part del pastís que més impostos cada dia els regala (60 
milions d’€/dia!) la tenen dividida en dues mentalitats: l’una de sot-

mesa, conforme i confusa i l’altra la que destapa l’engany i l’afany. 
Convençuts de que ja ens cansarem i acabarem desapareixent al ju-
bilar-nos sent els darrers en baixar de l’ase. Malauradament el procés 
va ràpid, la degradació física i psíquica que persegueix Espanya s’aju-
da de partits nacionalistes anticatalans de tics racístics que, com tot 
‘mal dolent’, afecta la societat de manera transversal, de dalt a baix. El 
‘morro’ d’uns i el ‘desvergonyiment’ dels altres porta a percebre com 
a normal que ens divideixin el cervell arribant a extrems de fer creure 
a la part confusa que allò que cap i seny en diu ‘espoli fiscal’ l’altre 

tradueix ‘solidaridad’ i que el ‘pessebre’ d’una part porta 
l’altre camí de ‘belén’.   
   
Una pinzellada i per no carregat més de tinta el paper 
ni avorrir: l’aparell politicojudicial espanyol, segueix 
contra l’idioma català el mateix mètode de castella-
nització que es va utilitzar per desfer-se fa sis segles 
d’un romanç també rival: el lleonès. Un procés, aquell, 
maquinat i aplicat a consciència que l’ha portat vora 
l’extinció. Una reculada de sud a nord on s’ha preservat 
dialectalment amb el nom d’asturià. En aquell temps la 
fórmula va consistir en bilingüitzar tots els documents 
administratius, oficials i notarials. Milers de documents 
escrits en lleonès original i còpia al castellà ho testimo-
nien. Al cor del poble hi van entrar una mica més tard 
amb l’obligada escolarització i alfabetització. Dominant 
ja el castellà la cosa pública i amb els mestres forans o 
formats en castellà adoptaven la nova llengua del po-
der, la del Rei. Un fet en detriment del parlar corrent de 

les gents que habitaven l’àrea on s’havia forjat el lleonès 
medieval. Parla que passà a ser considerada vulgar o de ‘mal hablar’ 
per la classe dominant. No us sona la cançó? Doncs les notes i els 
‘acords’ sonaven a mitjan segle XV.

Amb el català actuen de semblant manera, tot i que amb unes dife-
rències tàctiques –matusseres- prou importants: aquí no hi ha unió 
voluntària ni consentida de regnes, hi ha conquesta per les armes. 
Ei! escrit així per ells mateixos i reblat –més d’un cop-  a sang i foc. 
Per tant, amb nosaltres, la substitució cultural o ocupació lingüística 
‘legal’ comença uns segles més tard que a Lleó, a principis del XVIII. 
Amb lletra signada per Llei, Decret, Ordre i Sanció. La música ja la 
sabem, Militar. Al contrari que amb el lleonès, la tonada comença 
amb prohibició, privació, persecució i es tapa o crema allò que no 
s’entenen o no s’explica. De sort en tenim que la rebel·lia eterna de 
qui per nació té raó, ha salvat llengua, cultura, costum i tradició. Al 
segle XX els torna a fallar l’intent: massa formació ensenya a pensar, 
llegir i escriure. Al XXI han conclòs que toca imposar bilingüe només 
on reneix polidament i neta la llengua catalana, només allà. Temps al 
temps. Ho saben, ho sabem. Plantem-hi cara.

L’altre dia (per no dir una altra vegada) parlant amb un amic de 
la situació econòmica en què es troba immersa la nostra societat 
i de la dificultat de trobar feina, em vaig sentir (per no dir, tornar 
a sentir) traït pels tòpics pels quals a vegades ens deixem endur 
de forma inconscient. Traït per les paraules d’un amic, que sen-
se cap mala intenció, em va deixar anar el típic “tu rai que ets 
mestre”. En aquest context, li dono tota la raó en el sentit que 
ser funcionari té els seus avantatges. No ho discutiré, tot i que 
sempre hi poden haver “peròs”... Desapercebut hagués passat 
aquest comentari si no hagués anat acompanyat d’un “vosaltres 
sí que viviu bé”. En aquests moments el cos se’m va doblegar 
com si m’haguessin donat un cop de puny als ronyons... això ja 
em va tocar més la fibra. És clar que, al ser un comentari que 
anava amb bona fe i, a més, venir d’un amic em vaig aixecar rà-

JOAN MABRAS I MARIMON ·    El cafè del divendres

“Tu rai, que ets mestre”
pidament replicant-li amb contundència l’última part de la seva 
tòpica frase. 
No cal que expliquem, ni que aprofundim sobre el que implica 
ser mestre i la responsabilitat que aquesta tasca comporta o de 
recordar que no tothom és capaç d’assumir-la amb eficiència. 
Però sí que vaig explicar al meu bon amic que, primerament, el 
títol de mestre no el regalen a la fira. Que cal estudiar una carrera 
molt interessant que es diu “magisteri”; també li vaig explicar que 
el pas per l’interinatge no és precisament el somni de l’estabilitat 
de qualsevol mestre; també que hauria de conèixer el dia a dia a 
l’escola i que veiés la quantitat de feina que fan els i les mestres, 
tant a l’escola com a casa; la dificultat de mantenir la qualitat de 
l’ensenyament i del desgast psíquic que comporta, l’alegria que 
ens enduem quan veiem els familiars que participen de l’escola  

formant una bona comunitat educativa que proporciona a l’in-
fant una educació de qualitat, els cursos de formació que cada 
any es realitzen amb molt de gust, les hores de més naturalment 
no retribuïdes, que es fan per vocació... i a pesar d’això alguns 
companys de feina m’han dit “no ho diguis molt alt que si et sent 
algú...” com si m’aconsellessin d’amagar les virtuts de la meva 
feina i del meu col·lectiu. Doncs ja n’hi ha prou! Cal parlar, alt i 
clar. Amb aquesta actitud estem menystenint l’escola i els pro-
fessionals que hi treballen, des del conserge al director. 
L’escola necessita urgentment seny, molt de seny. I què millor 
que començar per l’enderrocament de tots els prejudicis que 
tant de mal li fan. Alguna cosa hem perdut pel camí del temps. 
Mentrestant sempre podrem recórrer al “tu rai que ets mestre... 
vosaltres sí que viviu bé”.



El tema de la setmana  

El Consell Comarcal de l’Anoia ha completat la 
recollida selectiva a 20 pobles anoiencs 
JAUME SINGLA.-
Entre les competències dels consells 
comarcals hi ha donar servei als ajunta-
ments... que els les deleguin.
Cada organisme és molt gelós de les 
seves competències però hi ha serveis 
que, si es volen fer ben fets, han de ser 
assumits per un organisme amb prou 
capacitat com per fer possible un bon 
servei amb uns costos raonables i, a ser 
possible, cada vegada més baixos.
La recollida, tractament i eliminació de 
residus sòlids urbans, és un d’aquests 
serveis que reclamen la màxima efici-
ència amb la màxima reducció de cos-
tos. 
Però no podem parlar únicament dels 
costosos econòmics -que són molt im-
portants- sinó també dels costos medi-
ambientals que genera a l’entorn.

No es pot recollir únicament
Per a un tractament correcte dels resi-
dus sòlids urbans, els ajuntaments ja 
no poden limitar-se, com feien abans, a 
organitzar un servei de recollida diària 
i portar-ho sense més a l’abocador més 
proper.
Els ajuntaments s’han de preocupar 
que els ciutadans separin la fracció 
orgànica, el vidre, el plàstic i el paper, 
ho dipositin en contenidors diferents i 
després el servei de recollida, diposita 
cada fracció a la planta de tractament 
que li correspon.
Plàstics, vidres i papers són venuts di-
rectament a la indústria que els pot re-
cuperar. L’anomenada fracció orgànica 
cal portar-la a la planta de compostatge 
per convertir-la en compost per adobar 
els camps i/o els jardins, donant-li així 
una nova vida als residus vegetals i ani-
mals, que formen part de la nostra vida 
diària.

Recollida selectiva a l’Anoia
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L’alcalde de Castellfollit , Ramon Ibañez i la consellera de Medi Ambient amb un  compostador

Del que es tracta és de recuperar el mà-
xim de les matèries que llencem a les 
escombraries per fer el món una mica 
més sostenible, pel sistema de llençar 
el mínim i aprofitar el màxim.
La legislació europea preveu que els ni-
vells de recuperació siguin cada vega-
da més alts i per això el preu per tona 
que entra en un abocador, es cobra al 
voltant dels 60 euros per tona (més els 
costos de transport que s’han generat).
En canvi, per cada tona que entra a la 
planta de compostatge -per exemple 
a Jorba- els ajuntaments només han 
de pagar uns 35 euros. La diferència és 
important, però és que a més la fracció 
orgànica, pel seu alt contingut en ai-
gua, és la fracció més pesant de les que 
llencem.
Els ajuntaments grans -Igualada, Vilano-
va del Camí, Montbui, Piera...- tot i que 
en alguns casos podrien mancomunar 
el servei, han optat en general per fer 
cadascun d’ells el seu propi contracte 
de recollida amb grans empreses es-
pecialitzades i portar el rebuig a l’abo-
cador. Cada municipi ha distribuït pels 
seus carrers diferents contenidors per 
dipositar-hi cadascuna de les fraccions 
i una part de la despesa que el servei 
de recollida genera, s’ha de destinar a 
campanyes de sensibilització ciutadans 
per ajudar que augmenti continuament 
la separació de les diverses fraccions i 

per tant baixi el percentatge de rebuig 
que ha d’anar a l’abocador.
En els pobles més petits, per la vincu-
lació més estreta dels ciutadans amb el 
medi natural, és més fàcil que els veïns 
entenguin la necessitat de recuperar el 
màxim de residus, però és més difícil de 
portar-ho a terme pels costos.
Per un cantó són termes municipals 
menys densos en població i per l’altre 
els ajuntaments disposen de menys re-
cursos econòmics.

El Consell Comarcal s’organitza
El Consell Comarcal de l’Anoia va ela-
borar un pla de recollida de la fracció 
orgànica per tal de donar suport a tots 
els municipis que ho volguessin incre-
mentar la recuperació. 

de l’Anoia-, dividint-se entre els que es 
fa recollida i els que disposen de com-
postadors individuals o col·lecctius.
Un total de 12 municipis; el Bruc, Cas-
tellolí, la Pobla de Claramunt, Montma-
neu, Prats de Rei, Sant Martí de Tous, 
Sant Martí Sesgueioles, Capellades, 
Carme, la Llacuna, la Torre de Claramunt 
i Vallbona varen participar a la campa-
nya Fem Compostatge d’implantació 
de la recollida de la fracció orgànica.
Mig any després el resultat és molt po-
sitiu a jutjar per l’increment en la recu-
peració de la fracció orgànica que es fa 
a l’Anoia. 
I es fa a l’Anoia en dos sentits: es com-
posta tot el que es recull a la comarca i 
es composta a la planta de compostat-
ge de Jorba, gestionada pel Consell Co-
marcal de l’Anoia a través de l’empresa 
Proind Trabal.
Així, tota la fracció orgànica d’aquests 
es tracta a la planta de compostatge 
de Jorba juntament amb la de tots els 
municipis de la comarca que ja gesti-
onaven la fracció orgànica (Igualada, 
Vilanova del camí, Montbui, Hostalets, 
Masquefa, Jorba, Cabrera d’Anoia, Calaf 
i Piera). 
Actualment la planta tracta un total de 
3.500 tones cada any generant així un 
total de 900 tones de compost cada 
any, un adob de gran qualitat perfecte 
per l’agricultura i la jardineria.

Intensa campanya explicativa
El Consell Comarcal de l’Anoia va fer du-
rant els mesos de juny i juliol actes di-
vulgadors en tots els pobles de l’Anoia 
on a partir de primer de juny s’implan-
tava la recollida de la fracció orgànica.
En la trobada a més d’explicar el fun-
cionament del circuit de la fracció or-
gànica també es lliurava a cada família 

Els municipis més 
petits i extensos opten 
pels compostadors 
individuals o col·lectius 
en lloc de la recollida 
casa per casa

La campanya “Fem Orgànica”, impulsa-
da pel Consell Comarcal de l’Anoia amb 
el suport de l’Agència de Residus de 
Catalunya, va oferir als municipis adhe-
rits a la campanya, la formació, les eines 
necessàries i el seguiment per una cor-
recta recollida selectiva de la matèria 
orgànica.
El pla del Consell contempla dues pos-
sibilitats: la recollida carrer per carrer o 
la implantació de petits compostadors 
individuals o comunitaris que eviten 
precisament, la feina de passar a re-
collir dos o tres cops per setmana els 
residus.
A principis del passat mes de juny, el pla 
havia arribat als vint municipis petits 
i mitjans -entre els quals hi ha els que 
formen la Mancomunitat de municipis 
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una galleda de color marró i bosses 
biodegradables, on dipositar la fracció 
orgànica de cada llar.
En aquesta campanya hi varen partici-
par activament més de 5.800 famílies 
-el 68% de les famílies dels municipis- i 
a les que no hi varen participar se les va 
visitar personalment.
El resultat ha estat del tot espectacular: 
entre els 12 municipis on el Consell Co-
marcal de l’Anoia gestiona la recollida, 
en només quatre mesos s’han recollit 
211,34 tones de residus orgànics que 
s’han transformat en adob. Aquestes 
xifres donen una idea de la importàn-
cia del servei de recollida de la fracció 
orgànica, tant des del punt de vista 
econòmic, com especialment, mediam-
biental.

Més de 300 compostadors
Si els resultats de la recollida de la frac-
ció orgànica són més que notables, els 
dels vuit municipis que tenen compos-
tadors encara ho són més.
En aquests municipis la mecànica va 
ser la mateixa -carta explicativa a tots 
els veïns, reunió pública i repartiment 
de compostadors, nova tramesa de car-
tes als veïns que no hi havien assistit i 
posterior visita- però en aquest cas l’ex-
plicació havia de ser més completa per-
què en lloc d’una galleda on dipositar 
la fracció orgànica, es lliurava un aparell 
compostador individual i s’explicava el 
seu funcionament. 
Que és molt senzill però més complex 
que la simple operació de dipositar en 
una galleda el residu.  
Un cop completat el procés de divulga-
ció, coordinat pel tècnic del Consell Co-
marcal de l’Anoia, Sergi Salvany s’havi-
en repartit 292 compostadors casolans 

Les campanyes de sensibilització ciutadana són 
imprescindibles per millorar el medi ambient 

(en les cases aïllades amb hort o jardí) i 
12 compostadors comunitaris -dipòsits 
de 600 litres- repartits entre Castellfo-
llit, Rubió i Orpí.
Es tracta d’uns dipòsits de color verd 
que no generen impacte visual, però 
que si no es manté un bon nivell d’hu-
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Una tecnica de Spòra revisant un compostador domèstic

una sensibilitat més gran respecte dels 
problemes mediambientals.
L’adob que es produeix en aquests més 
de tres-cents compostadors és apro-
fitat directament en els municipis que 
el generen. A banda del benefici que 
aporta al terreny i al medi ambient, re-
presenta també un munt de tones de 
matèria que no cal tractar a la planta de 
compostatge de Jorba. 
Sense oblidar la partida més cara que 
és la recollida casa per casa que amb els 
compostadors ja no cal fer.

Els grans productors
Hi ha una sèrie d’activitats econòmiques 
relacionades amb l’alimentació que, per 
si soles, generen molta fracció orgànica. 
Seria el cas de restaurants, fruiteries, cà-
terings, menjadors escolars... que han 
rebut una atenció personalitzada per 
part dels tècnics mediambientals del 
Consell Comarcal de l’Anoia.
La legislació contempla que els grans 
productors de residus orgànics asse-
gurin la correcta recollida, però si els 
ajuntaments no disposen d’un servei 
de recollida prou eficient, es ressent la 

competitivitat d’aquests establiments. 
D’aquí que el Consell Comarcal hi hagi 
posat la seva màxima atenció perquè, 
per un cantó es recull un volum molt im-
portant de matèria orgànica i per l’altre 
es facilita la feina dels professionals.

Èxit de la campanya
Una part de l’èxit de la campanya del 
Consell Comarcal de l’Anoia està en 
l’elecció del contenidor de la fracció or-
gànica. Els tècnics del Consell Comarcal 
varen recomanar l’adquisició d’uns con-
tenidors amb una tapa petita per da-
munt de la tapa gran que està tancada 
amb clau.
Això permet que els usuaris domèstics 
puguin tirar la bosseta del residu sense 
patir males olors i els grans productors 
disposen de la clau que obre la tapa 
gran.
Un enginyós sistema de contrapès, per-
met al camió de la recollida buidar el 
contenidor, sense necessitat ‘utilitzar la 
clau, facilitant una ràpida i poc molesta 
operació de recollida.
Aquest tipus de contenidors, sembla 
que seran paulatinament adoptats per 
alguns dels ajuntaments que es fan la 
recollida pel seu compte.

A Castellfollit els agrada però....
L’alcalde de Castellfollit del Riubregós, 
Ramon Ibàñez ha fet el seguiment dels 
compostadors en primera persona. El 
sistema li agrada, el troba positiu però.. 
“a l’estiu, si no es fa molt bé, genera al-
guns problemes de pudor. Per a la pri-
mavera tenim previst canviar la ubicació 
de dos dels nostres compostadors per 
afinar millor el sistema”.
Reconeix que els ha baixat el factura de 
l’eliminació del RSU a causa que la ma-
tèria orgànica ja no hi va “i perquè hem, 
posat una tercera línia de contenidors 
de paper, vidre i de plàstic”.
A causa que a l’hivern baixa molt el nom-
bre d’habituals de Castellfollit esperen a 
l’entrada de la primavera per obrir els 
compostadors i treure l’adob generat “el 
regalarem als veïns que en vulguin i els 
que sobri el farem servir per als jardins 
municipals”.

    

mitat, pot generar pudor.
L’empresa ambiental Spora, contracta-
da pel Consell Comarcal de l’Anoia ha 
fet un seguiment de tots i cadascun 
dels compostadors comprovant que fa-
cin la seva funció transformadora dels 
residus en adob orgànic.
Una primera visita es fa als trenta dies 
d’haver posat en funcionament el 
compostador i una segona quan ja ha 
complert un cicle -als sis mesos- que és 
quan es pot veure quina mena de com-
post està produint.
“En els compostadors domèstics o indi-
viduals fem una primera comprovació 
al final del cicle i si està bé, donem el 
seguiment per acabat. En cas que el 
compostador faci pudor -senyal que no 
composta prou bé- mirem de corregir 
la mecànica que, tot i ser senzilla, pot 
ser que en alguna casa no tinguin prou 
matèria vegetal per a fer òptim el fun-
cionament”.
Segons Sergi Salvany a la gran majoria 
de compostadors controlats, el funcio-
nament ha estat el correcte.

Compostadors comunitaris
Pel que fa als 12 compostadors comu-
nitaris, distribuïts pel Consell Comarcal 
de l’Anoia, són els agutzils respectius els 
que tenen cura de fer airejar els residus 
i controlar la producció de compost.
En aquests casos el balanç és encara 
més positiu.
En alguns casos és un regidor l’encar-
regat de controlar el funcionament del 
compostador comunitari i en algun cas 
és el mateix alcalde qui se n’ocupa.
Els municipis més rurals manifesten 

Per als ajuntaments pe-
tits, els compostadors 
-individuals o comu-
nitaris- són una bona 
solució 

A l’Anoia es pot reco-
llir tota la fracció or-
gànica, tot i que cal la 
col·laboració de tots els 
veïns per evitar que es 
llencin residus impropis 
que alteren el procés de 
compostatge  
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Un dels compostadors individuals. En aquest cas a  Veciana

Perquè la recollida selectiva funcioni bé 
-i a l’Anoia hi ha casos molt positius al 
costat d’altres de molt negatius- es re-
quereix que els ciutadans facin un bon 
triatge i no barregin elements que dis-
torsionarien el procés de fermentació i 
compostatge.
També és necessari que es recicli una 
quantitat suficient de la fracció orgàni-
ca perquè el procés de recollida resulti 
prou rendible i la factura d’abocament 
de Residus Sòlids Urbans es vagi reduint 

paulatinament.
Per això els ajuntaments tenen compro-
mesa amb les empreses concessionàri-
es del servei de recollida campanyes de 
conscienciació que no sempre es fan.
És imprescindible que cada família tin-
gués a casa seva un mínim de tres ga-
lledes per a les deixalles. Per un cantó la 
fracció orgànica, per un altre el paper i 
els envasos i finalment el rebuig. Tot 
el que s’hagi de seleccionar posterior-
ment surt més car. 

Tot el sistema depèn dels ciutadans

Els residus orgànics poden retornar a la terra



El tema de la setmana  

Joan Herrera (ICV) i Ernest Benach (ERC) van 
ser ahir a l’Anoia en campanya electoral
JORDI PUIGGRÓS.-
El candidat a la presidència de la Gene-
ralitat per Iniciativa-EUiA, Joan Herrera, 
i el número 2 d’ERC i president del Par-
lament, Ernest Benach, van ser ahir a 
l’Anoia.
Herrera, acompanyat del president co-
marcal d’ICV Eusebi Alonso i de regidors 
i càrrecs del partit a l’Anoia, va visitar 
el parc eòlic de Rubió. Allí es va com-
prometre a desenvolupar una política 
d’estalvi, eficiència energètica i energies 
renovables que permetrien la creació de 
40.000 llocs de treball, que s’integrarien 
dins dels 300.000 del Pla d’ocupació so-
cial i verda del programa de la coalició. 
El candidat d’ICV-EUiA va voler advertir 
de la falta de “credibilitat de CiU” ja que 
al Congrés dels diputats ha votat per 
tal de rebaixar els objectius d’energies 
renovables a la Comissió d’estratègia 
energètica. “I no dubta en rebutjar l’im-
puls de les renovables mitjançant el re-
partiment de costos entre tot el sector 
energètic, per tal d’afavorir les empreses 
elèctriques”, va afegir.
Per això, el cap de llista ecosocialista 
es va proposar situar el canvi de mo-
del energètic en el primer objectiu de 
l’agenda econòmica de la propera legis-
latura perquè “la crisi del model econò-
mic i social actual lligat a la futura crisi 
energètica (peak oil) fan que sigui una 
necessitat imperiosa anar més enllà dels 
objectius de la UE per al 2020 en la llui-
ta contra el canvi climàtic, que obliga a 
implantar polítiques d’estalvi, eficiència 
i increment d’energies renovables”.
Herrera considerat indispensable “la in-
dependència energètica de Catalunya” 
i fer una Planificació Energètica integral 
que inclogui els plans d’estalvi d’emissi-
ons, els plans de renovables i d’estalvi 
i eficiència energètica, incrementant 
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Joan Herrera, amb una representació d’ICV a l’Anoia, ahir al parc eòlic de Rubió.

Propers actes d’ICV a l’Anoia:
Divendres 19 a les 20.00h: acte públic 
del president d’Iniciativa per Catalu-
nya, Joan Saura, al Teatre de l’Aurora
Dilluns 22 a les 11.00h: roda de prem-
sa de Joves d’Esquerra verda a la seu 
d’ICV Anoia
Dimecres 24 a les 16.30: visita de la 
presidenta de Dones amb Iniciativa, 
Mercè Claramunt, a les “Dones de la 
tarda del dimecres” al centre cívic del 
barri de Montserrat.
Dijous 25: visita de la candidata núme-
ro 2, Dolors Camats, al Centre CIE coin-
cidint amb el dia Internacional Contra 
la Violència de Gènere. 

Joan Saura (ICV), 
demà a  Igualada

Avui divendres 19 a les 12 està prevista 
la presència de Manuela de Madre a 
Igualada, on conjuntament amb Jordi 
Aymamí faran una passejada pel Mer-
cat municipal de la Masuca.
Diumenge a les 12 es realitza l’acte 
central del PSC a la comarca, amb un 
vermut popular a la plaça del Cen-
tre Cívic de Fàtima, a Igualada, on es 
comptarà amb la presència d’Ernest 
Maragall, conseller d’Educació i candi-
dat al Parlament.

De Madre i Ernest 
Maragall (PSC), de 
campanya a l’Anoia

Jordi Calpe i Ernest Benach, durant la roda de premsa d’ERC. Fotos: Jordi Puiggròs.

els objectius europeus 30+25+30 (30% 
d’estalvi d’emissions d’efecte hivernacle, 
+ 25% d’energies renovables + 30% d’es-
talvi d’energia) pel 2020.
 “Catalunya ha d’invertir en el desplega-
ment de les renovables” ha assegurat 
alhora que ha llançat les propostes de 
la coalició en innovació, l’estalvi i l’efici-
ència energètica perquè són un factor 
“clau” per evitar la pèrdua de competiti-

vitat de les empreses. “Proposem un can-
vi radical en les polítiques energètiques 
i ambientals, ho fem amb el convenci-
ment que aquesta és una mesura neces-
sària per garantir el benestar i la cohesió 
social, la protecció del medi i per crear 
ocupació estable i de qualitat, en nous 
àmbits de producció i serveis com les 
energies renovables, la construcció eco-
eficient i la rehabilitació i gestió energè-

tica d’edificis,  vehicles elèctrics, híbrids 
o amb combustibles alternatius”.
Herrera va apostar per la creació d’un 
nou operador energètic especialitzat 
en l’estalvi i l’eficiència. El líder d’ICV va 
anunciar que reconvertirà “en una veri-
table agència de l’energia de Catalunya, 
a fi de que pugui ser un instrument amb 
recursos per desenvolupar encara més 
els objectius de la reconversió energè-
tica”. 

ERC reivindica el seu paper influent
Per la seva banda, Benach, en la línia 
d’aproximació a CiU que s’ha vist en els 
darrers dies, va explicar a Igualada en 
roda de premsa que “el veritable pro-
blema del Tripartit ha estat la crisi, i tot 
i això s’han fet moltes coses”. El fins ara 
president del Parlament va informar que 
la Generalitat ha passat dels 283 euros 
per habitant invertits a l’Anoia, a 402. 
El més important d’aquestes eleccions, 
per a ERC, més enllà de qui guanyi -”que 
sembla que està clar”, va dir Benach- és 
“que hem de tenir clar el futur econòmic 
del país. Nosaltres hem estat el motor 
permanent a l’hora de demanar el con-
cert econòmic que ara demana CiU. Ja 
vam fer-ho el 1992 i llavors tothom ens 
tractava de llunàtics. Jo reivindico la po-
sició responsable i constructiva d’ERC en 
aquest tema”, deia Benach, acompanyat 
del candidat anoienc Jordi Calpe, i dels 
presidents local i comarcal del partit, 
Joan Torras i Josep M. Palau.
El fet que Catalunya tingui un 10% de 
dèficit fiscal, una xifra immensament su-
perior a la dels països de la UE, és quel-
com “inaguantable”, i, davant de la pro-
posta de concert econòmic, “difícilment 
el PP donarà suport a algú que ho vulgui 
per a Catalunya”. Per tant, el 28-N “no ens 
juguem qui guanyarà les eleccions, sinó 

qui influirà més. Si el PP, o bé ERC. Això 
és el més important. Els propers anys 
passaran moltes coses, i el més impor-
tant serà estar en primera línia. Hem de 
triar entre continuar essent una comuni-
tat autònoma arregladeta, o ser un Estat 
de ple dret de la Unió Europea”.
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“Aquí hem d’estar tots a l’una, i la percepció des de fora és 
que aquí hi ha un desordre polític important”
JORDI PUIGGRÓS.-
Iniciativa porta vuit anys al govern, i 
això acaba cremant sempre. Com ho 
porteu, en plena crisi econòmica?
Governar en un entorn econòmic favo-
rable dóna molta més tranquil·litat, sí, 
perquè et permet arriscar més. Quan 
la situació és adversa s’ha de prioritzar 
molt, i en certs moments a la població li 
pot costar entendre les teves decisions. 
Des d’una visió de l’esquerra, el que pro-
curem és tenir molt coneixement de la 
situació que vivim, de les persones i de 
l’economia en general, i procurar inclou-
re tothom i no deixar ningú enrere. És 
difícil, sobretot quan el pressupost es va 
reduïnt. Nosaltres creiem que ara el més 
important és fer polítiques socials, crear 
ocupació, i això costa molts diners.
El seu partit es ven com l’esquerra au-
tèntica. Què no ho són, els altres?
Nosaltres considerem que estem a l’es-
querra, i no ho dubtem gens. Tenim molt 
clar que els nostres socis de govern no 
seran mai de la dreta, i durant el tripartit 
hem pogut demostrar la nostra incidèn-
cia en fer polítiques d’esquerra, sense 
tendir-nos a que la dreta es pugui donar 

 “La nova ocupació, la 
necessitat d’un canvi 
de model econòmic, 
són els eixos del nostre 
programa electoral”

ELS CANDIDATS ANOIENCS. Francina Gabarró, núm. 27 d’Iniciativa per Catalunya-EUiA

Francina Gabarró.

“Hi ha gent que va a buscar vals de menjar de l’Ajuntament 
amb un BMW, i això s’ha de parar”
JORDI PUIGGRÒS.-
Vostè representa un partit que té ex-
periència a nivell local però no al Par-
lament. El número set representa un 
lloc important. 
Sí, és tot un honor que Josep Anglada 
m’ho hagi proposat. El vaig conèixer a 
través d’un amic comú que tenim, i ell 
tenia molt interès en que PxC tingués 
presència a l’Anoia. Crec que és mostra 
de confiança en mi i pel treball que es-
tem fent a la comarca. La rebuda que hi 
ha a l’Anoia és molt bona, i ara mateix 
podríem tancar fins a set candidatures, a 
Igualada, Montbui, Vilanova, Piera, Hos-
talets, Masquefa i Capellades. 
Quina és la vostra prioritat en el pro-
grama electoral?
El nostre eslògan ho diu ben clar: primer, 
els de casa. Pensem que hores d’ara aquí 
hi ha un overbooking total d’immigració. 
A Espanya hi ha més de quatre milions 
d’aturats i és evident que aquí no hi ha 
feina per a tothom. En els darrers anys 
aquí hi ha hagut unes polítiques molt 
errònies en aquest camp, s’ha deixat en-
trar tothom, en especial amb les regu-
lacions massives el govern del PP, quan 
Rajoy era ministre de l’Interior i Alícia 
Sánchez-Camacho estava amb ell. Des-
prés hem passat del papeles para todos 
de Zapatero, al paro para todos. Miri, no-

“Un partit com el nostre, 
que diu a la cara el que 
pensa tothom, no li 
convé a alguns. És el 
país del políticament 
correcte, sempre s’han 
repartit les garrofes els 
mateixos”

ELS CANDIDATS ANOIENCS. Robert Hernando, núm. 7 de Plataforma x Catalunya

Robert Hernando.

peixet. Ens interessa governar des de la 
perspectiva de les esquerres, i canviar. 
Valoreu de debò el govern Tripartit. 
Ha tingut polítiques d’esquerres, en 
general?
Sí, per a nosaltres, des d’Iniciativa, cre-
iem que sí. No som un partit majori-
tari, però per governar i fer polítiques 
de canvi només ens queda l’opció de 
governar en coalició. Ho hem fet, i amb 
bons resultats, a nivell municipal. Ja ens 
agradaria governar amb majoria com as-
pira Montilla i el PSC. El tripartit ha estat 
una bona manera de fer política i canvi-
ar certes formes després de 23 anys de 
govern de CiU.
El programa electoral d’una formació 
d’esquerres en plena crisi... és més fà-
cil de fer?
No, és més complicat. El que li preocu-

pa a la població ara, en primer terme, 
és el tema de la feina. Nosaltres creiem 
que tots els serveis destinats a les perso-
nes, des dels infants a la gent gran, pot 
crear molta ocupació. Passa el mateix 
amb les energies renovables, n’estem 
convençuts. La nova ocupació, la neces-
sitat d’un canvi de model econòmic, són 
els eixos del nostre programa electoral. 
Si no som capaços d’aturar el canvi cli-
màtic, acabarem tenint una altra crisi. 
Tampoc podem despreocupar-nos de 
les minories, i dels qui necessiten ajuda: 
dones, gent gran, immigrants... També 
fa falta una reforma fiscal. Catalunya no 
rep proporcionalment de Madrid el que 
paga cada any en impostos. I ha de pa-
gar qui més té. 
Joan Herrera ha tingut un pes desta-
cat a Madrid. Que sigui el relleu de 
Saura és perquè es vol rejovenir una 
mica ICV?
Des del 92 que estic a Iniciativa, i he 
tingut la sort de ser al Consell Nacional 
del partit, on es decideixen els canvis. 
Jo agraeixo molt el pas que ha fet Saura 
de deixar la primera línia de la política, i 
cedir el pes a Joan Herrera. Això ja porta 

molt temps fent-se, no és flor d’un dia. 
Ell representava el grup dels joves d’Ini-
ciativa, i també un canvi. A més, Herrera 
tindrà la sort de poder comptar amb 
Saura, que es dedicarà completament al 
partit. No està sol, hi ha gent de sempre 
i nova de molt ben preparada.
Des de l’Anoia, els punts del vostre 
programa electoral encara tenen més 
valor?
L’Anoia ha estat una comarca castigada, 

ha tingut unes dificultats importants d’in-
fraestructures que es van resolent, però 
té un problema greu d’autoestima. Hi ha 
petits emprenedors en molts polígons 
que estan tirant endavant una economia 
diferent, no tot és l’aeroport corporatiu o 
el Parcmotor, i han de rebre el suport ne-
cessari, facilitant els crèdits, per exemple. 
Aquí els polítics hem d’estar a la una, i la 
percepció des de fora és que aquí hi ha 
un desordre polític important.

saltres som un partit identitari, pensem 
primer en els de casa nostra, però no 
som ni xenòfobs, ni racistes, com es diu. 
El nostre programa també té en compte 
tot el tema de la corrupció política que 
tenim al damunt, per a nosaltres això 
no pot prescriure, o compromisos eco-
nòmics com l’eliminació de l’impost de 
successions, o del cèntim de la gasolina. 
Pensi que el programa electoral de Pla-
taforma té cent pàgines, el tenim penjat 
a la web en català i castellà, el pot llegir 
tothom.
A tothom li pengen etiquetes. Si hi ha 
un partit amb clixé a Catalunya, és el 
vostre?
Sí, i ho sabem, però està teledirigit. El 
que passa és que un partit com el nos-
tre, que diu a la cara el que pensa tot-
hom, no li convé a alguns. Estem en el 
país de les coses políticament correctes, 

de que sempre s’han repartit les garrofes 
els mateixos. Fins ara, l’únic que s’ha fet 
ha estat canviar les peces de lloc. Ara  hi 
ha la possibilitat de que entri gent nova, 
gent fresca, i això no interessa als grans 
partits. Miri, quan PxC va començar fa 
uns anys a Vic, ningú no li feia cas. Avui, 
el PP fa una còpia literal en el seu pro-
grama del que diem nosaltres en matè-
ria d’immigració. Ells saben que hi haurà 
una fugida de vots cap al nostre partit. 
Nosaltres no som ni d’esquerres ni de 
dretes, som identitaris, i tenim gent des 
de l’esquerra independentista, fins a la 
dreta més rància. Jo porto cinc mesos 
en el partit i l’únic que m’he trobat és 
gent de casa, que té ganes de treballar... 
Pares de família, dones treballadores, res 
de neonazis o gent rara, com algú diu.
Sou catalanistes?
Som catalanistes, perquè som identita-
ris. El que no som és independentistes. 
Nosaltres estimem la nostra terra i els 
nostres costums per sobre dels altres. El 
que no pot ser és que algú de fora inten-
ti imposar els seus, com sembla que està 
fent la comunitat musulmana.
Les properes municipals seran impor-
tants per a vosaltres. Segur que us 
presentareu a Igualada?
Segur, d’això no n’hi ha cap dubte. A 

Piera ja vam presentar la setmana pas-
sada la nostra candidata, als Hostalets 
la candidatura està tancada, a Vilanova 
i Montbui pràcticament també.... Estem 
convençuts que Plataforma per Catalu-
nya tindrà un protagonisme polític molt 
important a l’Anoia en els propers anys. 
La intenció és que passi a Igualada el 
mateix que va passar a Vic o el Vendrell. 
Pensi que ara tenim 19 regidors a tot el 
país.
Aquesta és una comarca on penseu 
que també hi ha un nivell d’immigra-
ció preocupant?

Sí, i això que aquí ha arribat més tard 
que a d’altres comarques, però l’Anoia 
és la comarca amb més atur, i Vilanova i 
Montbui, les dues poblacions que en te-
nen més. Si hi ha cada vegada més atur, 
i a cada vegada hi ha més immigrants, 
l’equació és ben senzilla. Aquí falla al-
guna cosa. Tenim gent que treballa a 
serveis socials, a l’hospital... i ens expli-
quen que la majoria de les ajudes van als 
immigrants. Hi ha gent que va a buscar 
vals de menjar de l’Ajuntament amb un 
BMW. Això no pot ser, i ho pararem. Si hi 
ha ajudes, primer pels de casa.



“La sentència del Tribunal Constitucional es va 
carregar la via autonomista”
JAUME SINGLA.-
Joan Laporta, l’expresident del FC Bar-
celona, encapçala la candidatura de So-
lidaritat Catalana per la Independència.  
Laporta va optar per iniciar la campanya 
electoral fent una prèvia a Igualada, om-
plint el Teatre Municipal l’Ateneu.
Parlant amb Joan Laporta hom s’adona 
que actualment és més factible obtenir 
la independència de Catalunya que in-
crementar l’autonomia a Espanya.
 
No era possible la unitat amb Reagru-
pament, l’altra candidatura sobiranis-
ta?
Es veu que no. Ho puc dir clarament per-
què ho vàrem intentar. Vam convidar a 
les altres formacions a les primàries per-
què volíem llistes obertes on ens sentim 
molt confortables. Van decidir no venir 
i nosaltres els ho respectem. Solidaritat 
Catalana per a la Independència ha cre-
at un precedent democràtic a Catalunya 
que esperem sigui seguit per altres for-
macions en el futur.

És conscient del rebuig que la seva 
persona genera sobretot en els ambi-
ents més carques d’Espanya?
És una situació que no he provocat. Sols 
sóc conseqüent amb la meva manera de 
pensar. El que faig és ser desacomplexa-
dament catalanista  i si això genera re-
buig en determinats sectors, ho lamento, 
perquè respecto tot tipus d’ideologies. 
Però si hi ha algú que li molesta que si-
gui així, i que estigui fent una proposta 
política per millorar  la qualitat de vida 
dels catalans i que tinguem més diners 
per viure millor, miri, ho lamento. Però 
no puc fer el que no penso, dir el que no 
penso i deixar de dir el que penso.

Costa fer-li entendre a la gent que és 
més fàcil ser independents d’Espanya 
que ser una mica més autònoms?
La via autonomista se l’ha carregada el 
Tribunal Constitucional. Fa massa anys 
que estem alimentant una situació que 
ens porta a l’empobriment econòmic i 
democràtic. A l’empobriment  nacional. 
Ara només tenim dues opcions: conti-
nuar sent una comunitat autònoma de 
règim comú on només ens volen per 
quedar-se amb els impostos que recap-
ta l’agència tributària, sense cap tipus 
de poder de decisió respecte de les nos-

“Només hi ha dos 
camins: o ser una 
comunitat autònoma de 
règim comú sense cap 
capacitat de decisió o 
ser un estat català dins 
de la Unió Europea amb 
tot el dret a decidir i 
participar”

ELS CANDIDATS. Joan Laporta, cap de llista de Solidaritat Catalana

Joan Laporta candidat de Solidaritat Catalana per la Independència. Foto: Jordi Puiggròs

tres pròpies infraestructures, relacions 
laborals, pensions, promoció econòmi-
ca, immigració,  subsidis d’atur, política 
energètica... No tenim cap poder de de-
cisió en els temes importants. O podem 
ser un estat català en el si de la Unió 
Europea. Cal escollir entre una via que 
ens porta al progressiu  i il·limitat empo-
briment i la destrucció nacional - perquè 
l’espoli fiscal no té fi - o podem prendre 
una via cap a la llibertat, la dignitat naci-
onal i que els famílies catalanes puguin 
tenir un futur millor per als seus fills. Jo 
no vull que els meus fills siguin indepen-
dentistes. Jo els vull ciutadans lliures en 
el seu propi país.

A banda de sobiranista independen-
tista, es definiria políticament d’algu-
na altra manera?
Sóc un lliberal progressista català que 
vol que el seu país sigui un estat al si 
de la Unió Europea. Ens presentem a les 
eleccions al Parlament de Catalunya per-
què volem deturar l’espoliació i que els 
catalans tinguem més diners per viure 
millor. L’única via que hi ha per aconse-
guir-ho i que ens farà progressar i millo-
rar és la independència.

Què faran els diputats de Solidaritat 
Catalana al Parlament de Catalunya?
Declarar la independència en aquesta 
legislatura si tenim la majoria suficient 

per proclamar-la. 

Què faran si no arriben als seixanta-
vuit escons?
Nosaltres només farem costat als partits 
que assumeixin el compromís de procla-
mar la independència.

Al deixar la presidència del Barça es 
va proposar crear una xarxa social 
independentista. Com està aquesta 
xarxa?
Com bé diu, la meva primera idea era 
la divulgació dels avantatges de ser un 
estat d’Europa. Però els companys Uriel 
Bertran i l’Alfons López Tena em varen 
convèncer que aquesta tasca pedagògi-
ca i divulgadora era millor fer-la des del 
Parlament de Catalunya.
Farem una tasca de regeneració de la 
classe política, que està molt acomoda-

da. Practiquen el victimisme i la queixa, 
però no fan res per transformar una rea-
litat que no és útil per als ciutadans. La 
política actual només serveix per  man-
tenir uns parlaments sense poder i uns 
diputats que prioritzen els interessos del 
seu partit o els seus propis, per davant 
dels interessos de la ciutadania. Això ho 
volem canviar des de dins.

El CAC  ha prohibit parlar dels partits 
no parlamentaris, és a dir ha prohibit 
parlar de Solidaritat Catalana. En can-
vi la premsa, partint de la seva gestió 
al capdavant del Barça, no deixa d’in-
tentar parlar de vostè.
El col·legi de periodistes i alguns polítics 
s’han queixat d’aquesta decisió perquè 
aquestes regles del joc no són correctes 
ni justes. Ho acceptem i per això estem 
trepitjant tot el territori per fer arribar 
personalment el nostre missatge. La 
nostra proposta independentista manté 
el interès de molta gent perquè és una 
proposta pacífica, tranquil·la, serena... 
però valenta i que es fonamenta en la 
millora econòmica dels catalans.
A nivell comarcal els mitjans com La 
Veu ens escolten pel nostre missatge 
renovador i per la notorietat que m’ha 
donat ser president del Barça.  Estic molt 
orgullós d’haver posat a la campanya in-
dependentista la meva notorietat com a 
expresident del Barça, de la qual n’estic 

molt orgullós. Per la feina que hi vam fer 
i els ciutadans així m’ho reconeixen. 
Parli’ns de les persones que l’acompa-
nyen a la llista.
Tenim al Toni Castells Sanabra que és 
el candidat més jove de la llista i és un 
esclat de joventut i coneixements. Avui 
els joves de vint-i-dos anys en saben un 
pou de les coses i estan molt ben pre-
parats. Sobretot tenen l’energia i la for-
ça neta que arriben sense vicis i entren 
amb força i el cap ben dret. 
A la llista de Barcelona m’acompanyen 
l’Alfons López Tena i l’Uriel Bertran. Tots 
dos tenen llarga experiència política i 
han fet renúncies importants per la dig-
nitat nacional. Estaven destinats a asso-
lir càrrecs importants dins de l’adminis-
tració en els seus expartits respectius 
i han preferit fer una coalició nova que 
sigui conseqüent i coherent amb les se-
ves idees. També hi ha l’Anna Arqué, que 
és de les promotores de les consultes 
sobiranistes que han permès que més 
de sis-cents mil catalans hagin votat a 
favor de la independència de Catalunya. 
També na Isabel-Clara Simó, que té una 
clarividència extraordinària i un acusat 
perfil intel·lectual i feminista. Solidari-
tat Catalana és la formació que té més 
dones a la seva llista. Més del quaranta 
per cent de les nostres llistes són dones. 
I tenim el Toni Strubel a Girona, l’Héctor 
López Bofill  a Tarragona  i en Francesc 
Xavier Sauté a les Terres de Lleida. Gent 
preparada que porta anys treballant per 
aquests ideals amb el rigor que cal. 

Dues preguntes curtes per acabar: 
s’atreveix a fer un pronòstic?
Estem per treballar i entrar amb força al 
Parlament de Catalunya.

Quan fa col·loquis, li pregunten més 
per la independència o pel Barça?
Tothom ve pels problemes que té el país. 
Sempre surt alguna qüestió relacionada 
amb el Barça, perquè s’ha fet el millor 
Barça de la història, el més solidari, el 
més catalanista i el més universal. Estic 
molt orgullós de la feina que varem fer.
Però el que ara cal és pensar què es vol 
fer el 28 N. I s’ha de ser valent i no tenir 
por. Portem massa temps esperant. Pot-
ser ja és hora de fer alguna cosa. I com 
deia l’Antoni Castells, a l’Ateneu Igualadí 
amb portar l’estelada ja no n’hi ha prou. 
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IGUALADA / LA VEU

El dissabte 13 de novembre el Saló Rosa 
d’Igualada es va quedar petit, i és que va 
acollir més de 320 persones en l’acte cen-
tral de campanya de Reagrupament Inde-
pendentista a l’Anoia. 
La candidata per l’Anoia, número 12 a la 
llista de Barcelona, Teresa Pelegrí, va pre-
sentar els altres ponents fent un especial 
èmfasis en el fet que tots ells tenen ofici 
i benefici i que “són professionals, no de 
la política, sinó de la seva professió. El Dr. 
Joan Carretero és metge del seu poble, 
Puigcerdà, la Rut Carandell és professora 
d’Universitat i en Carles Móra també és 
professor. Jo sóc infermera.” Va recalcar 
que “Vivim en un Catalunya que té unes 
perspectives pitjors ara que fa 30 anys 
quan vam iniciar-nos en el camí de la de-
mocràcia. Perspectives econòmiques pit-
jors, d’autogovern pitjors i d’autoestima 
pitjors.” “Davant d’això, només hi ha dues 
opcions –continuà la igualadina- o el pack 
Espanya o el pack independència.” Acabà 
el parlament dient que “la disjuntiva no es 

Joan Carretero (Reagrupament) omple el Saló Rosa 
d’Igualada avisant que Espanya “ens està embargant el país”

Joan Carretero, durant el seu discurs al Saló Rosa.

troba en l’eix dreta-esquerra, sinó en que-
dar-nos i formar part d’aquest projecte 
regional espanyol o bé assolir la indepen-
dència”.
Posteriorment va parlar Carles Móra, alcal-
de d’Arenys de Munt, que va fer un abran-
dat discurs en què es va preguntar per què 
els polítics actuals no es revoltaven davant 

les injustícies que pateix “la nostra gent, el 
nostre poble”, seguit de la cap de llista per 
Barcelona, Rut Carandell, que va explicar 
que se li havia acudit venir de Barcelona a 
Igualada amb tren, i entre rialles a la sala, 
continuà dient que per fer 60km havia tar-
dat una hora i quaranta minuts. «Aquest és 
el país que ens han deixat durant aquests 
trenta anys de democràcia».
I l’acte va concloure amb el parlament del 
president de Reagrupament i cap de llista 
per Girona Joan Carretero, qui no va estar 
menys contundent i afirmà que “Ens estan 
embargant el país. En aquests moments 
s’han embargat ja 230.000 habitatges a 
Catalunya, la Generalitat ha aprovat un 
pressupost de deute permanent i està a 
punt de ser intervingut”. La independèn-
cia, per a Carretero, “és disposar de tots 
els nostres recursos, que la nostra llengua 
sigui oficial a Europa o tenir seleccions 
esportives catalanes que competeixin in-

El cinema igualadí es va omplir amb 320 persones per a escoltar el líder de Reagrupament.

ternacionalment”. Contra els que auguren 
un futur gris si Catalunya esdevé un estat, 
el presidenciable va recordar que “cap país 
que ha esdevingut lliure no ha volgut tor-
nar a la metròpolis” i va afegir que tots els 
nous estats “han augmentat la seva rique-
sa”. El metge de Puigcerdà va apel·lar al fet 
que la generació actual “tenim la respon-
sabilitat que la nació no desaparegui”.
En la seva intervenció, carregada de fina 
ironia, el cap de llista per Girona va afir-
mar que “els que creuen que és possible 
el concert econòmic, convocar un referèn-
dum d’autodeterminació o el federalisme” 
després de la sentència del TC sobre l’Es-
tatut pateixen “al·lucinacions”. “Aquests no 
calen que preguin carreterines ni substàn-
cies psicotròpiques” va sentenciar entre 

les rialles del públic assistent. A parer del 
candidat, la retallada de l’Estatut i el siste-
ma de finançament pactat “ens han deixat 
clar que no som una nació ni el prèambul, 
que no tindrem més competències i que 
les que tenim no es blindaran”.
I finalitzà dient que el país ha oblidat pre-
miar l’excel·lència i el treball, i enlloc d’ai-
xò premia els “ni-ni”, subvencionant-los. 
Ironitzà preguntat si aquests haurien de 
presentar algun document certificant que 
no havien fet res durant la seva vida”.
L’acte va cabar una intensa jornada de Re-
agrupament a l’Anoia, ja que Joan Carrete-
ro també va anar durant el matí al mercat 
de Calaf, i durant la tarda va passejar pel 
centre d’Igualada visitant comerços i atu-
rant-se a parlar amb la gent. 

Carretero va ser a Calaf per a visitar el mercat.

IGUALADA / LA VEU

ERC Anoia va celebrar aquest dimarts una 
trobada amb una cinquantena de mili-
tants i simpatitzants de la formació, que 
va comptar entre d’altres amb la presència 
del candidat anoienc, Jordi Calpe, així com 
Oriol Amorós, president regional d’ERC de 
Barcelona i número 5 del partit per a les 
properes eleccions.
Oriol Amorós, número 5 en les llistes d’ERC 
en les properes eleccions al Parlament va
emfatitzar en la seva intervenció que “l’es-
tratègia política d’ERC té un gran perquè: 
en la política d’aquest país, calia incor-
porar-hi totes les classes socials, perquè 
tenim clar que, des la meitat, Catalunya 
mai podrà serà lliure”. En aquest mateix 
sentit, el dirigent republicà afegí que “un 
país que vol assolir la independència, no 
pot estar únicament format i dirigit per 

les famílies que ja ho feien al 1900, i és per 
aquest motiu que ERC ha treballat per un 
projecte d’incorporació sense exclusions, 
de tots els catalans a la catalanitat”.
El president de la Federació barcelonina 
d’ERC, també va defensar la tasca valenta
desenvolupada per ERC, tant des del go-
vern com des del partit: “ERC ha estat i és 
valenta perquè ha propiciat la alternança 
política després de vint-i-tres anys, perquè 
ha aconseguit incorporar al projecte inde-
pendentista una gran part de la població i, 
a més, perquè ha posat sobre la taula l’es-
gotament del tram autonòmic”.
Finalment, Oriol Amorós va remarcar que 
“la construcció de l’estat propi només es 
durà a terme des de l’esquerra i amb Es-
querra Republicana, no en tingueu cap 
dubte”, alhora que afegí “donar suport a 
ERC és donar suport a un estat lliure”.

Acte d’ERC amb 
la militància a Igualada

El candidat anoienc Jordi Calpe, amb Oriol Amorós i militants de la comarca.

                 EDICTO.- Yo, MARIA JOSE GOMEZ GRAU, Notario de Piera, 
con despacho en el carrer Indústria número 56-58, HAGO CONSTAR: 
Ante mí se sigue acta de notoriedad instada por DOÑA MARIA ROSA 

BONASTRE SABI, mayor de edad, casada, vecina de Masquefa, carrer 
Serralet 42, con D.N.I. número 77.065.709-R para la constatación de 
exceso de cabida  de la siguiente FINCA: URBANA.- CASA, sita en 

término de Masquefa, carrer Serralet 22, de superficie ciento sesenta y 
ocho metros cuadrados (168 m²) y que linda: frente con carrer Serralet; 

derecha entrando con Maria L. Valls Nanot; izquierda con Teresa 
Estruch Mestres y fondo con Pasatge de l’Era. Inscrita en el Registro de 

la Propiedad número dos de Igualada, al tomo 1509, libro 81 de Mas-
quefa, folio 102, finca 4.198, inscripción 1ª.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este edicto, podrán comparecer ante mí los interesados para 

exponer y justificar sus derechos.
        PIERA A ONCE DE NOVIEMBRE  DE 2010
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MONTBUI / LA VEU

El divendres 12 de novembre, al Centre 
Cívic La Vinícola de Montbui es va fer un 
sopar d’inici de campanya electoral, al 
qual va assistir la Consellera de Treball Mar 
Serna, l’alcalde Teo Romero, els candidats 
i candidates socialistes de l’Anoia Anna 
Maria Garcia, Salustià Monteagudo, Pilar 
Salat i Fina Altarriba, i una representació 
de la JSC-Anoia. En total es van aplegar un 
total de 150 persones que van seguir amb 
atenció les intervencions.
En primer lloc, l’alcalde Teo Romero va 
donar la benvinguda als assistents, i va 
explicar que “el govern presidit per José 
Montilla ha fet realitat moltes de les grans 
aspiracions que tenia la nostra comarca, el 
nou Hospital, la Ronda Sud, l’augment de 
sòl industrial, són tres bon exemples, però 
també gràcies a la Llei de Barris s’ha acon-
seguit una inversió als municipis com mai 
fins ara”. Per tot això, va demanar un esforç 
gran de mobilització, per aconseguir que 
els socialistes puguin seguir governant 
Catalunya.
A continuació, en representació dels can-
didats i candidates anoiencs va interve-
nir Anna Maria Garcia, que va manifestar 
“Durant molt de temps l’Anoia ha estat 
oblidada, la despesa dels governs de CiU 
a l’Anoia era la meitat del que s’ha destinat 
en aquests darrers anys, tot i la crisi. Tenim 
4 noves llars d’Infants i 477 noves places. 1 
de les quals amb 36 places la tenim aquí a 
Santa Margarida de Montbui”. I en aquesta 
mateixa línia va afirmar que  “Necessitem 
un govern progressista que cregui en les 
persones per sortir d’aquesta crisi. Neces-
sitem continuar la tasca feta fins ara. I aixó 
només ho aconseguirem sortint el 28 de 

La consellera de Treball Mar Serna, a 
Montbui en un acte electoral del PSC

novembre a votar. I per aixó no ens po-
dem quedar a casa, no podem permetre 
tornar enrera, tornar a ser la comarca obli-
dada dels 23 anys de CiU”.
Finalment, la Consellera Mar Serna, va dir 
haver-se sentit “molt còmoda treballant 
amb el President Montilla, que sempre ha 
donat suport als seus Consellers”. Sobre 
la situació econòmica de la comarca va 

Sopar d’inici de campanya del PSC a l’Anoia.

dir que “a l’Anoia s’han notat els efectes 
positius de l’acció del Govern, ja que l’aug-
ment de l’atur ha estat més moderat que 
en altres territoris”. També fer una defen-
sa de la lluita contra l’atur juvenil “amb el 
contracte futur es donaran més oportuni-
tats al joves, que tindran una formació i la 
possibilitat de tenir una feina remunerada 
segons el conveni”.

Anna Maria Garcia, Teo Romero i Mar Serna.

PIERA / LA VEU

El president i candidat a la Generalitat per 
Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, 
va visitar la setmana passada Hostalets de 
Pierola i Piera. Anglada va visitar el Casal 
d’Avis i diversos comerços d’Hostalets. Ja 
en el centre de Piera el seguici de PxC i el 
seu president van visitar diversos comer-
ços de la zona. Més tard en un conegut i 
cèntric restaurant amb més de 60 perso-
nes es va iniciar l’acte de presentació de 
l’alcaldable de PxC a Piera, Maria Dolors 
Tomba. El candidat anoienc Robert Her-
nando va agrair al president la seva cons-
tant presència a la comarca i va confirmar 
que PxC ja té tancades per a les municipals 
en aquella zona de la comarca candidatu-
res per a Piera, Hostalets de Pierola i s’està 
en converses amb persones de Masquefa 
molt interessades en donar veu a PxC a la 
seva localitat. D’altra banda va elogiar la 
valentia de les dones de PxC com Dolors 
Tomba i va dir que: “En aquestes pròximes 
autonòmiques el poble de Catalunya té la 
possibilitat de canviar les fitxes del tauler 
unes per d’altres, perquè fins avui sol se’ns 
ha permès moure-les de lloc.”
Per la seva part Dolors Tomba va reconèi-

xer que havia fet aquest pas tan important 
en la seva vida perquè la figura de Josep 
Anglada li va impressionar, sobre tot el seu 
missatge directe i clar: “Fins avui no m’ha-
via sentit mai identificada amb cap partit 
polític, fins que un¡ dia vaig escoltar parlar 
Josep Anglada i vaig pensar que aquests 
eren els meus.” En clau local va dir que es-
tava clar que Piera necessitava un canvi i 
que ella estava disposada a liderar-lo i va 
agrair a Anglada tota la seva confiança.
Va tancar l’acte el president Josep Angla-
da, que va elogiar la tasca de la delegació 
de la comarca de l’Anoia i va felicitar Do-
lors Tomba per la seva empenta i coratge: 
“En les últimes eleccions autonòmiques 
PxC sols va presentar una candidata lo-
cal, en les del pròxim any hi haurà moltes 
més dones que com Dolors són valentes 
i s’atreveixen a donar la cara pel país que 
tant ens necessita”. També va comentar 
que a diferència d’altres partits polítics 
PxC està també en les comarques d’inte-
rior, mentre d’altres es mouen tan sols per 
l’àrea metropolitana i passegen i figuren 
pels grans mitjans que els donen cabuda:
“Plataforma per Catalunya té clar que ha 
de visitar tots els racons de Catalunya”.
 

Josep Anglada (PxC) fa 
campanya a Piera i els Hostalets

Anglada, visitant el casal d’avis.

BONIFICACIÓ DE L’IBI PER A LES FAMILÍES 
NOMBROSES

L’Ajuntament d’Igualada obre el termini per presen-
tar les sol·licituds per

gaudir de les boni�cacions sobre l’Impost de béns 
immobles, de l’exercici

de 2011, a favor dels subjectes passius que tinguin 
reconeguda la condició

de família nombrosa.
El període s’iniciarà el dia 1 de desembre de 2010 i 

�nalitzarà el dia 31 de
desembre de 2010.

Per tenir-ne més informació podeu trucar al telèfon 
de l’Ajuntament

d’Igualada, el 938031950, extensió 360, o bé consul-
tar la pàgina web de

l’Ajuntament d’Igualada : http://www.igualada.cat, 
dins l’apartat Igualada

Tràmits cliqueu la icona d’ajuts i subvencions.

                 EDICTO.- Yo, MARIA JOSE GOMEZ GRAU, Notario de Piera, 
con despacho en el carrer Indústria número 56-58, HAGO CONSTAR:  Ante 
mí se sigue acta de notoriedad instada por DON JOSEP MONTSERRAT 
CASALS, mayor de edad, casado, vecino dels Hostalets de Pierola , carrer 
Església 8, con D.N.I. número 77.291.230-Y para la constatación de exceso 
de cabida  de la siguiente FINCA: RUSTICA.- Una pieza de tierra, plantada 
de viña, sito en el término municipal de Masquefa, procedente de la here-
dad “Manso Vidal”, parajes  Ocata Y  Can Mata, de cabida CUATRO HEC-
TAREAS, CUARENTA Y CUATRO ÁREAS CINCUENTA Y SEIS CENTIA-
REAS y que linda: Norte con Jorge Garriga-Nogues de Camps; Sur con 
torrente; Este con Agencia Catalana de l’Aigua, con Maria Pujol Pons y con 
el Ajuntament de Masquefa; Oeste, con el Ajuntament de Masquefa y con 
Agència Catalana de l’Aigua. Corresponde: a la parcela 4 del polígono 2 de 
la partida Can Matas referencia catastral 08118A02000040000WB; a la 
parcela 2, del polígono 1 de la partida Ocata referencia catastral 
08118A001000020000WP; a la parcela 3 del polígono 1 de la partida 
Ocata, referencia catastral 08118A00100030000WL.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la 
publicación de este edicto, podrán comparecer ante mí los interesados para 

exponer y justificar sus derechos.
        PIERA A TRECE DE OCTUBRE DE 2010
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IGUALADA / JORDI PUIGGRÒS

El número 6 de CiU per la candidatura de 
Barcelona i Portaveu de CiU al Parlament, 
Oriol Pujol, va ser dilluns a Igualada. Da-
vant la premsa, a l’Ateneu Igualadí, va 
prometre que l’aeroport corporatiu i el 
ramal Cervera-Igualada-Martorell del nou 
tren seran eixos prioritaris per a la coa-
lició si finalment assumeix el govern de 
la Generalitat amb Artur Mas. Pujol es va 
reunir durant el dia amb els impulsors del 
Projecte Simulador Mèdic i va dinar amb 
representants de la Unió de Botiguers i la 
Unió Empresarial de l’Anoia. 
Acompanyat de Marc Castells i la candida-
ta de CiU al Parlament, Maria Senserrich, 
Pujol va retierar que la nostra comarca “ha 
de formar part de les prioritats territorials 
d’urgent reindustrialització”.
Pujol va explicar que “cal veure com som 
capaços d’invertir una tendència que de-
tectem de manera evident i clamorosa 

Oriol Pujol (CiU) promet que el nou tren i 
l’aeroport corporatiu seran prioritaris

a Igualada i a l’Anoia, que és la sensació 
que és una ciutat que lentament els últims 
anys s’ha anat esborrant del mapa”. 
En aquest sentit, va remarcar “el compro-
mís de CiU, de la mà de Marc Castells, en 
el terreny de les infraestructures i del de-
senvolupament econòmic, tan primordial 
per a l’Anoia i Igualada”.  Pujol va recordar 
que una de les primeres propostes que 
va fer CiU, molt abans que esclatés la cri-
si, era que “l’Anoia i Igualada han de for-
mar part d’aquelles prioritats territorials 
d’urgent reindustrialització a Catalunya”. 
“Això li hem dit al Govern Tripartit pel dret 
i pel revés i no hi ha hagut manera que se 
n’ocupessin”, ha lamentat, ja que “si algun 
lloc necessita un impuls especial en la 
seva urgent reindustrialització és l’Anoia, 
perquè viu una situació preocupant d’atur 
acompanyat d’una destrucció del teixit in-
dustrial molt preocupant”. 
Respecte l’aeroport corporatiu, Pujol va 
afirmar que “ha de ser una aposta de ve-

ritat, però una aposta viable”. Per aquest 
motiu, va dir que “nosaltres ens compro-
metem a donar viabilitat real a l’aeroport 
d’Òdena, especialment el corporatiu. 
Aquest és un compromís de CiU, del Marc 
Castells i del Josep Rull, que hi han treba-
llat molt”. I respecte el nou tren, Pujol reco-
neix que “és terriblemente trist comprovar 
que a aquestes alçades de l’evolució del 
país encara es trigui 1:45 minuts en fer el 
trajecte del carrilet”. Per això “l’aposta de 
CiU no és tant la dinàmica de l’eix ferro-
viari transversal, que pot ser un planteja-
ment bonic i que cal anar treballant, com 
agafar una part que sí que és interessant 
d’aquest projecte i que ajuda realment a 
ubicar ferroviàriament Igualada i l’Anoia 
en el mapa de Catalunya, que és aprofitar 
i rellançar el nou ramal que ha de possibi-
litar la connexió real d’Igualada amb Bar-
celona amb velocitat i, per tant, l’aposta 
clara i dedicida pel que seria el Cervera-
Igualada-Martorell, especialment el tram 
Igualada-Martorell”. 

“El canvi a Igualada comença 
amb el canvi a Catalunya”
Oriol Pujol va explicar que espera un re-
sultat molt bo de CiU a Igualada perquè 
“el canvi a Igualada comença amb el canvi 
a Catalunya; un resultat bo perquè la gent 
ha d’entendre que l’Anoia no va bé i que 
el país no va bé. Si en algun lloc és vàlid el 
discurs del canvi és a Igualada on porten 
governant massa anys els mateixos”, va 
insistir Pujol.

Felip Puig, demà a Igualada 
i Vilanova del Camí
Demà dissabte serà a l’Anoia el Secretari 
General de CDC,  Felip Puig, qui serà l’en-
carregat de fer el míting central de cam-
panya de CiU a la comarca, on no vindrà el 
candidat a la presidència, Artur Mas. Puig 
farà una trobada a l’Auditori de l’Ateneu a 
les 13 hores.
A les sis de la tarda, participarà també en 
un acte al Gimnàs del CEIP Marta Mata de 
Vilanova del Camí. En acabar aquest acte 
hi haurà un pica-pica per als assistents.

MASQUEFA / LA VEU

El senador de CiU Jordi Vilajoana va ser 
dilluns a Masquefa, on va fer una crida a 
la mobilització el proper 28 de novembre 
perquè Convergència i Unió pugui formar 
“un govern fort i sense hipoteques” que 
ajudi Catalunya a sortir “de la greu i delica-
da situació” en què es troba.
 En un acte a l’antiga i emblemàtica Fàbrica 
Rogelio Rojo, Vilajoana va afirmar que set 
anys de govern tripartit han fet de Catalu-
nya “un vaixell a punt d’enfonsar-se” amb 
dues “grans i perilloses vies d’aigua”. D’una 
banda, l’elevada taxa d’atur, “amb més de 
600.000 persones sense feina”. D’altra ban-
da, el fracàs escolar, “amb el 40% d’alum-
nes que acaben primària sense tenir el cer-
tificat escolar”. Precisament la lluita contra 
l’atur i la formació i l’educació “són dues de 
les grans prioritats” en el programa de go-
vern de la federació nacionalista.
També va detallar algunes de les propos-
tes del programa, entre les quals va des-
tacar com a gran cavall de batalla “el pacte 
fiscal”. “És l’hora que Catalunya reculli i 
gestioni els diners del catalans i catalanes, 
i que siguem nosaltres els qui decidim què 
aportem a Madrid en funció dels serveis 
que ens dóna i en termes de solidaritat”. 
Va assegurar que CiU eliminarà l’impost 

El senador Jordi Vilajoana (CiU) 
reclama a Masquefa “un govern 
fort per a Catalunya”

de successions si governa, “perquè és in-
just pagar les coses dues vegades”, i mo-
derarà els impostos “perquè en temps de 
crisi els diners han d’estar en mans dels 
ciutadans”.
Vilajoana va insistir en la necessitat de 
mobilitzar-se el 28 de novembre, tot i les 
enquestes favorables a CiU. “L’única en-
questa que compta és la del 28N” va dir. El 
senador va convidar les persones desenci-
sades i desencantades de la política a anar 
a les urnes i “votar un partit seriós com 
Convergència i Unió” perquè “és l’única 
manera de recuperar el país, l’economia i 
l’ocupació”. També va alertar que PSC, ERC 
i ICV “diguin el que diguin ara, tornaran a 
pactar si el dia 28 els surten els números”.

Eleccions “trascendentals”
Vilajoana va estar acompanyat de l’alcalde 
de Masquefa, Xavier Boquete, qui va su-
mar-se també a la crida a la mobilització. 
En opinió de Boquete Catalunya viurà el 
dia 28 “unes eleccions trascendentals” en 
què el país triarà entre “un passat i un pre-
sent decebedor” o “un futur amb il·lusió re-
novada”. Boquete va demanar que es faci 
confiança a CiU “per fer possible el canvi 
que necessita Catalunya i perquè el país 
torni a recuperar el rumb”.

Jordi Vilajoana, amb l’alcalde de Masquefa Xavier Boquete.

Marc Castells i Oriol Pujol, dilluns a Igualada.

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

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

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

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

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

guanyadora de la bici
del mes dʼoctubre

Berta Poch Ordoñez

Felici
tats!Felici
tats!



Disposar de més espai 
permetrà unificar en 
uns casos i diversificar 
en altres, els serveis 
assistencials primaris

Finalment no serà fins l’1 de desembre que 
entri en funcionament el nou ambulatori 
Reubicament de pacients • Una part dels usuaris canviaran de metge
El Centre de Salut mental es trasllada • El Centre de Salut Mental també es trasllada al nou CAP Igualada Nord

IGUALADA /LA VEU
Finalment no serà fins el dimecres 1 de 
desembre, que es posi en marxa el nou 
CAP Igualada Nord. Aquest nou Ambu-
latori ve a desdoblar el servei de l’Àrea 
Bàsica de Salut d’Igualada, que obli-
garà a dividir la ciutat en dos sectors 
amb el corresponent canvi de metge a 
la meitat dels usuaris del CAP Igualada 
Urbà, l’actual ambulatori del passeig 
Verdaguer.
Igualada desdobla l’àrea bàsica per-
metent així que la ciutadania estigui 
repartida en dos centres segons la zona 
on visqui, el CAP Igualada Nord i el CAP 
Igualada Urbà, aquest últim és l’ambu-
latori actual. Així, els habitants d’Iguala-
da hi guanyen ja que cada metge tindrà 
a partir d’ara menys pacients assignats 
i per tant podrà dedicar més temps a 
cada malalt, disminuint la llista d’espe-
ra i el temps d’espera per a consulta.
La reforma de l’atenció primària de 
salut duta a terme a Catalunya ofereix 
millores assistencials entre les quals 
destaquen una atenció sanitària inte-
gral, amb activitats preventives i d’edu-
cació sanitària, una àmplia dedicació 
horària, un seguiment de les malalties 
cròniques i programes d’atenció domi-
ciliària. 
El nou edifici de tres plantes està situat 
al carrer Bèlgica núm. 5  a Les Comes, 
darrere dels Mossos d’Esquadra. 

Es pot consultar gratuïtament a la 
xarxa o per telèfon
Els habitants a qui correspongui ser ate-
sos en aquest nou centre CAP Igualada 
Nord són els censats en els districtes, 
Sesoliveres-La Massa, Ponent, Les Co-
mes i gran part del Pla de Sant Magí. Els 
usuaris que no estiguin segurs a quin 
centre els toca pertànyer, ho poden 
consultar gratuïtament a la web www.
csa.cat o al telèfon 938 075 800.
L’ABS Igualada Nord ofereix atenció 
programada, urgent i domiciliària a la 
població d’Igualada i es coordina amb 

Edifici del nou CAP Igualada 2 a l’entorn de l’Hospital d’Igualada

l’ABS Igualada Urbà per oferir conjunta-
ment serveis d’atenció continuada els 
caps de setmana, nits i festius. 

Els serveis del nou CAP
El nou ambulatori disposarà del serveis 
de:
Medicina i infermeria de Família
Pediatria i infermeria de Família
Odontologia
Proves diagnòstiques i procediments 
(petita cirurgia, infiltracions, cures...)
Programes de prevenció i de promoció 
de la salut.
Atenció a la salut sexual i reproductiva.
Atenció comunitària.
Atenció de serveis socials.
Atenció psicològica. 
El CAP estarà obert des de les 8 del matí 
i fins a les 9 del vespre ininterrompuda-
ment, de dilluns a divendres i els dis-
sabtes de 9 del matí a 3 del migdia.
Tal com passa amb l’actual ambulato-
ri si un usuari requereix d’assistència 
urgent fora de l’horari d’obertura del 

centre, a partir de les 9 del vespre es 
poden dirigir al servei d’Urgències de  
l’Hospital d’Igualada i, dissabtes a la 
tarda i diumenges fins a les 9 del vespre 
s’hauran de dirigir al CAP Igualada Urbà 
(Pg. Verdaguer, 170). 
Qui desitgi més informació també pot 
obtenir-la a la web www.atencioprima-
ria.csa.cat.
El model del Consorci Sanitari de 
l’Anoia
El nou centre està gestionat pel Consor-
ci Sanitari de l’Anoia (CSA) que gestiona 
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Collbató
Campanya veïnal a la xarxa en 
favor de Francesc Raset

Igualada
El Club Rotary ha iniciat tres 
projectes solidaris

d’instal·lacions més modernes i equipa-
des. 
Per tal de minimitzar les molèsties als 
usuaris, es mantenen els horaris de con-
sulta només que l’atenció es realitzarà 
en les instal·lacions del CAP Igualada 
Nord.
A banda dels guanys en confort, aques-
ta nova ubicació permetrà assolir dos 
dels objectius més cercats des de la sa-
lut mental. Per una banda la integració 
física en el mateix edifici que el centre 
d’atenció primària, permet normalitzar 
des del punt de vista social l’atenció a 
les persones amb patologies relaciona-
des amb la salut mental. 
D’altra banda, la proximitat amb els ser-
veis tant d’atenció primària com hospi-
talària ajuden a fomentar el treball en 
equip de les diferents línies i, per tant, 
una atenció més integral i adequada a 
les necessitats dels usuaris.

Serveis de Salut Mental
Els serveis de salut mental estan inte-
grats pels serveis ambulatoris de:
Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA)
Centre d’Atenció a les Addiccions 
(CASD)
Centre de Dia de Salut Mental (CDSM)
Centre de Salut Mental Infantojuvenil 
(CSMIJ). Aquest depenent del Sagrat 
Cor de Jesús, Servei de Salut Mental de 
Martorell. 
En cas de dubte o per demanar més in-
formació, els usuaris poden dirigir-se 
al següents telèfons:
CSMA: 938 075 700
CDSM: 938 075 701
CASD: 938 075 702
CSMIJ: 938 075 651

l’Hospital d’Igualada. Amb la incorpo-
ració de l’Àrea Bàsica de Salut Igualada 
Nord, el CSA compleix amb la seva mis-
sió, esdevenint un proveïdor de serveis 
integrals, ja que gestiona serveis hospi-
talaris, sociosanitaris, de salut mental, 
d’atenció a les addiccions, de rehabili-
tació i d’atenció domiciliària. 
El CSA vol aprofitar la riquesa d’aquesta 
cartera de serveis per esdevenir un pro-
veïdor centrat en el pacient i al servei 
de la població resident a la comarca de 
l’Anoia i la seva àrea d’influència. 

El Centre de Salut Mental també es 
trasllada
Com a conseqüència de la posada en 
funcionament del nou CAP Igualada 
Nord, també a partir de l’1 de desembre 
els dispositius de Salut Mental comarcals 
que actualment ocupen l’antic hospital 
al passeig Verdaguer estaran ubicats al 
CAP Igualada NORD.
Amb el trasllat dels dispositius de Salut 
Mental a aquest nou edifici, es disposarà 

Plan------

Els dos ambulatoris 
mantenen l’horari 
d’atenció de 8 del matí 
a les 9 del vespre ininte-
rrompudament.
Fora d’aquest horari 
cal anar a Urgències de 
l’Hospital

Anoia
Setmana per eliminar la 
violència contra la dona
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IGUALADA /JAUME SINGLA
Cada any, des d’en fa setze i coincidint 
amb les festes de Nadal, el Club Rotary 
d’Igualada convoca el seu concert de 
Servei a la Comunitat, amb finalitats al-
truistes i solidàries, ja que es destinen 
els beneficis a algunes entitats anoien-
ques especialment necessitades.
Aquest any també el convoca -pel 
diumenge 19 de desembre a l’Ateneu 
Igualadí- però Josep Moix, l’actual 
president del Club Rotary d’Igualada, 
no s’ha volgut limitar a fer únicament 
el concert, sinó que ha obert tres ini-
ciatives solidàries al mateix temps. 
Diferents però amb el mateix objectiu 
pràcticament.
En aquesta ocasió l’objectiu de la so-
lidaritat dels rotarys s’adreça al Banc 
dels Queviures d’Igualada, que aple-
ga els esforços dels serveis socials de 
l’ajuntament de la ciutat, de Creu Roja 
Anoia i de Càritas que han unit els 
seus esforços i han coordinat les seves 
accions per tal de donar resposta a la 
creixent demanada de queviures que 
s’està donant a l’Anoia, que segons da-
des del mateix Banc de Queviures està 
atenent a 170 famílies i un total de 570 
usuaris.

Lots solidaris
La primera acció solidària són els lots 
de Nadal. En col·laboració amb l’enò-
leg igualadí -i expresident del Club 
Rotary- Manel Pla es varen seleccionar 
tres vins “d’autor” que se serveixen en 

El Club Rotary d’Igualada ha obert tres línies 
d’ajut per al Banc de Queviures

una capsa amb tres ampolles cadascu-
na al preu de 50 euros.
Es tracta que les empreses que volen 
tenir un detall amb els seus clients, 
els ofereixin uns vins de taller de la 
gamma més exclusiva, que difícilment 
trobaran en una botiga que no sigui 
especialitzada, i que per tant serà sem-
pre un regal amb distinció.
El vins s’han obtingut a partir de cu-
patges molt especials, molts elaborats, 
duts a terme per una bodega de l’Alt 
Empordà que busca, per damunt de 
tot, la màxima qualitat i ho fa a partir 
de noves varietats de raïm principal-
ment originàries de França. Es tracta 
d’uns vins que tenen maduració en 
bota de roure el que vol dir que encara 
que els conservem temps dins de l’am-
polla no perdran qualitats.
Tot i que una part d’aquests 50 euros 
anirà al Banc dels Queviures, si com-
préssim els mateixos vins en un co-
merç especialitzat, no ens costarien 
per sota dels 60 euros. I tampoc contri-
buiríem a paŀliar els efectes perversos 
de la crisi econòmica.
Els que estiguin interessats en aquests 
lots solidaris poden dirigir-se a la boti-
ga de L’art de la llum de la rambla Sant 
Isidre d’Igualada on els tenen disponi-
bles.

Loteria Solidària
Una segona via d’ajuts està oberta 
d’una forma més clàssica: la venda de 
10.000 números per al sorteig d’un 

creuer -cedit per Viatges Abelux- que 
els membres del Club Rotary d’Igua-
lada distribueixen en el seu cercle 
d’amistats i que també és distribuït 
per alguns comerços d’Igualada. El 
sorteig podria reportar uns ingressos 
per al Banc dels Queviures de fins a 
20.000 euros, si es venguessin tots els 
números disponibles.
El guanyador serà el número que co-
incideixi amb les quatre darreres xifres 
de la grossa de Nadal.

El concert de servei a la comunitat
Per al diumenge 19 de desembre és 
previst un concert amb l’obra musi-
cal Somewhere. Un tribut al West Side 
Story.
Es tracta de la première del musical al 
voltant de la peŀlícula West Side Story 
que Jorge Fernández Hidalgo està 
muntant amb quatre parelles de balla-
rins, una soprano, un tenor i un piano.
El concert, del qual tindrem ocasió 
de tornar-ne a parlar, serà una bona 
ocasió per assistir a una preestrena de 
nivell nacional a Igualada, ja que es 
tracta d’un muntatge molt important 
dins de l’exclusiu apartat del teatre 
musical.
Per aquest concert, i com és habitual 
en els festivals benèfics, hi haurà tam-
bé una fila zero. Les localitats es poden 

Cartell anunci de les tres activitats solidàries del Club Rotary d’Igualada.

encarregar a L’Art de la Llum.

Què és el Banc de Queviures?
L’any 2009, coincidint en un moment 
de greu crisi econòmica i que afecta 
especialment  als serveis socials i a 
les entitats del tercer sector, sorgeix 
aquest projecte per tal de donar una 
resposta ràpida i garantir la cobertura 
de necessitats bàsiques. 
El projecte té sentit dins la xarxa d’en-
titats de la ciutat i dóna potencialitat 
als seus recursos tant humans com 
tècnics i econòmics.

Objectius del Banc de Queviures 
Donar resposta a la situació de de-
manda creixent als serveis socials i a 
les entitats del tercer sector.
Coordinar el treball en xarxa amb les 
entitats per optimitzar i rendibilitzar 
els recursos de voluntariat de què dis-
posen.  
Canalitzar les fonts de proveïment que 
cadascú disposa per un banc comú.
Sensibilitzar empreses i comerços per-
què esdevinguin font de proveïment 
del banc de queviures (tant d’aliments 
com de productes d’higiene).
Preparar i entregar els pacs d’aliments 
de manera organitzada, àgil i humana.
Aconseguir que l’assistencialisme ine-
vitable del projecte vagi acompanyat 

d’una tasca educativa i facilitadora 
d’eines per poder superar la situació 
de vulnerabilitat i evitar cronicismes.

Qui hi participa?
Creu Roja a l’Anoia, Càritas Arxiprestal 
Anoia-Segarra i Escola Pia d’Igualada, 
amb el suport del departament de 
Salut i Acció Social de l’Ajuntament, 
signen el conveni el mes de novembre 
del 2009, que ha permès iniciar el pro-
jecte Banc de Queviures d’Igualada.
Els tècnics de l’Escola Pia han format 
els voluntaris amb el curs de manipu-
ladors d’aliments i fan unes sessions 
informatives als usuaris del banc sobre 
els aliments (com cuinar-los, conser-
var-los, combinar-los, el valor nutri-
tiu...). 
L’Ajuntament d’Igualada ha adequat 
a nivell higiènic i sanitari una part de 
l’espai de l’antic Hospital. A més de fa-
cilitar i mantenir l’espai, a nivell tècnic 
vetlla per l’òptim funcionament del 
banc fent-ne un seguiment directe de 
tota la gestió. 
L’Ajuntament d’Igualada, Càritas i Creu 
Roja aporten els aliments que els cor-
responguin del programa d’aliments 
per a la Solidaritat de la Unió Europea.
Es constitueix una comissió de gestió 
amb representats de l’Ajuntament, 
Caritas i Creu Roja per controlar els 
estocs de manera continuada i deci-
dir els productes que cal adquirir. La 
comissió també té la funció de fer el 
seguiment del projecte com a espai 
d’avaluació continuada.
Els voluntaris de Creu Roja i Caritas 
preparen i lliuren els pacs de manera 
organitzada, humana i àgil.

Usuaris
El banc d’aliments dóna atenció a nu-
clis familiars o unitats de convivència 
empadronades al municipi en situació 
de vulnerabilitat social. L’accés al banc 
es vincularà al pla de treball individual 
i familiar plantejat pel personal tècnic 
de referència dels equips bàsics de 
serveis socials i de Caritas.
A l’octubre del 2009 es posa en fun-
cionament el projecte. Mensualment 
accedeixen al banc unes 170 famílies 
que suposen un total de 570 usuaris.
L’increment del nombre de parats, el 
tancament d’empreses i la persistèn-
cia de la crisi econòmica ha fet que 
per primera vegada hagin de sol·licitar 
ajuts, no únicament persones de clas-
se social humil que són sempre els 
més febles, sinó que s’està detectant 
que persones que fins ara tenien llocs 
de treball i posició de nivell, es veuen 
en situació de necessitat. 
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IGUALADA / LA VEU
Divendres 12 de novembre els alumnes de 
la Teneria d’Igualada van anar d’excursió a 
l’empresa Mahou-San Miguel de Lleida. 
Els mateixos alumnes ens ho expliquen:
A dos quarts de nou en punt tothom va 
començar arribar al punt de sortida, la Te-
neria d’Igualada. Tots els alumnes i els tres 
professors amb moltes ganes d’aprendre 
moltes coses vam pujar a l’autobús direcció 
a Lleida.
Un cop arribats, l’autocar ens va deixar a 
les portes de l’empresa. Allà ens va atendre 
la Mireia que va ser la nostra guia durant 
la visita. Primer vam fer un recorregut per 
la història de la cervesa i de la companyia 
Mahou-San Miguel tot veient un vídeo molt 
ben documentat. Ens van explicar que la 
cervesa és una beguda que es fabrica des 
de fa una bona colla d’anys: a l’any 6000 aC 
ja s’esmenta en algun document. No va ser, 
per això, fins a finals del segle XVI que es van 
instal·lar les primeres fàbriques cerveseres a 
Espanya. Vam veure el funcionament de la 
planta, el pas a pas la fabricació d’aquest 
líquid daurat, i una cosa que ens va fascinar 
a tots va ser el procés d’envasament.

Els alumnes de La 
Teneria visiten Mahou-
San Miguel a Lleida

Una de les palmeres afectades de l’escarbat morrut

CAPELLADES / LA VEU
Avui divendres a 2/4 de 6 de la tarda es 
torna a engegar la Colla de Petits de Ball 
de Bastons, en una reunió informativa 
que tindrà lloc a La Lliga de Capellades. 
Es tracta d’una activitat gratuïta pensa-
da per a nens i nenes de 6 a 14 anys, que 
es desenvoluparà els divendres a la tar-
da al teatre de La Lliga.
En la trobada d’avui divendres ja es pot 
fer la inscripció.

Avui, a la Lliga, torna la 
Colla de Petits de Ball de 
Bastons de Capellades

Dijous xerrada sobre 
malalts d’Alzehimer 
al CC Montserrat 

VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU
Pel gener es preveu que es posin en 
funcionament les 5.976 plaques solars 
que s’han instal·lat a la coberta del cen-
tre logístic que Abacus té a Vilanova del 
Camí.
La setmana passada el conseller d’In-
novació, Universitat i Empresa Josep 
Huguet hi va fer una visita al Centre i va 
constatar els treballs d’instal·lació dels 
panells solars.
En el moment de la seva màxima rendi-
bilitat el camp fotovoltaic tindrà una po-
tencia de 1500 kilowats podent arribar 
a generar 2,3 milions de kilowats l’any 
el que representa que podria facilitar 
el subministrament que necessiten 700 
famílies a les seves llars.
El cost de la instal·lació ha estat de sis 
milions d’euros. La facturació que ge-
nerarà l’electricitat que es vengui a Red 
Eléctrica és de 730.000 euros anuals. Les 
plaques són instal·lades a la coberta per 
obtenir el màxim possible de la llum na-
tural.

Abacus instal·la plaques 
solars al sostre del seu 
Centre Logístic

CAPELLADES / LA VEU
L’ajuntament de Capellades va aprovar 
dimecres al vespre, en sessió plenària i 
per unanimitat el projecte de reforma 
del projecte inicial de la futura biblio-
teca.  Amb aquesta aprobació es dóna 
un pas més cap a la obertura definiti-
va d’aquest equipament en el qual en 
aquest moment l’equip de govern està 
treballant -colze a colze amb la Diputa-
ció de Barcelona- en el projecte de mo-
biliari i equipament amb l’objectiu que, 
si es pot adjudicar haviat, durant el pro-
per mes de febrer, la biblioteca es pugui 
obrir al públic.

La futura biblioteca de 
Capellades fa un pas més 

IGUALADA /LA VEU
Igualada ha posat en marxa aquest mes 
l’Oficina Tècnica de Prevenció de Dro-
godependències d’Igualada (OTDI). És 
un recurs que neix fruit de la necessitat 
d’impulsar els objectius inclosos en el Pla 
d’Actuació Local davant les Drogodepen-
dències d’Igualada. 
La regidoria de Salut, Pilar Salat impulsora 
de l’Oficina, manifesta d’aquesta manera 
la voluntat per part de l’Ajuntament de 
disposar d’un recurs permanent que vetlli 
pel bon desenvolupament del Pla i per a 
la realització de les accions destinades a 
reduir el número de consumidors i també 
a reduir els riscos associats al consum.
L’Oficina Tècnica té el suport de la Dipu-
tació de Barcelona i ha estat molt ben 
rebuda per l’Organ Tècnic de les Drogo-

Igualada ha creat una Oficina Tècnica 
d’atenció a les Drogodependències 

dendències de la Generalitat i per tècnics 
i especialistes del municipi i d’arreu de Ca-
talunya. L’OTDI serà conduïda i gestionada 

per IMIS, Agència del Medi i Salut. 

Projectes immediats
Des de l’aprovació el setembre de 2009 
del Pla de Drogodependències  s’han dut 
a terme alguns dels objectius que contem-
pla, com la creació de l’Observatori Muni-
cipal de Drogues (OMD) i l’elaboració del 
Protocol de Detecció i Actuació davant el 
consum de drogues en l’àmbit educatiu. 
L’OTDI està treballant intensament en la 
implantació del “Protocol de detecció i 
actuació davant el consum de drogues 
en l’àmbit educatiu” als IES d’Igualada i 
s’ha marcat objectius de treball per a l’any 
vinent com la implantació del programa 
Nits de Qualitat a locals d’oci nocturn o la 
proposta de sancions alternatives en cas 
de consum en menors d’edat. 

Pilar Salat

PIERA-HOSTALETS /LA VEU
A Piera i els Hostalets s’han detectat els 
primers casos d’atac d’escarbat morrut 
en palmeres a la comarca de l’Anoia. 
Es tracta de l’anomenat morrut de les 
palmeres (Rhynchophorus ferrugineus 
Olivier), de recent introducció al nostre 
territori, que provoca danys d’impor-
tància a diferents espècies de palme-
res fins arribar a produir-me la mort. 
L’efecte és molt visual i ràpid, i l’única 
manera d’acabar amb aquesta plaga 
és tallar la palmera ràpidament, abans 
que l’escarbat passi a un altre exem-
plar i el contamini. L’escarbat morrut ja 
ha matat les primeres palmeres.
A la zona mediterrània afecta princi-
palment a la palmera canària (Phoenix 
canariensis) i també a la datilera (Pho-
enix dactylifera). A Catalunya, fins ara 

Detectats a Piera i Hostalets, els primers 
casos d’escarbat morrut de la palmera

la pràctica totalitat de les palmeres 
afectades en altres comarques, han es-
tat canàries. Ambdós ajuntaments han 
iniciat les tasques de contenció i con-

trol, per evitart que aquesta perillosa 
plaga s’escampi. Recomanen que en 
cas de veure algun exemplar de pal-
mera sospitós de patir l’escarbat mor-
rut -l’arbre afectat perd la simetria de 
la copa- que contacti de forma urgent, 
amb el departament de Medi Ambient 
de qualsevol dels dos ajuntaments.

IGUALADA / LA VEU
Us informem que el proper dijous, 25 de 
novembre de 2010, l’Associació de Fami-
liars de Malalts d’ Alzheimer, realitzarà la 
xerrada “Començo a perdre la memòria... 
és normal?”, que tracta sobre la pèrdua 
de memòria normal i el deteriorament 
cognitiu.
Convidem a totes les persones interes-
sades a la seu de l’AFAB, a l’Equipament 
Cívic Polivalent de l’Anoia, Casal Cívic 
Montserrat, al C. Orquídies núm. 7, 
d’Igualada, a les 7 de la tarda, 

Llenegues de Rubió per a la 
residència Igualada

RUBIO/IGUALADA / J.SINGLA
Aquest és un any de molts bolets, com bé 
saben els afeccionats però sobretot les 
persones que tenen la sort de viure a prop 
dels boscos. Aquest seria el cas de Maria 
Claustre Aynés que té la sort de viure a Ru-
bió i té bona memòria.

Dilluns va portar una esplèndida cistella 
de llenegues a la seva amiga Mercè Mas 
que viu a la Residència Igualada.
“La Mercè sempre ha estat una excel·lent 
veïna i millor infermera i per això he volgut 
compartir amb ella i els altres residents 
aquesta cistella de llenegues” ens va dir.

Demà dissabte, ball a 
La Lliga de Capellades
CAPELLADES / LA VEU
Demà dissabte, a les 11 de la nit, al tea-
tre de La Lliga es farà un ball de nit, ame-
nitzat pel músic Joan Vilandeny.
El ball és organitzat per Festes del Barri i 
té la col·laboració de l’ajuntament



IGUALADA / JAUME SINGLA

L’estiuet de Sant Martí va ajudar que diu-
menge, a la Festa del Cigronet i l’Artesania 
Alimentària, el públic hi participés molt 
activament i des de primera hora.
Això va fer que es venguessin tots els ti-
quets que donaven dret a tastar tres plats 
de cigronet elaborats pels divuit restau-
rants participants, dues copes de vi o cava 
de les quatre marques presents a la plaça 
de Cal Font i els postres elaborats pel Gre-
mi de Pastissers de l’Anoia.
Va ser tanta la demanda que, en poc més 
de dues hores es varen esgotar els tiquets 
i es calcula que es varen consumir més de 
tres mil racions de Cigronet de l’Alta Anoia 
presentat en les més diverses varietats de 
plats.
La majoria de restaurants participants en 
la Festa abans de les dues del migdia ja ha-
vien esgotat totes les racions. El restaurant 
Gufo, que servia unes generoses racions 
de la seva proposta “l’Olla de l’Anoia” ser-
vides en un olleta de terrissa que quedava 
en poder del consumidor, va ser dels pri-
mers restaurants en acabar les racions.

Acte inaugural
Amb la festa ja començada, i amb una im-
portant cua per a comprar tiquets, es va-
ren fer els parlaments oficials de comen-
çament de la festa.
Jordi Mercader, vicepresident del Consell 
Comarcal de l’Anoia va felicitar pública-
ment als professionals participants de la 
festa “perquè la feu possible i en un dia 
lluminós com aquest”.
Pere Massana, president del Consorci 
Turístic de l’Alta Anoia destacava la tasca 
“dels productors de l’Alta Anoia que s’es-
forcen en oferir la màxima qualitat dels 
seus productes i avui tenim l’ocasió de 
presentar-los en públic en un marc tan 
fantàstic com la plaça de Cal Font. És un 
orgull ser avui a Igualada”.
Josep Maria Palau, en nom de la Genera-
litat, va felicitar “a tots els expositors de 
la Festa del Cigronet” coincidint amb el 
representant de la Diputació que també 
intervenia en idèntic sentit.
El darrer en intervenir va ser el tinent d’al-
calde de l’ajuntament d’Igualada Jordi 
Riba:  “el cigronet ha fet un gran recorre-
gut en aquests anys, pocs des que es va 
presentar, i per això és important que les 
administracions donin suport a aquest 
producte tan específic de la comarca”.
En els dotze o tretze minuts que va du-
rar l’acte, s’havia doblat la longitud de la 
cua de persones que volien comprar els 
tiquets de degustació de les racions de 
Cigronet.

Les copes, esgotades
En poca estona es varen esgotar les copes 
serigrafiades i els darrers en comprar el 
seus tiquets havien de fer el tast dels vins i 
caves en gotet de plàstic.
La copa de vidre portava serigrafiada la 
llegenda: del plat a la taula, el lema de la 

La Festa del Cigronet reparteix 2.000 racions en 
només dues hores   

Festa, que dóna idea de la facilitat que te-
nen els productes conreats a la comarca, 
per arribar a qualsevol taula amb totes les 
seves propietats alimentàries i organolèp-
tiques intactes.
Les més de sis-centes copes varen quedar 
en poder dels compradors dels tiquets i 
alguns es varen endur també records dels 
mateixos restaurants participants.
L’alta qualitat dels plats presentats pels 
restaurants anoiencs va ser fantàstica-
ment acceptada pels consumidors, alguns 
dels quals després de fer el tast anaven a 
la parada del Consorci a comprar cigrons 
precuinats per endur-se a casa seva. 

La Fira amb moltes vendes
Tot i que a l’hora de dinar els restaurants 
ja havien acabat la seva participació, els 
divuit paradistes del mercat d’artesania 
alimentària encara varen romandre més 

D E  L ’ A N O I AGent  

El Cigronet i l’Artesania Alimentària de l’Anoia varen concentrar milers de persones diumenge a la plaça de Cal Font

va ser present a la Fira del Cigronet per 
apropar als igualadins els seus vins, con-
cretament el Xareŀlo. Cada quinze minuts 
es realitzaven tastos gratuïts per a tothom. 
Entre els participants hi havia el president 
de la DO i periodista penedesenc Josep 
Ribas.
També s’informava del I Concurs Fotogrà-

fic en el qual poden participar tots aquells 
que ho desitgin. El termini per enviar les 
fotografies s’acaba a finals de novembre 
i les bases estan penjades a www.dope-
nedes.es. Els guanyadors tindran impor-
tants premis en metàl·lic i caps de setma-
na d’enoturisme al Penedès.

Una festa molt consolidada
La Festa del Cigronet de l’Alta Anoia s’ha 
revelat com una de les cites socials ano-
ienques més importants. En molt poc 
temps, i gràcies a la qualitat del Cigronet 
i dels productes artesans alimentaris del 
seu entorn, s’ha consolidat com un dels 
signes d’identitat de la comarca.
El treball del Gremi d’Hostaleria i Turisme 
de l’Anoia, que ha demostrat capacitat de 
portar el Cigronet a les taules dels millors 
restaurants, han obrat el que semblava un 
miracle: convertir un llegum en un plat 
apreciat pel seu valor gastronòmic en una 
època de cuina sofisticada i d’autor. El Ci-
gronet i l’Anoia porten el sentit de l’auten-
ticitat i la gent ho aprecia.

temps oferint i venent els seus productes 
que anaven des del Cigronet de l’Alta Ano-
ia, als olis, embotits, pastissos, formatges, 
mel... i altres productes artesans de l’Anoia 
i de les comarques veïnes.

Vins denominació Penedès
Seguint amb les celebracions del 50è ani-
versari, i amb l’objectiu de donar a conèi-
xer els vins penedesencs, la DO Penedès 

L’acció conjunta del 
Consorci Turístic de 
l’Alta Anoia, del Consell 
Comarcal i del Gremi 
d’Hostaleria i Turisme 
de l’Anoia han consoli-
dat el Cigronet com un 
producte gastronòmic   

La Denominació Penedès va promocionar els vins penedesencs
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IGUALADA / LA VEU
Dimecres passat, unes cinquanta perso-
nes van assistir a la primera de les xerra-
des del cicle de conferències organitzat 
per l’Associació per a la Rehabilitació del 
Malalt Psíquic de l’Anoia. Els assistents 
van poder conèixer el “Projecte de Co-
operació en Salut Mental Comunitària 
a Gaza” de la mà de Víctor Martí i Lluís 
Isern de la Fundació Congrés Català de 
Salut Mental, després es va fer el passi del 
documental “En la ment de Gaza” que va 
donar lloc a un debat entre els assistents.
Dimecres 17 de novembre es va fer tam-
bé a la Biblioteca “Legalitat i malaltia; re-
trospectiva històrica i actualitat”.
Des de l’any 2004, l’associació ARMPA 
ofereix aquest cicle de xerrades orienta-
des a augmentar el coneixement de la 
població sobre aspectes relacionats amb 
la salut mental. Per aconseguir un benes-
tar integral de les persones amb proble-
mes de salut mental cal tenir en compte 
tots els aspectes de la seva vida, i sobre-
tot cada persona ha de redescobrir-se. 
Les conferències tracten sobre la relació 
de la salut mental i la societat, i del cons-
tant feedback entre ambdós conceptes.
L’Associació per a la Rehabilitació del Ma-
lalt Psíquic de l’Anoia és una entitat sense 
afany de lucre nascuda l’any 1998, quan 
un grup de pares i mares van decidir for-
mar una associació per la millora de la 
integració de les persones amb trastorns 
mentals i les seves famílies a la comarca 
de l’Anoia.
L’ARMPA és un espai on els familiars de 
les persones amb problemes de salut 
mentals poden compartir experiències i 
donar-se suport. Entre altres serveis s’ofe-
reix el servei d’ajuda, el grup d’ajuda mú-
tua i el Club Social Aidar.

ARMPA ha iniciat el nou 
Cicle de Conferències  

VILANOVA / LA VEU
L’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Vila-
nova del Camí ha reforçat el gimnàs de 
Can Titó amb la incorporació de dues 
noves màquines de treball cardiovas-
cular.
Es tracta d’una bicicleta estàtica, que 
complementarà a les que hi ha al gim-
nàs i d’una màquina coneguda com a 
el·líptica, que serveix per a reforçar el 
treball de cames i glutis a l’hora que es 
desenvolupa el treball cardiovascular.
Des de l’any 2000 que es va posar en 
funcionament el gimnàs de Can Titó, el 
nombre d’abonats ha anat creixent de 
forma progressiva, i a partir d’ara gaudi-
ran d’un servei més complert i modern. 

Noves màquines de 
càrdio a Can Titó

S’hada

VALLBONA D’ANOIA /LA VEU
Dilluns i dimarts va tenir lloc al centre 
educatiu SES de Vallbona d’Anoia, les 
dues sessions de les Jornades de Cièn-
cia.
Les sessions foren: 
Dilluns 15 de novembre
1r ESO: Taller d’ornitologia.
2n ESO: Taller de rèptils.
3r ESO: EXPERIMENTA.
4t ESO: Taller de farmàcia.
Dimarts 16 de novembre
1r ESO: Ciència amb materials sorpre-
nents.
2n ESO: Taller Alícia: Unions impossi-
bles+ Gelificants
3r ESO: Cinefòrum Científic: “La habita-
ción de Fermat”

El SES de Vallbona ha celebrat les 
Jornades de Ciència

4t ESO: Taller Alícia: Àcid/No àcid + Ge-
lificants
Cinefòrum Científic : “El indomable Will 
Hunting” 
Dimarts també es va lliurar el premi a la 

millor fotografia científica presentada a 
les Jornades
Aquesta és la segona edició que el SES 
de Vallbona d’Anoia celebra les Jorna-
des de Ciència.

El SES de Vallbona d’Anoia ha celebrat les segones Jornades de Ciència

VILANOVA DEL CAMI /LA VEU
Aquest diumenge de tardor la Colla Ex-
cursionista de Vilanova va aplegar 40 
caminaires a la sortida que va organitzar 
a la Llacuna. La caminada va començar a 
Pontons, segons els participants, “amb la 
fresqueta del matí, xino-xano, ens vam 
adreçar al Puig Castellar, des d’on si el dia 
és clar, es veu el mar”. 
Feia bon dia fins i tot a estones calorós 
per un diumenge de novembre. Expli-
quen que van donar un tomb per la Plana 
d’Ancosa i “agraïm la sortida als vocals Jo-
sep M. Tort i Josep Ma Prat i als seus col-
laboradors, en Jordi i en Joaquim”.
La propera sortida s’ha programat pel 

La Colla Excursionista de Vilanova a la 
Plana d’Ancosa de la Llacuna

proper diumenge 21 de novembre, es farà 
la ja habitual Boletada, que els porta per 
les muntanyes de Vilanova fins al Racó de 
Carme, on gaudiran d’un bon esmorzar. La 

IGUALADA / LA VEU
Càritas informa que a causa del compor-
tament incívic d’algunes persones, s’ha 
vist en la necessitat de regular l’horari 
de recollida de roba destinada a perso-
nes necessitades.
L’horari de recollida serà, a partir del dia 
22 de novembre, el següent:
DIES LABORABLES: DE 9 DEL MATÍ A LES 
8 DE LA TARDA
DISSABTES I FESTIUS: DE 9 DEL MATÍ A 1 
DE LA TARDA 
Fora d’aquest horari, el contenidor de 
recollida d’aquesta roba i que està situat 
a la paret de Càritas, restarà tancat.
Per tal de no embrutar l’espai ciutadà, 
Càritas agraeix de no deixar les bosses 
al carrer.

L’incivisme obliga a 
Càritas modificar els 
horaris de recollida de 
roba usada 

sortida serà a les 8 del matí des de el Res-
taurant Nou, i és prevista l’arribada vora l’1 
de la tarda.  El preu de l’esmorzar és de 8 
euros pels socis i 9 euros pels no socis. 

Els participants a la sortida al cim del Puig Castellar

                 EDICTO.- Yo, MARIA JOSE GOMEZ GRAU, Notario de Piera, 
con despacho en el carrer Indústria número 56-58, HAGO CONSTAR: Ante 

mí se sigue acta de notoriedad instada por DON FRANCISCO LLOBET 
ROMERO, mayor de edad, casado, vecino de Calafell, calle Doctor Dasch 
4, escalera A, 4º 2ª, con D.N.I. número 36.964.089-F, para la constatación 
de exceso de cabida  de la siguiente FINCA: RUSTICA.- Una porción de 

terreno para edificar, y para era de trillar, de calidad yermo, sita en el térmi-
no de Segur, distrito municipal de Veciana, de superficie novecientos sesen-

ta y ocho metros cuadrados (968 m²) que corresponde a la parcela 68 del 
Polígono 7 y que linda: Norte con camino; Sur con Parcela 67 del Polígono 

7 de Juan Bacardit Feixet Ana Maria, Juan y Jorge Bacardit Martinez de 
Ojeda; Este con parcela 66 del polígono 7 de Teresa Torras Pelfort y Oeste 

con parcela 9009 polígono 7 del Ayuntamiento de Veciana. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número uno de Igualada, al tomo 549, libro 10, 

folio 53, finca 415 de Veciana.

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este edicto, podrán comparecer ante mí los interesados para exponer y 

justificar sus derechos.
        PIERA A ONCE DE NOVIEMBRE  DE 2010
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Presentat oficialment el projecte del 
Centre Fraternal d’Òdena
ÒDENA/ LA VEU
Dissabte passat 13 de novembre, al matí 
es va fer la presentació del Projecte del 
Centre Fraternal  a la mateixa seu del Ca-
sal que es troba al carrer Jaume I, s/n.
L’alcalde d’Òdena Francisco Guisado va 
introduir l’acte, acompanyat de la regi-
dora Anna M. Garcia i dels regidors Emilio 
Ortega, Jaume Xaus i Víctor Manuel Salas. 
Els arquitectes del Projecte redactor, de 
l’empresa SUMO, van explicar el projecte 
acompanyats d’imatges, i a la vegada es 
podia veure la futura construcció en for-
ma de maqueta i veure imatges i  explica-
cions en diferents plafons.
Aquest projecte està inclòs dins del Pla 
de Barris i tal com va dir l’alcalde “es pre-
tén recuperar el paisatge del municipi”. A 
la vegada va dir que la plaça Major és el 
nucli central i els carrers que hi toquen 
també són protagonistes d’aquest Pla de 
Barris. Afegí que l’equip de govern junta-
ment amb la resta de regidors han estat 
en aquest projecte, a més dels membres 
de la Comissió de seguiment i el conjunt 
de la població.
La façana modernista del Centre Fater-
nal continuarà sent present com altres 
aspectes de l’obra actual. De fet un dels 
requisits que es demanava a les empre-

El grup de clients de Petromiralles, guanyadors del Vol en Globus

ses participants en el Concurs era poder 
mantenir en peu el màxim de l’estructura 
ja existent.
Entrant per la part del carrer Guixera (car-
rer de sobre i paral·lel al Jaume I )  hi hau-
rà l’accés des d’un porxo, per on s’entrarà 
a la biblioteca i en aquest mateix carrer 
hi haurà un mirador. També és previst un 
altell  que representarà l’accés al control 
de llibres i a la zona d’audiovisuals.
En aquest mateix espai hi haurà una sala 

polivalent. La biblioteca es troba gairebé 
en una sola planta excepte la part de l’ac-
cés.
Hi haurà la possibilitat d’una doble sala 
en la del Casal d’Avis, també hi haurà el 
Centre de dia on s’ublicaran uns despat-
xos. No hi faltarà la bugaderia, un magat-
zem de roba ni banys geriàtrics.
En el moment de la presentació la sala 
del Casal d’Avis quedà plena. 

MIRALLES/ LA VEU
Dissabte passat, 13 de novembre Petro-
miralles va poder dur a terme la volada 
en globus amb els 8 clients premiats en 
el sorteig realitzat el dia 20 d’octubre.
Recordem que eren clients que havien 
comprat gasoil per a la calefacció du-
rant el període del 7 de setembre al 17 
d’octubre.
Disssabte va fer un dia esplèndid i, des-
prés d’intentar sortir de Santa Maria de 

Petromiralles realitza el vol en 
globus amb els seus clients premiats

Miralles i no poder (per culpa del vent), 
el grup es va desplaçar a Callús, al Ba-
ges on tradicionalment hi fa menys 
vent. D’allà van volar per sobre dife-
rents paisatges i poblacions del Bages, 
arribant a un punt entre Sallent, Artés i 
Navarcles.
Després d’un aterratge de luxe sobre 
un marge, van anar tots junts a esmor-
zar a Santpedor per acabar de fer tertú-
lia sobre tota l’experiència viscuda.

Els assistents a la presentació varen demostrar molt interès pel futur Centre Fraternal



CAPELLADES / LA VEU / JP

Més de 160 professionals de l’atenció pri·
mària de l’Anoia van participar divendres 
passat en la Jornada de Benchmarking 
que va tenir lloc a Capellades i que va ser·
vir de punt de trobada i d’intercanvi d’ex·
periències i projectes. S’hi van presentar 
26 treballs que s’estan duent a terme actu·
alment als diferents centres que l’Institut 
Català de la Salut (ICS) té a la comarca. Els 
premis a les millors comunicacions van ser 
per a: “SMS: enviament de resultats analí·
tics normals mitjançant telefonia mòbil” 
(primer premi) i “Les TIC aplicades al pro·
grama del nen sa” (segon premi).
L’acte inaugural va comptar amb la pre·
sència d’Enric Argelagués, director gerent 
de l’ICS, Anna M. Sánchez, alcaldessa de 
Capellades, Lluís Riu, gerent de la Gerència 
Territorial de la Catalunya Central de l’ICS 
i Jaume Benavent, subdirector d’Atenció 
Primària i Integració de Serveis de l’ICS. 
A la cloenda van participar Montserrat 
Figuerola, directora adjunta d’Afers Assis·
tencials de l’ICS, Bàrbara Pons, regidora 
d’Educació, Serveis Socials i Sanitat de 
l’Ajuntament de Capellades, Remei Jun·
cadella, del Catsalut i Núria Forn, directora 
del Servei d’Atenció Primària de l’Anoia.
Durant la jornada també es va fer un re·
coneixement i es va lliurar un obsequi als 
professionals jubilats durant els darrers 
dos anys.

Més de 160 professionals de la salut, a la 
jornada de Benchmarking a Capellades

Lliurats els ordinadors als alumnes 
de l’IES Pla de les Moreres  

VILANOVA DEL CAMI / LA VEU 

Dimarts a la tarda va tenir lloc l’acte 
de lliurament dels ordinadors per als 
alumnes de l’IES Pla de les Moreres de 
Vilanova del Camí dins el pla progressiu 
de digitalització del sistema educatiu.
Els ordinadors són “NETBOOKS” de la 
marca “Visa CLIP”. Els pares han pagat 
150 euros i el departament d’Educació 
150 euros més, i l’ordinador és propie·
tat de la família de l’alumne. Aquests 
aparells tenen una garantia de 2 anys 
“in situ” i de un any pel que fa a la bate·

Els ordinadors ja han arribat a l’IES Pla de les Moreres

ria. Han estat homologats pel departa·
ment d’Educació a través de l’empresa 
APPLUS i que garanteix l’ús diari a l’es·
cola.
Els equips vénen preparats amb 2 sis·
temes operatius, linux i windows 7 
professional amb llicència original, així 
com del programari necessari per tal de 
treballar amb les llicències digitals.
No cal dir que alumnes, pares i profes·
sors estan satisfets amb aquest nou pas 
per adaptar el món educatiu a les tec·
nologies dels nostres temps.

El teatre de La Lliga de Capellades gairebé es va omplir per a la jornada de Benchmarking.
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Equip de l’EAP Vilanova del Camí.

Ha començat el nou pla d’esport i salut   
VILANOVA DEL CAMI / LA VEU 

Aquest novembre, una quinzena de per·
sones s’han incorporat al Pla d’activitat fí·
sica esport i salut que han engegat d’una 
manera coordinada, l’Àrea d’Esports de 
Vilanova del Camí i el centre de Salut del 
municipi.
Aquest pla d’activitat, permetrà que tot 
un seguit de persones amb patologies 
lleus, derivades pels seus metges de cap·
çalera, incorporin en la seva rutina diària, 
l’activitat física adaptada.
Un total de 13 persones han estat in·
formades dels beneficis del programa i 
s’han pogut fer una revisió mèdica espor·
tiva dirigida per un professional especia·
litzat, que dictaminarà el tipus d’exercici 
més recomanat en cada cas.
El regidor d’Esports Antonio Sánchez ha 
fet una valoració positiva de la resposta 
que ha obtingut el programa i ha expli·
cat la primera fase consistent en la una 
caminada que es fa de manera regular i 

passats uns mesos els inscrits passen un 
control mèdic. S’han marcat quatre itine·
raris diferents perquè l’usuari trii el que 
considera me´s adient. Se n’han editat 
detalls de cadascun, com la distància i el 
recorregut, a través d’uns cartells.
Enllestides les fases de valoració, el grup 
ja s’ha incorporat a la pràctica esportiva. 
Ho fa amb una periodicitat de tres cops 
per setmana, al poliesportiu Can Titó. El 

programa tindrà una durada inicial de 6 
mesos i compta amb el suport del Con·
sell Català de l’Esport.
Després de valorar que aquestes instal·
lacions cobertes aportarien el salt qua·
litatiu als equipaments esportius de 
Vilanova Antonio Sanchez va deixar en·
treveure als que ho donen per perdut 
que abans no acabi la legislatura podria 
haver·hi alguna sorpresa. 

IGUALADA / LA VEU 

L’Associació de Botiguers del Mercat 
Municipal de la Masuca, amb la col·
laboració de l’Ajuntament d’Igualada, 
organitzarà el dissabte 27 de novembre 
la primera Sardinada Popular. Es preveu 
repartir més d’un miler de plats, que es 
donaran a tots els clients i habituals de 
la Masuca que disposin d’un tiquet de 
participació. 
Aquest tiquet s’entregarà a partir de la 
setmana que ve amb cada compra. És 
una nova iniciativa de l’Associació de 
Botiguers del Mercat Municipal de la 
Masuca d’Igualada. 
Durant la setmana que ve, els paradis·
tes associats repartiran, entre els seus 
clients, els tiquets de participació per 
aquesta Sardinada Popular, que es re·
alitzarà el proper dissabte entre les 11 
del matí i la 13 del migdia. En total, es 
repartiran més de 1.300 plats, amb una 

sardina i una llesca de pa amb tomà·
quet. Per participar en la Sardinada Po·
pular, caldrà fer una compra mínima de 
10 euros a qualsevol de les botigues de 
l’Associació de Botiguers de la Masuca.
En cas de pluja o mal temps, la Sardina·
da Popular es podria ajornar de dates. 

El mercat de la Masuca repartirà 
aquesta setmana els tiquets per 
la sardinada popular  

· TORNEM A FER SORTEIG SEMANAL D’ENTRADES PER ALS CINEMES ABRERA!!
      · 2 ENTRADES PER A CADA SUBSCRIPTOR fes-te subscriptor!

93 804 24 51
VINE AL CINEMA AMB

Només per a SUBSCRIPTORS

VINE AL CINEMA AMB

Només per a SUBSCRIPTORS
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Una setmana d’actes per a l’eliminació 
de la violència contra les dones 
ANOIA/ JAUME SINGLA
El proper 25 de novembre se celebra el 
Dia Internacional per l’eliminació de la 
violència contra les dones, que és un 
dels aspectes més vergonyosos de la 
nostra societat.
Amb la voluntat de no deixar la data 
com una frase en el calendari, la Manco-
munitat de la Conca d’Òdena ha posat 
d’acord a totes les associacions de do-
nes -i als ajuntaments- per fer tota una 
setmana d’actes divulgadors que co-
mencen dilluns al Centre Cívic de Fàtima 
i acaba dissabte 27 a Òdena.

Igualada
Dilluns, 22, xerrada: “El dret de les dones 
a viure lliures de violències”. Es tracta 
d’una conversa sobre el dret de les do-
nes a viure lliure de violències. Es comp-
ta amb la participació de Martha Elena 
Giraldo Mendoza, de la Ruta Pacífica de 
Mujeres.
Serà al Centre Cívic Fàtima a 2/4 de 8 del 
vespre.

Vilanova del Camí
Dimecres, 24 de novembre, Projecció de 
curtmetratges, “Amb el menjar no s’hi 
juga”, “Fashion Victim”, “Amb violència 

El maltracte a la dona es una lacra

no” i “Això es amor?”, realitzats per noies i 
nois de l’Institut Pla de les Moreres de Vi-
lanova del Camí en el marc de la matèria 
optativa “Produïm un audiovisual”.
Serà a Can Papaseit a les 7 de la tarda

Santa Margarida de Montbui
Dijous, 25 de novembre xerrada contra 
la violència de gènere per a nois/noies 
de 4t d’ESO a càrrec de metges i perso-

nal integrat en el Protocol de violència 
de gènere del CAP Montbui.
Serà a l’Institut d’ensenyament secunda-
ri de Montbui de 4 a 5 de la tarda.

Igualada 
- Dijous, 25 de novembre a les 8 del ves-
pre, concentració de rebuig a la violèn-
cia masclista, a la plaça de l’Ajuntament 
d’Igualada. Actuació musical de Jana 
Compte amb la flauta, Alba Cantero al 
violí i Joana Mateu al violoncel. Encesa 
d’espelmes i lectura del manifest.
- Divendres, 26 de novembre, 
Taller d’intervenció en situacions de 
violència masclista. Serà al Centre d’In-
tervenció Especialitzada de la Catalunya 
Central (Milà i Fontanals 1, C) de 12 a 2/4 
de 2. Aquesta és una activitat dirigida a 
professionals.

Òdena
Dissabte, 27 de novembre. Espectacle, 
“La dona sola” del grup Bea Insa. Monò-
legs còmics, àcids i irònics, de dones que 
ens narraran els seus secrets, les seves 
misèries i els seus somnis.
Serà al Teatre Centre Unió Agrícola, av. 
Manresa, 103 - Òdena a les 7 de la tarda.

IGUALADA/ LA VEU
Donada la gran resposta que ha rebut la 
convocatòria del Curs de Desfibril·lador 
Extern Automàtic (DEA) programat pel 
20 de novembre, Creu Roja Anoia ha 
decidit oferir una nova edició el proper 
dissabte 27 de novembre, per tal que 
les persones que s’hi volien inscriure i 
s’havien quedat sense plaça tinguin la 
oportunitat d’accedir a aquesta titulació 
que expedeix l’Institut d’Estudis de la 
Salut de la Generalitat de Catalunya. El 
període d’inscripció restarà obert fins el 
dia 23 de novembre. L’objectiu d’aquest 
curs és que l’alumne conegui les anelles 
que conformen la Cadena de la Super-
vivència i adquireixi les habilitats sufici-
ents per poder realitzar les maniobres de 
Suport Vital Bàsic com a primer actuant 
davant una situació d’emergència, amb 
la posterior utilització d’un aparell de 
Desfibril·lació Externa Automàtica, amb 
les suficients garanties per mantenir 
amb vida una persona, que ha patit un 
infart o afectació coronària, fins el seu 
trasllat a un centre hospitalari. Tot i que 
està adreçat a la població en general, 
pot interessar especialment  als anima-
dors o monitors esportius professionals, 
entrenadors professionals i directors es-

Creu Roja fa un nou curset de 
desfibrilador després l’èxit del primer

portius, segons reflecteix la Llei 3/2008. 

Curs Monitor de menjador escolar
Del 27 al 31 de desembre de 2010 es 
durà a terme un nou curs de monitor 
de menjador escolar, amb la voluntat 
d’oferir eines educatives per aquelles 
persones que treballen amb infància en 
un menjador escolar. L’horari serà cada 
dia de 9 a 14 i de 16 a 19  menys el dia 31 
de desembre que serà només de 9:00 a 
14:00. Les inscripcions ja estan obertes i 
es poden fer a les oficines de Creu Roja 
Anoia, c/ Les Comes, 34 d’Igualada, fins 
el dia 30 de novembre. L’únic requisit és 
haver complert els 18 anys. 

Curs premonitors en el lleure
El curs es durà a terme del 27 al 30 de 
desembre amb l’objectiu d’oferir infor-
mació i orientació als joves d’entre 15 i 
17 anys, que senten curiositat pel mon 
del lleure. Aquest curs capacita per col-
laborar com a Pre-Monitor en casals, 
esplais, colònies, campaments i d’altres 
moviments de lleure infantil. L’horari 
serà de 9  a 14 i l’únic requisit és tenir 
entre 15 i 17 anys. Les inscripcions ja 
es poden fer a les oficines de Creu Roja 
Anoia, fins el dia 30 de novembre.
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CALAF / LA VEU
Diumenge vinent, 21 de novembre, es 
celebrarà una nova  “Caminada amb tor-
na” amb el nom de “Pintures romàniques i 
calçada romana a Sant Pubim” es proposa 
acostar-se a Sant Pere Desvim, nucli del 
municipi de Veciana molt proper a Calaf, 
amb dos centres d’interès prou impor-
tants com són la seva església romànica 
del segle XI amb pintures romàniques 
recentment restaurades i un tram de cal-
çada romana on també s’hi han fet treballs 
de recuperació.  Una suau caminada, d’uns 
13 quilòmetres, anant i tornant pel mateix 
lloc portarà de Calaf a Sant Pubim per 
l’antic camí de Copons que es deixa a mig 
camí per acostar a aquest indret que els 
anoiencs hem anomenat col·loquialment 
“Sant Pubim”. Les inscripcions es poden fer 
a l’Ajuntament de Calaf fins avui divendres 
19 de novembre. Costa 2 euros i inclou 
l’esmorzar. La sortida serà a 2/4 de 9 del 
matí des de la Plaça dels Arbres de Calaf. 

Diumenge “Caminada 
amb torna” de Calaf a 
Sant Pubim 

CARME / LA VEU
Coincidint amb la festa de Sant Martí, 
patró del poble, Carme va estrenar les 
168 butaques de la platea del Centre. 
L’alcalde, Jordi Sellarès, acompanyat de 
la resta del consistori i de Pere Ventura, 
president del Centre Recreatiu i Cultural, 
tingué paraules d’agraïment cap l’enti-
tat perquè la seva aportació econòmica 
permeté executar la rampa accessible 
a l’entrada del Centre, i també per José 
Manuel González Labrador, president 
delegat de l’Àrea de Cultura de la Dipu-
tació de Barcelona, que va subvencionar 
l’equipament amb més de 50.000 euros.
El diputat va conèixer de primera mà les 
activitats que es desenvolupen al Cen-
tre, teatre, balls, concerts, activitats in-
fantils... Les noves butaques eren del tot 
necessàries ja que feia molt de temps 
que les cadires de fusta plegables no 
ajudaven a gaudir dels espectacles que 
s’hi portaven a terme. 
L’estrena de les butaques va coincidir 
amb el concert de Sant Martí a càrrec 
d’Isaac Rosales, nou veí de Carme, que 
oferí una selecció de cançons líriques, 
tradicionals i també populars. Els assis-
tents quedaren gratament sorpresos 
per la veu i posada en escena de l’Isaac i 
la Marta que l’acompanyà als teclats.

El Centre Recreatiu 
de Carme ha estrenat 
butaques

S’hada

IGUALADA /LA VEU
Els promotors del nou diari en català, 
ARA, que apareixerà per primera vega-
da el dia 28 -el de les eleccions al Par-
lament- varen presentar el nou diari a 
Igualada.
Xavier Bosch i Àlex Gutiérrez -presentats 
per l’igualadí Oscar Balcells- varen pre-
sentar tot l’equip fundacional del nou 
rotatiu “que vol abastar quatre àmbits 
de transmissió de notícies: el diari de pa-
per, el diari per internet, les notícies per 
a ipod i les notícies a través de sms. ARA 
és un diari que vol anar a buscar al lec-
tor i no esperar que el lector ens busqui, 
perquè la tecnologia d’avui ens permet 
arribar a tot arreu” deia el periodista i es-
criptor Xavier Bosch.
Carles Capdevila és el director del nou 
mitjà que té altres periodistes en el seu 
consell fundacional: Toni Soler, Antoni 
Bassas, Albert Om, Carles Duarte, Amalia 
Xicoy, el mateix Xavier Bosch, però tam-
bé hi té empresaris -entre els quals la 
família Carulla-. “ARA neix sense tenir el 
cul llogat i amb esperit crític. No volem 
explicar què va passar ahir, sinó analit-
zar el que passarà avui o perquè passa el 
que passa” en paraules de Xavier Bosch.
Entre les diverses seccions i suplements, 
ARA portarà la revista Time Out, una de 

El nou diari català ARA proposa una 
subscripció a prova de 40 dies

les millors revistes de cultura i lleure, i 
també suplements dedicats a la infància, 
als emprenedors o al turisme cultural.

40 dies, 40 euros
Xavier Bosch va proposar als assistents a 
la presentació -que es va fer al teatre de 
l’Aurora- una mena de repte/prec: “feu 
una subscripció per quaranta dies al di-
ari ARA per un preu de quaranta euros. 
Pensem que en aquest lapse de temps 
podreu veure si us agrada i pensem que 
us hi quedareu”.
El més novedós de la proposta és que a 
banda de poder accedir a aquesta subs-

cripció per 40 dies omplint una butlleta 
que es va repartir a l’entrada, també s’hi 
pot accedir a través d’un sms amb la pa-
raula ARA al telèfon 649616159.
“Ja tenim el diari, ara ens falten els lec-
tors” exclamava molt gràficament Xavier 
Bosch abans d’entrar en un torn de res-
postes a les preguntes del públic, algu-
na de les quals anava en la direcció de si 
és factible un diari en paper en aquests 
moments. “Fent les coses bé es pot ser 
líder  en català. Tot i que la comunicació 
en paper és actualment una via difícil, 
confiem en què tindrem el nostre nínxol 
de mercat”.

Alex Gutiérrez, Xavier Bosch i Oscar Balcells en la presentació del diari ARA

 ANEM AL TEATRE AMB

Sortida d’autocars:
A 1/4 de 8 del vespre, Estació d’Autobusos

A 2/4 de 8 del vespre, Estació Vella

Només per a SUBSCRIPTORS

Dissabte 11 de desembre
a les 10 del vespre
al teatre Tívoli.

Reserva la teva butaca a:                                                            Rambla Sant Isidre, 9 • Tel. 93 803 75 56

HOY NO ME PUEDO LEVANTAR

Fins avui  hem anat a + de 120 obres i 8.000 espectadors
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Convocat el concurs d’aparadors de la 
Festa de la Rosta del dissabte 27
PIERA/ LA VEU
Amb la proximitat de la Festa de la Ros-
ta, el 27 de novembre, s’ha activat el 
Concurs d’Aparadors. Els comerços s’hi 
podien inscriure fins dijous de la setma-
na passada.
Per contribuir d’una manera ben visible 
a la promoció de la Festa de la Rosta, 
l’Ajuntament de Piera ha animat a tots 
el comerciants pierencs a participar al II 
Concurs d’aparadors, amb l’oli i les olive-
res com a tema principal. 
El veredicte del jurat es comunicarà el 27 
de novembre, a les 2 del migdia, i el pre-
mi per a l’aparador guanyador serà un 
cap de setmana, a pensió completa, en 
un establiment de turisme rural. 
L’ajuntament correspondrà als comerci-
ants que participin del concurs d’apa-
radors, fent-los publicitat a travès dels 
mitjans municipals de Piera, així com en 
els cartells.

Una festa molt original
La Festa de la Rosta va néixer en aprofitar 
l’ajuntament de Piera, l’oli de les oliveres 
dels espais públics d’aquesta població 
anoienca.

L’oli és el protagonsita absolut de la Festa de la Rosta

La Festa de la Rosta es celebra a la nau 
Sanahuja i gira a l’entorn de l’oli premsat 
de nou. La gran quantitat d’oliveres que 
hi ha a Piera, permet fer una bona prem-
sada d’oli de qualitat que es pot degustar 
-i adquirir- durant la festa que en poques 
edicions s’ha consolidat com una de les 
més originals festes anoienques. 

Herois del Bruc rep la visita de TV3
Seguint a Piera i en l’ambit gastronòmic, 
però des d’un altre angle, dir que el pas-
sat dimecres 10 de novembre el menja-
dor de l’escola Herois del Bruc va rebre la 
visita de TV3 amb motiu de la «Setmana 
del Cigronet». El programa Telenotíci-
es Comarques farà un reportatge de la 
campanya als menjadors escolars de la 
comarca de l’Anoia, que s’emetrà en els 
pròxims dies.
El departament d’Educació del Consell 
Comarcal de l’Anoia, conjuntament amb 
Serunión, empresa que gestiona el ser-
vei de menjador escolar a l’Anoia, i la 

Diputació de Barcelona, a través del pro-
jecte «Productes de la terra», han orga-
nitzat un concurs de dibuix, un concurs 
de contes i l’elaboració d’un mural, en el 
qual el fil conductor és el Cigronet.
Durant la jornada del dimecres dia 10, 
tots els alumnes van poder degustar 
dins el menú escolar cigronets de l’Alta 
Anoia. D’aquesta manera, es volen di-
fondre els valors de l’alimentació sana i 
equilibrada entre els més petits i joves, 
alhora que es vol promoure el cigró de 
l’Anoia i treballar per la denominació 
d’origen d’aquest llegum, que té una 
textura un gust i magnífics.
Tots els alumnes van menjar aquesta 
varietat de cigrons en un exquisit esto-
fat, però les cuineres de l’escola van ela-
borar tres plats més de cigrons: cigrons 
amb espinacs, cansalada i pinyons, ci-
grons amb arròs i pollastre i amanida 
de cigrons, que uns quants alumnes van 
tastar per veure quin era el plat que tin-
dria amb més èxit entre els alumnes.

ANOIA/ LA VEU
Dimarts els castells han estat inscrits a la 
Llista representativa del patrimoni cultu-
ral immaterial de la humanitat, després 
d’un procés que ha durat més de 3 anys. 
El Comitè Intergovernamental de Salva-
guarda del Patrimoni Cultural Immate-
rial de la Unesco així ho ha decidit en la 
reunió que manté aquests dies a Nairobi 
i a la qual hi han assistit el president del 
Parlament, Ernest Benach, el conseller de 
Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan 
Manel Tresserras, i els membres de la co-
missió que ha impulsat la candidatura
D’aquesta manera els castells s’afegeixen 
a la Patum, que l’any 2005 va ser procla-
mada “obra mestra del patrimoni oral i 
immaterial de la humanitat” i que el 2008 
va ser incorporada a la nova Llista del Pa-
trimoni Immaterial; i s’afegeixen també a 
dues altres mostres de l’àmbit cultural ca-
talà ja reconegudes, com el Misteri d’Elx i 
el Tribunal de les Aigües de València. 
La inscripció dels castells en aquesta Llis-
ta significa un reconeixement mundial 
del valor cultural dels castells i ha de ser-
vir per sensibilitzar sobre la importància 
del nostre patrimoni cultural immaterial, 
un patrimoni format per festes, costums, 
balls, música, representacions teatrals, 
coneixements, expressions orals, etc.

Unesco ha declarat els castells, 
Patrimoni immaterial de la Humanitat

Juntament amb els castells s’han inscrit 
46 elements més, entre ells la dieta me-
diterrània, el cant de la Sibil·la, el flamenc, 
les tècniques tradicionals de teixit de 
tapissos d’Iran, la falconeria o l’òpera de 
Pekin.
El reconeixement ha generat molta ale-
gria entre els membres dels Moixigan-
guers d’Igualada, la colla castellera fun-
dada ara fa 15 anys.
Podreu trobar una entrevista amb la pre-
sidenta de l’entitat, Adela Majoral a la 
darrera pagina d’aquest exemplar.

Els alumnes gaudint del Cigronet

Curs de Formació Ocupacional

Els cursos són subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya
i el Fons Social Europeu

Acció formativa adreçada prioritàriament a treballadors/res desocupats/des

FONÈTICA I EXPRESSIONS 
ANGLESES

Inici: desembre  2010
Durada del curs: 120 hores 

Pre-inscripcions a partir del 18 de novembre a l’Escola Pia  
(Plaça Castells, 10). Tf:  93 803 27 00 de 9.00 a 13.00 h.

Sopars temàtics Restaurant les  Olles 
(Sala de la Font Major)

El proper dijous dia 2 de desembre
 + informació te. 93 803 27 44

Menú vegetarià + concert
Verdures de tardor rostides amb falàfel i 

romesco
Lassanya de moniato farcida amb bolonyesa 

de tofu napada de beixamel de ceps
Sopa de litxi, préssec, saltat dolç i escorxat 

de maduixa amb taronja sanguina
Aigua, vi o refresc

Concert

Amb una fabulosa veu: Imma Ortiz 
acompanyada per Pedro Collares amb 
els instruments hang i monocordeó

100% 
vegetarià! Plaça Sant Miquel 3

Igualada. 



COLLBATÓ / JAUME SINGLA

La protesta d’un dels membres de la 
Plataforma Salvem Montserrat, el po-
dria portar a la presó si prospera la de-
núncia que li va posar l’alcaldessa de 
Collbató Josefina Martínez que l’acu-
sa d’atemptar contra un càrrec local i 
d’agressió.
Els fets vénen motivats perquè en Fran-
cesc Raset va llençar unes sabatilles 
contra l’alcaldessa durant la celebració 
d’un ple municipal a l’ajuntament de 
Collbató el dia 16 de març del 2009.
L’alcaldessa va denunciar els fets da-
vant la policia local de Collbató que en 
va aixecar el corresponent atestat del 
succés i a l’endemà mateix va portar la 
denúncia davant el jutjat.

Campanya en favor de Francesc Ra-
set
L’alcaldessa demana una condemna de 
5 anys de presó pels fets denunciats.
Un grup de veïns i simpatitzants eco-
logistes han iniciat a la xarxa d’internet 
una campanya demanant a l’alcaldessa 
que retiri la denúncia contra l’activista.
Per tirar endavant la recollida de signa-
tures han creat una pàgina web: www.
salvemmontserrat.org/llibrefrancesc.
php on s’explica el relat dels fets, se-
gons la versió dels ecologistes:
El 16 de març de 2009 en Francesc Ra-
set, veí de Collbató i membre de Salvem 
Montserrat, va fer un acte de protesta 
simbòlic llençant un parell de sabatilles 
damunt la taula on s’estava fent un ple 
de l’Ajuntament.
L’alcaldessa de Collbató, Josefina Martí-
nez, va presentar una denúncia al jutjat 
per atemptat contra un membre de la 
corporació local i agressió, i ara el fiscal 
li demana 5 anys de presó.
En Francesc ha demanat en una carta 
pública a l’alcaldessa que retiri la denún-
cia, però la Sra. Josefina Martínez s’ha 
negat a aturar el procés judicial. Cinc 

Un veí de Collbató s’enfronta a la petició de 5 anys 
de presó per llençar unes sabatilles a l’alcaldessa

anys de presó per aquesta protesta és 
una exageració. L’actitud de l’alcaldessa 
és una represàlia pels diversos actes pa-
cífics organitzats per Salvem Montserrat 
i en Francesc. En democràcia les idees 
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Francesc Raset és un personatge molt conegut a Collbató per les seves campanyes en defensa del Parc Natural de Montserrat

llançament de les sabates no el vaig 
fer des del lloc on estava assegut al ple 
com va fer el periodista iraquià, sinó 
que em vaig acostar fins la taula de 
plens per poder-les llançar damunt la 
taula sense aldarulls I de manera que 
ningú no prengués mal. La primera com 
a protesta pel cas omís que l’alcaldessa 
havia fet a les 1.241 al·legacions contra 
l’ampliació de les Ginesteres, presenta-
des pels veïns, i la segona pel mal que 
estava fent a Collbató i a Montserrat.
Com a alcaldessa, vas presentar una 
denúncia al jutjat donant la teva versió 
dels fets, i el cas és que ara estic reque-
rit per la “Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal” a un judici penal per “ATENTADO 
CONTRA
UN MIEMBRO DE UNA CORPORACIÓN 
LOCAL”. Segons consta al requeriment, 
“procede imponer al acusado la pena 
de 5 años de prisión con accesoria de in-
habilitación especial para el ejercicio de 
sufragio pasivo…multa de 9 meses con 
una cuota diaria de 12 euros con corres-
ponsabilidad personal subsidiaria de un 
dia de privación de libertad por cada dos 
cuotas diarias de multa no satisfechas,… 
así como el abono de las costas procesa-
les…”
Es podrà estar d’acord o no amb la pro-

testa o amb les formes, però és evident, 
hi havia testimonis, que no va ser un 
atemptat ni una agressió, ni per inten-
ció ni per accident, i el ple va continuar 
amb normalitat. Cinc anys de presó per 
aquesta protesta és una exageració, 
possibilitada per la versió parcial dels 
fets que es va mostrar ja en el comuni-
cat que va emetre l’equip de govern.
Aquesta denúncia es pot entendre com 
un intent de represàlia per tots els actes 
de protesta que he ajudat a organitzar 
amb Salvem Montserrat, i mostra una 
voluntat de criminalització de la pro-
testa social. Només sembla tenir un 
únic objectiu: fer un escarment perquè 
ningú no gosi protestar. Els que tenim 
certa edat ja sabem què signifiquen els 
“escarments” per part dels qui gover-
nen.
Em sap greu si qualsevol membre de 
l’Ajuntament s’ha sentit ofès, no era 
aquesta la meva intenció, al igual que 
dono per suposat que no era intenció 
de l’Ajuntament, ofendre als veïns de 
Collbató que havien al·legat contra el 
projecte de zona industrial i les milers 
de firmes que es van ignorar, però d’ai-
xò a demanar cinc anys de presó per 
protestar al ple municipal, dient que va 
ser un atemptat, hi ha un abisme injus-
tificat. No té justificació perquè no hi ha 
hagut cap agressió, sinó un acte pacífic 
de protesta pel menyspreu amb que 
s’ha tractat a un ampli sector de veïns 
al que també tindríeu que representar.
Et demano, per tant, que des de la 
teva responsabilitat d’alcaldessa retiris 
aquesta denúncia desmesurada i que 
aturis la dinàmica d’enfrontaments que 
un judici pot suposar. Una cosa és la ri-
valitat política per diferents models de 
poble que defensem i una altra aquesta 
picabaralla sense sentit que no benefi-
cia ningú, que no ajudarà gens a millo-
rar l’ambient social del poble i que pot 
perjudicar seriosament la imatge de 
Collbató. És un desgast inútil per a un 
poble que no va sobrat d’energia.
Atentament
Francesc Raset

L’alcaldessa declina fer declaracions
Hem intentat parlar amb Josefina 
Martínez, l’alcaldessa de Collbató per 
conèixer la seva opinió al respecte del 
succés del març del 2009 i, si passat el 
temps, es plantejava retirar la denúncia 
judicial contra Francesc Raset.
No ha estat possible parlar-hi perquè 
segons totes les informacions, l’alcal-
dessa considera que en aquest moment 
és la justícia qui té la paraula.
Per la seva part Francesc Raset està sent 
l’interès dels mitjans de comunicació 
catalans.

no es persegueixen, i no estem disposats 
a acceptar que un govern municipal fo-
menti la rancúnia i la difamació contra 
els mateixos veïns.
Fins aquí el text de la carta on els ac-
tivistes demanen la retirada de la de-
núncia.
Per la seva banda el mateix Francesc Ra-
set va trametre una carta a l’alcaldessa 
on li demana personalment la retirada 
de la demanda. En cap moment, però, li 
demana perdó pels fets.

Carta oberta a Josefina Martínez, 
alcaldessa de Collbató
Després que l’Ajuntament encapça-
lat per Josefina Martínez rebutgés, 
sense ni tan sols contestar-les, 1.241 
al·legacions, inclosa la meva, contra el 
projecte d’ampliació de la zona indus-
trial, després que la plataforma Salvem 
Montserrat presentés més de 80.000 
signatures d’arreu, després de diversos 
actes de protesta, l’única resposta de 
l’alcaldessa va ser el silenci i la negativa 
a atendre les nostres reivindicacions. 
Davant aquest silenci, el 16 de març 
de 2009 vaig fer un acte de protesta de 
contingut simbòlic, davant el ple muni-
cipal, contra l’aprovació de l’ampliació 
de la zona industrial de les Ginesteres, 
amb l’objectiu de cridar l’atenció dels 
mitjans de comunicació.
La protesta va consistir en una paròdia 
pacífica i simbòlica del periodista ira-
quià, Muntadar al Zaidi, que va llançar 
unes sabates al president americà Ge-
orge W. Bush en protesta per la guerra 
il·legal d’ocupació. Un acte, repeteixo, 
pacífic i simbòlic, fins el punt que el 

L’activista contra 
l’ampliació de la zona 
industrial de Collbató 
va protestar davant del 
ple llençant dues saba-
tilles en un gest sim-
bòlic al del periodista 
iraquià que va llençar 
les seves sabates contra 
George Busch

Josefina Martínez, 
l’alcaldessa socialista de 
Collbató ho va conside-
rar des del primer dia 
com un intent d’agressió  
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Els fets varen succeir en una sessió del ple de l’ajuntament de Collbató el març de 2009
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Èxit d’assistència a la Festa Canina del 
Club d’Amics del Gos
IGUALADA/ LA VEU
La Festa Canina que el Club Amics del 
gos va organitzar al recinte firal Cal Car-
ner, el passat cap de setmana va ser un 
èxit d’assistència i participació activa 
per part dels visitants. Durant els dos 
dies el president del Club Amics del Gos 
el Jaume Clotet va anar presentant totes 
les activitats, les xerrades de conscien-
ciació, les exhibicions, la vivències i de-
mostracions.. 
El dissabte es va començar amb una xer-
rada sobre maltractament dels galgos 
a on l’associació Degalgos, van explicar 
el treball que realitzen per recuperar i 
a posteriori donar en adopció aquest 
animals després de la situació d’abús 
a la qual estan sotmesos en acabar la 
temporada de caça. Seguidament es va 
poder gaudir amb l’exhibició de Freesty-
le, Dancing dog i Trick dogging a càrrec 
de Ca’n Can, a on en Pol Quintana ens 
va oferir el seu espectacle amb el Patxi 
i la Reina.
Diumenge acompanyats de la regidora 
Concha Castells, es va gaudir de l’Òscar, 
un invident que explicava, de prime-
ra mà, la seva vivència  amb el seu gos 

Jaume Clotet presentant un grup de galgos

VALLBONA D’ANOIA/ LA VEU
El passat dissabte dia 13 de novembre a les 
7 de la tarda, es va fer l’entrega de premis 
de la tercera edició del Concurs de Contes 
Curts i Poesia Festa Major de Vallbona. 
El jurat, format per Susanna Farré –direc-
tora del SES Vallbona-, Pilar Rodríguez 
-professora del SES- i Montse Francesch – 
guanyadora de l’any anterior en categoria 
de conte curt- , van donar a conèixer el 
veredicte agraint la participació de tots els 
autors i autores.
Els premis, 150€ per al guanyador en cada 
categoria, van recaure en Núria Coderch, 
de Vallbona, en categoria de Poesia i en 
Rosa Maria Alcalá, de Vilanova del Camí. 

IGUALADA /LA VEU
L’Associació d’Alcohòlics Anònims ens 
ha donart a conèixer, amb prec de pu-
blicació, que divendres vinent, dia 26 
de novembre, celebraran una trobada 
oberta a tothom en la qual es podrà as-
sistir però no intervenir.
La trobada es farà des de les 8 de la tarda 
a les 10 del vespre al Centre Cívic Centre. 
Tot i que el nombre d’assistents és vari-
able, els membres del grup que s’hi re-
uneixen dos cops per setmana són una 

Divendres 26 de novembre, reunió oberta 
d’Alcohòlics Anònims al Centre Cívic Centre

pigall, Saimon, també es van poder fer 
preguntes per conèixer més la feina que 
realitzen aquestes mascotes. El matí 
va continuar amb una demostració de 
gossos d’assistència a càrrec de l’ACGA, 
a on van poder presenciar l’ajuda que 
aquest gossos realitzen a persones dis-
capacitades en la seva vida cotidiana, i 
es va finalitzar amb una xerrada sobre el 
maltractament dels galgos, per part de 
l’Associació Degalgos.
Durant els dos dies es van presentar dife-

rents gossos que estaven en adopció  al 
centre Can Gos, i membres de la secció 
d’Agility del Club Amics del gos ,la So-
nia, l’Ester i l’Alejandro entre altres amb 
els seus gossos van realitzar exhibicions 
d’agility  on la gent va poder participar i 
jugar amb els seus animals.
Es va gaudir de diferents estands de pro-
ductes per a gossos, i durant la festa es 
van poder realitzar fotografies que s’ex-
posaran a la biblioteca Central d’Iguala-
da del 15 de desembre al 5 de gener.

ANOIA/ LA VEU
El departament de Ciutadania i Immi-
gració del Consell Comarcal de l’Ano-
ia organitza, amb la col·laboració del 
Consorci Sanitari de l’Anoia i el Servei 
d’Atenció Primària de l’Anoia, una  ses-
sió sobre “Medicina Internacional: Ma-
lalties importades”.
Durant els últims anys, diversos col-
lectius de població immigrant s’han es-
tablert a Catalunya i a la nostra comar-
ca. Per aquest motiu i amb l’objectiu 
de donar, als professionals de la salut 
de l’Anoia, una visió general sindròmi-
ca de les diferents patologies tropicals 
importades que podem trobar en el 
nostre medi i una visió general de les 
necessitats de consell al viatger/immi-
grant, el Consell Comarcal de l’Anoia or-
ganitza el pròxim dijous 25 de novem-
bre una sessió “Medicina Internacional: 
Malalties importades”.
Jordi Gómez Prat, de la Unitat de Me-
dicina Tropical i Salut Internacional 
Drassanes (UMTSID) del Institut Català 
de la Salut (ICS), serà l’encarregat de 
donar als assistents una visió general 
de la “Salut internacional i les malalties 
importades”. A més, explicarà  als pro-
fessionals de la salut altres punts com 
l’examen de salut inicial a l’immigrant 
asimptomàtic: cribatge de malalties 
importades, els consells al viatger i exa-
men de salut al retorn del viatge i farà 
diagnòstic diferencial d’alguns símpto-

El Consell Comarcal de l’Anoia ofereix 
formació en malalties importades

mes i malalties com: Sd. Eosinofílica / 
Helmintiasi, Sd. Anèmica, Sd. Diarreica, 
Hematúria, Neurocisticercosi i Malaltia 
de chagas.
La sessió que és oberta exclusivament 
als professionals de la salut de la co-
marca (metges, metgesses, infermeres, 
infermers, farmacèutics, farmacèuti-
ques,...), tindrà lloc a l’Espai Cívic Centre 
de 10 del matí a 3 del migdia el dijous 
25 de novembre i està acreditada pel 
Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries Subvenci-
onada per el departament de Salut (Pla 
Director d’Immigració). 
Aquest acte, és realitza dins el pla de 
formació en atenció a la població im-
migrada que ofereix l’Institut d’Estudis 
de la Salut, pactat i dissenyat conjunta-
ment amb l’ICS, el CatSalut i el departa-
ment de Salut a través del Pla director 
d’immigració.
L’objectiu del Pla és actualitzar i aug-
mentar coneixements fonamentats en 
la competència cultural sanitària per tal 
d’adequar la transmissió d’informació i 
millorar l’actuació assistencial adreça-
da a les persones immigrades. 
Les persones que desitgin assistir han 
d’inscriure’s prèviament. Poden fer-ho 
per telèfon, al número 938051585 i 
demanar per  Anahí de Febrer o bé per 
correu electrònic a l’adreça: plaimmi-
gracio@anoia.cat

Finalment, la regidora de Cultura Assump-
ta Sorolla, va donar les gràcies a tots els as-
sistents, autors i autores i jurat, per apostar 

per la cultura, i va emplaçar tothom per a 
l’any vinent, en la que ja serà la quarta edi-
ció del concurs. 

Lliurats els premis del concurs literari de 
la Festa Major de Vallbona d’Anoia

quinzena.
El sistema de reunions s’ha revelat com 
un dels més efectius per deslliurar als 
afectats d’aquesta malaltia addictiva 
que tot sovint genera trencaments fami-
liars, pèrdues de feina i molts problemes 
per als afectats i per les seves famílies.
De tant en tant celebren una reunió 
oberta per oferir-se a les persones que 
estan afectades d’alcoholisme i també 
per mantenir-se lluny de la beguda els 
que ho han superat.



L’Ajuntament de Vilanova del Camí 
congela taxes i impostos
VILANOVA DEL CAMÍ / LA VEU

El ple de l’Ajuntament de Vilanova del 
Camí va aprovar la setmana passada les 
ordenances fiscals de cara l’any que ve 
sota el signe de la contenció, ja que la ma·
joria de taxes han quedat congelades i les 
poques modificacions que hi han hagut 
ha estat per arrodonir preus, o en el cas 
de l’IBI que ha baixat el coeficient. El que 
hauran de pagar els ciutadans serà pràcti·
cament el mateix que aquest any.
La principal modificació aprovada per a 
les ordenances fiscals del proper 2011 és 
la rebaixa del tipus impositiu de l’IBI (Im·
post sobre béns immobles), seguint amb 
el compromís adoptat per l’equip de go·
vern de mantenir l’import del rebut. Així la 
modificació proposada és rebaixar el tipus 
del 0,64%, vigent a 2010, fins al 0,555%, de 
manera que la recaptació total es manté 
pràcticament invariable.
Com a novetat s’ha creat una nova orde·
nança reguladora de la taxa per l’aprofi·
tament especial del domini públic local, a 
favor de l’empresa que transporta energia 
elèctrica, mitjançant línies d’alta i mitja 
tensió (Red Eléctrica de España) i que per 
tant no afecta als ciutadans.
També s’ha aprovat l’adaptació a la nova 

Emplaçament de la futura residència.

legislació, de l’ordenança número 24 que 
és una taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat 
dels ciutadans i les empreses a través del 
sotmetiment a prèvia llicència, comunica·
ció prèvia o declaració responsable i pels 
controls posteriors a l’inici de les activitats. 
La inclusió a la taxa de sanejament d’una 
nova quota per a les empreses del Polígon 
Riera de Castellolí en concepte de la gestió 
de la depuradora.
El dictamen de la proposta d’aprovació 
provisional de la modificació de les or·
denances fiscals per l’exercici 2011 va ser 
aprovat per 10 vots a favor dels regidors 
de PSC, ICV i CIU, 6 vots en contra de l’IPV, 
ERC i la regidora Immaculada González i 
l’abstenció del regidor del Partit Popular.

Desestimades les al·legacions 
pel carrer Major
En el mateix ple, van quedar desestima·
des totes les al·legacions presentades 
pels contribuents afectats per l’expedient 
de contribucions especials per les obres 
del projecte del carrer Major, entre carrer 
de Santa Llúcia i plaça Major, en el tram 
comprès entre el carrer Santa Llúcia i 11 
de setembre.

Es van justificar les raons per les quals es 
desestimaven cadascuna i es va aprovar 
amb caràcter definitiu l’expedient de les 
contribucions  El resultat de la votació va 
ser 11 a favor (PSC, ICV, CIU i PP) 4 en con·
tra (Independents per Vilanova i la regido·
ra Immaculada González i 2 abstencions 
dels regidors d’Esquerra Republicana.
També es va aprovar la modificació del 
crèdit 23/2010 per crèdit extraordinari, I és 
que el projecte de rehabilitació del nucli 
urbà requeria l’execució d’un tram del pro·
jecte del carrer Major i per aquest motiu 
amb la modificació s’incorpora crèdit a la 
partida necessària per a l’execució de l’es·
mentat tram amb un triple finançament: 
les contribucions especials, la subvenció 
de la llei de barris i l’aportació municipal. 
Així, el crèdit extraordinari a concertar de 
41.782,52 euros se suma a les contribu·
cions especials que sumen 138.033,64 
euros i a la transferència de capital de la 
Generalitat de 105.443,36 totalitzant l’im·
port dels 285.259,42 de la urbanització de 
l’esmentat tram del carrer Major.
La proposta va ser aprovada per 11 vots a 
favor ( PSC, ICV, CiU i PPC) 4 en contra (IPV i 
la regidora Immaculada González) i 2 abs·
tencions (ERC). 
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Carme-Vilanova
Les ordenances fiscals pel 
2011, congelades

La Pobla
Modificació de crèdit per poder 
pagar les inversions
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CASTELLOLI / JAUME SINGLA

Els grups parlamentaris de Las Cortes 
Españolas aprofiten els debats dels pres·
supostos generals de l’Estat per introduir 
esmenes que portin inversions al territori, 
tot aprofitant la necessitat que pot tenir 
puntualment la minoria que dóna suport 
al govern, en aquest cas, la del grup parla·
mentari del PSOE.
Això ho fan totes les minories i com és 
lògic, ERC busca inversions i ajuts per a 
obres de Catalunya. L’any passat el grup 
parlamentari d’ERC va aconseguir una 
inversió d’un milió d’euros per al Parcmo·
tor de Castellolí i aquest any ha doblat 
la inversió fins els dos milions d’euros. A 
més s’han aconseguit 200.000 euros per 
a l’ajuntament dels Prats de Rei, “per al 
projecte del Centre d’interpretació de la 
Guerra de successió” i 50.000 euros “per al 
Centre Cívic de Sant Martí Sesgueioles” .
La setmana passada, Jordi Mercader i 
Josep Centelles, ambdós militants d’ERC 
i sotspresident i conseller de Promoció 
Econòmica respectivament, varen donar 
a conèixer aquesta notícia a la seu d’ERC 
a Igualada.
Per a Josep Centelles “les peticions que 
des de la comarca fem al nostre grup par·

LA POBLA DE CLARAMUNT / LA VEU

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt 
va aprovar, en el ple ordinari del dijous 11 
de novembre, una modificació de crèdits 
del pressupost de l’any 2010. El punt es va 
aprovar amb els vots a favor de CiU i del 
PSC i l’abstenció d’ERC.
Aquesta modificació implica dotar algunes 
partides ja previstes de més fons, com són 
la construcció de la deixalleria, les obres 
del consultori mèdic, les millores al vestí·
bul de l’Ateneu Gumersind Bisbal i el mo·
biliari de la Llar d’Infants Sol Solet. També 
s’incorporen algunes despeses, com l’ad·
quisició d’un vehicle multifuncional per a 
la brigada i la climatització i el mobiliari del 
nou Centre d’Atenció Primària, finançades 
majoritàriament amb unes subvencions 
convocades i atorgades durant l’exercici 

2010. Per aquest motiu, no es van preveu·
re, inicialment, en el pressupost.
Per part d’ERC, Josep Palà, va anunciar 
l’abstenció del seu partit, ja que “tot i que 
sabem que és difícil afinar els pressupos·
tos de les actuacions, és una tònica habi·
tual fer modificacions de crèdits”. Francesc 
Sánchez, del PSC, també es va manifestar 
en el mateix sentit i va destacar l’increment 
del cost en l’obra del vestíbul de l’Ateneu. 
L’alcalde, Santi Broch, va respondre les 
intervencions dels dos regidors de l’opo·
sició. Broch va assegurar que “no ens gas·
tem més diners dels que hi ha al pressu·
post. L’únic que es fa és canviar partides 
per rebaixes que hi ha hagut en els pres·
supostos d’algunes de les obres que s’es·
tan executant i destinar els diners a altres 
actuacions”. 

La Pobla modifica el pressupost 
per poder fer inversions

CALAF / LA VEU

L’Ajuntament de Calaf ha tret a concurs 
públic la redacció del projecte de la Resi·
dència de Gent Gran. El concurs es farà en 
dues fases. En la primera es realitzarà la se·
lecció de la capacitat de les empreses que 
poden optar al concurs i en la segona es 
presentaran els projectes de les empreses 
seleccionades prèviament, d’on sortirà el 
projecte guanyador. La residència s’ubica·
rà al carrer Josep Tarradellas, al costat de 
l’actual centre de dia Casa Joan Gimferrer, 
dins d’una illa on s’emplacen varis equipa·

ments d’us mèdic i assistencial, com és el 
Centre d’assistència primària, el Centre de 
dia, la caseta de l’ambulància d’urgències 
i l’edifici dotacional per a la gent gran. La 
residència es connectarà al Centre de Dia 
per tal de optimitzar costos. El projecte 
contempla la construcció de planta baixa, 
més dues plantes i un espai sotacoberta , 
amb una capacitat entre 54 i 60 persones 
residents i disposarà d’una zona enjardi·
nada que limitarà amb les actuals instal·
lacions del Centre d’Atenció Primària. 

Calaf treu a concurs el projecte 
de residència de la gent gran

CARME / LA VEU

El Ple extraordinari de l’ Ajuntament de 
Carme va aprovar per unanimitat les orde·
nances fiscals pel proper any. La proposta 
de l’equip de govern de no apujar les taxes 
va ser aprovada per unanimitat. Totes les 
taxes mantindran el mateix cost que l’any 
2010, entre elles destaquen com a impor·
tants pel seu impacte en els habitatges 
de Carme, les corresponents a l’aigua i 
les escombraries, les quals repercuteixen 
de manera igual entre tota la ciutadania. 
Conservar aquestes taxes sense incre·
ment, suposa continuar amb campanyes 
de sensibilització adreçades a la població 

per mantenir el consum responsable de 
l’aigua i també incrementar el reciclatge 
des de cada llar dels residus urbans: paper, 
vidre, orgànica i plàstic. 
En relació als impostos, s’acordà que el 
que repercuteix directament en tots els 
habitatges del poble, l’Impost de Béns 
Immobles (l’IBI), s’abaixa un 0,62 per part 
municipal. Tot i que s’apujarà per part de 
l’Organisme gestor del Cadastre, s’ha bai·
xat el coeficient de l’any passat, que era 
0,68, després dels estudis econòmics rea·
litzats des de la Hisenda municipal per tal 
que l’increment sigui mínim. 

Carme tampoc no apuja les 
ordenances fiscals pel 2011

ERC aconsegueix una inversió de 2 
milions d’euros per al Parcmotor

lamentari ens permeten esgarrapar inver·
sions de l’Estat per a projectes locals, tot 
i que tant l’any passat com aquest hem 
aconseguit també importants inversions 
per a un projecte de la transcendència del 
Parcmotor. Al milió aconseguit l’any pas·
sat, n’hi podem sumar dos més en aquest 
que és una bona empenta”.

Campus del Motor
Els dos milions d’euros aconseguits per al 
Parcmotor han de servir per començar a ti·
rar endavant el Campus del Motor, un cen·
tre de formació ·que té la col·laboració de 
la prestigiosa escola Monlau· pressupos·

tat en uns 11 milions d’euros i que, segons 
Josep Centelles i a partir de la injecció de 
diners que s’han aconseguit en aquests 
pressupostos, “pensem que es podria veu·
re realitzat durant l’any 2013”.
Per a Jordi Mercader “no cal estar als equips 
de govern per treballar per un municipi. El 
que convindria és que tothom procuri tre·
ballar en favor del ciutadà, cadascú des de 
la seva responsabilitat institucional”.
Mercader considera que des del Consell 
Comarcal de l’Anoia “es dóna impuls a tots 
els projectes municipals de l’Anoia, però 
segurament cometem el pecat de no sa·
ber·ho explicar prou bé”. 

Josep Centelles i Jordi Mercader, donant compte de l’assoliment de 2.250.000 euros per l’Anoia



Amb el patrocini 
d’Estrella Damm i 
Spanair, la nova edició 
del REC.0 porta la 
novetat d’uns premis 
per a dissenyadors de 
moda

Dijous vinent tornen les pop-up stores 
al barri del Rec d’Igualada
JORDI PUIGGRÒS / LA VEU
Els propers dies 25, 26 i 27 de novembre, 
tornen les pop-up stores al barri del Rec 
d’Igualada amb les millors marques a 
preus radicals. Aquesta edició comp-
tem amb la novetat dels primers Premis 
Rec.0 dirigits a estudiants de disseny 
de moda. Altra cop, Rec.0 compta amb 
el recolzament d’Estrella Damm, al que 
aquest any s’hi afegeix Spanair.
El barri del Rec d’Igualada es torna a 
transformar per convertir-se durant el 
dies 25, 26 i 27 de novembre en un re-
ferent de moda, disseny i creativitat. 
Velles fàbriques es convertiran en pop-
up stores o botigues efímeres on   vint-
i-cinc dissenyadors com Sita Murt, Custo 
Barcelona, Marithé François Girbaud, 
Antoni Miró, Josep Abril, Miriam Ponsa, 
IKKS, IKKS Junior, Txell Miras, Pepe Jeans, 
55DSL Textura, Nolita,Ra-re, Mosquito en 
Alaska, 497° Escorpion, Gemma, Punto 
Blanco, Cooked in Barcelona, Buff, David 
Valls, Dorotea, Chinche o Mimótica Mi-
cola... faran les seves vendes salvatges: 
vendran els seus estocs a preus radicals. 
REC.02 rep el suport del Consorci de Co-
merç, Artesania i Moda de Catalunya.
 
La recuperació del barri
L’objectiu d’aquest esdeveniment és 
recuperar l’antic barri adober del Rec i 
donar a conèixer l’extraordinari patri-
moni que té. Les dues passades edici-
ons van ser un èxit, van passar-hi més 
de 25.000 persones atretes pel binomi 
moda+cultura.
En aquesta nova edició del REC.0 torna 
comptar amb el suport d’Estrella Damm, 
que ha fet costat a la iniciativa des del 
seu naixement ara fa dos anys. Estrella 
Damm sempre ha mantingut un fort 
vincle amb la moda, el disseny i la cultu-

El guanyador obtindrà una beca de 
treball amb un dels dissenyadors que 
participen i donen suport al Rec.02. En 
aquesta primera edició, el premiat tre-
ballarà amb la dissenyadora Sita Murt. 
Igualment, els tres finalistes seran pre-
miats. El jurat del premi, que valorarà la 
creativitat de les obres,  estarà format 
pels dissenyadors Custo Dalmau, Josep 
Abril, Miriam Ponsa i Sita Murt; per la 
directora de la prestigiosa escola Flan-
ders Fashion Institute, Edith Vervliet; 
pel director de la revista de tendència 
B-Guided Juan Montenegro, per  Gil-
bert Solsona de Marie Claire Barcelona, 
Jaume Alemany director de marketing 
d’Estrella Damm i Ramon Enrich,  pintor 
i creatiu de REC.0.
A més del premi oficial, hi ha també un 
premi popular que es votarà a través 
del grup de Facebook de Rec.0. El premi 
serà un bitllet d’avió duplicat per algun 
destí europeu. Entre tots els participants 
en la votació també se sortejarà un pre-
mi REC.02.
El dijous 25 de novembre a les 7 de la 
tarda els membres del jurat passejaran 
pel circuit del Rec.02 i a les 9 començarà 
la festa/entrega de Premis a Cal Ble. L’ac-
te comptarà amb un concert de música i 
música amb dj’s, amb entrada gratuïta.

Les botigues al barri del Rec tornaran a obrir-se el proper dijous.

ra, que novament es veu reforçat amb el 
patrocini del REC.02.
 
Premi Rec.0
Aquesta vegada, amb l’objectiu de do-
nar una oportunitat als joves dissenya-
dors i crear sinergies entre aquests i les 
marques consolidades,  se celebrarà la 
primera edició dels premis REC.0 que 
premia la creativitat en la customitza-
ció d’unes samarretes inspirades en el 
Mediterrani. S’ha convocat alumnes 
de l’últim curs de les millors escoles de 
moda de Catalunya: ESDI, BAU, Elisava, 
Istituto Europeo di Design, Institut Cata-
là de la Moda, Felicidad Duce, Institut de 
la Garrotxa, Escuela Guerrero, Escola de 
la Dona, Escola Mundet, Escola Gemma i 
Escola d’Art Gaspar Camps.
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Patronal
El promotor Francesc Sabaté, 
premiat a Manresa

Comerç
Carnisseria Gual i Marcelino, 
premiats pel comerç català

Patronal
Fagepi rep l'impuls del 
Ministeri d'Indústria
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Dimecres al migdia va tenir lloc la presentació del REC.02 a l’antiga fàbrica d’Estrella Damm.

Les primeres dues edicions del REC han tingut una espectacular rebuda. Treballs d’adaptació de l’espai de la botiga que tindrà Custo Barcelona al barri del Rec.



IGUALADA / LA VEU

El lliurament de la VII edició del Premi CCC 
a la millor iniciativa lingüística del sector 
comercial s’ha celebrat aquest any a la 
Casa Llotja de Mar de Barcelona. 
Aquest guardó, que té com a finalitat reco-
nèixer l’esforç que fan les entitats, empre-
ses i associacions del sector del comerç, 
dels serveis i del turisme per promoure 
l’ús del català, compta amb el suport del 
Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa i de la Secretaria de Política Lin-
güística de la Generalitat de Catalunya, 
adscrita al Departament de la Vicepresi-
dència.
El Jurat, dins la Categoria Establiments, ha 
volgut reconèixer el treball de l’empresa 
Marcelino - La Casa de les Mantes, establi-
ment d’Igualada, proposat per la Unió de 
Botiguers i Comerciants d’Igualada, per la 
trajectòria en llengua catalana, com ara 
la publicació d’una auca en català l’any 
1966. També s’ha reconegut el treball de 
les Carnisseries Gual, d’Igualada, proposat 
per la Delegació de l’Anoia de la CCC, per 
la política comunicativa en català.

Carnisseria Gual i Marcelino “Casa de 
les Mantes”, premiats pel comerç català

Els guanyadors d’aquest any del premi 
CCC han estat la Federació de Comerci-
ants Industrials i Artesans de Gràcia, en la 
Categoria Entitats Territorials; el Gremi de 
Llibreters de Catalunya, en la Categoria 
Entitats Sectorials; Cal Tuta, d’Artés, en la 
Categoria Establiments; i Aparthotel Sil-
ver, de Barcelona, ha rebut un accèssit en 
la Categoria Establiments.
Així mateix, aquest any ha tingut lloc la 
segona edició del Premi extraordinari 

per l’aplicació del Pla d’assessorament 
d’“Oberts al català”, en la qual s’ha premi-
at Kinoko Cuina Japonesa, de Solsona, i 
Basar Orient, de Roda de Ter, ha rebut un 
accèssit del Premi Extraordinari.
La Confederació de Comerç de Catalunya 
és l’organització més representativa del 
comerç català i aplega actualment uns 
350 gremis i associacions, que alhora re-
presenten 90.000 comerciants i botiguers 
de Catalunya. 

El delegat a l’Anoia de la CCC rep el premi per a Marcelino-Casa de les Mantes.
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El proper dimecres 24 de novembre tin-
drà lloc el seminari La cultura del canvi i la 
millora continuada, emmarcat  en els Se-
minaris de Gestió del Talent. El seminari es 
realitzarà de 16:00  a 20:00 hores a la sala 
d’actes d’IG-NOVA Empresa (Av. Mestre 
Muntaner, 86). 
A la Gestió del talent, un laboratori d’idees 
i un fòrum per al coneixement, us propo-
sem aprendre la importància del rein-
ventar-nos, proposant models senzills i 
eficaços per re-fer allò que ens pot fer més 
excel·lents. El seminari serà impartit per  
Santi López Villa, consultor en recursos 
humans i coach que compta amb una di-
latada experiència com a coach personal i 
d’organitzacions.
“En aquesta nova sessió parlarem, entre 
altres temes, d’un model interessantíssim 
i antic anomenat Kaizen, provinent de la 
cultura japonesa, i que els ha permès ser 
cada dia més eficaços i més excel·lents. 
“Sabem el que som, però no pas el que 
podríem arribar a ser”.

Dimecres, seminari sobre 
“la cultura del canvi”

El temps en el que ens ha tocat viure, és 
una època de la història en que reinven-
tar-nos com a persones, com a professio-
nals i com a societat, pot fer que el nostre 
itinerari de futur sigui millor. Sabem que 
tot comença amb una gran inspiració, una 
gran actitud. Sabem que el talent és una 
assignatura pendent en la nostra societat.” 
Els seminaris Gestió del Talent es realitzen 
amb una periodicitat mensual  i  estan 
adreçats a empresaris/es, emprenedors/
es i totes aquelles persones que vulguin 
millorar les seves competències profes-
sionals i les seves habilitats de lideratge. 
Alhora, els seminaris de Gestió del talent 
fomenten la creació de vincles entre el 
teixit empresarial del territori, faciliten 
l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge 
mutu i capaciten als nous emprenedors 
per iniciar el seu projecte empresarial.
L’assistència als Seminaris és gratuïta però 
heu de formalitzar les vostres inscripcions 
a través de la pàgina web www.gestiodel-
talent.com. 

IGUALADA / LA VEU

L’acció formativa professionalitzadora 
d’Instal·lador d’ Energia Solar Tèrmica or-
ganitzada per l’Ajuntament d’Igualada 
dins en el programa Anoia Activa, una 
iniciativa del Consell Comarcal de l’Anoia 
i l’Ajuntament d’Igualada en el marc del 
Projecte Anoia Activa, ha  format a 15 
alumnes, arribant a la seva fi, amb bons 
resultats.
Amb l’objectiu de capacitar a l’alumne 
per a realitzar instal·lacions de sistemes 
d’energia solar tèrmica i millorar les seves 
competències professionals, el curs ha 
tingut una durada total de 330 hores: 231 
hores de formació teòrica – pràctica rea-
litzada a Ignova Ocupació i 99 hores d’es-
tada formativa de pràctiques a empreses 
d’Igualada i comarca. 
Dels 15 alumnes que hi ha  participat, 
3, només finalitzar el curs, ja han trobat 
feina. Cada participant del curs, en col-
laboració amb els formadors, ha assumit 
el paper d’actor i director del seu procés 
d’aprenentatge, d’acord amb els seus in-
teressos i necessitats. Així, cada alumne 
ha  après de forma activa, a partir d’un Pla 

Anoia Activa ha fet un curs 
sobre energia solar tèrmica

de Formació basat en la metodologia de 
l’ Aprenentatge Productiu. Aquest procés 
d’Aprenentatge, de caràcter pràctic, s’ha 
dut  a terme en un marc laboral real (a 
empreses col·laboradores de pràctiques i 
tallers de formació ) que s’han transformat 
en autèntics espais educatius on s’han 
potenciat les pròpies competències i ha-
bilitats. 
D’altra banda, cal remarcar molt positiva-
ment la col·laboració de les empreses que 
han acollit als alumnes durant les 99 hores 
de pràctiques, apostant per la formació 
de qualificació professional i per ajudar-
nos a fer que la formació de les persones 
sigui una realitat.  Les empreses que han 
col·laborat han estat: Les instal.lacions de 
Piera, Bergou Instal.lacions, Instal.lacions 
Elias i Dalmau, Girasol Recursos en Ener-
gies Renovables, Sofos Energia, Camil Elias 
Vidal Instal.lacions, Almazan Roig, i Briga-
da de l’Ajuntament d’Igualada.
Aquesta acció ha estat subvencionada 
pel Servei d´ Ocupació de Catalunya en el 
marc del Projecte “ Treball a les 4 Comar-
ques” i cofinançada pel Fons Social Euro-
peu.

IGUALADA / LA VEU

L’Agrupació Tèxtil Fagepi ha aconseguit la 
inscripció en el Registro Especial de Agru-
paciones Empresariales Innovadoras del 
Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç.
El pla estratègic 2009-2012 de l’Agrupació 
Tèxtil Fagepi ha merescut el reconeixe-
ment del Ministeri d’Indústria perquè l’en-
titat estigui inclosa en el Registro Especial 
de Agrupaciones Empresariales Innova-
doras. Així, la Comisión de Evaluación del 
Ministeri qualifica de “excel·lent” la valora-
ció feta a l’agrupació tèxtil igualadina.
Per aquest reconeixement, s’ha valorat la 
trajectòria de Fagepi i les accions planifi-
cades per portar a terme durant els prò-
xims anys. Algunes de les propostes més 
valorades són aquelles relacionades amb 
la investigació a partir dels anomenats tei-

El Ministeri d’Indústria reconeix Fagepi 
com una patronal “innovadora”

xits intel·ligents o funcionables que obren 
noves possibilitats de generació de nego-
ci. Per exemple, el Ministeri ha valorat molt 
positivament la línia d’investigació oberta 
per trobar noves aplicacions en el sensor 
tèxtil per teixits conductors o la investiga-
ció que s’està fent pel desenvolupament 
de teixits electroluminescents i teixits lu-
mínics en estructura de gènere de punt. 
Per altra banda, Fagepi ha rebut també la 
consideració d’excel·lent per la seva coo-
peració i impuls de les activitats del centre 
tecnològic FITEX. 
L’Agrupació Tèxtil Fagepi té la missió d’im-
pulsar la competitivitat de les empreses 
tèxtils de l’Anoia, mitjançant la formació, la 
innovació, la internacionalització, la repre-
sentació patronal, la millora d’estratègies 
comercials i qualsevol activitat orientada 

a necessitats de sector tèxtil de la  comar-
ca de l’Anoia, les seves empreses i els seus 
professionals. L’entitat té una voluntat fer-
ma d’obrir-se especialment a la coopera-
ció i la participació de totes les empreses 
del sector amb la finalitat de defensar els 
interessos del clúster, aprofitant els conei-
xements de totes les persones i empreses 
que en formen part. 
Tanmateix la seva vocació comarcal 
l’impulsa  l’enfortiment dels llaços entre 
entitats del món econòmic i polític de la 
comarca, amb la finalitat de potenciar el 
territori i contribuir al seu desenvolupa-
ment econòmic i social. Generar riquesa, 
ocupació, imatge de moda d’Igualada, ac-
tivitat en serveis i comercials són objectius 
clau de l’entitat.

Participants en el curs.

Dimarts, nou Cafè Digital de les TIC Anoia 
amb la professora Sandra Sieber
IGUALADA / LA VEU

El proper dimarts 23 de novembre, la co-
missió TIC de la Unió Empresarial organit-
za el la sisena edició del Cafè Digital amb 
Sandra Sieber, professora associada i cap 
del Departament de Sistemes d’Infor-
mació de IESE. Sieber explicarà l’impacte 
que ha tingut el Web 2.0 en les empreses 
i quines eines ha aportat per millorar la 
productivitats i obrir un nou mercat. L’acte 
començarà a les 8.40h del matí i es preveu 
que finalitzi cap a les 10.30h. Per participar 

en aquest 6è Cafè Digital cal inscriure’s tru-
cant al 938052292 o enviant un correu-e a 
uea@uea.cat. Les places són limitades.
L’ús de les eines Web 2.0 (com ara Face-
book o Twitter) està tenint un impacte 
significatiu a la societat , particularment 
a les generacions més joves. Ara bé, quin 
és l’impacte real sobre les organitzacions 
i empreses?. Es tracta d’una altra “moda 
tecnològica” o bé d’un fenomen que can-
viarà definitivament les empreses tal com 
les coneixem avui?

A més, es presentarà els resultat d’un es-
tudi global de més de 100 empreses a 20 
països, que indiquen que el món empre-
sarial es troba encara a l’avantsala d’una 
adopció massiva d’aquestes eines, identi-
ficant quins seran els principals reptes de 
cara a una efectiva integració d’aquestes 
noves tecnologies a l’empresa. Els Cafès 
Digitals TIC Anoia tenen una freqüència 
bimensual i volen servir per compartir, en 
grups reduïts temes i casos que puguin 
ser d’interès.
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La Delegació del Bages-Berguedà-Anoia 
ha atorgat el Premi Àlex Mazcuñán amb 
què es vol destacar la trajectòria professi-
onal d’un aparellador o arquitecte tècnic 
en la seva tasca més enllà de l’exercici 
professional, a l’igualadí Francesc Sabaté i 
Saumell, president del Gremi de Construc-
tors i Promotors d’Obres de l’Anoia.
Aquest premi, que té una periodicitat bia-
nual, vol recordar la figura del difunt Àlex 
Mazcuñán amb un guardó honorífic que 
rep el seu nom pel compromís professio-
nal, col·legial i cívic d’aquest aparellador 
que va ser un entusiasta de la seva profes-
sió, compromès amb el seu temps i estre-
tament vinculat a la vida col·legial.
Nascut a Igualada, Francesc Sabaté i Sau-
mell va finalitzar la carrera d’aparellador 
l’any 1962 com a número 2 de la seva pro-
moció. Va iniciar la seva tasca professional 
a l’empresa constructora familiar i va tre-

El promotor Francesc Sabaté, premi Àlex 
Mazcuñán del Col·legi d’Aparelladors

ballar com a tècnic municipal en diversos 
municipis de l’Anoia. Actualment, Francesc 
Sabaté presideix el Gremi de Constructors 
i Promotors d’Obres de la Comarca de 
l’Anoia i dedica en exclusiva la seva activi-
tat professional a la seva empresa promo-
tora-constructora. L’exercici professional 
de Francesc Sabaté s’ha vist enriquit per 
una intensa activitat en favor de la comu-
nitat i entre les seves activitats destaquen 
la gestió de la primera escola catalana a 
la capital de l’Anoia després del període 

franquista, l’Escola Mowgli d’Igualada. En 
el mateix àmbit docent va ser co-fundador 
de l’Escola Anoia d’Igualada i, en l’àmbit 
esportiu, va organitzar la “Matinal”, de la 
Unió Escursionista de Catalunya-Anoia. Va 
ser co-fundador del Gremi de Construc-
tors i Promotors d’Obres de la Comarca de 
l’Anoia, entitat que més endavant passaria 
a presidir. També ha estat president de 
l’ADF Can Titó de Vilanova del Camí.
També és una persona interessada per la 
professió i el seu col·legi i va col·laborar 
activament a dotar els aparelladors de 
l’Anoia d’una veu dins de la Delegació del 
Bages-Berguedà-Anoia del CAATEEB i de 
dotar-nos d’un espai com a oficina de ser-
veis que actualment gaudim a la seu de la 
Unió Empresarial de l’Anoia. Avui empeny 
també per aconseguir la creació d’una 
Taula de la Construcció a Igualada.
L’acte de lliurement del premi va tenir lloc 
ahir dijous a Manresa.

Francesc Sabaté.

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
19 de novembre 2010 31WWW.VEUANOIA.CATEconomia  

Enlluernats per la lluminositat del present 
no tothom és capaç d’adonar-se del que 
hi ha, de mirar més enllà i prendre les 
mesures pertinents. A vegades el que ve 
és inevitable com un Tsunami originat a 
molts milers de quilòmetres de distància. 
Però no és queixant-se del terratrèmol 
que l’ha originat que s’eviten les seves 
conseqüències. Es faci el que es faci l’ona 
gegantina avançarà i arrossegarà tot el 
que trobi al seu pas. I cal posar-se a l’abric 
de la seva força devastadora i esperar a 
que hagi passat per tornar a començar.
Les desgràcies sofertes per la humanitat 
sempre han afectat a molts innocents 
ben allunyats dels interessos i dels de-
sencadenants que les desferma. Ells sols 
les pateixen. Per això tant fa que la crisi 
financera s’hagi originat per una causa 
o un altra i que hagin confluït en la seva 
gestació i desenvolupament unes o altres 
circumstàncies. Ja no té aturador. Es va 
començar per una crisis de valors, després 
va arribar la crisi financera, seguida de la 
crisi de l’economia real i ara ens arribarà 
finalment la crisi social. Ja comencen a 
veure’s símptomes del que ve. A Grècia, 
França i Anglaterra s’han notat les reacci-
ons més airades, però el malestar és palès 
arreu. Al nostre país encara poca cosa. 
Però no són sols els aldarulls al carrer els 
que marquen els canvis socials. El creixent 
nombre de persones desocupades i les 
que han d’acudir als ajuts socials per asse-
gurar la seva subsistència, són fonaments 
prou clars d’una societat que es degrada. 
Però hi ha altres índex també rellevants. 
A Sant Cugat del Vallès, fins no fa tant 
símbol d’una classe mitjana jove i amb 
treballs ben remunerats, s’estan repar-
tint vint paperetes diàries de notificació 
d’execució d’hipoteques. Ara sembla que 
no passa res, però un dia o un altre el pro-
cediment judicial arribarà a la seva fi i hau-
ran de deixar l’habitatge. I aquesta situa-
ció es repeteix en molts altres indrets del 
territori. Els que no paguen no ho fan per 
malícia i mala fe, sinó per haver-se quedat 
sense feina, i els ingressos que els queden 
s’han de destinar a coses més urgents. Si-

PERE PRAT

tuació no molt diferent a la que es viu en 
el món econòmic. El nombre d’empreses 
que s’han d’acollir al concurs de creditors 
no para de créixer, encara que potser no 
al mateix ritme de l’any passat. Ningú vol 
deixar de pagar. Tots volen continuar, però 
la feixuga motxilla que porten a l’esquena 
els obliga a reestructurar el deute i potser 
més d’un haurà de tancar.
Aquesta societat està malalta. S’aguan-
ta per uns funcionaris que creuen que 
podran seguir igual que sempre, perquè 
l’estat podrà anar augmentant els impos-
tos que li calen per tapar els forats. Però 
arriba un moment que la pressió esdevé 
espoliació, i això genera revolta. Un altre 
pilar és la família. Encara que avui la fór-
mula s’allunya molt de la clàssica, ja que 
n’hi ha moltes de monoparentals i altres 
en les que una part dels ingressos se’n van 
per pagar males experiències de parelles 
frustrades. Però encara hi hanels lligams 
clàssics on els que encara ajuden són els 
de més edat, que han estalviat pensant en 
la seva jubilació i tenen alguns ingressos 
fixos, encara que no siguin abundosos. I 
per acabar hi ha l’economia de subsistèn-
cia. Els que busquen en els contenidors 
de la brossa, els que fan “xapusses” i feines 
per les amistats, els que fan un hortet a la 
llera d’un riu o els que recol·lecten tot allò 
que creuen que algú s’ha deixat “oblidat”, 
o per “alleugerir-los” d’alguna de les seves 
pertinences. És la mal anomenada econo-
mia submergida. Allò que abans es deia 
d’empresaris defraudadors i rics insolida-
ris sense escrúpols.  
S’ha de trobar remei a aquesta malaltia i 
saber anticipar aquest futur que s’acosta 
ràpidament i no és gens afalagador, per-
què quan es perd l’esperança no queda 
res. Molts es trobaran aviat en situacions 
que creien que no es podien produir, 
perquè veien eternament indestructible 
aquella protecció que donava la pertinen-
ça a l’EU. I encara que no ho vulguem hau-
rem de treballar per construir un món nou 
on es viurà en condicions ben diferents a 
les actuals. I això no ho faran els que ma-
nen o ara volen manar. És feina de tots.

Saber llegir els temps

IGUALADA / LA VEU

El servei de Desenvolupament, Ocupació 
i Comerç de l’Ajuntament d’Igualada ha 
programat per a les properes setmanes 
3 tallers formatius dirigits a empresaris/
es, personal directiu i gerent. L’objectiu 
d’aquests tallers és oferir  recursos i eines 
que permetin millorar les habilitats direc-
tives i afavorir el millor desenvolupament 
de l’activitat empresarial.
El primer dels tallers, Vols tenir una bona 
presència on-line? permetrà als  assistents 
conèixer com crear una estratègia per a 
ser present a internet, seleccionar la plata-
forma ideal per donar a donar a conèixer 
el seu projecte, promocionar el projecte 
de manera efectiva i mesurar la fidelitza-
ció dels clients. El curs donarà resposta a 
les preguntes següents: tens un projecte 
i el vols reimpulsar? necessito una web? 
una botiga? com puc aparèixer al Google? 
les xarxes socials: Facebook, Twitter, Linke-
din, etc. hi he de ser? com puc fidelitzar els 

Més programes formatius per al creixement
meus clients? El curs tindrà una durada de 
10 h i es realitzarà els dies  30 de novembre 
i 3 de desembre de  8:30 a 13:30 hores.
El segon dels tallers, Tècniques de negocia-
ció, permetrà identificar quins són els ele-
ments necessaris per obtenir els millors re-
sultats en les negociacions, adequar l’estil 
de la negociació a les característiques de 
cada interlocutor, adquirir tècniques i tàc-
tiques per millorar el procés negociador 
i conèixer les tècniques de comunicació. 
Durant els transcurs del curs s’aprofundirà 
en els continguts següents: com realitzar 
un procés de negociació eficaç, els tipus 
de negociació, com podem conèixer els 
nostres competidors, el procés de prepa-
ració de la negociació, les tècniques de la 
comunicació verbal i no verbal i el tanca-
ment de la negociació. El curs tindrà una 
durada de 10 hores i es realitzarà els dies 
15 (de 15:00 a 19:00) i el 20 i 22 de desem-
bre (de 15:00 a 18:00).
L’últim dels tallers programats, El pla es-
tratègic, una oportunitat per construir el 

futur, permetrà mostrar la importància i 
el valor de fer una reflexió estratègica de 
l’empresa i identificar les línies estratè-
giques d’actuació i els models de valor. 
Durant el transcurs del curs es tractaran 
els següents continguts: Per què serveix 
el pla estratègic, la necessitat de repensar 
contínuament el negoci, l’estratègia dels 
oceans, el procés per a la implantació del 
pla estratègic (on som i el rol dels actors, 
l’anàlisi i el desenvolupament del pla), on 
som i cap on podem anar. El taller tindrà 
una durada de 12 hores. Per al desenvolu-
pament del taller, es realitzarà una primera 
sessió grupal on s’analitzaran els primers 
aspectes comuns a les empreses. Poste-
riorment, es crearan dos grups de treball 
per tal treballar, de manera més concreta, 
cadascun dels casos. La primera sessió es 
realitzarà el dia 14 de desembre de 9:00 a 
13:00 hores. Les dates de les següents ses-
sions estan pendent de concretar.
Els tallers són gratuïts i les places són limi-
tades. Més info al 93 805 04 09.
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No va poder ser. L’IHC va posar dimarts 
al vespre les coses molt difícils al líder 
Liceo, però al final els gallecs es van 
endur la victòria (2-3), i els dos partits 
consecutius dels igualadins davant dos 
dels grans favorits, Reus i Liceo, s’ha 
quedat en zero punts. 
El Liceo, que va demostrar ser el millor 
equip actualment de l’Ok Lliga, es va 
emportar la victòria per petits detalls. 
Detalls són que l’IHC va fer dos remats 
al ferro, o que el gol de la victòria va 
arribar a pilota aturada, amb una FD 
per 10 faltes d’equip que Llaverola, altre 
cop immens, li va endevinar a Alvarez. 
La bola, però, amb un efecte inversem-
blant va acabar plorant dins de la xarxa. 
I detall, sobre tot, va ser que a falta de 
7 segons pel final la parella arbitral, 
Melero i Bifet, no es va atrevir a assenya-
lar un penal clar sobre l’Edu que podria 
haver donat la recompensa d’un punt 
als igualadins, un botí d’altra banda 
absolutament justificat, vist el que es va 
veure a la pista.
L’Igualada va tornar a anar pel darrere 
en el marcador tot el partit, però a 

L’Igualada HC posa les coses 
molt difícils al líder Liceo (2-3)

diferència dels partits de Vic i Reus, no 
va ser per un mal començament. En 
aquesta ocasió els igualadins no es van 
desendollar en cap moment del partit 
i van mantenir una lluita de titans en 
inferioritat númerica davant d’un equip 
ràpid i patinador i a més amb una gran 
banqueta. 
La societat Màgic-Edu va aconseguir 
igualar el gol inicial de Lamas (m 5) amb 
la tradicional assistència de Navarro a 
porteria passada que el capità va empa-
lar tal com venia per fer el seu 10è gol a 
la lliga. La primera part va acabar amb 
empat a 1. En aquesta primera meitat 
ja es va tenir un aperitiu del que seria la 
mala experiència arbitral de la segona. 
Melero i Bifet van demostrar que no 
s’han llegit el reglament (o si ho han fet 
no l’han entès, que encara és pitjor). 
A la segona part es va repetir la història. 
El Liceo es va avançar amb un gol de 
l’habilidós Barreiros (amb una assis-
tència aèria de Miras caçant un rebot) i 
l’IHC va pedalar fort per tornar a empa-
tar. Ho va fer possible Pelicano que va 
acabar amb una definició d’alta escola 
una gran jugada d’equip (Llaverola va 

aturar una jugada perillosa i va muntar 
contratac amb un rebot-assistència fins 
3/4 on Formatjé va recollir la bola, la va 
conduir fins a l’àrea, allà va fer un revers 
i va assistir al Peli que la va traduir en gol 
a l’escaire amb un sol toc. Vista la igual-
tat quedava clar que el partit es decidi-
ria per un petit detall. I així va estar. La 
diferència al final va ser aprofitar o no 
una FD. L’IHC la va tenir encara amb el 
2 a 1, Souza li va aturar a Formatjé,  i el 
Liceo la va aprofitar, amb molta fortuna,  
en el 2 a 3.
A partir d’aquí història repetida. Esforç 
sobrehumà dels arlequinats per empa-
tar. Porter rival que ho atura tot, un ferro 
que escup la bola fora i no va dins i uns 
àrbitres que es desentenen del que 
passa dins de l’àrea (el penal a l’Edu amb 
el temps ja esgotat és de llibre. La bola 
queda solta. El defensor no la veu. L’Edu 
arriba amb claredat i el jugador del Liceo 
li afaga la mà i el fa caure. Penal-penal). A 
la fi tercera derrota consecutiva, clavats 
una jornada més als 12 punts i a espe-
rar el pròxim partit, d’aquí a dos caps de 
setmana, a Tenerife.

IGUALADA HC 2 (1/1) LLaverola, Nava-
rro, Formatjé, Edu (1), Pelicano (1), equip 
inicial. Baliu. Torner, Raja, Muntané, Xus.
LICEO 3 (1/2) Souza, Bargalló, Grasas, 
Lamas (1), Barreiros (1), equip inicial. 
Alvarez (1), Miras.
GOLS: 0-1 Lamas (m 5), 0-2 Edu (m 9). 
SEGONA PART. 1-2 Barreiros (m 3), 2-2 
Pelicano (m 6.25), 2-3 Alvarez FD.

Més info a http://ihc.bloc.cat/

L’Igualada va tenir a ratlla al Liceo durant bona part del partit. Foto: Joan Guasch.

LLUÏSOS GRÀCIA 58 - CBI 57
Lluïsos: V. Plà 5, Alonso 3, Escobar 2, O. 
Pla 2, Davi 15 -cinc inicial- Tena 6, Rofes 
15, Gambon 8, Clot 2.
Igualada: Richi 10, David 7, Jordi 9, Edu, 
Marc 7 -cinc inicial- Pepo 6, Albert, Carles 
5, Valentí 11, Manel 2.
Parcials: 18-17 / 18-8 / 8-16 / 14-16
Arbitres: Piñol i Sánchez Bao.
Partit molt emocionant el disputat 
el passat cap de setmana, a la mítica 
i difícil pista dels Lluïsos de Gràcia. 
D’entrada, una sortida en tromba dels 
locals, amb un gran encert, acompanyat 
d’un ritme altissim en defensa, feien que 
el lluminòs reflexés un 10-0, en els tres 
primers minuts del matx. 
Els visitants, enlloc d’arronsar-se, van fer 
tot el contrari, pagant amb la mateixa 
moneda, trobant cistella amb relativa 
facilitat, i endosaven un 0-11 que tor-
nava la màxima igualtat al marcador.
Finalitzava el primer quart amb un par-
cial de 18-17. El segon període és el 
que va pesar durant la resta del partit, 
sent els igualadins, fallant molts atacs i 
deixant que els de Gràcia seguissin amb 
el seu alt encert anotador, resultant final 
un parcial 18-8.
El tercer quart, la intensitat dels homes 
d’Isart, es va multiplicar, fent el seu gran 
joc i fent un dels millors 10 minuts del 
que va de temporada, deixaven l’atac 
local amb nomes 8 punts, arribant a 
l’entrada del darrer període, amb un 
marcador de 44-41. 
Els d’Igualada, van seguir amb el mateix 
ritme, però els locals van saber sobre-
viure als ràpids atacs dels visitants, on 
quan tan sols restaven segons, un triple 
de Valentí, posava l’empat a 57 al marca-
dor, però una discutible falta a manca de 
3 segons, donava 2 tirs lliures als locals, 
que no van fallar l’oportunitat i en van 
anotar 1. Un tir fallat a la desesperada 
des de més enllà de mig camp, deixava 
el marcador en 58 - 57. 
L’Igualada és setè a la classificació, i diu-
menge vinent rebrà la visita del Reus 
Deportiu, que té dues victòries menys 
que els blaus.

CB IGUALADA 67 - GRAMANET 64
IGUALADA: C.Bargalló, M.Pujol (11), 
V.Júlvez (8), A.C.Martínez (3), M.Amatllé, 
N.Minguet (21)L.Icart (16, S.Pujol, 
X.Freixas (4), È.Vives, L.Martín (4)
DRAFT GRAMANET: L.Reverte, S.Cruz, 
B.Milla, J.Molina, L.Del Moral, S.Jané, 
M.Romero, YM.Santoja, E.Dalmau, 
X.Gálvez, N.Fuentes, H.Esteve.
Parcials: 21-20, 16-12, 19-13, 11-19
Victòria molt treballada davant un dur 
rival. El partit va començar amb un par-
cial de 0 a 8, gràcies al gran encert de les 
visitants. Amb aquest inici, les de Gra-
manet es ficaven el partit i creien que 
podien posar les coses difícils. Al final 
del primer període, 21 a 20. Les blaves 
anotaven des de 6.25 (3 triples), però 
no defensaven suficient i permetien 
bàsquets fàcils a partir de penetracions 
i doblaments. 
En el segon període, les igualadines 
van pujar el to defensiu, van deixar les 
visitants amb 12 punts, arribant al des-
cans amb un curt avantatge, 37 a 32. Les 
de Gramanet sabien potenciar el seu 
joc, amb molta intensitat i defensant al 
límit de la legalitat. La major alçada de 
les igualadines es va veure anul·lada a 
causa de les nombroses faltes que es 
van xiular cap a les pívots igualadines. 
En el tercer període, les igualadines van 
aconseguir marxar una mica més en el 
marcador, sobretot gràcies al parcial ini-
cial de 10 a 0, posant la màxima diferèn-
cia en el marcador, 47 a 32. Tot i això, 
les visitants no van donar el partit per 
perdut i van seguir treballant. A l’inici 
del quart període, gràcies a un triple 
s’aconseguien 12 punts de diferència, 
semblava que el partit tenia color blau, 
però a partir d’aquí, un parcial de 0 a 
12 ficava al partit per les del Gramanet, 
posant el marcador el 61 a 59 en els 
darrers dos minuts de partit. En aquests 
darrers dos minuts, les igualadines van 
saber afrontar les adversitats i van treure 
la casta i el talent per poder afrontar 
amb garanties les darreres possessions. 
El proper partit, dissabte a les 7 a casa 
contra el Reus Ploms.

El CBI cau per només un punt a 
la pista dels Lluïsos de Gràcia

Jornada 9
EL VENDRELL   C.N. TARREGA                75 69  
SITGES  PRAT  82  63  
AESC-R LLULL  L’HOSPITALET  76  62 
REUS DEPORTIU  GRUP BARNA  93  70  
VILADECANS MARTORELL  79  75 
COLLBLANC A.E.S.E.  78  70  
LLUISOS GRACIA  IGUALADA  58  57  
C.N. TERRASSA  ROSER  78  72  
Jornada 10
L’HOSPITALET   LLUISOS GRACIA 
PRAT  C.N. TERRASSA 
A.E.S.E.  AESC-RAMON LLULL 
ROSER A  AEC COLLBLANC-TORRASSA 
C.N. TARREGA  BASQUET SITGES 
GRUP BARNA  C.B. VILADECANS
MARTORELL EL VENDRELL 
C.B. IGUALADA  REUS DEPORTIU (dium., 19h)

Classificació
         J   G   P   NP   TF   TC   PT
1 BASQUET SITGES    9   7   2   0   737   577   16
2  LLUISOS GRACIA   9  7  2  0  566  524  16
3  VILADECANS  9  7  2  0  698  667  16
4  AEC COLLBLANC 8  7  1  0  602  546  15
5  A.E.S.E.  9  6  3  0  660  614  15
6  L’HOSPITALET  9  6  3  0  670  639  15
7  IGUALADA   9  5  4  0  612  605  14
8  EL VENDRELL  9  5  4  0  659  692  14
9  AESC-R LLULL  9  4  5  0  642  611  13
10  PRAT   9  3  6  0  602  633  12
11  GRUP BARNA  9  3  6  0  633  679  12
12  REUS DEPORTIU  9  3  6  0  684  732  12
13  MARTORELL 9  3  6  0  579  627  12
14  ROSER  9  3  6  0  643  691  12
15  C.N. TERRASSA   9  1  8  0  605  690  10
16  C.N. TARREGA  8  1  7  0  540  605  9

bàsquet COPA CATALUNYA

Esports  
WWW.VEUANOIA.CAT

Futbol
El Sant Maure ja és tercer a la 
primera territorial

Motor
L'odenenc Àlex Haro, 
campió del món de ral.lis

Atletisme
El CAI, gran guanyador de 
la Pujada a la Tossa

hoquei OK LLIGA
Jornada 8
  Blanes   -   Reus Dep.    2   :   3
  Vendrell  -  FC Barcelona   4  :  3
  IGUALADA  -  Liceo   2  :  3
  Lloret  -  Vic   2  :  3
  Vilanova  -  Voltregà                       demà
  Alcoi  -  GEiEG Girona   2  :  1
  Noia Freixenet  -  Tenerife   4  :  2

D E  L ’ A N O I A
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  Jornada 9
   FC Barcelona   -   Vic    _   :   _
   Reus Dep.  -  Lloret   _  :  _
   Liceo  -  Blanes   _  :  _
   Voltregà  -  Alcoi   _  :  _
   GEiEG Girona  -  Noia Freixenet   _  :  _
   Tenerife  -  IGUALADA   _  :  _
   Vendrell  -  Vilanova   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Liceo    8    24      42:23      19
2   Reus Dep.   8   21     34:16     18
3   Vic   8   17     25:21     4
4   FC Barcelona   8   14     31:20     11
5   Noia Freixenet   8   14     19:17     2
6   Vendrell   8   13     23:26     -3
7   IGUALADA   8   12     28:22     6
8   Vilanova   7   10     31:26     5
9   Blanes   8   10     24:27     -3
10   Alcoi   8   9     21:28     -7
11   Voltregà   7   5     20:26     -6
12   GEiEG Girona   8   4     15:33     -18
13   Lloret   8   3     17:27     -10
14   Tenerife   8   1     18:36     -18



Jornada 12
 Vilassar M.   -   Rapitenca    3   :   0
  Perelada  -  Olot   0  :  1
  Santfeliuenc  -  Rubí   1  :  1
  Olesa  -  Tàrrega   0  :  3
  Iberiana  -  Poble Sec   1  :  0
  Montcada  -  Gramanet   0  :  0
  Tortosa  -  Vic   3  :  1
  IGUALADA  -  Olímpic Fatjó   1  :  2
  Blanes  -  S. Cristóbal   3  :  0
  Sants  -  Guíxols   0  :  0
Jornada 13
  Rapitenca   -   Perelada    _   :   _
   Olot  -  Montcada   _  :  _
   Gramanet  -  Santfeliuenc   _  :  _
   Poble Sec  -  Vilassar M.   _  :  _
   Vic  -  Iberiana   _  :  _
   Olímpic Fatjó  -  Blanes   _  :  _
   S. Cristóbal  -  Sants   _  :  _
   Guíxols  -  Tortosa   _  :  _
   Tàrrega  -  Rubí   _  :  _
   Olesa  -  IGUALADA   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Tàrrega    12    26      30:12      18
2   Vic   11   24     18:10     8
3   Olesa   12   22     19:12     7
4   Olot   11   21     16:8     8
5   Olímpic Fatjó   12   21     16:13     3
6   Perelada   12   20     21:12     9
7   Vilassar M.   12   19     18:13     5
8   Rubí   12   18     13:12     1
9   Rapitenca   11   17     21:12     9
10   Guíxols   12   17     14:17     -3
11   Gramanet   12   16     16:18     -2
12   Iberiana   12   16     13:25     -12
13   Tortosa   12   14     17:16     1
14   IGUALADA   11   14     13:12     1
15   Santfeliuenc   12   14     19:21     -2
16   Montcada   12   11     10:17     -7
17   Sants   12   10     8:15     -7
18   Blanes   10   7     12:20     -8
19   Poble Sec   12   6     9:20     -11
20   S. Cristóbal   12   3     9:27     -18

futbol PRIMERA CATALANA

Jornada 10
  Cubelles   -   Martorell    3   :   2
  St. Cugat  -  Andalucia   2  :  1
  Prat  -  Vallirana   5  :  1
  Moja  -  Vilanova G.   1  :  1
  Bellvitge  -  La Múnia   0  :  2
  St. Maure  -  Espluguenc   1  :  0
  Sitges  -  Juv. 25 S.   0  :  0
  Cervelló  -  St. Joan D.   0  :  3

Jornada 11
   Martorell   -   Bellvitge    _   :   _
   La Múnia  -  St. Cugat   _  :  _
   Vallirana  -  Andalucia   _  :  _
   Vilanova G.  -  Cubelles   _  :  _
   Espluguenc  -  Moja   _  :  _
   Juv. 25 S.  -  Cervelló   _  :  _
   St. Joan D.  -  St. Maure   _  :  _
   Prat  -  Júnior   _  :  _

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

futbol PRIMERA TERRITORIAL G3

Jornada 10
  U. Prat   -   St. Andreu B.    1   :   1
  La Guardia  -  Corbera   2  :  2
  St. Feliu Ll.  -  Vallirana   3  :  0
  Esparreguera  -  Vista Alegre   4  :  2
  St. Esteve Ses.  -  U. Malaga   2  :  1
  Cooperativa  -  Molins R.   3  :  3
  Masquefa  -  Bolivia   1  :  2
  Cinco Rosas  -  Vinyets   1  :  4
  Torrelles  -  Begues   1  :  1
Jornada 11
    St. Andreu B.   -   St. Esteve Ses.    _   :   _
   U. Malaga  -  La Guardia   _  :  _
   Vallirana  -  Corbera   _  :  _
   Vista Alegre  -  U. Prat   _  :  _
   Bolivia  -  Esparreguera   _  :  _
   Molins R.  -  Cinco Rosas   _  :  _
   Vinyets  -  Torrelles   _  :  _
   Begues  -  Masquefa   _  :  _
   St. Feliu Ll.  -  Cooperativa   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    St. Feliu Ll.    10    24      29:10      19
2   Cinco Rosas   10   22     27:17     10
3   Vallirana   10   19     13:12     1
4   U. Malaga   10   18     25:15     10
5   Begues   9   18     16:7     9
6   Vista Alegre   10   17     25:15     10
7   St. Andreu B.   10   16     22:15     7
8   Cooperativa   10   16     22:17     5
9   U. Prat   10   16     17:14     3
10   Bolivia   10   13     25:26     -1
11   St. Esteve Ses.   9   13     14:18     -4
12   La Guardia   10   11     22:30     -8
13   Torrelles   9   10     20:21     -1
14   Esparreguera   9   10     13:22     -9
15   Corbera   9   10     12:22     -10
16   Vinyets   9   7     17:27     -10
17   Molins R.   10   7     14:24     -10
18   Masquefa   10   3     10:31     -21

futbol SEGONA TERRITORIAL G8

Jornada 10
  Vista Alegre MTB   -   Suburense    3   :   1
  Capellades  -  Monjos   1  :  1
  Vilanova C.  -  St. Pau Ordal   3  :  4
  Roquetes  -  Vilafranca Atl.   0  :  1
  Mediona  -  La Granada   1  :  0
  Òdena  -  Pobla Cl.   4  :  2
  Ribes  -  St. Pere M.   0  :  0
  Piera  -  Riudebitlles   1  :  1
  Les Cabanyes  -  PM Tossa Montbui   3  :  0
Jornada 11
   Suburense   -   Mediona    _   :   _
   La Granada  -  Capellades   _  :  _
   St. Pau Ordal  -  Monjos   _  :  _
   Vilafranca Atl.  -  Vista Alegre MTB   _  :  _
   St. Pere M.  -  Roquetes   _  :  _
   Pobla Cl.  -  Piera   _  :  _
   Riudebitlles  -  Les Cabanyes   _  :  _
   PM Tossa Montbui  -  Ribes   _  :  _
   Vilanova C.  -  Òdena   _  :  _

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Vilafranca Atl.    10    23      25:14      11
2   Òdena   10   22     31:14     17
3   Capellades   10   22     21:11     10
4   St. Pere M.   10   19     28:12     16
5   Ribes   10   19     24:16     8
6   Suburense   10   19     21:17     4
7   La Granada   10   16     16:15     1
8   Roquetes   10   15     24:23     1
9   Vista Alegre MTB   10   15     25:26     -1
10   St. Pau Ordal   10   14     20:26     -6
11   Vilanova C.   10   12     22:21     1
12   Riudebitlles   10   11     18:24     -6
13   PM Tossa   10   11     16:22     -6
14   Mediona   10   10     13:19     -6
15   Piera   10   9     12:16     -4
16   Pobla Cl.   10   6     15:29     -14
17   Les Cabanyes   10   6     14:29     -15
18   Monjos   10   5     16:27     -11

futbol SEGONA TERRITORIAL G12

futbol TERCERA TERRITORIAL G7/11
Jornada 8 G7 
  Montbui   -   Òdena B    3   :   1
  Anoia  -  Carme   2  :  1
  Fàtima  -  Piràmides   8  :  0
  Tous  -  Vilanoveta   0  :  2
  Jorba  -  Calaf   3  :  1
  Torre Cl.  -  La Paz   0  :  2
  Montserrat  -  Garcia M.   3  :  0

Jornada 8 G11 
  Hostalets P.   -   St. Esteve S.    4   :   3
  Can Cartró  -  Quintinenc   1  :  2
  Olivella  -  Vallbona   3  :  2
  St. Cugat S.  -  La Llacuna   4  :  1
  Hortonenc  -  Piera B   1  :  0
  Puigdàlber  -  Gelida   2  :  1
  Raig Ribetà  -  Cabrera Anoia   5  :  0
  St. Sadurní  -  U. Suramericana   5  :  0

La bona ratxa del CF Igualada va veure 
el seu final diumenge passat en perdre a 
casa per 1-2 davant l’Olímpic Can Fatjó, 
que va remuntar un resultat advers amb 
dos gols al tram final del partit. Els locals 
van protestar pel gol de la victòria, de 
José Antonio, per un possible fora de 
joc. Amb aquesta derrota, els igualadins 
van veure trencada la ratxa de quatre 

El CFI cau a casa amb l’Olímpic i 
recula a la classificació

Jugadors de l’Igualada, en el partit de diumenge davant l’Olímpic. Foto: Joan Guasch

partits sense perdre.
L’Igualada es veurà ara les cares amb 
l’Olesa de Montserrat, el tercer classifi-
cat. 
IGUALADA 1: Jaume Albert, Oriol, Baral-
dés, Ribalta, Marc, Cortada (Isma, 74’), 
Gumà, Enric (Jesús, 45’), Mili (Suso, 63’), 
Epitié i Pedro.
OLÍMPIC CAN FATJÓ 2: Ramon, Del 

Barrio, Àlex, Unis, Rau (Jose, 45’), Gago, 
Bayarri, Borja, Marçal (Ángel, 69’), José 
Antonio i Berna (Javi, 61’).
GOLS: 1-0 (48’) Marc. 1-1 (73’) Bayarri. 
1-2 (84’) José Antonio.
ÀRBITRE: Brunner López. Grogues als 
locals riol, Marc, Cortada, Pedro, Jesús i 
Suso; i al visitant Marçal. Vermella al local 
Ribalta (90’) per doble amonestació.

Derbi entre l’Òdena i la Pobla de Claramunt.
Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Montserrat    8    18      27:10      17
2   Anoia   7   16     21:6     15
3   Ateneu Ig.   7   15     17:8     9
4   Jorba   8   14     8:4     4
5   Vilanoveta   7   14     9:8     1
6   Calaf   8   12     22:17     5
7   Fàtima   8   11     20:17     3
8   Carme   7   10     11:8     3
9   Garcia M.   8   10     15:13     2
10   La Paz   8   9     13:16     -3
11   Montbui   7   7     7:11     -4
12   Tous   7   7     9:15     -6
13   Torre Cl.   8   5     4:12     -8
14   Òdena B   7   5     9:20     -11
15   Piràmides   7   4     5:32     -27

Classificació
         J   PT.       GF/GC    +/-
1    Olivella    8    24      25:11      14
2   St. Cugat S.   7   18     18:7     11
3   Hortonenc   7   15     17:9     8
4   Quintinenc   8   15     23:20     3
5   St. Sadurní   7   13     17:7     10
6   Piera B   8   12     17:17     0
7   Hostalets P.   8   11     13:13     0
8   La Llacuna   8   11     10:12     -2
9   Gelida   8   10     13:16     -3
10   Puigdàlber   8   10     11:18     -7
11   Can Cartró   7   9     15:12     3
12   Raig Ribetà   8   9     22:26     -4
13   Vallbona   8   8     12:15     -3
14   U. Suramericana   8   6     15:24     -9
15   Cabrera Anoia   8   5     7:16     -9
16   St. Esteve S.   8   4     7:19     -12

Jornada 9 G11 
   Vallbona  -  Piera B   _  :  _
   La Llacuna  -  Hostalets P.   _  :  _
   Cabrera Anoia  -  St. Sadurní   _  :  _

Jornada 9 G7
   Carme   -   Tous    _   :   _
   Piràmides  -  Vilanoveta   _  :  _
   Òdena B  -  Anoia   _  :  _
   Ateneu Ig.  -  Montbui   _  :  _
   Calaf  -  Torre Cl.   _  :  _
   La Paz  -  Montserrat   _  :  _
   Fàtima  -  Jorba   _  :  _

D E  L ’ A N O I A

DIVENDRES
19 de novembre de 2010 35WWW.VEUANOIA.CATEsports  

El Jorba va imposar-se per 3-1 al Calaf.

El Sant Maure ja és tercer 
a la primera territorial
A les categories territorials, el Sant 
Maure ja és el tercer classificat del grup 
tercer de primera. Els mauristes van 
resoldre per la mínima el seu compro-
mís amb l’Espluguenc (1-0) i se situen a 
tres punts del líder Júnior. Aquest cap de 
setmana els toca visitar el camp del Sant 
Joan Despí, el nové classificat.
Al grup 12è de segona, el Capellades ha 
cedit el liderat en favor del Vilafranca 
Atlètic, després d’empatar a casa amb 
el Monjos (1-1) en un resultat sorpresa 
de la jornada. L’Òdena s’ha situat ara 
segon en derrotar la Pobla en el derbi 
comarcal de la jornada. Amb tot, els 
dos equips anoiencs són només a un 
punt del nou líder del grup. Més lluny 
se situen la resta d’equips de la comarca, 
amb una situació preocupant per a la 
Pobla de Claramunt i Piera, precisament 
dos equips que diumenge es veuran les 
cares en un partit que es presenta clau 
per a tots dos.
A tercera, el Montserrat, que va fer-li 
tres gols a l’Esport Garcia, és líder en 
solitari, seguit a dos punts per l’Anoia B. 
En el grup onzé els equips anoiencs no 
tenen massa sort i són lluny de la zona 
capdavantera. Piera B i Hostalets són els 
millors de la comarca. 



IGUALADA / JOSEP M. VIDAL

Després d’un cap de setmana intens i 
emocionant pels camins enfangats de 
Gal·les, el manlleuenc Xevi Pons i l’ode-
nenc de Moto Club Igualada Àlex Haro 
es van proclamar amb tot mereixement 
campions del món de ral·lis S-WRC amb el 
Ford Fiesta S2000 de l’equip Nupel Global 
Racing dirigit per Luis Moya. 
Pons i Haro arribaven a Gal·les com a líders 
del campionat però amb dos pilots que 
també optaven al títol com eren el finlan-
dès Jari Ketomaa també amb Ford Fiesta 
S2000 i el suec Patrik Sandell amb Skoda 
Fabia S2000.
Des de els primers trams es va veure que 
Ketomaa es llançava a un fort atac ja que 
només li valia la victòria si és que els ca-
talans no tenien problemes que els obli-
guessin abandonar. Però un altre pilot 
nòrdic, el noruec Andreas Mikkelsen amb 
Skoda Fabia S2000 estava pletòric i encap-
çalava la prova des de el primer moment 
i que ja no abandonaria fins el final en la 
que fou el primer pilot de la S-WRC.
Durant el primer tram de la darrera etapa 
que es disputà el diumenge, Ketomaa va 
patir una sortida i a partir d’aleshores Pons 
i Haro ja van adoptar una tàctica conserva-

Xevi Pons i l’odenenc Àlex Haro, 
campions del món de ral·lis S-WRC

dora classificant-se tercers al final del ral·li 
i que els convertia en campions mundials 
de ral·lis S-WRC.
Al finalitzar el ral·li Àlex Haro comentava: 
“Hem treballat molt dur però els fruits 
estan aquí. Aquesta era la meva primera 
temporada en el mundial i aconseguir 
aquest títol era quelcom que no espe-
rava. Estic super orgullós de formar part 
d’aquest equip i d’acompanyar a Xevi”.
Pel que fa al ral·li puntuable pel WRC va ser 

guanyat pel pilot francès Sébastien Loeb 
amb Citroën C4 WRC mateix cotxe que el 
segon classificat el noruec Petter Solberg, 
sent tercers i quarts els finlandesos Jari-
Matti Latvala i Miko Hirvonen amb Ford 
Focus RS WRC i cinquè el càntabre Dani 
Sordo amb Citroën C4 WRC.
Gràcies a Àlex Haro, la nostra comarca ja 
compta des d’ara amb un copilot campió 
mundial de ral·lis, tota una gesta històrica 
per a l’esport anoienc.

El CFI cau davant l’AEM per la 
mínima tot i fer un bon partit
IGUALADA / LA VEU 

Les noies de l’Igualada van fer un molt 
bon partit davant l’AEM, un dels forts 
candidats a guanyar la lliga, que va de-
mostrar perquè ho és (0-1).
En l’encontre es van trobar dos equips 
que juguen a futbol; passant la pilota, 
sense faltes, buscant la profunditat i cre-
ant en tot moment un joc vistós i net.
L’AEM va dominar molts minuts del par-
tit, més a la primera part que a la segona, 
però l’Igualada va jugar les seves cartes, 
ara al contracop, ara en atacs organitzats 
des de les línies del darrere.
Tots dos equips van posar a prova la por-
tera rival i només una mica més de sort 
per les lleidatanes va tombar el resultat 
al seu favor al minut 32 de la primera 
part. L’Igualada va tenir la seva gran oca-
sió en una pilota que va treure una de-
fensa quan, amb la portera batuda, falta-
ven pocs centímetres perquè entrés a la 
porteria. A la segona part va debutar la 
Soraya, vella coneguda de l’Igualada que 

torna a estar amb l’equip de l’Anoia.
C.F. IGUALADA: Noelia García (portera), 
Yaiza Moratilla (Soraya Chaoui 46’), Carla 
Navarro (Mar Jorba 62’), Maria Sayavera 
(Alba Martos 62’), Mireia Toldrà (defen-
sa), Araceli Barroso, Carola Monrabà, 
Jèssica Pablos (Maria Solé 46’) (centre 
del camp), Sara Bergadà (Janet Mendoza 
62’), Eli Guillén (Jèssica 72’), Marina Sala-
nova (Teresa Rovira 46’) (davantera). En-
trenadors: Santi Ramos, Laura Queraltó
S.E. AEM: Míriam Salvadó, Dolors Gou, 
Carla Estopa, Vasela Barokava, Marina 
Pérez, Cristina Zamora, Alba García, 
Cristina Tió, Vanesa Núñez, Glòria Bítria, 
Anna Esteve. Suplents: Estefanía Navar-
ro, Anna Farrús, Marta Jiménez, Fanny 
Díez, Sara Puerta. Entrenador: José A. 
Águila Pulido
Àrbitre: Albert Ávalos Martos.
El proper partit serà diumenge a les 12 
del migdia, l’Igualada visita l’Escola de 
Futbol de Montcada.

Pons i Haro, després d’acabar el ral.li de Gal.les.
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El CE les Moreres arriba a un 
acord amb el gimnàs Cal Font

MONTBUI / LA VEU 

El passat dia 29 d’octubre el wellness 
centre de Calfont d’Igualada, represen-
tat pel seu director Toni Burgos, i el club 
d’esport Les Moreres de Santa Margarida 
de Montbui, representat pel president de 
l’entitat Jordi Marzà, van signar un acord 
d’associació destinat a complementar-se 
i ampliar, d’aquesta manera, la seva ofer-
ta esportiva i d’oci.
Segons aquest acord, tots els associats 
d’aquests centres poden gaudir tant 
de les intal·lacions indoor de calfont, 

Toni Burgos i Jordi Marzà, durant la signatura de l’acord.

amb gimnàs, sala fitness, piscina cober-
ta, jacuzzi, saunes i restaurant al centre 
d’Igualada, com de les outdoor del clu-
blesmoreres, amb 4 pistes de tennis (3 
de terra batuda), 2 pàdels, piscina a l’aire 
lliure, escola de tennis i pàdel, casal d’es-
tiu i restaurant amb vistes a la Tossa.
Les dues entitats, úniques a la comarca 
per les seves carasterístiques, estan tre-
ballant conjuntament i organitzant un 
seguit d’actes, com un primer campionat 
de pàdel el proper dia 20 de novembre 
i unes jornades de minitennis gratuïtes 
per als més petits.   

                 EDICTO.- Yo, MARIA JOSE GOMEZ GRAU, Notario de Piera, con 
despacho en el carrer Industria numero 56-58, HAGO CONSTAR: Ante mí se sigue 

acta de notoriedad instada por DON JUAN BACARDIT FAIXET, mayor de edad, 
casado, vecino de Igualada, carrer Pedro Dalmases 36, con D.N.I. número 

39.291.319-M; DOÑA ANA BACARDIT MARTINEZ DE OJEDA, mayor de edad, 
casada, vecina de Torre de Claramunt, calle Cervera-Pinedes 2527, con D.N.I. 

número 46.657.892-T; Y DON JUAN BACARDIT MARTINEZ DE OJEDA, mayor de 
edad, casado, vecino de Vilanova del Camí, calle Fray Junípero Serra 31 3º 3ª, con 
D.N.I. número 46.657.891-E; Y DON JORGE BACARDIT MARTINEZ DE OJEDA, 
mayor de edad, soltero, vecino de Terrassa, carrer de Joan Monpeo 129 1º 1ª, con 

D.N.I. número 46.657.827-G para la constatación de exceso de cabida  de las 
siguientes FINCAS:

A).-RUSTICA.- Porción de tierra para edificar y para era de trillar yermo, sita en 
término municipal de Veciana, partida Segur, situada en la parcela 67 del polígono 
7 de superficie mil ciento setenta y dos metros cuadrados (1.172 m²) y que linda: 

Norte con camino; Sur con parcela 66 del polígono 7 de Doña Teresa Torras 
Pelfort; al Este con parcela 68 del polígono 7 propiedad de Angela Creus hoy 

Francisco Llobet Romero; y al Oeste con parcela 9009 polígono 7 del Ayuntamien-
to de Veciana. Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de Igualada, al 

tomo 549, libro 10, folio 82, finca 418 de Veciana
B).- RUSTICA.- Porción de tierra para edificar y para era de trillar yermo, sita en 

término municipal de Veciana, partida Segur, situada en la parcela 67 del poligono 
7 de superficie seiscientos cuarenta y tres metros cuadrados (643 m²) y que linda: 
Norte con parcela 47 polígono 7 de Don Francisco Casanovas Mestres; Sur y Este 
con parcela 53 del polígono 7 de Doña Teresa Torras Pelfort; y al Oeste con parce-

la 49 parcela 7, de Doña Angela Creus Sola hoy Don Francisco Llobet Romero. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de Igualada, al tomo 549, libro 

10 de Veciana, folio 93, finca 419

Durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este edicto, podrán comparecer ante mí los interesados para exponer y 

justificar sus derechos.
        PIERA A ONCE DE NOVIEMBRE  DE 2010

Diumenge, Cursa de 
l’Esquiador de la Uecanoia
IGUALADA / LA VEU 

El proper diumenge, tindrà lloc la Cur-
sa de l’Esquiador de la Uecanoia, que 
aquest es farà als Hostalets de Pierola 
en la seva22a. edició. La cursa de marxa i 
cròs, de 17 kms, es desenvoluparà al llag 
dels termes dels Hostalets i Piera, fins 
arribar més enllà de Ca n’Aguilera, men-

tre que la cursa de BTT, d’un total de 32 
kms.,  arribarà fins pràcticament el Bruc. 
La sortida i arribada per a totes les moda-
litats serà des del carrer Isidre Vallès. La 
sortida de cròs serà a les 8 del matí, i 15 
minuts més tard la de marxa. Finalment, 
la cursa de BTT es farà a 2/4 de 9.



L’IHC femení treu una victòria i un empat 
de dos partits consecutius

IGUALADA /ENRIC BERNADAS

IGUALADA H.C.  4
Teresa Bernadas (P), Anna Gil, Maria Díez, 
Elba Garreta, Aida Vera – Inicial - Raquel 
Bernadas, Sussy Pandavenes, Vanessa 
Osorio i Laura Balaguer (P).
C.E. NOIA FREIXENET  3
Sonia Esteve (P), Raquel Torra, Laura Sal-
vador, Maria Fernández, Carla Martínez - 
Inicial- Judith Baldrís, Agnès Esteller, Esther 
Ferrer i Mònica Ferrer (P).
Gols:  Primer Temps: min. 7’ 06” Maria Díez 
1-0, min. 16’ 43”  Raquel Bernadas 2-0. Se-
gon Temps: min. 2’ 27” Judith Baldrís 2-1, 
min 4’ 22” Judith Baldrís 2-2, 12’ 47” Maria 
Díez 3-2,min. 16’ 01” Raquel Bernadas 4-2, 
min. 17’ 55” Raquel Torra 4-3.
L’Igualada va afrontar el partit amb serio-
sitat i fruit d’això va ser el domini que des 
de l’inici van demostrar. El primer avan-
tatge l’assolien quan la “Peke” rematava 
a l’aire un bon xut de l’Anna. Cap al final 
del primer temps la Raquel aconseguia 
tocar el just una bola que arribava al se-
gon pal després d’una opció  de la Maria 
i el rebuig de la portera visitant, posant-
la al fons de la porteria. 
Les noies del Fontanellas i Martí van do-
minar fins al final del primer temps. 
Els primer minuts de la segona part van 
ser de domini visitant i de constants 
errades locals, tot i que les ocasions no 
eren massa clares, les de Sant Sadurní ar-
ribaven a les rodalies de l’àrea igualadina 
amb poc perill, però amb molta sort. Ja 
que dues errades defensives en dos mi-
nuts de diferència representaven l’empat 
per a les visitants. A poc a poc les noies 
d’en Pirri van asserenar-se i tornaven 
a manar en el partit. La conseqüència 
d’aquest domini van ser dos gols més, el 
primer va venir d’una passada de l’Aida a 
la Maria, que es va jugar l’u contra u col-

locant la bola arran del pal i enganyant 
la portera visitant. El segon va venir d’un 
xut de l’Elba i el rebuig de la portera va 
rematar a l’aire la Raquel. Finalment la 
jugadora visitant Raquel Torra, feia una 
gran jugada personal, i assolia batre 
la Teresa. El resultat ja no es va moure 
gràcies a que les locals es van dedicar a 
mantenir la bola i a recuperar-la ràpida-
ment quan la perdien. 

C.E. ARENYS DE MUNT 3
Vicky Rodriguez (P), Maria Majó, Leticia 
Corrales, Natalia Corrales, Elena Ruiz - Ini-
cial- Vanesa García, Laia Pera i Beth Cook 
(P).
IGUALADA H.C.  3
Teresa Bernadas (P), Anna Gil, Maria Díez, 
Elba Garreta, Aida Vera – Inicial - Raquel 
Bernadas, Sussy Pandavenes, Vanessa 
Osorio i Laura Balaguer (P).
Gols: Primer Temps: min. 7’ 56” Leticia Cor-
rales 1-0. Segon Temps: min. 2’ 27” Nati 
Corrales 2-0, min 6’ 30” Nati Corrales 3-0, 9’ 
22” Maria Díez 3-1,min. 14’ 21” Maria Díaz 
3-2, min. 15’ 31” Maria Díez 3-3.
L’Igualada es va desplaçar fins a Arenys 
de Munt el diumenge, amb força ànims  
després de la victòria del dia anterior 
contra el Noia. L’equip del Maresme, que 
enguany celebra el seu 50è. aniversari, 
va veure com les noies del Fontanellas 
i Martí IHC li espatllaven un xic la festa 
que tenien preparada per després el par-
tit. En principi les igualadines mantenien 
el marcador a zero amb ordre i encert 
defensiu. Fins que la Leti Corrales, s’apro-
fitava del peu per endur-se una bola i 
posar-la rasa per sota de la pantalla que 
intentava la Teresa. Les errades i permis-
sivitat arbitral van treure del partit tant a 
les locals com a les igualadines, que en la 
resta del primer temps no van encertar 
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a perforar les porteries contraàries. En el 
començament de la segona part primer 
un xut col·locat a l’escaire de la Nati Cor-
rales, i després un altre xut llunyà de la 
mateixa jugadora trobà tapada a la Tere-
sa i s’esmunyí al fons de la xarxa.
Amb aquest resultat, el partit sembla-
va resolt per les locals. Però les ganes i 
la confiança de l’equip igualadí, van fer 
que la Maria aprofités una passada de 
la Raquel per batre amb un bon xut a la 
portera local. Una estona més tard la Ma-
ria aprofitava l’única falta directa de què 
va disposar el Fontanellas y Martí IHC per 
enganyar molt bé altre cop a la portera 
i posar la bola fora de l’abast de la ma-
teixa. Els nervis s’apoderaren de les noies 
del Maresme i en un ràpid contraatac la 
“Peke” assolia els seu “hat-trick”, perse-
guida per una jugadora local i posant 
la bola arran de pal a la portera. A partir 
d’aquí les ordres d’en “Pirri” van ser les de 
conservar la bola tant com fos possible i 
estar molt serioses en defensa per no do-
nar opcions a les locals. Així van assolir 
un important empat davant d’un equip i 
una de les pistes més complicades de la 
lliga. El proper partit es disputarà demà 
dissabte dia 20 a Alcorcón a 3/4 de 5 de 
la tarda davant el C.P. Alcorcón. 

Partit davant el Noia Freixenet.

Les noies de l’IHC van empatar davant l’Arenys de Munt.

IGUALADA /ENRIC BERNADAS

El passat dissabte, l’equip del Fontane-
llas y Martí Igualada Hoquei Club va fer 
la presentació del seu últim fitxatge. 
Es tracta de la jugadora colombiana 
Vanessa Osorio, acompanyada per el 
president Manel Burón i el vocal res-
ponsable del hoquei femení Salvador 
Gil. Amb aquesta incorporació queda 

tancada la plantilla per la present tem-
porada, ja que ara l’equip disposa de 
vuit jugadores i dues porteres. La ju-
gadora colombiana ha d’adaptar-se als 
nous sistemes de joc de l’equip i s’espe-
ra que molt aviat pugui ajudar a l’equip, 
en la mesura del possible. Dissabte con-
tra el Noia ja va disposar d’uns minuts, 
així com diumenge envers l’Arenys de 
Munt.   

La colombiana Vanessa Osorio, 
nova jugadora de l’IHC



IGUALADA / IGNASI COSTA

Els atletes del C.A. Igualada  José Manuel 
Granadero  i Noemí Moreno, es van  pro-
clamar   diumenge passat al matí guanya-
dors de la 38.ª edició de la clàssica Pujada 
Igualada-La Tossa de Montbui, que en-
guany, amb les darreres modificacions so-
bre el recorregut habitual van complertar 
un total de 6.300 m.  La cursa, amb sortida 
al Qm. 0 de la Ctra. d’Igualada a Sta. Ma-
ría de Miralles, i l’arribada situada al lloc 
habitual de la muntanya de La Tossa de 

José M. Granadero i Noemí Moreno (CAI) 
guanyen la Pujada a la Tossa

Montbui va comptar amb un total de 70 
atletes classificats. Abans de la sortida de 
la cursa, es va guardar un  minut de silenci 
en memòria de Lluis Torrescasana, Jutge 
de la prova en la majoría d’edicions de la 
mateixa, recentment traspassat.  
Granadero  es va impossar novament amb 
un gran registre de 24’18”, guanyant la 
cursa per 3.er. any consecutiu.  Entrava 2.n. 
José Antonio Fernández  –C.A.Igualada - 
amb 27’06”, i era 3.er. Francesc García - Na-
varcles - amb 27’20” .   Entrava quart  Oscar 

Jorba - Independent- amb 27’27”, i 5.é. 
Carlos Fernández – Independent - amb 
27’30”, per davant de Toni Ocaña -C.A. 
Igualada -  6.é. amb 27’39”.
En femenines es va impossar àmpliament 
l’atleta del C.A.Igualada Noemí Moreno, en 
19.ª posició general, amb un gran registre 
de 30’09”, assolint la seva 7.ª victòria en la 
prova. Era segona i 56.ª general Lidia Vera 
– A.E. Blancafort - amb 37’19”.  El premi a 
l’atleta més Veterà participant, va ser per a 
Ernest Compte –ACAV – del 1935.  

El San Roque viatja a Valladolid  
al Campionat d’Espanya base
VILANOVA-MONTBUI / LA VEU 

El passat diumenge dia 14 al pavelló 
municipal d’esports de Lloret de Mar es 
va celebrar la segona fase de Copa Ca-
talana juntamente amb el Campionat 
de Catalunya base. La Union Deportiva 
San Roque va presentar a cinc conjunts 
de diferents categories i diferents nivells. 
Les benjamines Aida Morales, Anna Ais, 
Carlota Miramunt, Berta Pons i Mireia 
Rico van assolir la victòria. 
El conjunt aleví nivell 4, amb tres cèrcols 
(Míriam Expósito, Celia Ais, Sira Montes, 
Maria Mellado i Ana Ainsua) van acon-
seguir la plata amb un exercici molt lluït. 
A la categoria infantil nivell 4, amb cinc 
pilotes, les components Nerea Cáceres, 
Mar Casals, Marta Villar, Julia Muñoz i 
Sheyla Laguna van asolir la tercera posi-
cio. Les més grans, que són sènior nivell 
5 i que porten els aparells de dues cintes 
i tres pilotes, per la dificultat i complexi-

tat de combinar aquets dos aparells van 
quedar campiones de la seva categoria, 
amb Clara Dueñas, Natalia Moreno, San-
dra Ainsua, Alba Cano i Núria Cantero.
El conjunt infantil nivell 7, que van amb 
cinc cordes, van quedar en la tercera 
posició, amb Cristina Alvarez, Andrea 
Roures, Judit Sabrià, Aida Moreno i Elsa 
Montes totes elles molt contentes per 
aquest guardó aconseguit. Aquest últim 
conjunt viatjà a Valladolid amb la seva 
entrenadora Sara Jiménez i amb els seus 
familiars i companyes del club San Ro-
que per competir al Campionat d’Espa-
nya Base de gimnàstica rítmica. Demà és 
el dia de la competició i hi ha un total de 
cincuanta conjunts que competeixen.  
També participaren a Lloret de Mar  les 
gimnastes del C.E. Montbui, Alba Del-
gado, Mariona Juvé, Gisela Muñoz, Sara 
Alomar i Marina Marfil, assolint el primer 
esgraó del podi.  

Sortida de la prova.
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Gimnastes del San Roque.

Gimnastes del CE Montbui.

L’atleta del CAI Ahmed Kaddara, segon als 10 
kms. Costa Daurada a Salou i Cambrils

IGUALADA / IGNASI COSTA

L’atleta del C.A. Igualada Ahmed Kaddara, 
va assolir diumenge una excel·lent 2a. po-
sició de la general absoluta corresponent 
a la 1a. edició dels 10 Km. Costa Daurada, 
que conjuntament amb la Marató Costa 
Daurada, es van dur a terme en un recor-
regut per les rodalies de Salou i Cambrils.  
Un total de 581 atletes assoliren classificar-
se en la prova dels 10 Km., imposant-se 
l’atleta Ivàn Espilez (Hinaco Monzón) amb 
31m. 38 seg., a només 3 segons de l’atleta 
del CAI Ahmed Kaddara, segon absolut 
amb 31m. 41 seg., en una magnífica cursa, 
entrant 3r. Miquel Blanchart (J.A. Sabadell) 
amb 31 m. 42 seg., i 4.t. Xavier García Insa 
(Pratenc A.A.) amb 31m. 44 seg.

El CAI, entre els clubs 
capdavanters d’Espanya
El Club Atlètic Igualada ha assolit una molt 
meritòria 31a. posició, amb 75 punts, en el 
rànquing de 326 Clubs de tot l’estat publi-
cat per la RFEA corresponent a la passada 
Temporada 2009/10, essent el 8è. conjunt 
català classificat, i situant-se una any més 
en els llocs capdavanters a nivell de l’atle-
tisme estatal.
En aquest rànquing, en el qual es tenen 
en compte les puntuacions assolides pels 
atletes dels diferents clubs en els Campio-
nats d’Espanya tant en pista coberta com 
a l’aire lliure, en ruta i també en els campi-
onats de camp a través, figura en primera 
posició el Club Playas de Castellón, amb 
959,5 punts, seguit del F.C. Barcelona, 

segon amb 720,83 punts, primer equip 
català classificat. És 3r. el Puerto Alicante 
OHL amb 588 punts.  En 4a. posició figu-
ra l’Agr. Atl. Catalunya de Barcelona, amb 
458 punts, i en 5a.  posició l’ISS Hospitalet, 
amb 448,33 punts.
El C.A. Manresa és el 4t. català i 15è. clas-
sificat estatal, amb 138,5 punts.  El C.A. 
Laietània de Mataró, assoleix el 5è. lloc en-
tre els catalans i el 17è. general, amb 127 
punts, i en 23a. posició i 6è. Club català hi 
figura la J.A. Sabadell, amb 105,5 punts.  És 
7è. club català i 24è. estatal el Medilast S. 
Lleida amb 102 punts, i en una destacada 
8a. posició pel que fa als clubs catalans, i 
31è. estatal hi figura el Club Atlètic Igua-
lada, amb 75 punts,  fins a un total de 326 
Clubs estatals classificats.

PROMOCIÓ CARBONI
REGAL D’UN PULSÒMETRE
POLAR RS 800 CX PREMIUM

amb totes les BTT de carboni o dte.,
i podràs  entrar en el sorteig  de 
la TITAN DESERT  GRATUÏTAMENT
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Setmana de la ciència
Activitats al Museu de la Pell i 
a l'observatori de Pujalt 

Teatre
La companyia del Príncep Totilau, 
premiada

Teatre
"Manuals de saliva" al Teatre 
de l'Aurora
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Santa Cecília omple de música Igualada

MÚSICA / LA VEU
Durant la setmana del 22 al 26 de no-
vembre de 2010, coincidint amb la festa 
de Santa Cecília, tindran lloc concerts i 
activitats especials dels conjunts instru-
mentals i vocals  de l’Escola Municipal 
de Música.
Alguns concerts i assajos oberts al públic 
es duran a terme a l’Auditori de l’Escola i 
la resta a diferents espais de la ciutat: Bi-
blioteca de Cal Font, Església del Roser, 
Basílica de Sta. Maria i Vestíbul del Teatre 
Municipal  l’Ateneu.
 
DILLUNS, 22 de novembre
18h CONJUNT ORFF – Auditori EMMI
19h COR INFANTIL EMMI – Biblioteca de 
Cal Font
 
DIMARTS, 23 de novembre
18h CONJUNT DE VENT MÉS PETITS – 
Auditori EMMI
19h SIS CORDES i PULSPTRINGS – Audi-
tori EMMI
20h BIG-BAND I COMBO EMMI – Vestíbul 
de l’Ateneu
 
DIMECRES, 24 de novembre
17’30h CONJUNT VENTIJOL – Auditori 

EMMI
18’30h ENSEMBLE DE VENT – Auditori 
EMMI
19’30h AD LIBITUM – Església del Roser
 
DIJOUS, 25 de novembre
18h ORQUESTRA QUATRE CORDES – Au-
ditori EMMI
19h ORQUESTRA EMMI i JONATAN CAR-
BÓ, orgue – Basílica de Sta. Maria

 
DIVENDRES, 25 de novembre
18h ORQUESTRA GUITARRA MÉS PETITS 
– Auditori EMMI
18’30h ORQUESTRA PITICLINC – Audito-
ri EMMI
20h COR DE CAMBRA DE L’EMMI I COR 
DE NOIES ZONGORA DEL VENDRELL I 
JONATAN CARBÓ, orgue – Basílica de 
Sta. Maria.

L’Institut Municipal de Cultura d’Igua-
lada, ha organitzat per a aquest dissab-
te,  dia 20 de novembre, a partir de 2/4 
de 6 de la tarda, una cantada a càrrec 
de les corals de la ciutat, a la rambla de 
Sant Isidre, per tal de celebrar la festa 
de la patrona dels músics, Santa Cecí-
lia.
Hi participaran les corals següents:
Coral Mixta, Schola Cantorum, Coral 
Verdums, Coral Gatzara, Coral Xalest, 

Cor de Cambra de l’EMMI, Coral Migto, 
Coral Merlet, Coral la Llàntia, Coral de 
Santa Maria, Coral Cors Units del casal 
de la gent gran i també la Coral de Be-
gues.
Cada entitat interpretarà una o dues 
peces, es tracta d’un acte fresc i viu 
amb una gran interconnexió entre el 
públic i els cantaires. L’any passat va te-
nir un gran èxit i enguany la participa-
ció de corals encara serà més nodrida.

Dissabte, música al carrer

Concerts tota la setmana • L'Escola Municipal de Música ha programat concerts per a cada dia

Aquesta formació de sis músics pre-
tén revitalitzar i dofondre la música 
tradicional de duverses procedències 
en un viatge musical que ens du des 
de Galícia fins a al bretanya, passant 
pels Pirineus, Occitània... fins arribar 
a Irlanda. El treball que presenten, En-
tre terra i mar,és una combinació de 
composicions propies i d’un repertori 
tradicional.
El grup format per Albert Morreres 
(flauta travessera), Héctor Beberide 
(bouzouki, guitarra i arpa celta), Juan 
Ignacio López (violoncel), Ivan Pérez 
(violí), Robert Querol (percussions) i 
Sergi Llena (gaita, flautes de bec, tin 
i low whistle) estabilitza la formació 
el juny de 2008 quan presenta el seu 
primer treball.

La ruta de les estrelles, 
avui a l’Ateneu

Els alumnes de l’EMI oferiran diversos concerts a la ciutat

MÚSICA / LA VEU
Durant aquests dies, la nostra ciutat ce-
lebra la Festa de Santa Cecília amb una 
gran quantitat d’actes. El proper diumen-
ge dia 21 de novembre, a les 7 de la tar-
da hi ha previst un concert de cambra al 
Teatre Municipal l’Ateneu.  Unnim Obra 
social amb la col·laboració de l’Institut 
Municipal de Cultura ha programat  un 
concert amb dos importants intèrprets: 
Elena Copons i Jordi Armengol Puig.

Elena Copons
Estudia cant a Catalunya i a Viena obte-
nint les màximes qualificacions i el 2007 
guanya el 2n premi al Concurs Internaci-
onal de Lied de Stuttgart. La seva activi-
tat concertística i operística li ha permès 
adquirir un amplíssim repertori actuant 
als principals auditoris del país i austríacs 
i a un gran nombre de festivals i sales de 
concert europees amb formacions i di-
rectors de renom internacional.

Jordi Armengol Puig
Format a l’Escolania de Montserrat, es-
tudia piano amb Vicenç Prunés, Albert 
Atenelle i amb Vitali Berzon a Freiburg. 

Concert de Santa Cecília amb 
Elena Copons i Jordi Armengol

Obté el diploma de Recital de la Guidhall 
School of Music and Drama de Londres. 
És premiat als concursos nacionals de 
Madrid, Vilafranca del Penedès, Berga i 
Carlet. Té una àmplia experiència com a 
pianista i ha actuat en importants audi-
toris i festivals peninsulars. Es dedica a 
la música de cambra en diverses forma-
cions i als recitals amb cantants i actual-
ment és el pianista del Cor de cambra del 
Palau de la Música Catalana.

PROGRAMA
Amb motiu del bicentenari del naixe-
ment de Robert Schumann, a la primera 
part presentem Frauenliebe und Leben (La 
vida amorosa d’una dona). L’obra s’inicia 
amb la descripció d’un enamorament 
secret i íntim, i després de narrar diverses 
situacions de la vida de la protagonista, 
com les noces o l’infantament, es clou 
amb l’escena de la mort de l’estimat.
Continuant la temàtica amorosa, a la 
segona part oferiran el cicle Cançons 
líriques i amoroses de Joaquim Serra i 
una selecció de les melodies més belles 
d’Eduard Toldrà.

Elena Copons i Jordi Armengol
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DANSA-TEATRE / LA VEU
Aquest cap de setmana al Teatre de l’Au-
rora es podrà gaudir d’un espectacle de 
dansa-teatre a càrrec de la companyia 
barcelonina Viajes a Marte. Es tracta 
de Manuals de saliva, una de les millors 
mostres de la dansa contemporània del 
moment.
Interpretat per les ballarines i coreò-
grafes Gema Díaz i Vero Cedoya, amb 
la música en directe d’Adele Madau (al 
violí elèctric i la sonorització d’objectes), 
Manuals de saliva s’aproxima a la família 
des d’una òptica personal, emocional 
i visceral. Dibuixa un sentiment comú 
de desig de companyia i necessitat 
d’independència, alhora que manifesta 
que qualsevol moment és bo per deci-
dir el rumb que es vol prendre a la vida. 
Combinant la dansa i una mica de text, 
la Cía. Viajes a Marte  fa aquest retrat re-
creant imatges i situacions quotidianes, 
com ara una família cantant unida dins 
el cotxe, una dona mirant la televisió el 
diumenge a la nit sola amb els seus dos 
gats...
Les representacions de Manuals de saliva 
es faran demà dissabte a les 10 del ves-
pre i el diumenge a les 7 de la tarda. Les 
entrades, com sempre, es poden adqui-
rir a la taquilla del Teatre de l’Aurora una 
hora abans de cada funció i es pot fer-ne 
la reserva trucant al telèfon 938050075 
o a través de correu electrònic a l’adreça 
reserves@teatreaurora.cat.
Aquest espectacle ve de la mà del Cir-
cuito de la Red de Teatros Alternativos, 
que són muntatges que tenen garantida 

la qualitat.

Taller intensiu de dansa amb Gema 
Díaz
Paral·lelament a l’obra teatral, el Teatre 
de l’Aurora, conjuntament amb l’Escola 
de dansa, teatre i educació corporal Es-
pai d’Arts, ha organitzat un taller inten-
siu de dansa amb Gema Diaz en què es 
treballarà la improvisació. Amb l’objectiu 
de descobrir l’essència del moviment au-
tèntic, s’exploraran les reaccions instan-
tànies als estímuls. No cal tenir experièn-

cia prèvia per participar al taller. Segons 
Diaz és interessant per a tothom “que ho 
podrà dur a seu terreny i també serveix 
per al desenvolupament personal de ca-
dascú, per veure si som realment lliures 
amb la nostra espontaneïtat”.
El taller tindrà lloc demà dissabte, de 
2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia a 
Espai d’Arts (carrer Tarragona, 45 d’Igua-
lada). La inscripció al taller (26 euros) 
inclou una entrada per anar a veure l’es-
pectacle. Informació i inscripcions al tel. 
938035713.

“Manuals de saliva”, nova proposta del 
Teatre de l’Aurora

TEATRE / LA VEU
Un déu salvatge és una comèdia de Yas-
mina Reza que d’una baralla de pati d’es-
cola n’ha teixit un canemàs de subtileses. 
D’una bastonada un noi li ha esclafat les 
dents a un altre. Els seus pares es troben 
per parlar-ne i cercar una solució amisto-
sa i racional. 
La de dissabte fou una funció molt diver-
tida i ben servida per l’agressiu advocat 
d’una emmalaltida empresa farmacèuti-
ca a qui tot li salva o descontrola el mòbil 
(Òscar Rabadán), el lampista que sembla 
despistat i que és al·lèrgic als hàmsters 
(Ramon Madaula); la serena escriptora 
d’art d’esmolada llengua que defensa la 
llar i el fill com una tràgica grega (Roser 
Camí) i una mesurada i plàcida mare de 
família que acaba vomitant física i ver-
balment tota la cremor d’estómac que 
té a dintre (Vicenta N’dongo). Un elenc 
dotat de bons recursos per a la comèdia. 
Aquí ens fan riure les persones corrents, 
no les que tenen a la boca l’acudit bar-
roer.
La directora Tamzin Townsend amb una 
subtil sensibilitat per a la comèdia, sap 
treure el suc d’aquests intèrprets. La da-

vallada d’ambdues famílies fins ‘al déu sal-
vatge, del nostre interior, està mesurada. 
Treu els gags d’allò més inversemblant. I 
de què ric ara?, ens preguntem. Perquè sa-
bem que allò que ens desperta la rialla, al 
segon ens la glaça, i ens retorna altra vega-
da a l’esfera d’allò políticament correcte.
Tot transcorre en una casa tanT de disseny 
que, fins el final, no ens recorda que som 
davant la proa d’un buc desballestat i ple 
de rovell. El vaixell s’enfonsa com la vida 

dels nostres protagonistes. Impecable es-
cenografia.
Al final les riallades i els aplaudiments del 
públic ens fan adonar que han posat un 
déu a les parelles salvatges.

El dissabte dia 13 de novembre, a l’Ateneu 
Igualadí, també se celebrava l’acte de clo-
enda del 25è aniversari de la Federació de 
Grups Amateurs de Teatre de Catalunya. 
Glòria Rognoni, que havia estat actriu dels 

Joglars i que dirigeix el grup Femarec de 
teatre, amb actors discapacitats psíquics, 
parlant d’Un teatre que va més enllà del 
teatre, destacava la funció terapèutica 
que té aquest, no tan sols per al grup 
que dirigeix, també per a tots els espec-
tadors. Aquesta dosi terapèutica és la 
que va rebre el públic d’Un déu salvatge, 
que ja espera amb impaciència què els 
portarà la propera temporada del Teatre 
Municipal l’Ateneu i el Teatre de l’Aurora.

Un déu per a les parelles salvatges

TEATRE / LA VEU
Un total de 288 companyies procedents 
d’arreu de les terres de parla catalana, 
l’Estat i l’estranger han sol·licitat parti-
cipar a la 22a edició de La Mostra – Fira 
de teatre infantil i juvenil, que tindrà lloc 
a Igualada del 6 al 10 d’abril de 2011. 
Aquesta xifra suposa un increment de 
sol·licituds de participació del 9,51% en 
comparació amb la darrera edició del 
certamen, en la qual s’hi van inscriure 
263 companyies.
Des de la direcció de La Mostra es valo-
ra molt positivament aquest augment, 
constant any rere any, ja que demostra 
la importància de la fira com un mercat 
d’espectacles consolidat i de referència 
a dins del sector del teatre per a tots els 
públics. “Que les companyies vulguin 

actuar a La Mostra és un símptoma de 
bona salut perquè evidencien que La 
Mostra és una cita importantíssima dins 
l’agenda del sector i una bona eina tant 
per a les companyies com per als progra-
madors”, remarca el gerent de La Mostra, 
Òscar Balcells.
En aquests moments, la direcció artís-
tica, que encapçala Òscar Rodríguez, 
treballa per seleccionar, d’entre totes 
les companyies que han presentat una 
proposta, les que finalment participaran 
a La Mostra 2011.
A l’edició del 2010, La Mostra va comptar 
amb 62 companyies, més de 140 repre-
sentacions, més de 530 programadors 
inscrits de 273 entitats diferents i amb 
19.000 espectadors.

Prop de 300 companyies 
sol·liciten participar a la Mostra

TEATRE / LA VEU
Aquest dissabte, a les 22.15h, el Teatre 
Foment de Piera acull la penúltima obra 
del 35è Concurs de Teatre Amateur. Es 
tracta de l’obra Art, de Yasmina Reza, i 
posada en escena per Punt i Seguit Te-
atre de Terrassa. L’obra és una comèdia 
còmica d’acte únic i tres personatges. 
El protagonista, Sergi, s’ha comprat un 
quadre pintat de blanc. El fons és blanc, 
però si ajustem una mica la vista podem 
observar unes finíssimes línies blanques 
transversals...

“Art” de Yasmina Reza 
al Concurs de Piera

Yasmina Reza

La dansa serà la protagonista el cap de setmana a l’Aurora

Més companyies volen participar a la Mostra
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MUSEUS / LA VEU
Del 12 al 22 de novembre se celebra la 
15a edició de la Setmana de la Ciència. 
Amb motiu de la celebració de l’Any In-
ternacional de la Biodiversitat i de l’Any 
Internacional de l’Apropament de les 
Cultures, el Departament d’innovació, 
universitats i empresa de la Generalitat 
de Catalunya ha organitzat activitats re-
lacionades amb la divulgació científica 
en la que han participat  diverses insti-
tucions.
El diumenge 21 de novembre, el Museu 
de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Ano-
ia s’adhereix a les activitats de la Set-
mana de la Ciència amb la proposta del 
taller Experimenta amb pells, creat per 
l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (Univer-
sitat Politècnica de Catalunya) en el qual 
es mesuraran diversos paràmetres de 
qualitat com ara la solidesa a l’aigua,  la 
solidesa del color al frec en humit i l’ad-
herència de l’acabat. Aquest taller gratu-
ït, adreçat al públic familiar  començarà 
a les 12 del migdia a l’aula - taller del 
Museu de la Pell d’Igualada.
No totes les pells que trobem en articles 
confeccionats (sabates, jaquetes, mo-
bles, cinturons...) tenen la mateixa qua-
litat. Per avaluar la qualitat de les pells, 
com en qualsevol altre be produït indus-
trialment, s’efectuen controls als labora-
toris, sovint utilitzant sofisticats aparells. 
No obstant això, amb unes senzilles ei-
nes (comptagotes, cinta adhesiva, draps 

de cotó...) i amb aigua destil·lada com 
únic reactiu podem convertir-nos per 
una estona en controladors de qualitat.

Xerrada presentació de l’associació 
ECOMETTA a l’Observatori de Pujalt
Per altra banda avui divendres 19 de no-
vembre a partir de 2/4 de 8 del vespre a 
l’Observatori de Pujalt es portarà a ter-
me una xerrada de presentació de l’as-
sociació ECOMETTA. Aquesta és una as-
sociació sense ànim de lucre que acaba 
de néixer i que promou tot tipus d’acti-
vitat relacionada amb el Medi Ambient.  
La xerrada tindrà una primera part de 
presentació de l’associació, des del nai-

Activitats de la Setmana de la Ciència al 
Museu de la Pell i a l’observatori de Pujalt

POESIA / LA VEU
Demà dissabte dia 20 de novembre tin-
drà lloc al Teatre de l’Aurora la fase final 
del Concurs de Rapsòdia “Manuel Mateu 
Vives”, premi Ciutat d’Igualada 2010. La 
vetllada inclosa en la programació de 
Poesia Viva d’Igualada començarà a les 
5 de la tarda.
Competiran disset rapsodes procedents 
de diverses localitats catalanes. El jurat 
qualificador d’enguany està format per 
Lleonard del Rio Campmajó, president; 
Sebastià Borràs Guadalaviart, Baltasar 
Fonts Barrachina i Natàlia Sellarés Mi-
quel, vocals; i Adoració Aliberch Giralt, 
amb veu i vot. Els guanyadors opten a 
un primer premi de 1.000 euros i guardó 
“Ciutat d’Igualada”, i a un segon de 600 
euros i trofeu cedit pel Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada. Tots els concur-
sants que han arribat a aquesta fase 
rebran un diploma acreditatiu i un ob-
sequi. 
Els assistents podran decidir el premi 
a la Votació Popular (300 euros i premi 

Ateneu Igualadí) mitjançant un sufragi 
en l’intermedi de la vetllada. Immedi-
atament es farà l’escrutini a la vista del 
públic.
La sessió es reprendrà amb l’actuació 
del pianista igualadí Ramon Enrich Murt. 
Desprès es dedicarà una recordança al 
poeta Antoni Prat Gelabert (Igualada 
1916-2008) a càrrec de Jaume Ferrer. Els 
rapsodes que s’han presentat en aquesta 
edició del concurs han hagut de recitar 
un treball de Prat i Gelabert. Finalment 
es llegirà el veredicte del jurat.
L’acte serà presentat per Lleonard del 
Rio Torrents i comptarà com a regidor 
d’escena Josep M. Bertran Albareda, el 
qual s’ha encarregat de l’escenografia 
junt amb Tomàs Berzosa  Romero.

Demà, fase final del Concurs de 
rapsòdia Manuel Mateu

xement del projecte fins el fruit i distri-
bució, i una segona part on es posarà al 
damunt de la taula 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. Aquesta 
part pretén ser un punt de reflexió.
La xerrada està dirigida a tothom, espe-
cialment als pares, mestres 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.   

MÚSICA / LA VEU
El proper dijous dia 25, a 2/4 de 9 del 
vespre, al Teatre de l’Aurora, tindrà lloc 
un nou concert dels Cicle de concerts de 
l’Escola Municipal de Música. En aquest 
cas es tracta del quartet de guitarres 
CROM ASTRAL, guitar quartet que pre-
sentarà el seu concert 2021.
El quartet està format per Anna Enrich, 
David Murgadas, Dani Nogués i Toni Pa-
llarès.
2021 és un joc de números que vol fer 
referència als segles XX i XXI que és quan 
es van compondre les obres de Miquel 
Llobet, Frederic Mompou, Concepció 
Ramió, Claude Debussy, George Gers-
hwin i Chick Corea que formen part del 
concert.
Cal destacar que algunes de les peces 
han estat transcrites per a quartet de gui-
tarres per David Murgadas i també que 
l’obra Crom-Astral és una composició 
de Concepció Ramió. Aquesta obra va 
ser escrita la primavera del 2004 perquè 
alguns dels seus moviments poguessin 
ser treballats a la Trobada de Guitarris-
tes de l’Escola de Música d’Igualada. En 

paraules de l’autora, es tracta d’una obra 
eclèctica en l’estil i diàfana en la forma, 
de plantejament senzill que permet es-
tablir una correspondència entre signes 
del zodíac i l’escala cromàtica, i jugar 
amb la divisibilitat del número dotze, 
de manera especial els eixos bartokians 

CROM ASTRAL guitar quartet actuarà dijous en el Cicle de 
concerts de l’EMI

en correspondència amb els signes de 
foc, aigua, aire, terra. Així, en ressonàn-
cia amb l’harmonia universal, la nota eix 
de cada peça (tònica?) s’assimila a un 
signe i s’expressa en el caràcter, fet tòpic 
per la tradició heterodoxa i la imatgeria 
popular. Crom-astral perd un moviment 

per fusió d’aquari-peixos i no per elisió 
de cap dels seus elements; així pot per-
metre un espai obert a la incertesa i el 
misteri de l’etern balanceig, l’equilibri 
còsmic que confereix el número senar 
més que no pas el parell.

PROGRAMA
MIQUEL LLOBET (1878-1938)
- L’Hostal de la Peyra*
- L’Anunciació*
FREDERIC MOMPOU (1893-1987)
- Cançó i dansa núm. 1*
- Cançó i dansa núm. 2*
- Cançó i dansa núm. 4*
- Cançó i dansa núm. 8*
CONCEPCIÓ RAMIÓ (1961)
- Crom-Astral**
Aries - Taure - Gèminis - Cranc
Lleó -Verge - Balança - Escorpí
Sagitari - Capricorn - Aquari – Peixos
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)
- Reverie
- Golliwogg’s Cakewalk
GEORGE GERSHWIN (1898-1937)
- Tres preludis
CHICK COREA (1941)
- Spain***

* Versió i transcripció per a quartet de 
guitarres de David Murgadas
** Obra d’estrena mundial i dedicada al 
quartet CROM-ASTRAL

Durant la vetllada com-
petiran disset rapsodes 
procedents de diverses 
localitat catalanes. Tots 
els concursants que han 
arribat a aquesta fase 
rebran un diploma
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TEATRE / LA VEU
Entre el 18 de novembre i el 5 de desem-
bre es podrà veure, a la Sala Petita del 
Teatre Nacional de Catalunya, l’especta-
cle A l’arca a les vuit, sota la direcció de 
Marc Hervàs. 
A l’arca a les vuit explica la història de tres 
pingüins al bell mig de la neu. Envoltats 
d’un gel etern, de silenci.  Avorrits, es 
plantegen qüestions tan diverses com si 
els de la seva espècie fan pudor o no o 
si Déu existeix. Mentre maten el temps, 
esperen que passi alguna cosa. Ben avi-
at, arriba un colom missatger amb dos 
bitllets per entrar a l’arca de Noè i salvar 
la vida. Déu està tip de les baralles entre 
homes i animals, i els vol castigar amb 
el Diluvi Universal, del qual només se 
salvaran els animals que s’embarquin en 
l’arca de Noè. Ara bé, només en poden 
ser dos de cada espècie. 
Dos bitllets, tres pingüins i una decisió 
que han de prendre abans no s’acabi el 
temps. 
Es tracta d’un text que avança pels terri-
toris del clown, del teatre de l’absurd, de 
la màscara i del teatre musical. A través 
de la identificació dels nens amb els tres 
amics pingüins, l’autor fa reflexionar el 
públic sobre la naturalesa de la bondat i 
de la maldat, i també sobre un tema poc 
tractat en el teatre infantil català: l’exis-
tència de Déu i el sentit de la vida. 
Es tracta d’una obra entranyable i molt 

divertida pensada per a tota la família 
que fa una aproximació filosòfica sobre 
temes com l’amistat, la culpa i, fona-
mentalment, el sentit de la vida.
A l’arca a les vuit, escrita per Ulrich Hub, 
es va estrenar l’any 2006 amb un gran 
èxit a Alemanya. La versió catalana, co-
produïda per la Fundació Xarxa i el fes-
tival Temporada Alta, i dirigida per Her-
vàs, es va estrenar ara fa un any a Girona, 
i ja es va poder veure a Igualada dins la 
darrera edició de La Mostra.
Marc Hervàs compta ja amb una llarga 
trajectòria com a director i dramaturg 
d’espectacles per a públic familiar. Ac-

tualment centra la seva activitat en la 
direcció de “La companyia del príncep 
Totilau”, una companyia de teatre amb 
seu a Sant Martí de Tous que va néixer 
l’any 2007 amb l’espectacle Sis Joans, 
que també es va poder veure al TNC.

“La tempesta”, guardonada a la Mos-
tra Internacional de Titelles de la Vall 
d’Albaida
L’espectacle “La tempesta”, de La com-

La Companyia del príncep Totilau porta “A l’arca a les vuit” 
a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya

panyia del príncep Totilau, va ser guar-
donat el passat cap de setmana amb el 
Premi a la Millor Escenificació dins de la 
Mostra Internacional de Titelles de la Vall 
d’Albaida.
“La tempesta”, una adaptació feta amb 
actors i titelles a partir de la peça teatral 
de William Shakespeare, va ser estrena-
da el novembre del 2008 a Girona, dins 
del Temporada Alta-Festival de Tardor 
de Catalunya, en coproducció amb 
aquest teatre. Durant aquests dos anys 
s’ha pogut veure arreu de l’estat espa-
nyol, i concretament en tres ocasions a 
Igualada.
“La tempesta” és el segon espectacle 
d’aquesta companyia anoienca, dirigida 
per Marc Hervàs i Clara Dalmau. Segons 
el jurat, aquest premi els ha estat atorgat 
“per la seva elegància, estètica general i 
l’esforç d’apropar un text clàssic a tots 
els públics”.

L’espectacle “La tem-
pesta” ha estat guardo-
nat a la Mostra Interna-
cional de Titelles de la 
Vall d’Albaida

Luismi, a la nit de 
monòlegs de La Sala

TEATRE / LA VEU
Avui divendres, a partir de la mitjanit, 
tindrà lloc una nova nit de monòlegs a 
La Sala igualadina. Aquesta vegada ani-
rà a càrrec de Luismi.
Algun cop us heu parat a pensar com és 
possible que Han Solo entengui tot el 
que diu Chewbacca? Sabíeu que Luke 
Skywalker en realitat era un ionqui que 
escoltava veus pertot arreu? Us heu 
imaginat alguna vegada una hostessa 
d’avió sent tan borde com Robocop o us 
heu preguntat perquè el murcià no està 
considerat idioma oficial? 
Totes aquestes coses i moltes més els 
desgrana Luismi en una sèrie de monò-
legs filats al seu estil.

TEATRE / LA VEU
Aquest diumenge Xarxa Capellades or-
ganitza una nova sessió teatral per als 
més menuts. En aquest cas es podrà 
gaudir de l’espectacle de màgia Instants, 
a càrrec del Mag Edgar, de la companyia 
del Mag Lari.
La màgia s’ha de viure amb intensitat, 
durant petits instants en els quals ens 
deixem emportar i ens convertim en 
infants una altra vegada. L’Edgar no fa 
màgia de debò, això ja ho sabem, però 
aconsegueix que petits moments siguin 
màgics i ens fa creure que allò impossi-
ble és possible...
Com sempre, l’espectacle serà a les 6 de 
la tarda al Teatre La Lliga.

Xarxa Capellades 
porta “Instants” de 
màgia a la Lliga

MÚSICA / LA VEU
Els Amics de la Música dels Hostalets 
de Pierola organitzen per a diumenge 
un nou concert a càrrec de José Néstor 
Tomàs al violí i Miguel Àngel Dionís al 
piano. El concert tindrà lloc a les 6 de 
la tarda a l’auditori de Cal Figueres a un 
preu de 5 euros.
En el concert de música de cambra tin-
drà un programa de dues parts en què 
s’interpretaran obres de F.X. Mozart, Sa-
rasate, Turina i C. Franck.

Concert de música de 
cambra als Hostalets 
de Pierola

Els tres pingüins de “A l’arca a les vuit” tenen un gran dilema

“La tempesta” premiada a la Vall d’Albaida

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:

EL BRUC

Aquest mes de desembre
disposem de Menús per a Empreses i Festes de Nadal

AUTOVIA  A2  KM  567  08294  EL  BRUC (Barcelona)
  TEL.93 7710472 – 93 7710327

 www.eselbruc.es       reserves@eselbruc.es

MENJADORS PRIVATS 

DINARS PER A GRUPS             

MENÚS  INFANTILS 

MENÚS PERSONALITZATS

BANQUETS   I   CELEBRACIONS 

PLATS  PREPARATS PER EMPORTAR

SERVEI  DE  CÀTERINGCAFETERIA
QUERALT
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LLIBRES / LA VEU
“El Quico Sabaté moria i passava a la his-
tòria”. Amb aquesta frase va acabar l’es-
criptor Joan Ventura la presentació del 
seu llibre Tren correu 1.104. El darrer viat-
ge del Quico Sabaté i els seus quatre com-
panys a la Pobla de Claramunt. L’acte va 
tenir lloc el divendres 12 de novembre al 
vespre al Teatre Jardí.
La presentació va anar a càrrec de l’alcal-
de, Santi Broch, que va agrair que Joan 
Ventura hagués acceptat la invitació de 
venir a la Pobla a donar a conèixer la 
seva darrera publicació. Broch es va refe-
rir a la carrera literària de l’autor, nascut 
a Palau-solità i Plegamans, i va esmentar 
dos dels llibres que havia escrit El surco 
del labrador i La masmorra. Respecte la 
publicació que es presentava, l’alcalde 
va dir que “és un pas més per incentivar i 
ajudar en la recerca de la memòria histò-
rica del nostre país i de la nostra història 
com a poble i com a nació”. 
Tot seguit, va intervenir Joan Ventura, 
que va fer un relat exhaustiu dels nou 
dies que va durar el viatge del maqui 
Quico Sabaté, des què va sortir de Per-
pinyà, el 28 de desembre de 1959, fins 
que va morir a Sant Celoni, el 5 de gener 
de 1960. L’autor va afirmar que aquest 
últim viatge del Quico és “llegendari 
perquè va acabar malament. Va ser un 

viatge èpic i tràgic”.
Joan Ventura va explicar que va dedicar 
dos anys a seguir la ruta que havia fet el 
Quico Sabaté i que va trobar testimonis 
que li van desvetllar i desmentir moltes 
informacions que s’havien donat sobre 
aquest darrer viatge. L’autor va fer algu-
nes pinzellades sobre la vida d’aquest 
lluitador antifranquista i va comentar 
que va néixer el 1916 a l’Hospitalet i des 

dels 15 anys ja es va afiliar a la CNT. “El 
Quico sentia els colors i això el va portar 
a la seva fi”, va assegurar.
La presentació de Tren correu 1.104. El 
darrer viatge del Quico Sabaté i els seus 
quatre companys va ser el darrer acte in-
clòs dins de la programació de les Festes 
Culturals d’enguany, que es van iniciar el 
setembre i que ha organitzat la regido-
ria de Cultura de l’Ajuntament.

Joan Ventura relata el darrer viatge èpic i 
tràgic del maqui Quico Sabaté

MÚSICA / LA VEU
El curs passat tots els alumnes de Cicle 
Mitjà de l’escola Gabriel Castellà van 
agafar per primera vegada un violí i es 
van enfrontar amb curiositat i una gran 
dosi d’entusiasme a la tasca d’aprendre’l 
a tocar. El que va néixer com un projecte 
innovador i arriscat, gràcies a l’empenta 
de la pròpia escola i de l’Escola Munici-
pal de Música, és avui una realitat confir-
mada per la segona fornada d’alumnes 
que s’hi ha incorporat aquest curs.
Des de l’Escola Municipal de Música,¡ es 
destaca la dedicació que hi han esmer-
çat els alumnes i els progressos que han 
fet en un curt espai de temps. Es consi-
dera que el resultat del primer curs va 
superar les expectatives inicials i es con-
fia que en aquest segon any es podrà 
seguir el mateix ritme.
Carme Soler, directora de l’escola Gabri-
el Castellà ha emfatitzat la importància 
d’un projecte com aquest per la seva 
capacitat de motivació del conjunt de 
l’escola, i sobretot per aprofitar al màxim 
les virtuts de disciplina i constància prò-
pies de l’aprenentatge musical. Qualifica 
també d’extraordinari i decisiu el paper 
que han jugat els diferents professors i 
professores de l’EMMI en l’èxit d’aquest 
primer any.

En aquest curs, a més de consolidar el 
grup existent, s’han produït dues nove-
tats: per una banda s’han sumat vint-i-
cinc nous alumnes de tercer a la pràcti-
ca musical; i per l’altra, un grup de cinc 
d’aquests nous alumnes incorporen el 
violoncel, instrument de grans possibili-
tats melòdiques i expressives, per tal de 
diversificar la pràctica musical dintre de 
la família de la corda. 
D’aquesta manera, la meitat de tot 
l’alumnat de l’escola Gabriel Castellà, 

forma part ja d’aquesta experiència tan 
enriquidora i útil que ha despertat l’inte-
rès i l’orgull dels pares i mares de l’escola 
que han assistit de forma massiva als 
dos concerts que els seus fills i filles van 
oferir el curs passat.
L’Ajuntament d’Igualada, a través de la 
regidora d’Educació, ha reiterat recent-
ment el suport municipal a la consolida-
ció d’aquesta iniciativa, tal i com ho van 
fer des de l’inici i sense el qual no s’hau-
ria pogut dur a terme.

Els violins tornen a sonar a l’Escola Gabriel 
Castellà

CINEMA / LA VEU
Enguany ja és la tercera edició del Zoom 
Festival d’Igualada en què hi ha partici-
pat l’alumnat de l’Escola Municipal d’Art 
d’Igualada, concretament com a mem-
bres del jurat popular. Vuit alumnes del 
segon curs de Gràfica Publicitària, en el 
marc del mòdul de Llenguatge audiovi-
sual, van visionar les pel:lícules a concurs 
i van preparar el seu veredicte.
Però aquesta ha estat una edició molt 
especial, perquè s’ha incorporat la sec-
ció Zoom didàctic amb tota una sèrie 
de ponències o Master-Class relatives 
al món audiovisual. Així, durant els pri-
mers dies del Zoom Festival, l’alumnat 
dels diferents cicles formatius de l’escola 
ha pogut gaudir i ampliar coneixements 
en relació als currículums d’aquests en-
senyaments impartits a l’EMA Gaspar 
Camps.
Les ponències van ser Zoom–Class 
d’animació tradicional, amb Hilari Pujol, 
un dels responsables del llargmetrat-
ge d’animació Cher Ami, que va fer un 
taller didàctic del procés de creació de 

l’animació a l’estil tradicional de Disney; 
Zoom-Class de càsting, amb Sandra Fer-
nández, que va explicar l’organització 
d’un càsting professional; Zoom-Class 
d’animació de 3D, amb tres responsa-
bles, entre ells Toni Garcia, creatiu de 
l’empresa BRB, que van presentar i expli-
car diferents sèries, especialment Zoo-
kaboo; Zoom-Class amb Laura Guiteras, 
actriu que va parlar de les seves vivèn-
cies en el món del cinema i la televisió; 
i Zoom-Class Nous models d’animació 
de TV3, en què Oriol Sala Patau i Xavi 
Romero, responsables de la producció 
de programes d’entreteniment, cultu-
rals i infantils de TV3 van presentar un 
ventall de noves propostes d’animació 
que aviat es podran veure a Televisió de 
Catalunya.
Des de l’EMA Gaspar Camps volem felici-
tar el Zoom Festival per aquesta iniciati-
va, encoratjar a repetir-la, ja que propos-
tes d’aquesta qualitat són molt valuoses, 
i també agrair el Teatre de l’Aurora per 
l’espai en què es van desenvolupar tots 
aquests actes.  

L’EMA Gaspar Camps va 
participar en el Zoom

CINEMA / LA VEU
El documental de Conca TV i Ràdio 
Igualada, Construint Somnis Impossi-
bles, que parla dels 40 anys de treball 
de la Fundació Vicenç Ferrer a l’Índia, 
es doblarà a l’espanyol i a l’anglès. La 
Fundació va penjar el web del projecte 
igualadí al seu facebook, i en només 24 
hores el web “www.construintsomni-
simpossibles.com” va rebre més de 700 
visites. Això ha comportat que, en po-
ques hores, l’entitat rebés una allau de 
mails procedents de diferents indrets 
de l’Estat espanyol demanant si aquest 
documental està disponible, també, en 
castellà. Per aquests motius, la Funda-
ció Vicenç Ferrer, vist l’acceptació que 
ha tingut el documental a la xarxa, ha 
demanat a Conca TV i Ràdio Igualada si 
hi ha la possibilitat de doblar el treball 
al castellà per tal que el documental, 
fet per igualadins, es pogués seguir per 
internet a la resta de l’estat. Aquesta pro-
posta també servirà perquè les diferents 
subdelegacions de la Fundació a l’estat 
espanyol puguin projectar el documen-
tal en els seus actes de difusió de la feina 
realitzada per aquesta organització. Els 
missatges que ha rebut l’ong respecte 
el projecte, lloen el documental i l’espai 
web, i a la vegada encoratgen als seus 
impulsors a continuar fent coses per di-
fondre la feina de la Fundació.
Els voluntaris de la Fundació Vicenç Fer-

rer a Igualada també traduiran, prope-
rament, el web www.construintsomni-
simpossibles.com al castellà i a l’anglès, 
amb l’objectiu de difondre al màxim l’es-
pai web i el projecte que es va encetar el 
2009 des d’Igualada. També s’ha plante-
jat que es pugui doblar el documental a 
l’anglès per fer-ne una difusió internaci-
onal, i també es descarregui per internet 
a l’Índia.

Imatges indèdites dels funerals de Vi-
cenç Ferrer
El documental, enregistrat l’any 2009, 
conté imatges inèdites dels funerals 
d’estat pel cooperant català Vicenç Fer-
rer, i explica que és el que ha fet la Fun-
dació durant 40 anys a l’Índia. La projec-
ció del documental i una exposició que 
porta el mateix nom, van fer que es ge-
neressin a Igualada un seguit d’activitats 
paral·leles per donar a conèixer la feina 
de la Fundació. La implicació d’Iguala-
da Comerç UBIC amb la organització 
d’una Tómbola Solidària i el repartiment 
de guardioles solidàries en els seus co-
merços va ser clau per obtenir gairebé 
8.300 euros que serveixen, en aquests 
moments, per construir l’escola Ciutat 
d’Igualada al poble de Mukundapuram. 
En aquests moments les obres avancen 
a un bon ritme, i s’espera que estigui fi-
nalitzada a mitjan de l’any vinent.

El documental “Construint 
somnis impossibles” serà 
traduït a l’anglès i al castellà

Santi Broch amb l’autor de llibre, Joan Ventura

Enguany s’han incorporat els violoncels al violins
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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 expo-
sició proposa compartir aquesta 
estimació 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

MÓN CASTELLER / LA VEU
Els Moixiganguers d’Igualada clogueren 
les actuacions per a la temporada 2010, 
en una exhibició a Sant Martí de Tous, en 
el marc de la seva Festa Major. L’actuació 
comptà també amb la presència dels 
Castellers de Figueres. Després del pilar 
de quatre de salutació, els Moixigan-
guers obriren plaça amb el tres de set. 
Tal com era d’esperar, la construcció no 
revestí cap mena de complicació, i era 
descarregada amb aparent facilitat.
En segona ronda, el castell escollit fou el 
quatre de set. El castell pujà molt parat, i 
després de la coronació per part de l’an-
xaneta era descarregat també de forma 
solvent. En tercera ronda, fou el torn 
d’un castell inèdit per als Moixiganguers 
en els seus quinze anys d’història, com 
és el nou de sis. L’espectacular construc-
ció, que requereix d’una bona munió de 
castellers, consta d’una estructura de 
tres al mig, i a cadascun dels rengles, 
hi va adossada una torre o dos de sis, i 
no es pot considerar carregada fins que 
l’anxaneta corona les tres torres.
Davant l’alegria de la bona munió de 
gent congregada a la Plaça de l’Ajunta-
ment de Tous, l’hàbil anxaneta coronava 
finalment la tercera torre, amb la qual 
cosa el castell es podia donar per car-
regat, i posteriorment es descarregava 
sense més problemes. Sens dubte, un 
detall més a col.locar en el balanç d’una 
temporada, que ha trencat tots els regis-
tres històrics de l’entitat, justament en 
l’escaiença del seu quinzè aniversari.
Per cloure l’actuació, els de la camisa 
morada encara aconseguirien carregar 
un pilar de cinc, i posteriorment porta-
rien un altre pilar de quatre al balcó con-
sistorial, i com ve essent habitual en les 
darreres actuacions de la temporada, la 
canalla encara tingué el seu darrer mo-
ment de protagonisme, tot assolint un 
pilar de quatre amb tronc i folre infantil.
Pel que fa als Castellers de Figueres, 

després del pilar de quatre de salutació, 
optaren pel quatre de sis en primera 
ronda, que resolgueren satisfactòria-
ment. En segona ronda aconseguien 
descarregar un bonic tres de set, mentre 
que culminarien la tercera ronda fent el 
mateix amb el quatre de sis amb l’agulla. 
Tancarien l’exhibició tot descarregant el 
pilar de cinc, que posteriorment encara 
acompanyarien amb dos pilars de qua-
tre simultanis.

Sopar de final de temporada
El proper dissabte al vespre, i a l’Hotel 
Amèrica d’Igualada tindrà lloc el sopar 
final de temporada dels Moixiganguers, 
un esdeveniment que acostuma a ser-
vir per reviure en pau i harmonia totes 

les anècdotes de la temporada, i tornar 
a assaborir els millors moments. Sens 
dubte, una immillorable ocasió per fer 
encara més forts els llaços d’amistat en-
tre els membres de la colla. Amb posteri-
oritat al sopar, i al local de la colla de Cal 
Tabola,al C/ Sant Antoni de Baix, final de 
festa amb discoteca.
D’altra banda, els Moixiganguers in-
formen que un any més han emès 
participacions de la loteria de Nadal. 
Concretament el número en el qual 
s’han dipositat totes les esperances és 
el 54766, i poden adquirir-ne butlletes a 
qualsevol membre de la colla, o a esta-
bliments com Cal Marcel.lí al C/ de l’Ar-
gent, o Perruqueria Toni Guix al C/ del 
Roser, també d’Igualada.

Els Moixiganguers tanquen una gran 
temporada a Sant Martí de Tous

LLIBRES / LA VEU
Demà dissabte, a les 7 de la tarda a la lli-
breria Aqualata d’Igualada tindrà lloc la 
presentació del libre El primer dia de les 
nostres vides, de Teresa Roig, premi Roc 
Boronat.
L’acte comptarà amb al presència de 
l’autora, la igualadina Teresa Roig i serà 
presentat per Pep Elias, escriptor i peri-
odista.
El primer dia de les nostres vides és una 
història d’amor atípica, de segones 
oportunitats, de somnis trucats i pe-
nediments, cristal.litzada en la relació 
entre Daniel, un gris comptable de cin-
quanta anys i una noia, l’Helena, que viu 
al carrer i que pateix un trastorn bipolar. 

Passaran vint-i-quatre hores junts i des-
pullaran les seves consciències, sense 
saber que només busquen salvar-se 
mútuament.
Segons explica l’autora, aquesta és una 
novel.la que “parla de les segones opor-
tunitats que ens presenta la vida, quan 
menys les esperem i de la manera més 
insòlita”.
Després de rebre el premi Roc Boronat, 
que ha confirmat el bon camí pel qual 
va l’escriptora igualadina, Teresa Roig ja 
té a punt de sortir a la llum el seu quart 
llibre, una tragicomèdia humorística en 
forma de dietari i actualment està treba-
llant en un altre projecte.

Demà dissabte, presentació 
del llibre “El primer dia de les 
nostres vides” de Teresa Roig

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 tro-
bat 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 capella-
dins neus Pujadó. El mandala és un 
dibuix fet a partir d’u punt central.
Del 7 al 21 de novembre a la Sala Mu-
nicipal 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.

PINTURES. 
- Pere Bernadó
Del 21 de novembre al 5 de desembre a 
les Voltes de Casa Bas de Capellades.

MÚSICA / LA VEU
El proper dissabte, 20 de novembre, en 
l’escaiença de Santa Cecília, la patrona 
de la música, Carme convida la forma-
ció C-15 Jazz Band a fer un concert. Es 
durà a terme a partir de les 8 del vespre 
al teatre de Carme. La ”C15 Jazz Band” 
és una Big Band de butxaca integrada 

per 14 músics provinents de diferents 
disciplines musicals que al caliu i ritme 
dels temes de les grans orquestres de 
jazz dóna forma i color a una visió feta 
a mida de la mà de la direcció i arranja-
ments d’Àlex Cassanyes.
Un concert, que de ben segur plaurà a 
tots els assistents.

Dissabte, C-15 Jazz Band a 
Carme
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CONCERT. “LA RUTA DE LES ES-
TRELLES”
- Igualada
Aquesta formació de folk celta, 
de sis músics pretén revitalitzar i 
difondre la música tradicional de 
diversa procedència, des de Ga-
lícia fins a Bretanya, passant pels 
Pirineus, Occitània...
Divendres, a 2/4 de 12 de la nit al 
vestíbul de l’Ateneu.

CLUB DE CINEMA. “TREBALLS 
D’AMOR PERDUTS”
- Igualada
“Treballs d’amor perduts” és una 
pel·lícula musical dirigida per 
Kenneth Branagh a partir d’una 
comèdia escrita per William Sha-
kespeare.
Divendres, a les 6 de la tarda a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CINEFÒRUM. “SARABAND”
- Capellades
Sessió de cinefòrum amb la pro-
jecció de la pel·lícula “Saraband”. 
Organitzat pel Cinefòrum Josep 
Romanyà Montcada.
Divendres, a les 9 del vespre a la sala 
Paper de Música.

COMEDY CLUB
- Igualada
Amb Luismi. Algun cop us heu pa-
rat a pensar com és possible que 
Han Solo entengui tot el que diu 
Chewbacca? Això i moltes coses 
més ens explicarà Luismi.
Divendres, a les 12 de la nit a La 
Sala.

CINEMA. “CINEMA PARADISO”
- Els Hostalets de Pierola
L’Associació de la gent gran dels 
Hostalets de Pierola organitza 
una nova sessió de cinema amb la 
projecció de la pel·lícula “Cinema 
Paradiso”.
Divendres a 2/4 de 6 de la tarda a 
l’auditori Cal Figueres.

CONFERÈNCIA. “DANYS DE VOL-
TOR A LA RAMADERIA”
- Els Hostalets de Pierola
Conferència a càrrec de Gabriel 
Lampreave.
Divendres a les 8 del vespre a l’audi-
tori Cal Figueres.

DISSABTE 20

TEATRE, “MANUALS DE SALIVA”
- Igualada
Estrenada al Festival Grec 2009 i 
representat a altres certàmens de 
dansa, “Manuals de saliva” arriba 
al Teatre de l’Aurora. És una bona 
ocasió per gaudir de la millor dan-
sa contemporània.
Dissabte, a les 10 de la nit al Teatre 
de l’Aurora.

FESTA DE SANTA CECÍLIA. MÚSI-
CA AL CARRER
- Igualada
Amb la participació de les corals 
de la ciutat.
Dissabte, a partir de les 5 de la tarda 

a la Rambla de Sant Isidre.

CONCURS DE RAPSÒDIA MANUEL 
MATEU
- Igualada
Fase final del  Concurs de rapsòdia 
Manuel Mateu i Vives, Premi Ciu-
tat d’Igualada de poesia.
Dissabte, a les 5 de la tarda al Teatre 
de l’Aurora.

TALLER DE CUINA DE NADAL
- La Llacuna
A càrrec de Montserrat Llussa.
Dissabte, de 10 a 12 del migdia a 
l’antiga guarderia.

CONCERT DE SANTA CECÍLIA
- Carme
Concert de Santa Cecília amb la 
C-15 Jazz band. Organitzat per la 
Comissió de Festes i l’Ajuntament 

de Carme.
Dissabte, a les 8 del vespre al Teatre.

ANEM AL TEATRE, “GATA SOBRE 
TEULADA DE ZINC CALENTA”
- Capellades
El Grup Teatral de Capellades or-
ganitza aquesta sortida al teatre 
per anar a veure l’obra “Gata sobre 
teulada de zinc calenta”.
Dissabte, a 2/4 de 8 del vespre al Te-
atre Lliure de Barcelona.

BALL
- Capellades
Ball amb Joan Vilandeny, organit-
zat per la Comissió de festes del 
carrer.
Dissabte, a les 11 de la nit al Teatre 
la Lliga.

TEATRE, “ART”
- Piera
Dins el Concurs de Teatre Amateur 
vila de Piera, la companyia Punt i 
Seguit de Terrassa ens presenta 
“Art”.
Dissabte, a 1/4 d’11 de la nit a la sala 
del Teatre Foment.

CINEMA INFANTIL
- Els Hostalets de Pierola
Projecció de la pel.lícula “Shrek 3”, 

una nova aventura de l’ogre més 
famós del cinema. En català.
Dissabte a les 6 de la tarda a l’audi-
tori Cal Figueres.

PRESENTACIÓ LLIBRE
- Igualada
Presentació del llibre “El primer 
dia de les nostres vides” de la 
igualadina Teresa Roig.
Dissabte a les 7 de la tarda a la lli-
breria Aqualata.

DIUMENGE 21

TEATRE, “MANUALS DE SALIVA”
- Igualada
Estrenada al Festival Grec 2009 i 
representat a altres certàmens de 
dansa, “Manuals de saliva” arriba 
al Teatre del’Aurora. És una bona 

ocasió per gaudir de la millor dan-
sa contemporània.
Diumenge, a les 7 de la tarda, al Te-
atre de l’Aurora.

SETMANA DE LA CIÈNCIA 2010
- Igualada
Amb motiu de la Setmana de la Ci-
ència podeu venir a visitar les sa-
les permanents del Museu acom-
panyats per un guia o a gaudir de 
la ciència per conèixer alguna de 
les característiques més rellevants 
de la pell com a primera matèria.
Diumenge, a les 12 del migdia al 
Museu de la Pell d’Igualada i Co-
marcal de l’Anoia.

OFICI DE SANTA CECÍLIA
- Igualada
Amb la participació de la Schola 
Cantorum, la Coral de Santa Maria 
i l’organista Lluís Victori.
Diumenge a 2/4 d’1 del migdia a la 
Basílica de Santa Maria.

CONCERT DE CAMBRA
- Igualada
Elena Copons, sorpano i Jordi Ar-
mengol, piano. Acció Cultural del 
Club 60 Unnim organitza aquest 
concert en motiu del bicentenari 
del naixement de Robert Schu-
mann.
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Diumenge, a les 7 de la tarda al Tea-
tre Municipal l’Ateneu.

TEATRE, “INSTANTS”
- Capellades
Xarxa Capellades programa una 
nova sessió teatral. La màgia s’ha 
de viure amb intensitat, durant 
petits instants en els quals ens 
deixem emportar i ens convertim 
en infants altra vegada.
Diumenge, a les 6 de la tarda al Te-
atre la Lliga.

BALL AL FOMENT
- Piera
Ball  per a tothom organitzat per 
l’Associació de la Gent gran de Pi-
era.
Diumenge a les 7 de la tarda al Tea-
tre Foment de Piera.

CAMINADES AMB TORNA
- Calaf
Pintures romàniques i calçada ro-
mana de Sant Pubim.
Diumenge a 2/4 de 9 del matí des de 
la plaça dels Arbres.

BALL
- Calaf
Ball  amb el grup Swing.
Diumenge a les 7 de la tarda a la 
Unió Calafina.

CINECLUB. “MIS TARDES CON 
MARGUERITTE”
- Els Hostalets de Pierola
Sessió de cineclub amb la projec-
ció de la pel·lícula “Mis tardes con 
Margueritte” proganitzada per 
Gerard Depardieu.
Dissabte a les 10 de vespre a l’audi-
tori Cal Figueres.

MÚSICA. CONCERT DE CAMBRA
- Els Hostalets de Pierola
Concert de música de cambra or-
ganitzat pels Amics de al Música 
dels Hostalets de Pierola dins el 
Cicle de Músiques 2010.
Diumenge a les 6 de la tarda a l’au-
ditori Cal Figueres.

DILLUNS 22

CONFERÈNCIA. EL BICENTENARI 
DE FRYDERYK CHOPIN
- A Igualada
A càrrec Joan Vives Bellalta, músic 
i locutor de Catalunya Música.
Ho organitza AUGA.  
Dilluns, a les 6 de la tarda al Teatre 
Municipal l’Ateneu.

AUDICIÓ DE SANTA CECÍLIA
- Piera
Tradicional audició de Santa Ce-
cília ambientada entorn el tema 
“Les mil i una nits”, amb participa-
ció de tots els grups de sensibilit-
zació, llenguatge musical, música 
de cambra i conjunts instrumen-
tals de l’Aula de Música.
Dilluns a les 7 de la tarda, al Teatre 
Foment de Piera.

DIMARTS 23

SUD-ÀFRICA AL CINEMA. “INVIC-
TUS”
- A Igualada

“Invictus”, dirigida per Clint Eas-
twood a partir del llibre “El factor 
humà” de John Carlin. Tracta de 
com l’organització del campionat 
del món de rugby va ajudar a mi-
llorar la confiança entre les pobla-
cions blanca i negra a Sud-àfrica.  
Dimarts a les 6 de la tarda a la Bibli-
oteca Central d’Igualada. 

DIMECRES 24

CONFERÈNCIA. “L’OCI COM A EINA 
DE SOCIALITZACIÓ”
- A Igualada
A càrrec d’Enric Arqués i membres 
de Ràdio Lunètica. Ràdio Nicòsia 
i Ràdio Lunètica són un canal de 
comunicació social, lliure i autò-
nom per lluitar contra l’estigma 
que comporten els problemes de 
salut mental.  
Dimecres a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

CLUB DE LECTURA EN CATALÀ 
FÀCIL
- Igualada
Tertúlia de persones adultes que 
no parlen habitualment el català 
i que han llegit totes el mateix lli-
bre. En aquest cas “Timbuktú” de 
Paul Auster.
Dimecres, a les 7 de la tarda a la Bi-
blioteca Central d’Igualada.

DIJOUS 25

DIA MUNDIAL CONTRA LA VIO-
LÈNCIA A LA DONA
- A Carme
Lectura del manifest i encesa d’es-
pelmes.
Dijous a les 8 del vespre a la porxa-
da de l’Ajuntament de Carme.

LLETRAFERITS
- A Piera
Espectacle infantil.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca de Piera.

TALLER INFANTIL
- A Piera
Treballem amb feltre és un taller 
infantil per apropar l’art decoratiu 
als més petits de la casa. Cal por-
tar tisores i enganxador.
Dijous a les 6 de la tarda a la Biblio-
teca de Piera.

ACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA
- A Piera
Concentració, encesa d’espelmes i 
lectura del manifest.
Dijous a les 7 de la tarda al carrer de 
Sant Cristòfol.

CICLE DE CONCERTS DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA
- Igualada
Dins del cicle de concerts de l’Es-
cola Municipal de Música d’Igua-
lada el quartet de guitarres CROM 
ASTRAL guitar quartet presenta 
2021.
Dijous a 2/4 de 9 del vespre al Teatre 
de l’Aurora.



R.R.-
Aquesta és la pel·lícula guanyadora 
de la Palma d’Or a Cannes de 2009, 
considerada també la millor pel·lícula 
europea del mateix any, finalista a 
l’Oscar i amb tota seguretat el títol 
cabdal en la carrera de l’austríac 
Michael Haneke: La cinta blanca.  El 
film ens situa en una comunitat 
luterana del nord d’Alemanya en 
els anys immediatament anteriors a 
la Primera Guerra Mundial, on una 
existència que sembla idíl·lica es veurà 
pertorbada per uns misteriosos actes 
criminals. En el seu origen es troba una 
societat malalta en què l’autoritarisme 
i la violència, el despotisme i el càstig,  
es consideren normals com a mètode 
per garantir l’ordre de les coses.
Els crítics han volgut veure en el film 
de Haneke una anàlisi sobre els orígens 
del nazisme, però el director nega que 
haig estat aquesta la seva intenció. 
En qualsevol cas, Haneke ha dedicat 
tota la seva filmografia a l’estudi de 
la violència dels comportaments fins 
ara en la societat contemporània, 

Es projecta a Tous • La cinta blanca

La setena d’en Harry Potter
RAMON ROBERT.-
Aquesta setmana s’estrena a tot el 
món la primera part de Harry Potter 
y las reliquias de la muerte, setena 
pel·lícula basada en les aventures 
fantàstiques de l’aprenent de mag 
Harry Potter, creades per la novel·lista 
britànica J.K.Rowling  a partir de 1997. 
Amb guió del reputat Steven Kloves, 
la nova pel·lícula ha estat dirigida 
por David Yates i compta amb els ja 
habituals Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint i Emma Watson en els papers 
protagonistes.
Així doncs, el setè i últim lliurament de 
la nissaga d’aventures de Harry Potter 
s’estrenarà en dues parts. La primera 
aquest cap de setmana i la segona el 
mes de maig de 2011. Els productors 
de la pel·lícula asseguren que aquesta 
decisió s’ha pres per raons artístiques 
i no pas econòmiques, però costa de 
creure que això sigui veritat.
La primera part comença quan Harry, 

Els orígens del nazisme
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Estrena a Igualada • Harry Potter y las reliquias de la muerte

La ciutat dels 
lladres

Estrena a Igualada • 
The town

formulant més interrogants que 
respostes, de vegades impossibles 

R.R.-
L’òpera prima de Ben Affleck com a re-
alitzador, Adéu petita adéu (2007) deixa-
va entreveure en els seus fotogrames a 
un cineasta sòlid, gran director d’actors 
i bon retratista emocional dels baixos 
fons de Boston. El segrest d’una nena 
servia de pretext per a un recorregut 
pels drames i misèries d’una comunitat, 
reproducció a escala d’un món en què 
els innocents mai estan fora de perill. 
A The town. Ciudad de ladrones,  Affleck 
adapta una novel·la de Chuck Hogan 
i retorna a Boston. Novament, amb 
aquest thriller dramàtic, demostra ser 
millor director que actor.
Interpretada per Blake Lively, Jeremy 
Renner, Rebecca Hall, la segona pel.lícu-
la de Ben Affleck és concentra en el per-
sonatge de Doug MacRay, el fill d´un cri-
minal, que viu al barri més perillós de la 
ciutat. Però Doug MacRay no està fet de 
la mateixa pasta que els seus col.legues 
en el crim. A diferència d’ells, Doug ha 
tingut una oportunitat de tenir èxit, una 
oportunitat per evitar seguir les petja-
des criminals del seu pare. En lloc d’això, 
es va convertir en el líder d’un grup de 
implacables lladres de bancs que se sen-
ten orgullosos d’agafar el que volen de 
forma neta. L’única família que té Doug 
és la dels seus socis criminals.
Però, tot ha canviat des de l’últim treball 
de la banda, quan Jem va fer un ostatge 
per un breu espai de temps: la directora 
de l’entitat, Claire Keesey. Quan desco-
breix que viu a Charlestown, Jem es posa 
nerviós i vol comprovar què és el que ha 
vist. Com que sap del que és capaç Jem, 
Doug s’encarrega del problema. Busca 
Claire. A mesura que la seva relació amb 
Claire va evolucionant fins a convertir-se 
en un apassionat romanç, Doug vol can-
viar de vida i de ciutat però no li resultarà 
fàcil aconseguir-ho i que, el que és pitjor 
encara, pot posar en perill a Claire. Totes 
les possibilitats que hagués pogut tenir 
en qualsevol moment queden reduïdes 
ara a una decisió: delatar als seus amics 
o perdre a la dona que estima.

davant la radicalitat dels fets. Aquesta 
és una cita inexcusable per a tots 

els amants del cinema, sobretot del 
cinema amb majúscules.

Ron i Hermione emprenen un viatge 
amb la determinació de vèncer 
d’una vegada per totes a les forces 
malignes de Voldemort. Els tres amics 
han de confiar en ells mateixos més 
que mai ... Però hi ha forces fosques 
que amenacen amb separar-los. 
Mentrestant, el món de la màgia s’ha 
tornat en un lloc perillós per a tots els 
enemics del Senyor Fosc. La temuda 

guerra ha començat i els Cavallers de 
la mort de Voldemort controlen el 
Ministeri de Màgia i fins i tot Hogwarts. 
L’única esperança d’Harry és trobar 
als horricreus abans que Voldemort el 
trobi a ell. Però en la seva recerca de 
pistes, descobreix una antiga història 
gairebé oblidada: la llegenda de les 
Relíquies de la Mort. El cercle del 
destí comença ha tancar-se.



EL MAL AJENO
Espanya. Thriller. D´Óscar Santos Gómez. Amb Eduardo Noriega, 
Belén Rueda i Angie Cepeda.

Diego és un metge acostumat a les situacions límit.  L’intent de 
suïcidi de Sara, una de les seves pacients, farà que el seu company 

sentimental assenyali a Diego com a responsable directe del que ha 
passat.    ***

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.   ***

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. 
****    

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. ***

HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE
Estats Units. Fantasía i aventures. De David Yates. Amb con Daniel Radcliffe, Rupert Grint i Emma 
Watson. Harry, Ron i Hermione han decidit localitzar i destruir els horricreus de Voldemort. 
La temuda guerra ha començat i els Cavallers de la mort de Voldemort controlen el Ministeri 
de Màgia Hogwarts. Harry descobreix la llegenda de les Relíquies de la Mort. ESTRENA 

THE TOWN. CIUDAD DE LADRONES
Estats Units. Drama i intriga. De Ben Affleck. Amb Blake Lively, Jeremy Renner i Rebecca Hall. 
Doug MacRay viu a Charlestown, el barri més perillós de Boston. Ell és el líder d’un grup de 
lladres de bancs, i se sent orgullós de robar sense que corri la sang. Més endavant, Doug 
intentarà canviar de vida i de ciutat, però no li resultarà fàcil aconseguir-ho. ESTRENA

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,. ***

LA CINTA BLANCA
Alemanya- França. Drama. De  Michael Haneke. D´Ulrich Tukur, Susanne Lothar i Christian 
Friedel. Un poble protestant al nord d’Alemanya, en vigílies de la Primera Guerra Mundial. 
La història dels nens i els adolescents del cor que dirigeix el mestre, i de les seves famílies: 
el baró, l’encarregat, el pastor, el doctor, la llevadora, els grangers. Però ocorren estranys 
accidents que, a poc a poc, comencen a semblar càstigs rituals. ****

IGUALADA 

KURSAL 1 
HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE (7 
anys)
Dv. 19: 17:00/19:45/22:30
Ds. 20: 17:00/19:45/22:30/01:00
Dg. 21: 17:00/19:45/22:30
Dll. a Dj: 17:00/19:45/22:30

KURSAL 2
THE TOWN. CIUDAD DE LADRONES (12 anys)
Dv. 19: 17:30/20:00/22:30
Ds. 20: 17:30/20:00/22:30/01:00
Dg. 21: 17:30/20:00/22:30
Dll. a Dj: 17:30/20:00/22:30

KURSAL 3 
IMPARABLE (12 anys)
Dv. 19: 18:00/20:15/22:30
Ds. 20: 16:00/18:00/20:15/22:30/01:00
Dg. 21: 16:00/18:00/20:15/22:30
Dll. a Dj: 18:00/20:15/22:30

SALÓ ROSA 
SALIDOS DE CUENTAS (7 anys)
Dv. 19: 18:00
Ds. 20: 16:00/18:00
Dg. 21: 16:00/18:00
Dll. a Dj: 18:00

SALÓ ROSA 
LOS OJOS DE JULIA (16 anys)
Dv. 19: 20:00/22:30
Ds. 20: 20:00/22:30/01:00
Dg. 21: 20:00/22:30
Dll. a Dj: 20:00/22:30 

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)
Diumenge 21: 18:00 
LA CINTA BLANCA (13 anys)
Diumenge 21: 19:35

SANTA COLOMA DE QUERALT
CINEMA RAVAL
EL MAL AJENO
Divendres 19: 22:30 
Diumenge 21: 19:15
ASTROBOY
Diumenge 21: 17:30

YELMO CINES ABRERA 3D
1/ HARRY POTTER  
Dv.: 18:00/21:00
Ds.: 16:00/19:00/22:00/01:00
Dg.: 12:00/16:00/19:00/22:00
Dll. a Dj.: 18:00/21:00

2/IMPARABLE 
Dv.: 18:15/20:15/22:15
Ds.: 16:15/18:15/20:15/22:15/00:15
Dg.: 12:15/16:15/18:15/20:15/22:15
Dll. a Dj.: 18:15/20:15/22:15

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

3/RED SOCIAL 
Dv.: 22:45
Ds.: 22:30/00:50
Dg. a Dj.: 22:30

4/LA BELLA Y LA BESTIA 3D (apta)
Dv.: 17:45/19:45/21:45
Ds.: 15:45/17:45/19:45/21:45/23:45
Dg.: 12:15/17:45/19:45/21:45
Dll. a Dj.: 17:45/19:45/21:45

5/HARRY POTTER 
Dv.: 19:30/22:30
Ds.: 17:30/20:30/23:30
Dg.: 11:30/17:30/20:30
Dll. a Dj.: 19:30/22:30

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/CAZA A LA ESPIA (apta)
Dv. : 18:00/22:40
Ds.: 18:00/22:40
Dg.: 11:45/18:00/22:40
Dll. a Dj. : 18:00/22:40

7/THE TOWN (12 anys)
Dv. : 20:15
Ds.: 15:45/20:15/00:40
Dg.: 15:45/20:15
Dll. a Dj. : 20:15

8/SALIDOS DE CUENTAS
Dv.: 18:30/20:45/22:45
Ds.: 16:30/18:30/20:45/22:45/00:45
Dg.: 11:45/16:30/18:30/20:45/22:45
Dll. a Dj.: 18:30/20:45/22:45

D E  L ’ A N O I A
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e-mail: kalaharitours@plantour.eswww.kalaharitours.es

Aquestes festes sorprèn 
amb el regal PERFECTE!

PACKS de viatge des de 39,90€ 
fets a mida.
Consulta’ns!

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



Espai de fe  

EXÈQUIES
- Santa Maria
Dia 9: Maria Benítez Pérez de 85 anys.
Dia 15: Maria Sagarra tarrats, de 82 
anys.
Adela Albareda Sagarra de 86 anys.

- Soledat.
Dia 11: Maria Benítez Pérez, de 85 
anys.
Dia 12: Maria Mensa Calsina de 81 
anys.

Estadístiques parroquials a Igualada

Persones properes de la mestra Domin-
ga Albi Grau van acomiadar-la el passat 7 
de novembre al Tanatori d’Igualada. Ella, 
que fallí als 87 anys, exercí aquesta pro-
fessió durant molts anys a Òdena.
Ella també ha estat una de les perso-
nes que formen part del Memòria Oral 
d’aquest municipi.
Escrigué dos llibres de poemes:  Estalac-
tites  i Glops. Tal com diu una de les seves 
companyes de professió, la ja jubilada 
mestra Raquel Aguilar “la Dominga em 

va dir que cada nit escrivia un poema i 
que si un dia no ho feia l’endemà n’escri-
via dos”.
La Dominga era caracteritzada per la 
seva fe cristiana i la seva solidaritat en-
vers els pròxims. 
I qui va ser alumne d’ella recordarà ben 
bé, tant si és home com dona, que ella 
també ensenyava moltes arts plàstiques 
i manuals, entre d’altres fer mitja i ganxet. 
I per sobre de tot, educació.

Traspàs de la coneguda mestra 
d’Òdena Dominga Albi Grau

CATALUNYA / LA VEU
Catalunya ha recopilat 411.687 quilos 
de menjar en el marc de la gran reco-
llida promoguda per la Fundació Banc 
d’Aliments que pretenia arribar a les 400 
tones de menjar per ajudar les persones 
amb necessitats.
L’any passat, el primer en què es realit-
zava una campanya d’aquestes carac-
terístiques, es van recollir 223 tones de 
menjar mentre que aquest any s’ha ar-
ribat a gairebé al doble. Per això, els res-

ponsables de la Fundació s’han mostrat 
“satisfets” per haver complert els objec-
tius marcats.
Per primera vegada s’ha pogut partici-
par a través de donacions en línia - un 
6 per cent del total recollit - i fins a finals 
de novembre està oberta aquesta pos-
sibilitat.
En la recollida d’aliments han participat 
3.800 voluntaris que han fet possible 
que la campanya hagi arribat a 108 po-
blacions i més de 300 punts de recollida 

com mercats i supermercats. L’Obra So-
cial de Unnim ha donat suport a aquesta 
iniciativa i s’ha encarregat de les despe-
ses de l’operatiu, ha aportat voluntaris i 
la part de comunicació de la iniciativa.
Aquesta mateixa setmana, segons ha in-
format la Fundació, els aliments recollits 
en les seus de les quatre províncies cata-
lanes començaran a arribar a les 172.000 
persones que reben ajuda a través de les 
entitats que col.laboren amb l’entitat.

Catalunya recull més de 400 tones d’aliments 
per a les persones més necessitades

ACTUALITAT / LA VEU
Demà i dissabte se celebren les XI Jorna-
des Universitàries de Cultura Humanista a 
l’Abadia de Montserrat. Professors univer-
sitaris, als qui s’hi afegeix el president del 
Parlament de Catalunya Ernest Benach, 
aportaran les seves reflexions sobre l’abast 
i les implicacions d’aquest canvi cultural, a 
partir de veure alguns dels seus aspectes 
principals a nivell social i personal.
La societat de la informació: reptes i opor-
tunitats és el títol. Reptes, segons el G. Ga-
briel Soler, monjo de Montserrat i mode-
rador de les Jornades, perquè la velocitat i 
la dimensió del canvi sovint són difícils de 

seguir per al ciutadà que no hi està del tot 
habituat, perquè l’ús de la tecnologia i de 
la informació no és a l’abast de tothom o 
perquè ens trobem per primera vegada 
amb unes relacions en les quals la presèn-
cia física no té importància. I oportunitats, 
perquè l’ús d’aquests avenços tecnològics 
pot dur a un creixement qualitatiu de la 
democràcia fins ara insospitat, ja que les 
possibilitats de creació i publicació d’idees 
sembla que s’eixampla.
L’avanç tecnològic ha suposat un canvi ra-
dical en la vida de bona part de la població 
mundial i sembla que aquest procés ha de 
continuar cada vegada més accelerada-

ment, però a un canvi així hi correspon 
també un canvi en els valors, uns valors 
que, en un context nou i fins a cert punt 
insospitat, es modifiquen a gran velocitat. 
En definitiva, tota la nostra realitat social 
i cultural canvia ràpidament a causa de 
l’avanç tecnològic. Des de la comprensió 
de què és el món fins a les relacions més 
personals, tot està traspassat per un canvi 
que pren dimensions cada vegada més 
grans.

Les ponències i els seus corresponents 
conferenciants són els següents:
- Del llibre imprès a Internet, els canvis en 
la creació i transmissió de les idees, pel 

Dr. Derrick de Kerckhove (Universitat de 
Toronto).
- El fet religiós a la societat de la informa-
ció, per la Dra. Maria del Mar Griera (Uni-
versitat Autònoma de Barcelona).
- Política 2.0. La força i els dubtes d’un nou 
model, pel M. H. Ernest Benach, president 
del Parlament de Catalunya.
- L’educació en una societat post industrial 
tecnològica: produnditat d’un canvi, pel 
Dr. Josep M. Mominó de la Iglesia (Univer-
sitat Oberta de Catalunya).
- Sistemes oberts / sistemes tancats: im-
plicacions ètiques, pel Dr. Ignasi Labastida 
(Universitat de Barcelona).
- L’espai i l’arquitectura en un món virtual, 

pel Dr. Derrick de Kerckhove (U. de Toron-
to).
- L’ésser humà a la societat de la informa-
ció. Una antropologia per a un home entre 
el món físic i el virtual , pel Dr. Norbert Bil-
beny (Universitat de Barcelona).
- L’economia a l’era de la informació, pel Dr. 
Dídac Ramírez, rector de la Universitat de 
Barcelona.
- Les implicacions de l’ús de les noves tec-
nologies en la definició del subjecte, pel 
Dr. Narcís Borrat, psiquiatre.
- Societat de la informació, societat de la 
seguretat: seguretat i inseguretat en un 
món hipercontrolat, pel Prof. Amadeu 
Abril (ESADE).

Els reptes i les oportunitats de la societat de la informació, a debat a Montserrat
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Igualada, novembre de 2010

Adela Albareda Sagarra
Ha mort cristianament a Igualada, a l’edat de 86 anys (A.C.S.).

 

El seu espòs, Àngel Ribalta Mir; �lls, Maria Assumpció i Josep Valls, Maria Adela i Jaume Mayoral; néts, 
Josep i Lucía, Elisabeth i Santi, Jordi i Gemma, Maria Adela i Sergi, Xavi i Mariona; besnéts, Jo, Emma, 

Berta, Sira, Janna, Pol i Edna, i demés familiars volen agrair les mostres de condol rebudes en l’acte de 
comiat que tingué lloc el passat 15 de novembre a la Basílica de Sant Maria d’Igualada.

 

Joan Vives i Queraltó
Els seus familiars volem agrair a tothom les mostres 

de condol rebudes. 

Igualada, novembre de 2010

Pedro Manuel Marín Medialdea

T’ESTIMEM

Igualada, novembre de 2010

9è. Aniversari de

Igualada, novembre de 2010

Lourdes Figueras Mestres
vídua de Josep Maria Xuclà

ens va deixar el dia 10 de novembre a l’edat de 78 anys.

 

Els que tant la vam estimar, volem agrair les mostres de condol i amistat rebudes en l’acte de comiat que 
tingué lloc el dia 11 de novembre a la parròquia de la Sagrada Família d’Igualada.

 



Nadons
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Em dic Àngel Flores Colás • Vaig néixer el 
dia 31/10/10 a  les 2/4 d'1 de la matinada 
i vaig pesar 3kg 100 g. Els meus pares són 
la Montse i el Jordi. Sóc de Santa Margarida 
de Montbui.

Em dic Júlia Selles Giralt • Vaig néixer 
el dia 20/10/10 a 1/4 de 8 de la tarda i 
vaig pesar 2kg 750 g. Els meus pares són el 
Xavier i la Gemma, el meu germà és el Pol. 
Sóc de Calaf.

Em dic Aina Gonzàlez Grado • Vaig néixer 
el dia 20/10/10 a 1/4 de 4 de la matinada i 
vaig pesar 3kg 370 g. Els meus pares són l'Eu i 
la Carolina. Sóc d'Igualada.

Em dic Judit Oliva Martínez • Vaig néixer 
el dia 15/10/10 a 2/4  i mig de 9 del matí.
Vaig pesar 3kg 100 g. Els meus pares són el 
Joan  i la Marisa, el meu germà és el Joan. 
Sóc de Sant Martí Sesgueioles.

Ens diem Jan i Ona• Vam néixer el dia 
19/10/10 a les 4 de la tarda el Jan i a les 4 i 
5 minuts l'Ona. Vàrem pesar 2 kg 750 g (Jan) 
i 2 kg i 780 g (Ona). Els nostres pares són el 
Jordi i la Sònia. I som de Sta M. de Montbui.

Em dic Marc Trik Marin • Vaig néixer el 
dia 20/10/10 a 1/4 d'1 del migdia. Vaig 
pesar 4kg 050 g. Els meus pares són el 
Sebastiàn i la Dolors. El meu germà és en 
Pablo. Sóc de la Font del Bosc (Mediona).

Em dic Laia Ferran Mestre • Vaig néixer 
el dia 20/10/10 a la 1 del migdia. Vaig 
pesar 3kg 240 g. Els meus pares són el 
David i la Meritxell, la meva germana és la 
Carla. Sóc d'Igualada. 

Em dic Vera Márquez Castillo • Vaig 
néixer el dia 23/10/10 a les 7 de la tarda. 
Vaig pesar 2kg 700 g. Els meus pares són 
el Javier i la Laura. I sóc de Vilanova del 
Camí.

Em dic Maria Rico Rosales • Vaig néixer 
el dia 25/10/10 a 3/4 i mig de 12 del 
matí. Vaig pesar 3kg 700 g. Els meus pares 
són la Maria  i el Javi. La meva germana és 
l'Aroa. Sóc d'Igualada.

Em dic Duna Masafret Busquet • Vaig 
néixer el dia 26/10/10 a les 6 de la 
matinada.Vaig pesar 3kg 340 g. Els meus 
pares són l'Anna i el Jaume. I sóc de Calaf.

Em dic Albert Casals Hernández • Vaig 
néixer el dia 27/10/10 a 3/4 de 9 del 
matí. Vaig pesar 3kg 120 g. Els meus pares 
són el Josep i la Sara. I sóc de Capellades.

Em dic Emma Pijuan Jiménez • Vaig 
néixer el dia 30/10/10 a les 3 del migdia. 
Vaig pesar 3kg 500 g. Els meus pares són 
l'Eva i el Jordi. I sóc d'Igualada. 

Em dic Adrià Marcos Rodríguez• Vaig 
néixer el dia 29/10/10 a les 12 i 10 
min. del migdia. Vaig pesar 3kg 140 g. 
Els meus pares són l'Alicia i el Diego, els 
meus germans en Dídac i la Luna. Sóc dels 
Hostalets de Pierola. 

Em dic Roger Malé Guzman• Vaig néixer 
el dia 31/10/10 a 2/4 de 12 de la nit. 
Vaig pesar 4kg 010 g. Els meus pares són 
l'Ivan i la Raquel. Sóc de Tàrrega. 

Em dic Noa Diakite Luna • Vaig néixer 
el dia 31/10/10 a 3/4 d'1 de la tarda. 
Vaig pesar 3kg 030 g. Els meus pares són 
el Elhadji Arafan i la Desirée i la meva 
germana és la Desirée. I sóc de Piera.

Em dic Ton Lloret Roca·Vaig néixer el 
dia 11/10/10 a 2/4 de 9 del vespre. Vaig 
pesar 2kg 920 g. Els meus pares són el Ton 
i la Sílvia. I sóc de Clariana.



· 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
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Nova oferta
Plats del dia

Escollits de la nostre Carta-menú

PLAÇA SANT MIQUEL, 3 IGUALADA
TEL. 93 803 27 44

www.restaurantlesolles.cat 
lesolles@restaurantlesolles.cat

Horari:
de dimecres a diumenge

Diumenge nit tancat
Nova oferta

Plats del dia
Escollits de la nostre Carta-menú

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

MENÚ DIARI . MENÚ DE CAP DE SETMANA
CARTA . DINARS . SOPARS D’EMPRESA I FAMILIARS

Rambla Sant Isidre, 12 - 08700 Igualada- Barcelona
Tel. 93 803 72 99 . els curtidors@gmail.com

De diumenge a dimecres de 13:00 a 17:00 h
Dijous, divendres i dissabtes de 13:00 a 17:00 i de 20:00-24:00 (servei de cuina)



Una salut de ferro
La carn ajuda al bon rendiment físic i mental

D E  L ’ A N O I A
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Una salut de ferro és alguna cosa més 
que una metàfora. Expressa també la im-
portància per al nostre organisme d’un 
mineral essencial per al funcionament 
del sistema immunològic i nerviós. La ne-
cessitat de la seva presència en una dieta 
equilibrada, per tant, no té discussió. Tot 
i això, i a diferència de la creença popular 
que atribueix a productes com les llenties 
el paper de la font principal d’aportació 
fèrrica, el millor ferro i en la forma que mi-
llor assimila l’organisme -l’anomenat fer-
ro hemo o hemínic- es troba en les carns. 
Tenim així una raó més per incloure-les 
en la nostra dieta en les quantitats ade-
quades -una ració de 120 grams tres o 
quatre vegades a la setmana-.

Rànquing de les carns amb més ferro
No totes les carns contenen la mateixa 
quantitat de ferro. En funció de la presèn-
cia d’aquest mineral es distingeix entre 
carns roges i carns blanques. Que siguin 
roges o de color més clar depèn de la 
concentració que tinguen de mioglobi-
na, un pigment que conté ferro i que es 
troba en les fibres musculars. La quantitat 
de mioglobina varia segons l’espècie de 
l’animal, l’edat i sexe, etc.
Carns roges: contenen de 2,5 a 4 mg/100 
grams de ferro.
Carns blanques: contenen d’1 a 1,5 
mg/100 grams de ferro.
Carns roges amb més ferro:
• Colomí: 20 mg/100 grams.
• Faisà: 8,5 mg/100 grams.
• Vísceres (fetge, ronyó i cor): 5-10 mg/100 

grams.
• Guatlla: 4 mg/100 grams.
• Cavall: 4 mg/100 grams.
• Corder i vaquí: de 3 a 3,5 mg/100 
grams.

No tot el ferro és igual
Quan es parla d’aliments rics en ferro cal 
tenir en compte no només el contingut 
en aquest mineral, sinó la forma en què 
es presenta i la proporció que el nostre 
organisme és capaç d’assimilar o aprofi-
tar, perquè hi ha grans diferències. Com 
ocorre amb altres minerals, la quantitat 
de ferro absorbida és només una petita 
part del total que s’ingereix i està condi-
cionada pels dipòsits corporals, la quanti-

tat que se n’ha pres, la naturalesa química 
del ferro i per altres factors que n’afavo-
reixen o en dificulten l’aprofitament.

Quant de ferro tenim?
L’organisme d’un adult conté uns 4 grams 
de ferro -quantitat inferior en les dones 
que en els homes-. La major part, 2,5 
grams, es troba en l’hemoglobina dels 
glòbuls vermells. Aquesta és una proteïna 
que porta a terme el transport d’oxigen a 
les cèl·lules perquè puguin aconseguir 
energia i realitzar les seves funcions. L’he-
moglobina conté el 65% del ferro corpo-
ral total. La resta es troba distribuït en la 
mioglobina -proteïna present al múscul-, 
en enzims -substàncies que intervenen 
en múltiples reaccions- i en dipòsit -en 
les proteïnes ferritina i hemosiderina-. 
Només una petita part del ferro es troba 
circulant en sang unit a una proteïna de 
transport anomenada transferrina.

Necessitats de ferro
Per compensar la quantitat que l’orga-
nisme perd cada dia a través de la desca-
mació de la pell, l’orina i les excrements 
-1 mil·ligram en un home adult o 1,5 mil-

ligrams en una dona en edat fèrtil-, hem 
d’ingerir entre 10 i 18 mil·ligrams diaris. 
Cal tenir en compte que els requeriments 
de ferro augmenten en els períodes de 
creixement i desenvolupament i en cas 
de certes alteracions o patologies. Una 
dieta sana i equilibrada cobreix les ne-
cessitats de ferro de la persona en bones 
condicions de salut, i en aquesta, les carns 
i els seus derivats aporten de mitjana un 
15% del total que s’ingereix.

Per què necessitem ferro?
Disposar de la quantitat adequada de fer-
ro en l’organisme potencia un bon rendi-
ment tant físic com mental. És imprescin-
dible per a la formació de l’hemoglobina 
i, per tant, per al transport de l’oxigen des 
dels pulmons fins a les cèl·lules de tots els 
òrgans i sistemes del cos. Aquest mineral 
és essencial per al funcionament normal 
del sistema nerviós i del sistema immu-
nològic. Les carències més lleus de ferro 
s’associen a una disminució de la capaci-

tat de treball i de la funció immune i, en 
els infants, a l’aparició d’apatia, dificultat 
per mantenir l’atenció, irritabilitat i capa-
citat d’aprenentatge reduïda.

Qui té un risc major de carència?
Els qui tenen un risc més gran de de-
senvolupar carència i fins i tot anèmia 
ferropènica són: els xiquets i adolescents 
(pel constant creixement de teixits i per 
l’augment del volum de sang), les emba-
rassades (augmenta la demanda de ferro 
per part del fetus, acompanyat d’un in-
crement del volum de sang), els ancians 
i les persones malaltes (amb úlceres gàs-
triques o intestinals, hemorroides...).
Curiosament, l’acidesa gàstrica aug-
menta la solubilitat del ferro i en millora 
l’aprofitament. En conseqüència, l’aclor-
hídria -falta de secreció d’àcid gàstric-, 
la hipoclorhídria -secreció insuficient 
d’àcid- i la presa d’antiàcids interfereixen 
en l’absorció del ferro.

Tothom hem de controlar la ingesta de 
sal, perquè gairebé tots n’abusem, però 
s’hi han d’aplicar, i limitar-la sobrema-
nera, els qui pateixen d’hipertensió o 
un risc més gran de problemes cardio-
vasculars. Hem de convèncer-nos que 
el gust per la sal és adquirit i, per això, 
és del tot possible modificar-lo, edu-
car-lo. A mesura que s’ingereix menys 
sal, la preferència per allò salat també 
disminueix. Només cal fer el primer pas, 
animar-s’hi. Per fer-ho poden servir els 
suggeriments següents.
• Mengem més aliments frescos, que 
contenen menys sodi. 
• Reduïm dràsticament el consum dels 
més rics en sodi.
• Alerta amb el pa, és una font conside-

Ull amb la sal!
Eduqui la seva salut

rable de sal. 
• Reduïm l’ús de la sal quan cuinem: 
cuinem els aliments sense a penes sal i 
deixem que cada comensal afegeixi la 
quantitat que desitgi al final.
• Reduïm l’ús de salses com ara maione-
sa, mostassa, salsa de soja o quetxup, 
i substituïm-les per guarnicions amb 
menys sal: pebres, patates, verdures...
• Recorrem a les coccions al vapor: com 
que no hi ha cap medi amb què l’ali-
ment entri en contacte, no hi ha cessió 
de substàncies sàpides a aquest medi.
• Utilitzem herbes i espècies per a condi-
mentar els plats. No es tracta, en aquest 
cas, de prescindir de la sal, sinó d’usar-la 
en menys quantitat. 

Elaboració pròpia 
amb productes 
d’alta qualitat

•
Servei a domicili

c. Alba, 11 • IGUALADA •Tel. 93 803 08 83 • Fax 93 803 95 71

NOVETAT!

Ara també podràs fer les teves comandes 
per mail: calpassanals@hotmail.com

Aquestes festes nosaltres 
cuinem per a vostès

Ja pots fer la teva reserva
per als sopars d’empresa
Ja pots fer la teva reserva
per als sopars d’empresa

Horari: d’1 del migdia a 4 de la tarda 
i de 2/4 de 9 del vespre a 2/4 de 12 de la nit.

Ptge. del Capità Galí, 7 • IGUALADA

Feu els encàrrecs amb antelació:

93 803 60 58

Gran varietat de plats a escollir



Fins fa ben poc, experts en nutrició i 
salut recomanaven un consum limitat i 
més aviat ocasional de la carn de porc 
-igual que va ocórrer amb l’ou- al·legant 
que es tractava d’una carn amb molt de 
greix i rica en colesterol. En canvi, inves-
tigacions dels últims anys han posat de 
manifest que aquesta carn és tan sana 
com les altres i, a més, han descobert 
que el seu greix és él més ric en àcids 
grassos monoinsaturats. Deixant de 
banda la qualitat d’aquest greix, també 
per la seva quantitat és recomanable la 
carn de porc: hi ha peces molt magres, 
com el llom i el rellom, que contenen 
menys greix que el que aporta un filet 
de vedella.

Ric en greixos monoinsaturats
Al voltant del 48 % del greix porcí són 
àcid grassos monoinsaturats del tipus 
àcid oleic; característic de l’oli d’oliva. 
La ingesta d’aquest tipus de greix con-
tribueix a reduir els nivells de colesterol 
total en la sang a expenses de l’anome-
nat colesterol dolent o colesterol LDL i 
a augmentar els nivells de l’anomenat 
colesterol bo o colesterol HDL. El cert és 
que els àcids grassos saturats, els que 
consumits en excés resulten perjudici-
als per al cor, representen un percentat-
ge inferior respecte a altres carns. Per 
aquest motiu el porc constitueix, junta-
ment amb les aus sense pell o el conill, 
una bona alternativa de consum de 
carn que no implica una ingesta eleva-
da de greix i que tampoc no incideix de 
manera negativa en els nivells de coles-
terol en la sang. Quant al colesterol, les 
peces més magres aporten entre 60 i 
80 mil·ligrams per cada 100 grams, una 
quantitat inferior a la que presenten el 
xai o corder o la carn de boví.

Bona font de proteïnes
La carn de porc aporta una mitjana de 
18 a 20 grams de proteïnes per cada 
100 grams, quantitat que depèn de l’es-
pècie de l’animal (porc blanc o ibèric, 
aquest últim més gras), de l’edat i de la 
peça de carn de què es tracti. Com més 
jove és l’animal, més tendra i sucosa és 
la carn, si bé l’aportació de nutrients és 
menor que en la dels exemplars adults.
• Porcell o garrí: mascle o femella de po-
ques setmanes, alimentat només amb 
llet materna. Sol tenir unes tres setma-
nes de vida.
• Lletó: porc de pocs mesos que conti-
nua alimentant-se de llet materna però 
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amb un pes que és el doble que el del 
porcell, ja que arriba a pesar 5,5 quilos.
• Porc: exemplar adult, mascle o feme-
lla. Se sacrifica als 10 mesos i el seu pes 
oscil·la entre els 100 i 150 quilos.
En relació amb les diferents peces de 
l’animal, les parts davanteres són ri-
ques en teixit conjuntiu (component de 
la pell, ossos, tendons, lligaments...). Hi 
abunda una proteïna anomenada col-
lagen, d’escàs valor biològic per la seva 
pobresa en aminoàcids essencials. El 
col·lagen es transforma en gelatina per 
l’acció de la calor, motiu pel qual les pe-
ces de l’espatlla requereixen una cocció 
més prolongada que les de la cuixa.

Varietat de minerals i de vitamines
La carn de porc conté minerals com el 
ferro, fàcil d’absorbir, o ferro hemo (pre-
sent en animals de sang calenta i peix, 

i el que més s’aprofita), zinc, fòsfor, sodi 
i potassi. Destaca l’aportació de vitami-
nes del grup B, en especial de vitamina 
B1 o tiamina. Conté entre 8 i 10 vega-
des més tiamina que les altres carns. 
Aquesta vitamina acompleix unes fun-
cions molt importants en l’organisme: 
estimula el metabolisme i intervé en el 
bon funcionament del sistema nerviós. 
Així mateix, la carn de porc és més rica 
en biotina, àcid pantotènic, riboflavina i 
piridoxina que la d’altres carns, i també 
hi és present la vitamina B12.

Com s’ha de preparar la carn de porc 
segons la seva categoria
Categories comercials
S’assignen en funció de la quantitat de 
greix i de teixit conjuntiu de la carn i en 
determinen la utilització (com a carn 
fresca o com a ingredient de xarcuteria) 

La carn i els derivats del porc
Tan sana com les altres carns

i el mètode de cocció, a més del preu al 
mercat de les distintes peces.
• Extra. Llom i rellom. Peces amb pocs 
greixos i de bona consistència. Del re-
llom s’obtenen escalopes i filets, molt 
adequats per cuinar-los a la planxa, a 
la graella, al forn, a la brasa, etc. El llom 
també admet tot tipus de preparacions 
culinàries: fregit, al forn, a la graella, 
farcit, etc. S’utilitza en xarcuteria per 
a l’obtenció de productes com el llom 
embotit (peça sencera) i la carn freda 
de llom.
• Primera. Costelles de llom i de ronyo-
nada i carn magra de la cuixa. Se solen 
cuinar amb os al forn o bé es consumei-
xen fregides, a la graella o a la brasa, 
etc. La cuixa es pot comprar sencera (si 
no està desossada s’anomena pernil) o 
en trossos. La millor forma d’apreciar-
ne el sabor i consistència és torrada al 

forn. La major part es destina a l’elabo-
ració de pernil curat i cuit.
• Segona. Espatlla i llonzes del coll. S’as-
signa aquesta categoria i les inferiors a 
porcs cada vegada més grans i grassos. 
L’espatlla es correspon amb les extremi-
tats del davant i conté més teixit con-
nectiu que les cuixes o extremitats del 
darrere. Es pot consumir cuita, torrada 
o a la planxa. Es comercialitza picada 
per elaborar mandonguilles, hambur-
gueses, etc., i també s’utilitza per a 
obtenir derivats carnis com el pernil de 
l’espatlla.
Categories inferiors
• Carn magra de porc: es comercialitza 
picada o en filets que es consumeixen 
fregits o a la planxa. També s’usa per a 
broquetes.
• Cansalada viada: es consumeix fre-
gida o com a ingredient de plats molt 
diversos. S’hi elabora el bacó, i també 
s’usa com a ingredient de productes de 
xarcuteria.
• Cansalada: s’utilitza en xarcuteria i per 
a obtenir sagí de porc.
• Papada: conté prou teixit conjuntiu i 
greix. S’hi elaboren productes carnis 
com les galantines, derivats carnis ge-
latinosos.
• Peus i mans: es venen tant frescos com 
cuits. Formen part de plats de gran tra-
dició gastronòmica. Es mengen fregits, 
empanats, en salsa....
• Cap: se’n consumeix la careta o morro, 
les orelles, la llengua, el cervell... Per la 
seua textura gelatinosa, també s’elabo-
ren galantines, com el cap de senglar.

“No puc deixar de menjar!”
Greixos, sucres i sabors intensos esti-
mulen la gana i creen hàbit. Controlar 
les temptacions és important per evitar 
desequilibris nutricionals. Els aliments 
també generen passions. Els llépols, els 
devoradors de pizzes, els qui no deixen 
passar l’ocasió de prendre un cafè o els 
qui no poden acabar el dia sense beure 
un refresc, són legió. Ens hem pregun-
tat alguna vegada per què es donen 
aquestes preferències, o per què hi ha 
persones que no tenen control per dei-
xar de menjar certs productes? Els fac-
tors que condicionen la gana i l’elecció 
del que mengem són molt diversos i no 
afecten de la mateixa manera tothom.

Per què mengem el que mengem?
Raons socioculturals, econòmiques, 
fisiològiques i psíquiques propicien 
que determinats aliments resulten més 
atractius que uns altres. Generalment, la 
selecció té molt a veure amb el menjar a 
què estem habituats -costums familiars i 
del lloc en què vivim-, etc., sense oblidar 
que els aliments influeixen en el nostre 
organisme, tant en un aspecte físic com 
emocional. De fet, l’alimentació com-
pleix un doble objectiu en l’organisme: 
saciar la gana en resposta a una neces-
sitat bàsica -necessitem menjar per po-
der viure-, i la recerca del plaer -tendim 
a menjar més quantitat d’allò que més 

ens agrada-.
Dolç o salat. Gana específica?
 Alguns autors defensen que la “gana es-
pecífica” consisteix en la preferència per 
substàncies o sabors determinats com a 
resposta del cos davant una carència nu-
tricional concreta. Per entendre-ho millor: 
si una persona porta molt de temps sen-
se haver pres sal, el sabor salat li resultarà 
agradable, mentre que si ha consumit un 
excés de sal li passarà el contrari.
Això no és del tot cert, ja que les perso-
nes que segueixen dietes baixes en sal 
acusen, quan mengen fora de casa, un 
sabor salat massa pronunciat que arri-
ba a resultar-los desagradable. El gust 

s’educa i, per tant, els qui estan habi-
tuats a menjar productes salats tindran 
més atracció per aquests, de la matei-
xa manera que qui està habituat als 
sabors dolços demanarà més aquest 
tipus d’aliments. Però no només la 
nostra percepció dels sabors determi-
na una atracció més gran pel que és 
dolç o salat, també cal tenir en compte 
que l’apetència per un sabor o un altre 
és reflex del que ofereix més plaer a la 
persona. Mengem amb els cinc sentits, 
especialment amb l’olfacte i el gust, 
que mantenen una relació estreta amb 
el cervell, però també amb la memòria 
i amb l’emoció. 

La Llacuna:
artesania de l’embotit

C. Engranell, 7 - Tel. 93 897 60 79
08779 La Llacuna

C. Raval, 27 - Tel. 93 897 60 01 - 08779 La Llacuna
embotitsmallart.com • mallart@embotitsmallart.com
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Els olis, productes de la terra
Saludables i indispensables  

Qui no ha escoltat les lloances que met-
ges i nutreòlegs aboquen sobre l’oli d’oli-
va? En defensen l’efecte positiu davant 
del colesterol, en lloen les qualitats en 
l’alimentació cardiosaludable, en propa-
guen el valor nutritiu i, sens dubte, n’enal-
teixen el rendiment a la cuina: amanides, 
fregits, salses...
En la dieta mediterrània, el rei són els olis 
d’oliva i d’altres fruits i llavors, que entre 
nosaltres han jugat des de fa dècades el 
paper que en altres cultures culinàries 
han exercit la mantega i altres greixos 
menys saludables que els olis. 
Conèixer les característiques organolèp-
tiques (sabor, color, aroma...) i nutritives 
dels diferents tipus d’oli, destinar-los cada 
un al seu ús culinari més propici i escollir 
encertadament entre la immensa oferta 
d’olis que ofereixen les prestatgeries de 
les botigues és avui una pràctica comuna 
entre els consumidors, especialment en-

tre els més preocupats per mantenir una 
dieta saludable però no per això menys 
satisfactòria per al paladar.
Disposem al mercat d’una gran varietat 
d’olis: d’oliva, de gira-sol, de soia, blat de 
moro... En què ens hem de fixar per esco-
llir-ne un o un altre? Tots són aptes per al 
consum però hi ha diferències sensibles 
quant al seu valor nutritiu, les caracterís-
tiques sensorials, els usos culinaris més 
adequats i fins i tot en els efectes que 
tenen en relació amb la salut. 
Malgrat que són els aliments més calò-
rics, els olis són productes bàsics que 
han de ser presents cada dia en la nostra 
dieta, tot i que sempre en les quantitats 
adequades. 
El més convenient és utilitzar a la cui-
na l’oli d’oliva i els de llavors, ja que així 
aconseguim que la proporció dels diver-
sos tipus de greix (monoinsaturat, poliin-
saturat i saturat) s’ajusti al que requereix 

una alimentació equilibrada i cardiosalu-
dable.

Com es produeix l’oli
Els olis són greixos vegetals que es tro-
ben formant petites gotes a l’interior de 
les cèl·lules de llavors i d’alguns fruits. Els 
més habituals per al consum humà són 
els que s’obtenen a partir de llavors de 
soia, gira-sol, blat de moro, sèsam, nou, 
coco i fruits com l’oliva i el fruit de la pal-
mera oliera.

Fases en la producció industrial d’oli
- Extracció: Per aconseguir l’oli és necessa-
ri trencar les cèl·lules vegetals mitjançant 
trituració i després aïllar-lo dels altres 
components de llavors o fruits. El triturat 
es du a terme mitjançant rodets o moles 
fins a obtenir una pasta homogènia que 
se sotmet a un premsatge per mitjà de 
dispositius mecànics que apliquen pres-

Al nostre país no cal ser un professional 
del sector per a saber que “verge extra” 
és la màxima categoria comercial de 
l’oli d’oliva, però és menys coneguda 
una peculiaritat d’aquest producte: la 
legislació estableix que un “verge extra” 
ha de complir no només requisits fisico-
químics, sinó també reunir determina-
des característiques organolèptiques 
(sabor, olor, absència de defectes) que 
ha de jutjar i qualificar un panell de tast 
oficial que ha de seguir un protocol nor-
malitzat.
L’oli d’oliva és un suc oliós comestible 
molt convenient per al consum quoti-
dià, fonamentalment perquè el 85% del 
seu greix és insaturat, el més saludable. I 
perquè hi destaquen els monoinsaturats 
(àcid oleic, el més abundant en aquest 
tipus d’oli) i el poliinsaturat àcid linoleic, 
que, com que fa augmentar els nivells 
de sang d’HDL, el colesterol bo, ajuda a 
prevenir malalties cardiovasculars.
L’oli d’oliva verge té components propis 
com polifenols i compostos fenòlics, an-
tioxidants relacionats amb el sabor in-
tens d’aquest oli i als quals s’atribueixen 
efectes antiinflamatoris, antitrombòtics 
i de prevenció del càncer de mama. L’oli 
d’oliva verge, definit com el suc d’olives 
recollides en el moment òptim de ma-
duració, procedent de fruits sans i sot-
mès a una acurada elaboració, s’obté del 
premsatge de les olives, el filtratge i l’en-
vasament sense cap altra manipulació 
que la mecànica. Per això, no admet l’ús 
de dissolvents per a corregir defectes de 
qualitat, permès en altres olis d’oliva i de 
llavors. El verge extra, màxima categoria 
de l’oli d’oliva, no pot superar una acide-
sa de 0,8º i ha de complir les condicions 

L’oli d’oliva, el rei
en tast més restrictives. La categoria 
inferior, la “verge”, pot tenir una acidesa 
de fins a 2º i els requisits en el tast són 
menys exigents. L’oli d’oliva, categoria 
següent, és el més consumit i consisteix 
en una barreja d’oli d’oliva refinat i oliva 
verge, i la seva acidesa màxima és d’1º. 
Però aquesta baixa acidesa no està rela-
cionada amb una millor qualitat, ja que 
el refinament de l’oli, a més d’eliminar 
olors i sabors desagradables, matèries 
gomoses i pigments nocius i rars, redu-
eix molt l’acidesa. En aquest procés de 
refinament l’oli perd bona part de l’aro-
ma, del sabor i del color característics.
El cultiu de l’olivera s’estén per tot Espa-
nya, preferentment a Andalusia, però 
a cada zona creix una varietat d’oliva 
amb les seves pròpies característiques 
d’olor, color i sabor, que es transmeten 
a l’oli. Encara que es poden trobar cada 
vegada més olis d’una sola varietat, el 
més habitual és que consisteixin en 
una barreja de diverses varietats d’oliva. 
Entre les més importants, poden desta-
car-se les tres que segueixen. La “picual”, 
que representa el 50% de la produc-
ció nacional, es caracteritza pel gran 
contingut en oleic i l’estabilitat contra 
l’enranciment a causa de l’alt contingut 
de polifenols que té, que li confereixen 
un intens toc amarg i picant. L’oliva de 
fulla blanca, de menor estabilitat i con-
servació més delicada perquè tendeix 
a enrancir-se més fàcilment que altres 
olis, proporciona olis dolços, lleugera-
ment picants i ametllats. I l’arbequina és 
un fruit ovalat i molt petit, l’oli del qual, 
suau, lleuger, delicat i amb tocs dolços, 
ha de ser consumit aviat i mantenir-se 
en llocs foscs.

sió a la pasta per esprémer l’oli. El prem-
satge es pot realitzar en calent o en fred. 
En calent s’obté més oli però, com a con-
trapartida, necessita un procés superior 
de refinament que el de pressió en fred. 
D’altra banda, la ‘pinyolada’ o residu que 
queda després del premsatge conté en-
cara entre un 10% i un 20% d’oli que tam-
bé es pot aprofitar. Per a això s’apliquen 
dissolvents autoritzats que arrosseguen 
l’oli residual i el sotmeten després a un 
escalfament que elimina per complet els 
dissolvents esmentats del producte aca-
bat mitjançant evaporació.
- Refinament: Aquesta operació elimi-
na les impureses que es formen durant 
l’extracció i que transmeten a l’oli un 
sabor indesitjable. Inclou diversos pro-
cessos que redueixen el grau d’acidesa 
i suavitzen el sabor de l’oli. L’acidesa ve 
determinada per la quantitat d’àcids 
grassos lliures: com més àcids grassos 
lliures contingui, més gran és l’acidesa 

de l’oli. Des del punt de vista nutritiu, els 
millors olis són els de pressió en fred, ja 
que tant el premsatge en calent com el 
refinament redueixen el contingut de 
substàncies que confereixen a l’oli el seu 
sabor, l’aroma, el color i alguns dels seus 
components més saludables, com les vi-
tamines E i beta-carotens o provitamina 
A i, finalment, els antioxidants i fitosterols 
que impedeixen que part del colesterol 
que ingerim amb els aliments s’absor-
beixi a l’intestí, cosa que és beneficiosa 
per a persones amb nivells elevats del 
colesterol a la sang i per a la prevenció de 
malalties cardiovasculars.  

ES  VEN OLI D'OLIVA VERGE EXTRA ARBEQUÍ NOVELL
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La dieta mediterrània
Problemes i solucions per gaudir-la de debò
Reconeguda com una de les dietes més 
saludables del món, el canvi en els hà-
bits de consum comença a dificultar-ne 
el seguiment. La dieta mediterrània no 
és la panacea, però s’hi acosta. Un estudi 
elaborat al Regne Unit sosté que redueix 
a la meitat el risc de sofrir malalties pul-
monars, un altre desenvolupat a Espanya 
en destaca les propietats en l’activitat 
antimicrobiana i el més recent, firmat per 
investigadors grecs, desvela que podria 
protegir contra l’asma i l’al·lèrgia. Aques-
ta és només una mostra dels centenars 
d’informes elaborats pels més diversos 
investigadors, a tots els països del món, 
sobre la dieta mediterrània i els seus be-
neficis en la salut humana. De fet, és la 
candidata oficial al nomenament per la 
UNESCO de Dieta Patrimoni Cultural Im-
material de la Humanitat.
Ningú no posa en tela de judici les bon-
dats nutricionals i saludables de menjar 
tres peces de fruita i dues racions horta-
lisses diàries, l’ús d’oli d’oliva com a prin-
cipal greix d’addició, la ingesta de peix en 
abundància i de fruita seca. No obstant 
això, la inclusió d’aquests aliments en 
la cistella del mercat en una quantitat 
suficient com per a consumir-ne amb la 
freqüència recomanada s’ha convertit, 
per la influència del canvi en els patrons 
alimentaris i en l’estil de vida, en un repte 
més que no pas en una opció.
Temps i diners. Aquestes són les raons 
per les quals el consumidor compra cada 
vegada més aliments precuinats o elabo-
rats, fàcils de preparar i ràpids de consu-
mir, encara que molts d’aquests siguen 
de pitjor qualitat nutritiva (més greixos 
trans i més sucres, entre altres compo-
nents perjudicials). A això se suma la ten-
dència a l’alça dels preus dels productes 
bàsics (fruites, hortalisses, verdures i pei-
xos), a més de la pèrdua de poder adqui-
sitiu de les famílies i el fet que molts dels 
aliments precuinats són més econòmics 
que els seus equivalents frescs. La combi-
nació dels dos factors limita l’elecció ali-
mentària en moltes llars i explica, en part, 
les verdaderes dificultats que moltes fa-
mílies espanyoles troben per a seguir la 
dieta mediterrània.

Dieta en desús?
Els beneficis per a la salut d’aquesta dieta 
van ser descrits en un primer moment a 
la dècada dels 50 per Ancel Keys, de l’Es-
cola de Salut Pública de la Universitat de 
Minnessota (EUA), en l’anomenat “Estudi 
dels set països”. En aquest estudi va inves-
tigar les relacions entre les malalties coro-
nàries i la dieta de països com els EUA, el 
Japó, Finlàndia, Holanda, Iugoslàvia, Ità-
lia i Grècia. Els hàbits alimentaris a l’àrea 
mediterrània van cridar molt l’atenció 
després de constatar que la incidència de 
malalties coronàries era significativament 
menor que al nord d’Europa. A partir de 

les evidències sorgides d’aquest estudi 
epidemiològic, han proliferat les investi-
gacions que associen dieta mediterrània i 
salut. L’Institut Europeu de la Dieta Medi-
terrània, de la seua banda, descriu aquest 
model alimentari com abundant en pa, 
pasta, verdures, ensalades, llegums, frui-
tes i fruita seca; oli d’oliva com la principal 
font de greix; un consum més alt de peix i 
d’aus que de carns roges; i quantitats mo-
derades de vi, consumit als àpats. A més, 
s’associa a un estil de vida que conforma 
el patrimoni cultural dels països mediter-
ranis com la pràctica regular d’activitat 
física, la socialització dels àpats o el cos-
tum de la migdiada.
Però en les últimes dècades, en paral·lel a 
la modernització de la societat i a la glo-
balització alimentària, el patró d’alimen-
tació i el model d’estil de vida mediterrani 
han canviat. Segons dades de l’Observa-
tori de la Dieta Mediterrània (2006), entre 
els anys 1987 i 2005 s’ha constatat un 
allunyament substancial respecte de la 
dieta mediterrània, tant en l’àmbit fami-
liar com en el sector de l’hostaleria i la 

restauració. L’augment del consum d’ali-
ments amb una elevada densitat energè-
tica (greixos i sucres) i del sedentarisme 
incideixen en la salut de la població, amb 
l’augment de malalties cròniques encap-
çalades per l’obesitat, trastorns coronaris, 
hipertensió i certs tipus de càncer.

Solucions pràctiques
Davant d’aquesta nova situació, condici-
onada per la falta de temps per a cuinar 
determinats aliments que requereixen 
una cocció o una elaboració prolongades 
(llegums), i de diners per a comprar-ne, es 
proposa una solució que passa per com-
prar aliments de temporada, congelar de 
manera responsable la major quantitat 
de menjar possible i aprofitar les sobres.
Els aliments de temporada, a més de con-
densar més nutrients i tenir més sabor, 
són també més barats, una informació 
que cal tenir molt en compte per a acon-
seguir un equilibri dietètic sense danyar 
en excés la butxaca. D’altra banda, s’ha 
de tenir en compte que els congeladors 
disposen ara de més espai i es regulen 

a temperatures que garanteixen el valor 
nutritiu i la qualitat higiènica i sanitària 
dels aliments congelats durant mesos. 
Aquesta opció permet que el menjar no 
es tire, sinó que es reutilitze. Les sobres 
de menjar s’aprofiten, per molt poques 
que siguen, per fer receptes originals, 
noves, senzilles, ràpides i molt nutritives 
(croquetes, pastissets, canelons, purés de 
verdures...).

Dues o tres fruites diàries
És important saber que un got de suc 
equival a una ració de fruita i que és més 
saludable prendre suc que no prendre 

res de fruita. Aquests sucs, diluïts en ai-
gua i congelats en recipients adequats, 
serveixen també per a degustar un nu-
tritiu gelat de fruita. D’altra banda, la ma-
cedònia de fruita fresca, barrejada amb 
fruita en almívar, dóna prou joc i ajuda 
en gran manera a resoldre la dificultat de 
menjar fruita a diari. La part aprofitable 
de la fruita molt madura serveix per a fer 
compotes, purés de fruites com a guarni-
ció de carns o peixos, o batuts mesclats 
amb iogurt o llet.

Verdures a diari
El millor consell que cal seguir en aquest 
apartat és la degustació de les hortalisses 
de cada estació; a l’hivern i a la primavera 
més enciams, escaroles, endívies i cors 
de cabdell; i a l’estiu, més ensalades de 
tomata, cogombre i pebrots amb cebes 
tendres... Sempre estan disponibles i a un 
preu assequible les verdures congelades 
i les conserves senzilles, és a dir, les que 
estan cuites i envasades només amb ai-
gua i sal.

El peix
El peix fresc d’oferta, ben net d’espines i 
budells, admet la congelació amb la ga-
rantia d’aprofitar-lo en els moments en 
què aquest aliment bàsic puge de preu. 
Les conserves de peix (tonyina, sardines, 
verat...) o de marisc (musclos o clòtxines...) 
són una alternativa valuosa per a incloure 
aquest nutrient en la dieta diària, ja siga 
en ensalades, barrejades amb l’arròs i la 
pasta, en farciments i en truita.
 

OBERT de dilluns a divendres
de 10 a 2 i de 5 a 2/4 de 9, dissabtes de 9 a 2.

C. del Carme, 16 - IGUALADA - Tel. 93 805 05 72

Estem preparant els plats 
especials per a les festes

Vine i t’informare’m

FORNERS DES DE 1947
PA DE PAGÈS COM EL D’ABANS 
ELABORAT EN FORN GIRATORI

ESPECIALISTES EN COQUES DE BRIOIX 
I DE FULL, PASTISSERIA FRESCA EL CAP 
DE SETMANA, D’ELABORACIÓ PRÒPIA, 

ARTESANA I DE QUALITAT
 

AV. MANRESA , 115 - ÒDENA
 Tel. 93 803 46 92

Horaris: 
de dilluns a divendres: 

matí de 2/4 de 9 a 2/4 de 2 i tarda de 5 a 8
dissabtes: 

 matí de 2/4 de 9 a 2 de la tarda.
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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 Tel. 625 99 44 86
http://loquo.barcelona.com

ASIATICAS ORIENTALES
IGUALADA - CENTRO

24H. SALIDAS
PISO ÚNICA PLANTA

MÁXIMA DISCRECIÓN

SARA BRASILEÑA 
634 789 479 

EN IGUALADA 
9:00 HASTA 23:HRS

Catalana
jove i la seva amiga llatina

T’esperem en un pis privat.

Som sexis i carinyoses.

Màxima discreció.

625 987 965 (Katy)

Hola, sóc Eva,
de 26 anys.

Estic buscant el meu Adam amb la meva amiga 
Candy de 19 anys per a realitzar totes les teves 

fantasies.
Igualada. Les 24 hores.

620 163 430

Sharon, de 28 anys,
120 de pit, sense cap tabú i disposada

a complaure’t en tot.
Servei complert, 30 euros.

Les 24 hores. Igualada.
634 165 456

Rachel, 
"trigueña del Caribe" 
disposada per deixar-te 
provar el gust a "melao"

24 hores i sortides a 
domicili.

622 01 44 52
698 26 06 41

Sóc un bombó 
amb gust natural,
si vols provar-me 
truca’m i no te’n 

penediràs.
622 69 96 21
651 74 37 69
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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

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

Preu 250 euros/més

93 771 62 24

93 804 24 51

Necessita

PERSONA
PER AL DEPARTAMENT

COMPTABLE

 Interessat/des envieu CV 

necessita

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

"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

M’OFEREIXO
COM A 

CONTROLADOR 
D’ACCESSOS

PER EMPRESES, 
JOCS O ESPECTACLES.

TINC CARNET

669 90 06 43



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

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

IGUALADA

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 
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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
ELS CURTIDORS
Rambla Sant Isidre, 12 ............................................93 803 72 99
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

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

Masia Vinyanova (El Bruc) ............................ 93 771 03 24
XAROP’S
Ctra. NII, Km 548,4. Sant Genís ................... 93 809 40 37
RÈTOLS
RÈTOLS PLANELL
C/ Pau Muntades,9 ........................................ 93 805 07 53
TOT RÈTOL
C/ Tarragona, 3 i 5 ........................................ 93 805 50 17
ROBA DE LA LLAR
MARCELINO (La Casa de les mantes)
C/. Argent, 24 ................................................ 93 803 13 83
MIRÓ TORRES S.L.
C/ Pere Dalmases, 10 ................................... 93 803 18 77
SABATERIES
CALÇATS AURORA
C/ Florençi Valls, 69 ...................................... 93 805 13 28
LA BONA ESPARDENYA
Pl. Sant Miquel, 1 .......................................... 93 803 16 35
PAS A PAS
C/. Sant Magí, 35 .......................................... 93 805 41 23
VIFFER
C/. Argent, 12 ................................................ 93 805 51 82
SALES DE JOC
BINGO IGUALADA - Sala de joc i ruleta
Av. Balmes, 76 ............................................... 93 801 90 93
SALONS DE TE
ÒSCAR PASTISSER. C. Lleida, 34 ...........................93 805 22 25
SANITARIS
PROELEK, S.A. C.Salut, 9-11 ...................................93 803 26 81
SEGURETAT i COMUNICACIÓ
PROELEK, S.A. C.Salut, 9-11 ...................................93 803 26 81
SEIMA Rambla Nova, 16 ............................... 93 805 11 67
SERVEI D’INTERPRET
NEW YORK institute 
C. Sant Antoni Ma Claret, 14....................................670 38 9860
SERVEIS SOCIOCULTURALS
ATLAS 
C/. Sant Pau  ...........................................................93 805 57 92
SEX SHOP
EROTIC’S C/. La Torre, 12  ......................................93 805 15 69
TALLER DE PATCHWORK
BLAU JARDINS I MANUALITATS, S.L.
C/ Cervantes, 56-58 ....................................... 93 805 53 70 
TAPES
BAR IGUALADA 
C/ Lleida, 51 ............................................................93 804 41 00
BAR TARRAGONA 
C. de Tarragona, 43 .................................................93 803 00 13 
EL MOSCATELL 
C/ Sant Pau, 28 .......................................................93 803 00 37
SNACK BAR CATALUNYA 
C/ Clavells, 15 .........................................................93 804 65 05
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

Ctra. Igualada - Valls, km 48,5

· MENÚ DIARI · SERVEI DE CARTA ·

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

o benetaplanell@hotmail.com

ESMORZARS I BERENARS DE 
FORQUILLA I GAVINET

(capacitat 50 persones)
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C/. Eduard Marquina ...............................................93 806 08 07
CONSTRUCCIONS
CONSTRUCCIONES I REFORMAS CAPIFER
C/. Sant Isidre, 125 - 1er. ...........................93 805 29 07
EDIFICACIONS 92
C/. Joan Bosco, 22 A. ................................... 93 803 70 80
CROISSANTERIES
GRANJA VILANOVA
C/. Mossen Borràs, 52 .............................................93 805 44 95
ELECTRICITAT i ELECTRÒNICA
SERVI ESPIN, S.L.
C/ Alfons XIII, 40 baixos ................................ 93 806 08 60
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

LLIBRERIA TAGA
Pl. Sant Miquel, 28 ........................................ 93 801 26 90
MOBLES
BAS INTERIORS
Passeig Concepció, 20 .................................. 93 801 37 03
MOTOS
MOTOCICLETES ROVIRA
Miquel i Mas, 3 .............................................. 93 801 01 06
PASTISSERIES
FERMI GUASCH
C/. Major, 22 .................................................. 93 801 01 08
FLECA PASTISSERIA L’ESPIGA
Pl. Sant Jaume, 5 .......................................... 93 801 11 05
LA VIOLETERA
C/. Verge del Pilar, 19 ................................... 93 801 26 00
PEIXATERIES
PEIXATERIA JOANNA
C/. Major, 43 .................................................. 93 801 11 57
PESCA SALADA
C/ Garbí, 4 ..................................................... 93 801 04 35
PERRUQUERIES
DAMER
Passeig Miquel i Mas, 54 .............................. 93 801 06 63
JESUS ARANA
C/. Major, 38 .................................................. 93 801 21 77
ANTONIA 
C/. Miquel i Mas, 26 ...................................... 93 801 30 05
PINTURES
ESCALA DECORACIÓ
Ptge. Divina Pastora, 7 .................................. 93 801 08 30
JUAN HERNANDEZ PARRA
Av. Capellades, 29. Ca l’Anton ...................... 93 801 09 48
PINTURES CAMPOY 
Dr. Fleming, 3 ................................................ 93 801 01 09
PLANXISTERIES
PLANXISTERIA ANOIA S.L.
C/. Joan Maragall, 16, .....................................................93 801 04 91
PVC i ALUMINI
UNIONES METALICAS SOLER S.L
C/Sant Joan,33 ................................................................ 93 801 11 33
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

Raval de Dalt, 7 (Carme) .............................. 639 70 61 34
TRANSPORTS VAQUE, S.L.
Av. Catalunya, 29 - CARME  ......................... 93 808 00 65
INSTALACIONES I TRANSPORTES JOSE SIMON
C/ Dr. Fleming, 15 ......................................... 93 803 34 42
XARCUTERIES, POLLASTRERIES
TOCINERIES, XARCUTERIES, POLLASTRERIA PEPE
Ctra, Valls, 79 ................................................ 93 803 51 61

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

XARCUTERIES
CAL CODINA
C. Major, 1 (Sant Martí de Tous)................... 93 809 63 06
TOCINERIA ESQUIUS
Av. Caresmar, 50 ........................................... 93 803 02 83
TOCINERIA LLANES
Av. Barcelona, 23........................................... 93 803 33 44

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

GESTORIA I SERVEIS JURÍDICS PIERA
C/ Tarragona, 145, entressol .......................... 93 776 2591
CONGELATS
CONGELATS ENRICH
Sant Cristòfol, 17-19 ...................................... 93 776 23 69
CONSTRUCCIÓ
SUSECOSA, S.L.
Ctra. Martorell a Capell., km 8,700 ............... 93 778 90 98
ENGINYERS INDUSTRIALS
JOAN PALÀ I JORBA
C/ TARRAGONA, 145 .................................... 93 776 25 91
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

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 
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STA. MARGARIDA
DE MONTBUI

CAPELLADES

VILANOVA DEL CAMÍ
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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

BARCELONA- PL. ESPANYA               IGUALADA               FEINERS/LABORABLES/WEEKDAYS
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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 -

IGUALADA BARCELONA pel BRUC
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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



DIVENDRES
19 de novembre de 2010 63WWW.VEUANOIA.CATGuia de la salut  D E  L ’ A N O I A

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.-
Sense cap mena de dubte, Adela 
Majoral és una dona feliç. Al final 
del seu mandat de cinc anys al 
capdavant dels Moixiganguers 
d’Igualada, la colla ha pujat un 
esglaó i ja està entre les que fan 
castells de 8 i la Unesco rebla el 
clau declarant als Castells Patri-
moni Immaterial de la Humanitat.
No és estrany que Adela Majoral -i 
amb ella set-cents moixiganguers 
més- estiguin aquest any tan feli-
ços. 
És un gran any per als Moixigan-
guers d’Igualada?
Molt. Aquest ha estat un gran any 
i la Unesco ha acabat de fer felices 
a totes les colles castelleres.
Què representa la declaració 
d’Unesco?
És el reconeixement a una tasca 
tant social com de fer pinya en un 
únic objectiu que és descarregar 
un castell.
Vol dir tenir més accés a subvenci-
ons i ajuts públics?.
De diners no en tinc coneixement. 
Pel que a reconeixements penso 
que a Catalunya ja ho som de reco-
neguts i a les espanyes no tant. No 
sé si a partir de la declaració l’Es-
tat ens reconeixerà un valor que 
fins ara no ens reconeix
Quan es comencen a fer castells?.
Els castells existeixen des de fa 
dos-cents anys. Varen néixer al 
voltant de la festa “Ball de valen-
cians” que eren unes construcci-

ons que es feien a la sortida de missa 
que va anar evolucionant cap a els 
castells. Són originaris del Camp 
de Tarragona i durant el segle XX 
s’escampa cap a zones que no són 
tradicionals dels castells.
A Igualada hi havia hagut dues 
colles, perquè de fet estem situats 
als límits però dins de l’àmbit tradi-
cional dels castells. Igualada sempre 
ha fet castells per la Festa Major.
Com està de salut la colla dels Moi-
xiganguers d’Igualada?.
Molt bé. Fa un parell d’anys que els 
castells ens acompanyen i la colla 
ha crescut socialment. Hi ha entrat 
molta gent jove que renova i rejo-
veneix. Ara el difícil és mantenir el 
nivell. L’any vinent serà un  any dur 
perquè els castells de vuit són molt 
difícils de fer.
Què s’ha de fer per ser Moixigan-
guer?.
Venir als assajos els dimecres i els 
divendres i veure què fem. Si agrada 
es pot ser de la colla. Només es paga 
una quota d’entrada i ja no es paga 
mai més. 
Què cal per a fer bons castells: un 
cap de colla decidit, uns castellers 
forts i lleugers o uns enxanetes que 
pugin ràpid?.
Tot plegat. Aquest any en Miquel 
Bernadí ha estat molt important 
perquè ens transmet confiança. Una 
canalla bona, ràpida i valenta també 
és imprescindible. El bon rotllo a 
tots els nivells és també molt impor-
tant. Pensi que tenim persones de 

totes les edats.
És un handicap que la temporada 
castellera sigui precisament en 
l’època de les vacances d’estiu?.
La veritat és que a vegades hem 
esguerrat les vacances d’alguna 
família. Procurem fer tres setmanes 
de vacances abans de la Festa Major 
d’Igualada que és on reapareixem. El 
juliol és fluixet per a nosaltres però 
després de la Festa Major d’Igualada 
comencem la nostra temporada més 
forta que acabem a la Festa Major 
de Tous.
És perillós fer castells?.
És més perillós jugar al futbol. La 
canalla es lesiona més jugant al fut-
bol que no pas fent castells. Tenen 
un risc evident però amb les noves 

Els mitjans de comunicació van plens 
de missatges de la campanya elec-
toral. Tots els candidats demanen 
el vot pel “bé de Catalunya”. Alguns 
ja saben que no han de sortir ele-
gits i tampoc surten en els mitjans 
de comunicació. Altres estan vetats 
pels mitjans públics. Uns diuen que 
per coherència, els altres per por, 
perquè no els deixen ni pagant de la 
seva butxaca, quan els partits oficials 
tenen espais gratuïts (a càrrec del ciu-
tadà). Per què serà tant d’interès?
Els que encara no són a la política 
podran tornar a les seves ocupacions 
i guanyar-se la vida com abans. Però 
els “professionals” de la política difí-
cilment trobarien feina tan ben retri-
buïda com la que ara gaudeixen. 
Per exemple. Algú li pagaria el sou 
que guanya avui el President Monti-
lla? Ni més ni menys de 164.043,54, 
més dietes, i altres “menudeses”, que 
afegeix a la retribució de la seva 
dona, molt capaç pluriempleada, que 
només cobra un sou, segons va dir 
el mateix President a Televisió Espa-
nyola en el programa de preguntes 
de ciutadans.  I s’adrecen a un país on 
650.000 persones viuen amb menys 
de 580 euros al més (segons la Fun-
dació J.Bofill de la UAB) i un 18% 
està en el llindar de la pobresa. I no 
només és un tema del Parlament de 
Catalunya. Quants regidors d’Igua-
lada tenen un salari que no estigui 
vinculat amb l’administració? Només 
cal fer números. Perquè de passar 
comptes encara res de res.  

mesures de seguretat estem evi-
tant lesions.
Per què els Moixiganguers van 
de morat?.
En Marcel·lí va portar un envol-
tori de Dodotis on hi havia un 
color turquesa molt brillant, però 
en aquella assemblea algú es va 
fixar en una petita mota de color 
morat del mateix envoltori. Posat 
a votació, va sortir elegit el color 
morat.
Es posarà de moda el morat entre 
els igualadins?.
És un color prou elegant i com-
prar camises dels Moixiganguers 
seria una forma de donar-nos 
suport.
Quantes actuacions feu els Moi-
xiganguers?.
Entre vint-i-dues i vint-i-cinc.
És un privilegi ser presidenta 
l’any de ser colla de vuit i la 
declaració d’Unesco?.
N’estic molt orgullosa per la feina 
feta i el gran ambient que hi ha.
En aquests quinze anys de Moi-
xiganguers, quantes persones hi 
han passat?.
Hem repartit unes set-centes 
camises morades.

Adela Majoral DIVENDRES
19 de novembre de 2010
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Quatre
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